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statsrådetTill Maj-Inger Klingvall

årVid sammanträde den 16 januari 1997 beslutade regeringen om
direktiv dir 1997:9 särskild utredare i uppdrag utformaattsom gav en
förslag till för ekonomisk vid långvarigtersättning ned-ett nytt system

arbetsförmåga. skallDet dagens medersättasatt systemet systemnya
förtidspension och sjukbidrag. Utredningen S 1997:03 ersättningom

långvarigt arbetsförmågavid nedsatt har antagit Förtidspen-namnet
sionsutredningen. Direktiven till utredningen har i sin helhet bifogats
betänkandet bilaga år1. Den 9 oktober 1997 beslutade regeringen om
tilläggsdirektiv dir vilka kom1997: 123, utredningen tillhanda den 27
oktober 1997 bilaga direktiv2. Dessa förutsättningen för-attgav

hållaslagen skulle sig inom utgiftsram jämfört med dagensen som
regler innebär kostnadsminskningar motsvarande miljoner kronor200

årbrutto 1999 och 317 miljoner kronor brutto 2000. Utgiftsminsk-
nivåningarna skall därefter på leder tillligga successiv ut-en som en

giftsminskning.
bemyndigande årMed stöd regeringens den 16 januari 1997 för-av

statsrådetordade Maj-Inger Klingvall generaldirektören HedborgAnna
från den dagen särskild utredare i utredningen. 5 februariDenatt vara

förordnades sakkunniga ingå1997 i utredningen departements-attsom
rådet Stefan Ackerby, departementssekreteraren Karin Frank, departe-
mentssekreteraren hovrättsassessom Marianne Jenryd,Jonas Iversen,
kanslirådet Stefan Oscarson och docenten Joakim Palme. Till att som

ingå i utredningen förordnades dag förbundsordföran-experter samma
den Olof Bergvall, Andrzej Dudziuk, avdelnings-programmeraren
direktören byrådirektörenJohansson-Sandén,Ann Hans Karlsson, ut-
redaren Ljungberg, utredaren KarinDan Lund, avdelningsdirektören

Åberg.Ingemar Svensson och nationalekonomen KarinAnna
Som sekreterare i utredningen har sedan den 12 februari 1997

tjänstgjort försäkringskonsulten Bengt-Olle Andersson, sedan den
1 1997 hovrättsassessom Tomas Forenius och sedan den maj12mars
1997 hovrättsassessom Nilsson. Sedan augustiOve den 4 1997 har av-
delningsdirektören tjänstgjortMikael Müller huvudsekreterare isom
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utredningen. Dan Ljungberg och fil dr Irene Wennemo har i viss ut-
sträckning arbetat sekreterare i utredningen.som

Utredningen har haft utföra omfattande arbete under kort tid.att ett
dettaAv skäl har utredningen tvingats avstå från lägga konkretaatt att

lagförslag inom områden.vissa Lagutfommingen dessa punkter
måste således anstå till beredningsarbetet. Med hänsyn till tidsplanen
för refonneringen ålderspensionssystemet tycker utredningen detattav
ändå viktigt betänkandet lämnas vid den tidpunktär regeringenatt som

i sina direktiv.angett
Utredningen föreslår huvudförslagen i betänkandet skall trädaatt

årikraft 2001. förberedelsetidenAtt inför förändringen blir tillräcklig
väsentligt för det bra skall genomföra de före-är sättatt ett att

slagna refonnema. Förberedelsetid krävs administrativa skäl, bl.a.av
för tid utveckla tekniska ocksåstödsystem, för utred-att att attge men
ningens förslag i vissa delar kräver tänka inom social-sättett nytt att
försäkringsadministrationen.

På grund den korta utredningstiden har det inte varit möjligt attav
sågenomföra omfattande beräkningar förslagens ekonomiskaav

effekter utredningen hade önskat. Under arbetets gång har beräk-som
ningsmodeller utvecklats. har emellertid inteDessa hunnit användas
fullt Utredningen kommer sitt beräkningsarbetefortsätta och harut. att

återkommaför avsikt vid behov kompletteringarmed i dessa delaratt
under det fortsatta beredningsarbetet.

Förtidspensionsutredningen överlämnar härmed betänkandet SOU
1997:166 Ohälsoförsäkringen -trygghet och aktivitet. Utredningens
arbete fortsätter för i enlighet med direktiven, den aprillatt, senast
1998 lämna särskild redovisning i de delar förslagen avseren ung-
domar. också för avsikt underUtredningen har den tidennärmasteatt
återkomma Övergångsbestämmelser.med förslag till

Sakkunniga Karin Frank och Stefan lämnatOscarson har särskiltett
yttrande.

Stockholm i november 1997

HedborgAnna

/Alikael Müller
Bengt-Olle Andersson
Tomas F orenius

LjungbergDan
NilssonOve
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Sammanfattning

långvarigt nedsattförsäkring vidUtgångspunkter för en ny
arbetsförmåga

utgångspunkterprincipiellt viktigaantalidentifieratharUtredningen ett
försäkringochi allmänhettrygghetssystem motutformningenför enav

huvudsakligasynnerhet. Detarbetsförmåga inedsattlångvarigt
obli-tillhandahållasohälsa börlångvarigvidförsäkringsskyddet enav

ochbefolkningenhelaanslutaGenomförsäkring.offentliggatorisk att
ohälsakonsekvensernaekonomiskadevillkor kanenhetligatillämpa av

levabäst kansådantmöjligt. Detså brett är systemspridas ett somsom
effektivitet.ochrättvisaställda kravtill högtupp

offentligochallmänställasbörkravantalfinnsDet ett ensom
ohälsoförsäkring:

tillförmedicinska kriterier rättdefinieradetydligtfinnasbörDet
ersättning.

skall betalasersättning utingenbörHuvudlinjen permanentattvara
uttömda.omställningochrehabilitering ärtillmöjligheternaförrän

lång-få sinbörarbetakaninterehabiliteringsinsatserDen trotssom
förtids-tryggadsituationsocialaekonomiska ochsiktiga engenom

tillövergångenvidförränupphöraförväntasintepension som
års ålder.65vidålderspension

grundtrygghet.ochbåde inkomst-tillhandahållabörFörsäkringen
kompletterandenivåsådanpåliggaFörsäkringsskyddet bör atten

utfyllnad.får karaktärenlösningar av
försörj-framtidaohälsoförsäkring denförsäkras i ärbörDet ensom

tillgodo-börförtidspensionärerinbegripsningsförmågan. Här att
för-bland dereallönetillväxtendelvissåtminstoneräknas av

tryggadockså innefattaskyddet börekonomiskavärvsaktiva. Det en
förtidspensionärer.dettatill föreålderspension

aktivtlevaförtidspensionärerförunderlätta ettFörsäkringen bör att
funktionshin-ellersjukdomförtidspensionär-liv. Den trotssom
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der- påvill arbete, studier eller andra aktiviteter börpröva upp-
detta.göramuntras att

Avvägningar vid utformningen den inkomstrelateradeav
ersättningen

försörjningsförrnåganprincipiella skäl den framtidaAv bör det vara
skall försäkras i ohälsoförsäkring. Försäkringen bör ersätt-som geen

ning för bortfallet de inkomster den sjuke eller funktionshind-somav
rade skulle ha tjänat in han eller hon hade förblivit frisk och fortsattom

förvärvsarbeta. Utredningen konstaterar den aktuella inkomstenatt att
måttetvanligtvis också den framtida inkomsten.det bästaär

såvälSamtidigt enskilda innebärakan den aktuella inkomsten i fall
underskattningar de förväntade framtida inkomstema. Detöver- som av

finns flera det i framtiden bli vanligarefaktorer talar för kanattsom
inkomstförhållanden. lång-med oregelbundna denna bakgrund börMot

tidssjukpenning påoch förtidspension bygga historisk inkomst.
från långtidssjukpenningenUtredningen föreslår ersättningendärför att

tvåskall de bästa inkornstårengenomsnittet deutgöras tre senasteav av
åren. det gäller förtidspension bör det de fyra bästa in-När vara
komståren åren. historiskt underlag minskarde Ettsenasteav sex

låga inkoms-risken för ersättningen baseras tillfälligt eller högaatt
ter.

från ohälsoförsälcringen,Ju längre tid ersättning skall betalas uten
inkomstbortfallsperspektiv dendesto angeläget detär ett attmer ur

tid till den allmänna inkomstutvecklingen bland demöver anpassas
alltså fåförvärvsarbetar. Förtidspensionärer skall direkt delta avsom

fårstandardutveckling förvärvsarbetande vid tillväxt. Utred-den som
föreslår utgående förtidspension årligen räknasningen därför skallatt

dels prisutvecklingen, dels med halva reallöne-med den allmännaupp
tillväxten bland de förvärvsarbetande.

Avvägningar vid utformningen grundskyddettav

långtidssjuka beståFörsäkringsskyddet för och förtidspensionärer bör
standardskydd och grundskydd. Precis den inkomstrelate-ett ettav som

rade någonersättningen bör grundskyddet i utsträckning utformas som
återspeglaförsäkringsersättning, dvs. den inkomst den enskildeen

skulle ha haft han eller hon inte blivit sjuk eller funktionshindrad.om
sådankunna inkomst det finnasFör avspegla tänkt framtida böratt en

koppling grundnivånmellan och den levnadsstandard typiskären som
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drabbatsålder inte harmotsvarandedem igenomsnittlig föreller som
funktionshinder.ellerarbetsförmåga följd sjukdomtillnedsatt avav

ohälsoförsäkringen bör därförnivångaranterade iDen starta en
takt med ökadrealt iräknasnivå allraför delägre yngsta, uppmen

ochfastden liggaår. Därefter kantill ungefär 30ålder enupp
fårkonstruktionsådanår. Mednivå till 65framhögre ensamma- -

utsträckninggrundnivån i vissförtidspensionerasåriden ungasom
jämnåriga har.eller hennesutveckling hansfölja den som

uppåt medi taktskäl följa medGarantinivån principiellabör av
förvärvsarbetar. Syftetstandardförbättringar hos dem är att ge ensom

befolk-förvärvsaktiva. Omför delevnadsstandardentillanpassning
funktions-svårt ellersjukalevnadsstandard börfåri högreningen stort

få förbättringen.delförtidspensionärerhindrade av
inkomstre-ovanpå denutfyllnadutgåGrundtryggheten bör ensom

nivå.garanteradtill vissförsäkringsersättningenlaterade upp en

ersättningför tillKriterier rätt

bakomgrundtankar legattill deprincipansluter sig iUtredningen som
dvs.förtidspension,tillkriterierna förutvecklingen rätt att ar-av

arbetslöshetsförsäkringssystemenochoch social-betslinjen främjas
förtydligandenvissaangelägetemellertid görarenodlas. Det är att av

arbetsförmågan.bedömninggälla vidvad bör avsom
möjligheterbeaktandemedarbetsfömiåga bör alltid,Personens av

utgångs-medfastställasomställningar,eller andrarehabiliteringtill
sigförsörjaindividuella förutsättningareller hennespunkt i hans att

arbete.genom
sjukpenning,helarbetsförmåga för tillnedsättningpå rättKravet av

nuvarande 100frånminskarförtidspensionlångtidssjukpenning och
be-arbetsfömiåga. Utredningenåttondedelar heltill sjuprocent av

reell förändring.formelldettaemellertid ändömer äratt en enmer
tillvid bedömningsteg-för-steg-bedömningen rättens.k.Den er-av

i förstafortsättningenArbetsförmågan skall ikvarstår.sättning även
nuvarandearbete hosellertill det arbetethand relateras annat ar-egna

medblanduttömda,möjligheterdessabetsgivare. Först är annatnär
tillarbetsförmågan relaterasrehabiliteringsåtgärder, skallstöd ettav

arbetsmarknaden.på denarbete öppnaannat
arbete hävdarförekommandenormaltgäller begreppetNär det ut-

faktorer.strukturellakonjunkturella ochbör skiljaredningen att man
på grundfrån arbetsmarknadenhåller på fasasArbeten utatt avsom

förekommande.normaltinteförändringar börstrukturella anses vara
mindresådant medtill arbeterelateras änArbetsförmågan bör inte ett
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också tillgängligt för den försäkrade. likhet med idag skalldet Iäratt
särskilda skäl påmöjlighet vid delvis efterge kravet ned-det finnas att

arbetsfönnågan. Utredningen här förtydligandesättning gör ett somav
frånsärskilda skäl sikte kravetinnebär göratt tar att avstegman

omställning, flyttning tillrehabilitering eller exempelvisannan annan
ort.

tillUtredningen har förutsatt regeringens förslag 25rättatt om pro-
arbetslöshetsersättning för den beviljats 75 ersätt-procentscent som
från ohälsoförsäkringen och arbetslös resterande 25ning är procent,

också regeringens förslag inte genomförsblir riksdagens beslut. Om
föreslår förutsättning för beviljande 75utredningen procentsatt en av

påockså finns tillgängligt arbete förersättning detär att ett personen
kvarstående arbetsförrnågan.den

långvarigtLångtidssj inte varaktigt nedsattvid men
arbetsförmåga

år ohälsoförsäkringenindivid varit sjukskriven i skallharNär etten
långtidssjukpenning. ersättningsforrnövergå till betala Dennautatt nya

arbetsförmågalångvarigt inte varaktigt nedsattför med menpersoner
Långtidssjukpenningföreslås års sjukskrivning. skallvid efter ettta

betalas dag-för-dag.sjukpenning ersättningliksom vara en som
fram-Långtidssjukpenningen skall ekonomisk ersättning för denge

gårförsörjningsförrnåga förlorad till följd sjukdom. Dentida avsom
långtidssjukpenningen skallinkomstrelaterade 80utgöra ettprocent av

två inkomsthänseendegenomsnittet de iunderlag motsvarar avsom
föregått övergången lång-år tillåren de harbästa närmasttre somav

tidssjukpenning.
långtidssjukpenning årligen juste-Utgående inkomstrelaterad skall

prisnivånförhållande allmännatill förändringen i den KPI.iras
ersättningen skall kompletteras medinkomstrelateradeDen samma

nivå grundskyddet vid förtidspension.konstruktion och Densom ga-
nivån både ålders-ranterade skall och standardrelaterad.vara

garantinivån långtidssjuk-med lägre sjukpenning inomPersoner än
långtidssjukpenningpenningen kan efter ansökan beviljas i form av ga-

rantinivån ettårsgränsenredan innan har En förutsättning ärpasserats.
arbetsförmågaeller hennes bedöms förbli nedsatt under minsthansatt

år.ett
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uppföljningrehabilitering ochAktiv

föreslås rehabi-ohälsoförsäkringsammanhållen attfåsyfteI att meren
rehabiliteringsåtgärdergenomgårbort. Denliteringspenningen tas som

förtidspension.ellerlångtidssjukpenningsjukpenning,fåskall i stället
ersättningsnivån. DetbeträffandeförändringingendockinnebärDetta

förfå ersättningmöjligheteniändringheller ingen attinnebär mer-
uppföljning ochViktenrehabilitering.medsambandkostnader i av
föreslås utökadeVidarebetonas.rehabiliteringsåtgärdemaplanering av

högskoleut-längrepåbörjarehabiliteringsåtgärdmöjligheter enatt som
ansökaskall kunnaförtidspension atthardenbildning omsamt att som

också ökadeföreslårUtredningenrehabiliteringsåtgärder.få delta av
prövadrehabiliteringenfrågan denfåmöjligheter av enatt egnaom

instans.högre

lägreövergår till ettinkomstutfyllnad tillSärskild sompersoner
arbetebetalt

anställningsinlämnatvingassjukdompå grund menEn avsomperson
förtids-tillsaknaromställningpå rättkravförsäkringensföljdtill av

bedöms hainkornstutfyllnad hanfå särskildskall kunnapension, om
inkornstutfyllna-särskildaDenbetalt arbete.lägrearbetsförmåga i ett

i detoch lönenförtidspensionenmellanmellanskillnadenden utgörs av
arbetet.nya

arbetsförmåganedsattvaraktigtvidFörtidspension

fått sin arbets-harfunktionshinderellersjukdomföljdtillDen avsom
skillnadEnförtidspension.få motskallnedsattvaraktigtförmåga nuva-

ochfinansielltskallförtidspensionemaordning orga-rande är att vara
. ingå iställetiochålderspensionssystemetfrånfrikoppladenisatorisk

ohälsoförsäkring.sammanhållenen
framtidadenförersättningekonomiskskallFörtidspensionen ge

förtids-inkomstrelateradeförlorad. Dengåttförsörjningsförmåga som
antagandeinkomst, mot-65skallpensionen procent somutgöra enav

årdeinkomsthänseende bästaide fyragenomsnittet sexavavsvarar
beräkningsregelalternativpensionsfallsåret. Enföregåttnärmastsom

deminstunderdemutnyttjas trekunnaansökanskall efter avsomav
arbetslöshetsjukfrånvaro,perioderomfattandeåren på grund avavsex

normalt.inkomsterlägrehaft änharetc.
löneutvecklingrealaframtidadenocksåskall ersättaFörsäkringen

hanfå delkommithaskulle attdet kan omavattantas personensom
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eller hon hade förblivit frisk och fortsatt arbeta. Utgående inkomstre-
laterade förtidspensioner skall därför årligen justeras med dels föränd-
ringen i den allmänna prisnivån KPI, dels halva den realinkomst-
förändring de förvärvsarbetande har fr.o.m.till års ålder.60som

Den inkomstrelaterade förtidspensionen skall kompletteras med en
garantinivå. De förtidspensionärer inte har någontjänat in in-som
komstrelaterad ersättning alls eller endast låg sådan skall få ut-en en
fyllnad till garantinivån. Den garanterade nivån föreslås stiga medupp
ålder.

iAv princip skäl gäller för den inkomstrelateradesamma som er-
sättningen skall årligengarantinivånäven räknas med hänsyn tillom
prisutvecklingen och vid reallöneökningar med hänsyn till den reala- -
inkomstförändringen hos de förvärvsarbetande.

Stimulans till aktivt liv under tidett med förtidspension

Dagens förtidspensionssystem har utformning i praktiken oftaen som
passiviserande och leder tillär förtidspensionärer med viss arbets-att

förmåga avhåller från såvälsig förvärvsarbete aktivitetsom annan som
exempelvis politiska uppdrag. Utredningen föreslår därför för-att en
tidspensionär under vissa förutsättningar skall kunna arbeta utan att
detta i sig leder till prövning indragning eller minskning förtids-av av
pensionen.

Hel förtidspension skall minskas med 80 den arbetsin-procent av
komst under tid med förtidspension tjänats in förtidspensio-som av en

i anställning. frågaI näringsidkarenär skall försäkringskassan ien om
motsvarande situation kunna besluta vilande pension.om

Rätt studera under tid med förtidspensionatt

En förtidspensionär skall ha bibehållenmed förtidspensionrätt be-att
driva studier under längst 365 kalenderdagar. Möjligheten att stu-som
dera skall alternativ till andra former aktiviteterettses som av som
ökar möjligheten för leva aktivt liv och bygga påatt ettpersonen mera
den enskildes vilja och önskan forma sin tillvaro och utvecklaattegen
sig själv.

Om studierna längre tid 365 dagar skall förtidspensionenänvarar
vilande fr.o.m. andra studieåret och tills studierna har avslutats.vara

Förtidspensionären får efter det första året studera under eko-samma
nomiska förutsättningar gäller för övriga studerande, exempelvissom
med stöd studiemedel.av
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ålderspensionssytemetKoppling till

löpande förtids-dåÄven ålderdenårskall 65fortsättningsvis envara
ålderspension.avlösespension av

arbetsför-nedsättningdrabbatshar permanentEn avavsomperson
eller bättreikommaskall inte sämresjukdomföljdmågan till enav

hon fortsattellerhanfalletvarit attskulle hasituation ar-än omsom
befolkningen iförvärvsarbetandetill denförhållandeiellerbeta,

ålderspen-inkomstenhela denregelDärför bör antagnaövrigt. gesom
försäkringensjälvriskdenmotivetfrämsta ärDetsionsrätt. att som

faktiskt,då individentiddenunderbetalasbörinnehåller endast
inkomst. Ettinoch tjänaarbetainte kansjukdomen,grund en egenav

pensionsgrun-skallantagandeinkomsten utgörahelaskäl till attannat
innehåller be-i sigålderspensionssystemetinkomstdande enär att

vad gällerkompensationsgradlägreersättningsnivån. Engränsning av
dubbel kompen-således innebäraskullepensionsgrundande inkomst en

förtidspensionärer.dettaföresationsförlust för
ålderspensionsrättgrund förskallantagandeinkomsten utgöraOm

skulle detålderspension,tillövergångentillframtidenunder hela
överkompenserade iblirförtidspensionärematillledaemellertid att

övrigaocharbetafortsatthade gentemotdeförhållande till att somom
visartagit framharutredningenunderlagDeförvärvsarbetar. som

stagnerandehargenomsnitt,iförvärvsinkomstema,nämligen enatt
sittsig slutetdeindivider närmarförutveckling närfallandeeller av

medfrån ochdetföreslår därförUtredningenliv. attyrkesverksamma
ålderspensionsrätt.skallförmånenutgåendeålder denårs60 är gesom

försäkringenFinansiering av

finansierasskallersättningarinkomstrelateradeohälsoförsäkringensAlla
ochanställdaförarbetsgivaravgifterisocialavgifter form egenav-med av
grundnivångaranteradetill denUtfyllnadnäringsidkare.förgifter upp

skattemedel.allmännamedfinansieras
med för-bör föraslångtidssjukpenningochFörtidspension samman

Föräldraför-försäkringsgren.tillsjukpenningsäkring för gemensamen
ochsjukförsäkringenfrånsjukvård avförstillersättningochsäkring

ordning.särskildifinansieras
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Ikraftträdande Övergångsbestämmelseroch

Enligt utredningens bedömning kan utredningens förslag flera skäl,av
framför allt problematiken i samband övergångenmed till 2000-talet,
inte träda i kraft förrän den år1 januari 2001. De förslag intesom
kräver några anpassningar datasystemenstörre kan dock träda i kraftav
tidigare. Utredningen förordar därför förslagen rehabiliteringatt om
och kriterier för förtidspension och sjukpenning träder i kraft redan den

januari år1 1999.
När det gäller Övergångsbestämmelser för dem redan för-ärsom

tidspensionärer har utredningen för återkommaavsikt med förslag.att
Utgångspunkten för dem redan förtidspensionärerär skalläratt som
gälla oförändrade ekonomiska villkor.

Ekonomiska konsekvenser

Sammanfattningsvis kan förtidspensionen för framtidens för-sägas att
tidspensionärer kommer bättre ansluta till aktuella inkomster underatt
perioden före förtidspensioneringen.närmast Det kommer mångaför
äldre kvinnor innebära påtagligt högre förtidspension. För delatt en en

med inkomstprofil livetmän med höga inkomster i börjanöver ochen
lägre slutet blir nivå.det lägre fårDe förtidspension tidigt imot en som

Ålivet kommer få lägre ingångsnivå. andra sidan innebär följ-att en
samheten med den allmänna inkornstutvecklingen förbättringar för
äldre förtidspensionärer varit förtidspensionärer delstorsom en av
livet. För den tidigt förtidspensioneras på grundnivå tillkommersom
förbättringen ålder.följersom av

Även ålderspensionsrätten blir bättre för den förtidspensionerassom
tidigt, vilket kan finansieras med den tendens tillsägas överkom-att
pensation i dag finns för dem förtidspensioneras 50-årsisom som
åldern avskaffas.

sjukbidragetAtt påavskaffas kommer individnivå innebäraatt att
sjukskrivningen helt enkelt fortsätter. Att ersättningen beräknas på ett
fastare underlag några års inkomsthistoria kan i det individuellaav
fallet innebära både förbättringar och försämringar vid själva omräk-
ningen. Oftast och i genomsnitt torde det bli försämring. Attsmärreen
folkpensionen och de särskilda skattereglema för pensionärer försvin-

kompenseras för dem med de allra lägsta inkomsterna och välgottner
högre grundnivå under delen livet. För dem haftstörre in-av en av som

komster förtidspension ovanför grundnivån blir detstraxsom ger en -
åtminstone ingångsvis viss försämring. Det torde emellertid oftaen-

sig blir förtidspensioneraderöra tidigt i livet. Deom personer som
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löneföljsam-kompenseradeblismåningomsådärmedkommer avatt
heten.

gällerregelverketpåpekas: DetåterdetAvslutningsvis kan ny-nya
förtidspensionerade ärredandem ärFörtillkommande sompersoner.

villkor.oförändradeprincipiskaövergångsreglemaavsikten att ge
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Lagförslag

utred-medenlighetlagstiftning itillförslagutformamedArbetet att
utred-förtidsramenmycketdenföljd snävatillharförslagningens av

centrala de-defått inriktashuvudsakideldennaarbete iningens
fråga vissaitill lagtextförslagsaknasSåledesförslagen. omlarna av

betänkandet.ilämnasförslagde somav
föreslår utred-redovisningenlämnadedenframgåttSom ovanav

folk-i formförtidspensionmednuvarandebl.a. avningen systematt
inkomst-medATPtilläggspension ersätts systemettochpension av

förtidspensionärertillgarantibelopp samtochförtidspensionrelaterad
vid tillersättningsformmedochavskaffas ersättssjukbidraget nyenatt

långtids-nämligenarbetsförmåga,nedsattlångvarigtsjukdomföljd av
sjukpenning.

specifiktbestämmelsersamla devaritharambition avserEn att som
lagenkap.föreslås 7Såledeskapitel. attochförtidspension i ett samma

förkriteriernagrundläggandeinnehålla deskallförsäkringallmänom
åtgärderandraoch deutredningdenreglernaförtidspension, somom

grund-förtidspensionentillklargöra rättförvidtas sombör att om
förtidspensionminskningreglergarantibelopp,formskyddet i avomav
förtidspenion,medtidunderintjänatsförvärvsinkomstermed som

ochförtidspension rättbeviljadprövningförnyadregler omav enom
förtidspensionmedtidunderstudera m.m.att

iinarbetatsharlångtidssjukpenningreglernaföreslagnaDe om
andravissalämnasHärutöverförsäkring.allmänlagenkap.3 om

föreslåsBl.a.försäkring.allmän attlageniändringartillförslag om
vissalämnasVidareavskaffas.kap.enligt 22rehabiliteringspenningen

inkomstgmndadlagentillförslagetändringarförslag omavom
beviljatsdemförålderspensionsrättgällerdetålderspension när som

1982:80lagenändringartillförslagförtidspension omsamt av
anställningsskydd.

stått utred-tidunder denintehartill lagtextförslagNågot som
förslagutredningensgällerdetfärdigställas närbuds kunnattillningen

emellertidskullereglerSådanainkomstutfyllnad.särskildtillrättom
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kunna föras in i 13 kap. AFL reglerna tilläggspension i formom om av
förtidspension upphävas i enlighet med utredningens förslag.

Förslag till lag ändring i lagen 1962:381om om
försäkringlallmän

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1962:381 allmän för-om om
säkring

dels kap.l l och 3 §§, 3 kap. l 15, 17 §§, kap., 167att ,D kap. och2 8 §§, 18 kap. 21 kap.20 3 och 10 kap.22 1-2,samt
6-12och §§ skall ha följande lydelse,

dels kap.22 17 § skall betecknas 22 kap. 13att
dels rubrikerna till kap.3 och 22 kap. skall ha följande lydelseatt
dels det i lagen skall införas bestämmelser, kap.3 1att nya a

4c-4i§§,7c§,
dels 13 kap., 16 kap. 7 § och 22 kap.15-16 §§ skall upphöra.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

allmännaDen försäkringen allmänna försäkringenDen
består sjukförsäkring, bestårfolk- ohälsoförsäkringen,av av
pensionering och försäkring för föräldrapenningförmåner samt
tilläggspension. folkpensionering försäkringoch

för tilläggspension.
Till sjukförsäkringen hör Till ohälsoförsäkringen hör

frågor rehabilitering. frågor rehabilitering.om om
Till den allmänna försäk- Till den allmänna försäk-

ringen anslutna frivillig sjuk- ringen anslutna frivillig sjuk-är är
penningförsäkring och frivillig penningförsäkring och frivillig
pensionsförsäkring. pensionsförsäkring.

3§
Försäkrade enligt denna lag Försäkrade enligt denna lagär är

dels svenska medborgare, dels dels svenska medborgare, dels
utan att utan attpersoner som vara personer som vara

svenska medborgare bosatta i svenska medborgare bosatta iär är
riket. En försäkrad lämnar riket. försäkradEn lämnarsom som
Sverige skall fortfarande Sverige skall fortfarandeanses anses

bosatt i riket, utlands- bosatt i riket, utlands-vara om vara om
vistelsen år.avsedd vistelsen avsedd år.är äratt ett att ettvara vara

Utländsk sjöman på svenskt Utländsk sjöman svenskt
handelsfartyg försäkrad för handelsfartyg försäkrad förär är

Ändringar SFS 1997:1570 beaktadet.0.m.
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hantilläggspensionhan äventilläggspension även .omom
för-Såvitti riket.bosattför-Såvittriket. ärbosatt iär avseravser

tilläggspensionsäkringen för ärtilläggspensionsäkringen för är
till-6 §enligt kap.den 11till-6 §enligt 11 kap.den somsom
för-pensionspoänggodoräknatsför-pensionspoänggodoräknats

längrehansäkrad,längrehan ävensäkrad, även omom
enligtförutsättningarnauppfyllerenligtförutsättningarnauppfyller

För-stycket.eller andraförstastycket.eller andraförsta
inkomstrelaterad för-säkrad för

långtidssjuk-ellertidspension
ellerarbetardenpenning är som

arbetathar Sverige.i
före-interegeringenOm

denskallskriverföre-interegeringenOm annat, som av
sänds tillarbetsgivarestatligskall denskriver annat, ensom av

förför arbetelandsänds tillarbetsgivarestatlig ett annat ar-en
bosatträkningbetsgivarensförarbeteland för ansesett annat ar-

utsändnings-helariket underibosatträkningbetsgivarens anses
avsedddennatiden ärutsändnings-hela ävenunderriketi om

år. Dettalängreavsedd än ettdennatiden är attäven varaom
makemedföljandegällerår. Detta ävenlängre än ettatt vara

år.fyllt 18intebarnmakemedföljandegäller samtäven som
denlikställsMed makeår.18 utaninte fylltbarn somsamt som

utsändemed dengiftlikställs denMed make attutan varasom
med denna,tillsammansleverutsändemed dengiftatt vara

gift ellervarittidigare hadedenna,medtillsammanslever om
haftharellerhargift ellervarithade tidigare gemensamtom

haft bam.harellerhargemensamt
barn.

kap.3

långtidssjukpenningsjukpenning ochOm

1 §
försäkringskassaallmänHosförsäkringskassaallmänHos

enligtförsäkrad harinskrivenenligtförsäkrad harinskriven
till sjukpen-nedanvad rätttill sjukpen- sägsvad nedan rättsägs

sjukpenninggrun-hansning,sjukpenninggrun-hansning, omom
uppgår till minstdande inkomstuppgår till minstinkomstdande

basbeloppet.24basbeloppet.24 procentprocent avav

inskrivning hosVillkorethosinskrivningVillkoret omom
tillförförsäkringskassa rätttillförförsäkringskassa rätt

uppfylltsjukpenninguppfylltsjukpenning omansesomanses
åldersregeln i 1berottdet haråldersregeln i 1pådet har berott

inte harvillkoretkap. 4 §inte harvillkoret attkap. 4 § att
uppfyllas.kunnatuppfyllas.kunnat

enligtsjukpenningtillRättenligtsjukpenningtillRätt
inteföreliggerkapiteldettaföreligger intekapiteldetta
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grundval anställningsförmå- grundval anställningsför-av av
för tid ingår måneri sjuk- ingårför tid iner som en som en

löneperiod, under vilken den för- sjuklöneperiod, under vilken den
säkrades arbetsgivare har försäkrades arbetsgivare haratt att

för sjuklön enligt lagen för sjuklön enligt lagensvara svara
1991 1947 sjuklön. 1991:1947 sjuklön. Inte: om om

heller föreligger till sjuk-rätt
för tid då långtidssjuk-penning
skall enligtpenning 4utges c

eller f §§.4

Till1 § försäkrad ära som
inskriven hos allmän försäk-
ringskassa och jâøllt 19 årsom
skall, till förtidspen-inte rättom

enligt kap.7 föreligger,sion ut-
långtidssjukpenning enligtges

vad nedan.som anges
4§

dagar iFör sjukperiod dagarFör i sjukperioden en
gäller, inte följer gäller, inte följerannat annatom av om av
10-10 b §§, 4f§ eller4 10-10 b §§,c

sjukpenning inte sjukpenning inteatt utges att utges
för den första dagen, och för den första dagen, och

hel sjukpenning för de hel sjukpenning för deatt att
därpå följande dagarna för därpå följande dagarna förutgör utgör
dag 80 den fastställda dag 80 den fastställdaprocent procentav av
sjukpenninggrundande inkoms- sjukpenninggrundande inkorns-

delad med 365. Sjukpen- delad med 365. Sjukpen-ten, ten,
ningen avrundas till ningen avrundas tillnärmaste närmaste
hela krontal. hela krontal.

Som sjukperiod tid, Som sjukperiod tid,avses avses
under vilken försäkrad i under vilken försäkrad ien oav- en oav-
bruten följd lider sjukdom bruten följd lider sjukdomav av

i § eller7 har till i eller7 § har tillrätt rättsom avses som avses
sjukpenning enligt eller7 b § sjukpenning enligt eller7 b §re-
habiliteringspenning enligt långtidssjukpenning22 enligt 4 c
kap. 7 Uppkommer för ellerden f §4 Uppkommer för den
försäkrade till sjukpenning försäkrade till sjukpenningrätt rätt
enligt kapitlet i omedelbar enligt kapitlet i omedelbaran- an-
slutning till sjuklöneperiod slutning till sjuklöneperioden en
enligt lagen 1991:1047 enligt lagen 1991:1047om om
sjuklön, skall sjukperioden enligt sjuklön, skall sjukperioden enligt
denna lag ocksåomfatta denna lag omfatta ocksåanses anses
sjuklöneperioden. sjuklöneperioden.

Om sjukperiod frånbörjar inom fem dagar det tidigare sjuk-en en
period avslutats skall bestämmelserna i första stycket 4 ochsamt a
10 §§ tillämpas den sjukperioden fortsättningutgöra som om senare en
på den tidigare sjukperioden.
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gått miste sjukpenning till följd bestäm-Om den försäkrade om av
melserna första stycket eller § första stycket 1 för sammanlagti 1 10 a

månaderna sjukpenning för dagdagar under de tolvtio senaste utges
den sjukpenninggrun-i första stycket med 801 procentsom avses av

delad med 365.dande inkomsten

§ sjukperiodNär4 varatenc
försäkradesdagar eller den365

under desjukperioder senaste
tilldagarna450 uppgått sam-

dagar skall sjuk-manlagt 365
långtidssjuk-penning ersättas av

penning.

Långtidsgulcpenningd §4
inkomstrelateradformiutges av

ellerlångtidssjukpenning ga-
rantibelopp.

grund för beräkning§ Till4 e
inkomstrelaterad långtids-av

denskall läggas för-sjukpenning
pensionsunderlagsäkrades

enligt kap. § lagen 00024 om
inkomstgrundad ålderspension

deför år närmasttre som
beslutetförföregått året om
långtidssjuk-tillövergång

Pensionsunderlagenpenning.
tillmed hänsynskall räknas om

basbeloppetförändringar av
Vid fas-enligt kap. 61

underlaget förtställande av
skall bort-långtidsyukpenning

be-pensionsgrundandefrånses
enligt kap.lopp för barnår 3 15

§ nämnda lag.
försäkrades sjukpen-denOm

enligtninggrundande inkomst 3
beslutstill-och §§ vidkap. 22 a

detfället pensions-överstiger
jram-underlag på sättsom, som

stycket, beräknatsförstagått av
före beslutsåretför året närmast

stället denna inkomstskall i an-
vändas vid beräkningen.

för beräkningUnderlaget av
långtidssjukpenning utgörs av

de två i in-genomsnittet av
dekomsthänseende bästa treav
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enligt första och andraår som
styckena skall användas vid be-
räkningen.

Utgående inkomstrelaterad
långtidssjukpenning skall inför

kalenderårvarje justerasnytt
med hänsyn till förändring deti
allmänna prisläget enligt

följande. inkomstrelateradeDen
långtidssjukpenningen multipli-

med mellan detkvotenceras
allmänna prisläget månadi juni

före detåret år justeringen avser
allmänna prislägetoch det i juni

månad dessförinnan.året
dagar period då helFör i en

långtidssjuk-inkomstrelaterad
skallpenning ersättningenutges

dag beräknas till 80 procentper
det enligt tredje stycket fast-av

delatställda underlaget med
Långtidssjukpenningen365. av-

rundas till krontal.närmaste

f § har beviljats4 Den som
långtidssjukpenning och bo-är

tillharSverigei rätt ettsatt
ellergarantibelopp hansom

hennes inkomstrelaterade lång-
tidssjukpenning tilluppgårinte

förtillämplig garantinivåminst
enligtlångtidsgukpenningtagare

andra stycket. tillOm in-rätt
komstrelaterad långtidssjukpen-

saknas garantibe-uppgårning
loppet till den tillämpliga ga-

fallI uppgårrantinivån. annat
garantibeloppet till mellanskill-
naden mellan den inkomstrelate-
rade Iångtidssjukpenningen och
garantinivån.

långtidssjukpen-ogiftFör
uppgår garantinivånningtagare

till beloppvid ålder19 års ett
motsvarande 196 procent av

enligt §basbeloppet kap. 61
första stycket för 2001. Omår en

långtidssjukpenningtagareogift
fyllt 20 garantinivånår uppgår
till det sammanlagda beloppet
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belopp motsvarandeettav
föregåendegarantinivån i

det eller deochmening
åldersrelaterade tilläggsbelopp

tredje stycket skallenligtsom
långtidssjuk-tillgodoräknas en
fastställandevidpenningtagare

Garantinivåernagarantinivå.av
till detskall med hänsynjusteras

prisläget ochallmänna
realinkomstlägetförändringar i

7ipå sätt angessomsamma
förkap. § för garantinivå9

förtidspensionärer.
tilldock högstFör år,varje

med vilketantal 10,ett enav
långtidssjukpenningtagaresogift

skall vidålder 19 år,överstiger
förfastställande garantinivåav

ålders-eller honomhenne ett
tilläggsbelopprelaterat motsva-

denrande 2,5 procent av garan-
andra styckettinivå iangessom

tillgodoräknasförsta meningen
medfrån ocheller honomhenne

eller honmånad handen som
fyller år.

långtidssjukpen-frågaI om
gällergiftningtagare är attsom

till 89garantinivån uppgår pro-
skulle havad dencent upp-av
eller hontill han varitgått om

ogift.
period dådagarFör i

förstaenligtgarantibelopp
dagskall dettastycket utges per

årsbasistill detberäknas på
delatgarantibeloppetfastställda

Garantibeloppetmed 365.
krontal.till helaavrundas

Försäkrad,§4 som upp-g
kap.3jdler förutsättningarna i

kan,1 attutana
kap. §förutsättningarna 3 4i c

ansökanuppj/llda, efterär
långtidssjukpenningbeviljas i

garantibeloppform ettav
§fmotsvarande 4garantinivån i

ellerhans80 procent avom
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hennes sjukpenninggrundande
inkomst lägre långtids-är än
sjukpenningens Engarantinivå.
sådan ansökan skall beviljas om
den försäkrade uppjjøller kraven

arbetsförmågenedsättningpå i
kap. § och arbetsför-3 7

mågenedsättningen inte anses
varaktig kan bedömas blimen
bestående år.minst ett

långtidssjuk-Under tid med
enligt första stycket kanpenning

formutgåersättning inte i av
inkomstrelaterad långtidssjuk-
pennzng.

den försäkrade uppbärOm
eller särskildförtidspension

efterlevandepension enligt
lag, skall viddenna prövning av

den försäkrades till lång-rätt
bedömningentidssjukpenning av

hans eller hennes arbetsförmåga
med bortseende från denske

ellernedsättning förmåganav
möjligheterna bereda sig in-att
komst arbete liggersomgenom
till grund för utgående pension.

Är försäkradeh § den4
rehabilite-föremål för sådan

ringsåtgärd kap.3iavsessom
kap. skall7b § eller 22

arbetsförmågan under den tid
bedömningenåtgärden vidpågår

till långtidssjukpenningrättav
nedsatt den denmånianses

försäkrade grund åtgärdenpå av
förhindrad utföraär att

förvärvsarbete.

§ Långtidssjukpenning kan4 i
hel, fjär-nivåernaiutges tre

dedels, halv respektive fjär-en
dedels långtidssjukpenning.

långtidssjukpenningenNivån på
bestäms förhållande till ned-i

den försäkradessättningen av
arbetsförmåga; nedsättning med

åttondelar berättigarminst sju
till hel långtidssjukpenning, ned-
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med fjärde-sättning minst tre
delar berättigar till fjärde-tre
dels långtidssjukpenning, ned-

med hälftensättning minst
berättigar till halv långtids-
sjukpenning och nedsättning i

medmindre grad minstmen en
tillfjärdedel berättigar en

fjärdedels långtidsyukpenning.

skall, försäkrad skall, hanförsäkrad han EnEn när när
anspråk elleranspråk på till sjukpenningsjukpenning, görgör

långtidssjukpenning, till denallmänna försäkringskassanden
sådan allmänna försäkringskassananmäla ändring i sina in- an-

sådankomstförhållanden mäla ändring i sina in-eller andra
påverkar komstförhållanden andraelleromständigheter, som

påverkarsjukpenning eller sjuk- omständigheter,tillrätten som
ellertill sjukpenningstorlek.penningens rätten

långtidssjukpenning eller sådan
storlek.ersättnings

skallskall Allmän försäkringskassaförsäkringskassaAllmän
skäligeni den utsträckning detutsträckning det skäligeni den

förfrågningarförfrågningar påkallaspåkallas genomgenom
påellereller hos de försäkradede försäkradehos annatannat
uppgifterlämpligt inhämtalämpligt inhämta uppgifter sättsätt

inkomstför-den försäkradesförsäkrades inkomstför-den omom
hållanden, arbetstid och andraoch andrahållanden, arbetstid
omständigheter har bety-be-omständigheter har somsom

ohälsoförsäkringen.sjukpenningförsäk- delse förtydelse för
ringen.

7§
försäk-Sjukpenning tillsjuk-sjukpenning vid utgesutges
fysiskahans eller hennesförsäk- radned dendom sätter omsom

psykiska prestationsför-arbetsförmåga ellermed minstrades
sjukdom ellertill följdfjärdedel. Vid bedömningen måga aven

tillståndmed sjukdom jämställdaföreligger skallsjukdomav om
sådan utsträck-från begränsadarbetsmarknads-bortses iär

ska/faförmåganekonomiska, socialamässiga, ning sigatt att
inkomst arbeteförhållanden. Medoch liknande genom

bedömastillstånd arbetsförmågan kanjämställssjukdom ett av
jfjär-nedsatt medarbetsförmåga,nedsatt minst ensom 0r- som

hel-dedel förhållande tillsjukdom för vilkensakats i ettav
tidsarbete. Med sjukdomsjukpenning och jäm-utgetts som

kvarstår ställs tillstånd nedsattfortfarande efter det att ett av ar-
orsakatsbetsförmåga,upphört.sjukdomen som av
sjukpenningsjukdom för vilken
fortfarandeochutgetts som

upphört.kvarstår sjukdomennär
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Vid bedömningen sjukdomav om
eller med sjukdom jämställt till-

skallstånd föreligger bortses
arbetsmarknadsmässiga,från

ekonomiska, sociala och lik-
nande förhållanden.

den försäkradesförsäkrade arbets- Nivån påSaknar den
bestäms för-sjukpenningförmåga hel sjukpenning. iutges

till nedsättningenhållandearbetsförmågan inte saknasOm av
försäkrades arbetsförmåga;denmed minsthelt nedsattär tremen

nedsättning medfjärdedels åtton-fjärdedelar minst sjutreutges
till hel sjukpen-arbetsfönnågan delar berättigarsjukpenning. Ar

nedsättning medmindre grad med minstnedsatt i ning tremen
fjärdedelar berättigar tillhalv sjuk-minst hälften treutges

nedsätt-fjärdedels sjukpenning,fallpenning. I utgesannat en
hälften berät-medVid be-fjärdedels sjukpenning. ning minst

halv sjukpenning ochtillarbetsför-dömningen tigarav om
mindre gradnedsättningmågan nedsattfullständigt iär men

berät-áärdedelmedförsäkrade kanskall, den minst enom
sjukpen-till fjärdedelsåtergå till sittkunna tigarantas van- en

särskilt beaktasliga arbete, ning.om
bedömningenVidpå grund sjuk-den försäkrade av om ar-av

nedsattbetsförmågan medstånd utföra sittdomen ärär attur
skall,åttondelarlämpligtvanliga eller minst sjuannat ar- om

kan kunnaden försäkradetillfälligtarbetsgivarenbete antassom
vanliga arbete,tilldenanställde. Om återgå sitterbjuder den

försäk-beaktas densärskiltsjuk-grundförsäkrade omav
grund sjukdomenradeavstå från för- påbehöver ärdomen av

vanligastånd utförafjär- sittunder minstvärvsarbete atturen
lämpligtellerarbetearbetstidnormaladedel sin annat ar-enav

tillfälligtbete arbetsgivarenarbetsför-dag, skall hansviss som
anställde. denerbjuder den Omminstmåga nedsatt i mot-anses

sjuk-grundförsäkrade påmån dagen.svarande den av
från för-domen behöver avståkanförsäkrade inteOm den

under fjär-värvsarbeteåtergå till sitt minstkunnaantas envan-
normala arbetstiddedeltill arbete sinarbete ellerliga annat av

hansdag, skallskall vid be-arbetsgivaren, visshos ar-en
nedsattbetsförmågaarbetsfönnågans idömningen mot-ansesav

dagen.svarande denmånsärskilt beaktasnedsättning om
vadBedömningen månförsörja sig iden försäkrade kan av en

försäkrads arbetsförmågaåtgärdsådant efterarbete ärgenom
beaktandeskall, mednedsattkap.i b § eller 227 avavsessom

till sådana reha-möjligheternaenligtdet efter prövningOm
biliteringsåtgärder 3den ibedömsfjärde stycket att avsessom

kap.,b § elleråtergå kap. 22 utgåtill 7försäkrade inte kan ar-
för-eller hennesfrån hanseller för-arbetsgivarenbete hos egna

försörjaför- sigsörja sig själv utsättningar attannat ge-genom
normalt före-värvsarbete är nomsom

hand vanligaförstaarbetsmarknaden, sittpå ikommande --
eller arbete hosarbetearbets-vid bedömningenskall annat ar-av
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betsgivaren,särskiltförmågans nedsättning
för-hand sådantandraförsäkrade efterden ibeaktas om -- normaltvärvsarbeteeller 22i 7 b § äråtgärd somsom avses

arbetsmark-förekommande påsjälvförsörja sigkankap. genom
naden ellerförvärvsarbetesådant ärsom

lämpligt arbetepåförekommandenormalt annat somar- - ellerhennetillgängligt förbetsmarknaden, eller ärgenom an-
honom.till-arbetelämpligt ärnat som

arbetsförmåganEfter detförsäkrade.dengängligt för att
stycket fårenligt andrabedömtsskälsärskildafinnsOm det

tillbedömningenvidfår bedömningen rättendet vidför avav
möjlig-fånsjukpenning bortsesnedsättning be-arbetsförrnågans

ellerrehabiliteringtillheterålderförsäkradesdenaktas samt an-
särskildaomställningbosättningsför-försäkradesden omnan

Därvid får be-skäl föreligger.tidigareutbildning,hållanden,
bo-försäkrades ålder,aktas denliknandeoch andraverksamhet

ellersättningsförhållandenBedömningenomständigheter.
omständigheter.liknandeandranedsättningarbetsförmågansav
för tillämpningförutsättningstyckena Enoch femteenligt fjärde

styckedettaförstatill meningen iförhållandeskall igöras av
be-arbetsförmågan,heltidsarbete. utanhögst är attett

till reha-möjligheteraktande av
omställ-ellerbilitering annan

följdnedsatt tillkanning, anses
fjärde-medsjukdom minst enav

del.
försäk-denVid prövningförsäk-denVid prövning avav

tidförsjukpenningtillradesför tidsjukpenning rätttillrades rätt
eller honvilken hanunderskullevilken hanunder an-annars

föräldra-uppburithaskulleföräldrapenning,uppburitha nars
arbetsförmåganskallpenning,ned-arbetsförmåganskall anses

denendast inedsattutsträckningden ut-endast isatt anses
försäkradesdensträckningförmågaförsäkradesden att somsom

ned-vårda barnetförmåga ärgrundvårda nedsattbarnet attär
sjukdomen.grundsjukdomen. satt avav

uppbärförsäkradeOm denuppbärförsäkradedenOm
särskildellerförtidspensionsärskildellerförtidspension

dennaenligtefterlevandepensionenligt dennaefterlevandepension
denprövningskall vidlag,denprövningskall vidlag, avav

sjukpenningtillförsäkradessjukpenning rätttillförsäkrades rätt
med bortseen-skebedömningenarbetsför-hansbedömningen av

för-från nedsättningdenfrån debortseendemåga ske med av
be-möjlighetenmågan ellerförmågan attnedsättningden av

arbetesig inkomstredabereda sigmöjligheteneller att genom
utgåen-förtill grundliggerliggerarbeteinkomst somsomgenom

pension.deutgående pension.till grund för

Sjukpenning i7 § utgesc
dettareglernamedenlighet i

försäkradedenkapitel näräven

2 SOU1997.166
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föremål för sådanär
rehabiliteringsåtgärd isom avses

kap.22
Arbetsförmågan skall under

den tid åtgärden pågår anses
nedsatt den den försäkrademåni

grund rehabiliteringsåt-på av
gärden förhindrad utföraär att
förvärvsarbete.

l5§
utgår eller långtids-Sjukpenning för tid Sjukpenning

då sjukpenning utgår dåden försäkrade för tid
den försäkrade

fullgör tjänstgöring fullgör tjänstgöringa a annanannan
enligt lagen 1994:1809 enligt lagen 1994:1809to- to-om om
talförsvarsplikt grundutbild- talförsvarsplikt grundutbild-än än
ning längre 60 dagar; ning längre 60 dagar;är än är änsom som

sådanti sådant hem intagen i hemb intagen bär är
lagen 1990:52 i lagen 1990:52i 12 § 12 §som avses som avses

särskilda bestämmelser med särskilda bestämmelsermed omom
vård vårdmed stöd med stöd3 § 3 §av unga avav unga av
sagda lag; sagda lag;

eller intagen ihäktad eller intagen i c häktadc ärär
kriminalvårdsanstalt;kriminalvårdsanstalt;

i fall under bd i fall under b d änän annatannat
orsakorsak eller celler c änän sagtssagts av annanav annan

sjukdom tagits hand detsjukdom tagits hand detom om
bekostnad;bekostnad; allmännasallmännas

utomlands iutomlands i e vistase vistas annat annat
dådå försäkrade insjuk-försäkrade insjuk- fall denfall den änän

medan utför arbetemedan han utför arbete hannar somr1ar som
bedrivenbedriven led i här i riketled i här i riketett ett enen

verksamhet eller sjömanverksamhet eller sjöman som an-som an-
ställd på svenskt handelsfartygställd svenskt handelsfartyg
eller under sjukdom eller i falleller under sjukdom eller i fall

till i b § till utlan-i 7 b § utlan- 7avses resersom avses reser som
det försäkringskassans med- det med försäkringskassans med-med
givande. givande.

då då försäkradvarje dag försäkrad För varje dagFör en en
vårdvård sådant bereds i sådant hem förbereds i hem förett ett

vårdvård familje- eller boende eller farnilje-eller boende eller
enligt socialtjänstlagenhem enligt socialtjänstlagen hem

vård be-1980:620 vård och be- 1980:620 ochsom gersom ger
missbrukare alko-handling missbrukare alko- handling avav

skall sjuk- hol eller narkotika, skall sjuk-hol eller narkotika,
på eller långtidssjukpen-penningen begäran den penningenav

vårdkostnadema denför begäranningen av somsom svarar
vårdkostnademaminskas med 80 kronor, dock försvarar

med högst tredjedel sjuk- minskas med 80 kronor, docken av
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sjuk-tredjedelskall med högstpenningens belopp. Därvid aven
långtidssjuk-ellerminskning penningensbelopp varmeddet
Därvid skallbelopp.till lägresker avrundas penningensnärmast

minskningvarmeddet beloppkrontal. belopphela Det som
till lägremed sker avrundasminskassjukpenningen närmast

krontal. belopppå hela Dettill denskall betalas ut somvars
eller långtids-sjukpenningenhar gjorts.minskningenbegäran

minskas med skallsjukpenningen
be-till denbetalas ut vars

minskningen har gjorts.gäran
första styckethinderUtanförsta styckethinderUtan avav

långtids-ellerutgår sjukpenningförsäkradutgår sjukpenning till
sjukpenning till försäkradvid sjukdomunder c somsom avses

sjukdomfår under c viddåunder tid haninträffar somavsessom
fårdåtid haninträffar underdärvidanstalt ochvistas utom

därvidanstalt ochvistasförvärvsarbeta.bereds tillfälle utomatt
förvärvsarbeta.bereds tillfälle att

17§
långtids-ellerSjukpenningfårSjukpenning omstän-om

får omständig-sjukpenningdras inmotiverar det,digheterna om
dras inmotiverar det,heternaförsäkradnedeller sättas om en

försäkradnedeller sättas om en
underlåter meddela för-underlåter meddela för- aa attatt

vistelseadresssäkringskassan sinvistelseadresssinsäkringskassan
sjukdomsfall vis-undervis- hansjukdomsfallunderhan närnär

tillfälligttillfälligt änän tas annattas annat annanannan
tilladress dentilldenadress än angettsän angetts somsom

kassankassan
underlåter enligt 6 §bunderlåter enligt 6 §b attatt

sådan änd-anmälaförsta stycketsådan änd-anmälaförsta stycket
betydelse förring,betydelse för ärring, är avsomsom av

ellersjukpenningtilleller försjukpenningtill rättenrätten
förellerlångtidssjukpenningsjukpenningens storlek.

storlek.sådan ersättnings
ellerAngående nedsättningAngående nedsättning eller

andra fallindragning i ersätt-i andra fallindragning ersätt- avav
stadgas i 20häri ningstadgas 20ning här som avsesavsessom

kap. 3kap. 3
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kap.7

Om förtidspension

1 §
årtill förtidspension försäkrad, fyllt inte 65 år,Rätt har 19som men

prestationsfönnågapsykiskahans eller hennes fysiska eller tillom
jämställda tillstånd begränsadföljd sjukdom eller med sjukdom iärav

sådan utsträckning förmågan skaffa sig inkomst arbeteatt att genom
arbetsfönnågan kan bedömas varaktigt nedsatt med minstsom en
fjärdedel i förhållande heltidsarbete. Vid bedömningentill ett av om

tillståndsjukdom med sjukdom jämställt föreligger skall bortseseller
från ekonomiska, sociala och liknande för-arbetsmarknadsmässiga,
hållanden.

mån arbetsförmåga nedsattBedömningen i vad försäkrads ärenav
sådana rehabiliteringsåtgär-möjligheterna tillskall, med beaktande av
utgå fråneller kap., hans eller hennesder i 3 kap. 7 b § 22som avses

förutsättningar försörja sigatt genomegna
eller arbete hos arbetsgiva--i första hand sitt vanliga arbete annat-

ren,
sådant normalt förekom-i andra hand förvärvsarbete ärsom- -

på ellermande arbetsmarknaden
lämpligt tillgängligt för henne eller honom.arbete ärannat som- fårarbetsfönnågan enligt första stycket vidEfter det bedömtsatt

från möjligheter tillbedömningen till förtidspension bortsesrättenav
skäl föreligger.omställning särskildarehabilitering eller annan om

bosättningsförhållandenålder, ellerDärvid får beaktas den försäkrades
förutsättning tillämpningomständigheter. förandra liknande En av

arbetsförrnågan, beaktandestyckeförsta meningen i detta är att utan av
omställning, kan ned-möjligheter till rehabilitering eller annan anses

kanfjärdedel och nedsättningentill följd sjukdom med minstsatt enav
varaktig.anses

föremål sådan rehabiliteringsåtgärdden försäkrade förAr som avses
arbetsförrnågan åtgärdenunder den tidi kap. b § eller 22 kap. skall3 7

mån åtgärdenpågår den försäkrade grundnedsatt i den äravanses
förhindrad utföra förvärvsarbete.att

2 §
nivåernaFörtidspension i hel, fjärdedels, halv respek-kan utges tre

Nivånfjärdedels förtidspension. förtidspensionen bestäms itive en
arbetsförmåga;förhållande den försäkrades ned-till nedsättningen av

åttondelar berättigar till hel förtidspension, ned-sättning med minst sju
till fjärdedels förtids-sättning med minst fjärdedelar berättigartre tre

hälften berättigar till halv förtidspen-pension, nedsättning med minst
med minst fjärdedel berät-sion och nedsättning i mindre grad men en

till fjärdedels förtidspension.tigar en

3 §
föreligger inte försäkrad uppbär helRätt till förtidspension om en

ålderspensionålderspension lagen inkomstgrundadenligt 000 om
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införande lagen inkomstgrundadeller lagen 000000 om av om
ellerålderspension. försäkrad uppbär fjärdedels, halvOm tre enen

inte tillålderspension enligt nämnda lagar, har hanfjärdedels rätt
fjärdedelarförtidspension fjärdedel, halv respektivehögre än tre aven

sådan pension.

§4
ansökandet vid prövningFörsäkringskassan skall, när omav en

tillnödvändigt för bedömningenförtidspension kan rättav omanses
förtidspension föreligger,

arbetsgivare,förfrågan försäkrade, den försäkradeshos dengöra
nödvändigakunna lämnanågon kanläkare eller antas upp-annan som

gifter,
sakkunnig,utlåtande viss läkare ellerinfordra annanav

försäkrade,besöka den
dagar in-försäkrade skall under högst 30denföreskriva att vara

läkare ellergenomgå undersökning visspå visst sjukhus,tagen av
arbetsträning, försåsom arbetsprövning ellergenomgå utredningannan

arbetsförmågantillstånd,försäkrades medicinskabedönming denav
rehabiliteringmöjligheterna tillbehovet och samtsamt av

sådan åtgärd i 7försäkrade efterundersöka den avsessomom
självdelvis kan försörja sigkap. helt ellerkap. b § eller 223 genom

arbete.
fallanledningskall det finnsFörsäkringskassan anta attatt somom

får försäk-saken. Därvidpåbörja utredningföreliggeri 13 § avavses
åtgärder första stycket 1-3.vidta enligtringskassan

i 13 § förstaskäl för fallsannolikaföreliggerOm det att avsessom
förföreliggerparagraftredje stycket iellerstycket 1-4 samt attsamma

eller tredjeenligt andrain eller minskasskall drasförtidspensionen
hålla innefår försäkringskassan beslutanämnda paragrafstycket i att

slutligt be-belopp till dessmed lägreeller densammapensionen utge
åläggafår försäkringskassanförutsättningarUnderslut fattas. samma

sådana undersökningar ellergenomgåförtidspensioneradeden ut-att
denparagraf. Omi denna4-5 i första stycketiredningar angessom

undersökninggenomgågiltig orsakförtidspensionerade vägrar att utan
genomgå sådan behand-föreskrift ellerfölja läkaresläkare, attattav

eller 22kap. 3 b§rehabilitering i 7ellerling, utredning som avses
förtidspensione-denunder förutsättningfår försäkringskassan,kap. att

skalltills vidarepåföljd, besluta pensionenrade erinrats denna attom
eller ned.dras in sättas

fattasförsta stycketmedicinsk utredning enligtbeslutInnan om
denkostnaderbedömning inhämtas. Förförsäkringsläkarensskall som

sådan i första ochutredningmed anledningenskilde har avsessomav
eller,regeringenersättning i enlighet med vadstyckena lämnasandra

föreskriver.Riksförsäkringsverketbemyndigande,regeringensefter
föreskriftsådanuppstår med anledningkostnaderFör somav ensom

enlighet med vadersättning lämnas iskalli första stycket 4avses
regeringen förordnar.
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5 §
utgårFörtidspension i form inkomstrelaterad förtidspension ellerav

garantibelopp till förtidspensionärer.

6 §
Inkomstrelaterad förtidspension grundas, inte följerannatom av

vad i andra meningen, den pensionsberättigades pensions-sägssom
ålderspen-underlag enligt 4 kap. 2 § lagen 000 inkomstgrundadom

år år dåsion för de föregått det pensionsfallet inträffatnärmastsex som
eller, i fall i fjärde stycket, dessa pensionsunderlag jämte desom avses

fårpensionsunderlag enligt nämnda stycke dessutom läggas tillsom
grund för beräkningen förtidspension. Vid beräkning inkomstre-av av

frånlaterad förtidspension skall bortses pensionsgrundande belopp för
bamår enligt 3 kap. 15 § nämnda lag.

Vid beräkning inkomstrelaterad förtidspension skall pensions-av
underlag räknas med hänsyn till förändringar basbeloppet enligtom av

6 Därvid pensionsunderlaget multipliceras1 kap. skall med kvoten
årmellan basbeloppet för det beräkningen sker och basbeloppet för det

år pensionsunderlaget avser.
Hel inkomstrelaterad förtidspension sextiofemmotsvarar procent av

genomsnittet de fyra högsta pensionsunderlagen de pensions-av av
underlag i första stycket. Vid bestämmande vilkaavses avsom pen-
sionsunderlag de fyra högsta de pensionsunderlagutgörsom av som

förtidspension skallskall ligga till grund för beräkningen hänsyn tasav
stycket.till omräkning enligt andra

Inkomstrelaterad förtidspension fastställts enligt dennasom para-
förändringar det prislägetgraf skall justeras med hänsyn till i allmänna

förändringari realinkomstläget i enlighet med vad i 8och som anges
och minst deOm pensionsberättigad under vart ett tre sexen av av

år föregått år då pensionsfallet inträffat, i sådandetnärmast ut-som
år ersättning,sträckning det minst halvt med helettatt motsvarar upp-

förmånburit hel eller partiell i form av
arbetslöshets-arbetslöshetsersättning enligt lagen 1973:370 om

försäkring,
enligt lagen 1973:371 kontantkontant arbetsmarknadsstöd om

arbetsmarknadsstöd,
arbetslöshetsersättning,ersättning enligt lagen 1997:238 om

förordningen 1996:1100 aktivitetsstöd,dagpenning enligt om
enligt lagen 1996:1654 särskiltsärskilt utbildningsbidrag om

utbildningsbidrag,
sjukpenning ersättning enligt 6 lagen 1976:380eller kap. 4 §

arbetsskadeförsäkring eller sjukpenning enligt lagen 1977:265 omom
statligt personskadeskydd,

sjuklön,sjuklön eller ersättning enligt 20 § lagen 1991:1047 om
långtidssjukpenning,
föräldrapenningförmåner,

havandeskapspenning,10.
till11. smittbärarpenning enligt lagen 1989:225 ersättningom

smittbärare eller
närståendepenning enligt lagen 1988:1465 ersättning och12. om
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närståendevård,ledighet för
Vårdbidrag, såvitt ersättning för merkostnader,13. utom avser

14. folkpension i form förtidspension enligt kap. § i dess7 1av
januari eller tilläggspensionlydelse före den 1 1999 i form förtids-av

pension enligt 13 kap. § i dess lydelse före nämnda dag,1
15. förtidspension

år föregått årfår pensionsunderlag för nämnda läggasäven sexsom
förtidspension i enlighet med vadtill grund för beräkningen somav

i sjätte stycket.anges
föregåttårpensionsunderlagen för deJ närmastämte sex som pen-

får från pensionsberättigadesionsfallet efter ansökan detta denom
årförhållande till nämnda det eller depensionsunderlag för i när-sex

föregående åren beräkning förtidspension iläggas till grund förmast av
år förmånantal antalet enligt fjärde stycket 1-motsvarande medsom

två, dock högst till antal fyra.15 överstiger ett av
förmånVid tillämpning fjärde stycket skall, i de fall reduce-enav

iföljd bestämmelser samordning i dehelt eller delvis tillrats omav
från reduceringen.nämnda uppräknade författningarna, bortsesstycke

7 §
och bosatt itill förtidspension enligt 1 §Till den har ärrättsom

inkomstre-garantibelopp hans eller hennesSverige skall utges ett om
utländsk lagstiftning inteförtidspension jämte pension enligtlaterade

garantinivå förtidspensionärer enligtuppgår tillämplig förtill minst
tredje stycket.

utländsk pensionförtidspension ellertill inkomstrelateradOm rätt
garantinivån.tillämpliga Iuppgår garantibeloppet till densaknas annat

den inkomst-mellanskillnaden mellanfall uppgår garantibeloppet till
ocheventuell utländsk pensionförtidspensionen jämterelaterade ga-

rantinivån.
års ålderuppgår garantinivån tillvid 19ogift förtidspensionärFör

enligt kap. 6 §basbeloppet 1motsvarande 196belopp procentett av
fylltår förtidspensionär 20för 2001. Om ogiftförsta stycket upp-en

beloppet beloppgår garantinivån till det sammanlagda ett mot-av
åldersrela-föregående och det eller degarantinivån meningsvarande i

skall tillgodoräknasenligt fjärde stycketterade tilläggsbelopp ensom
Garantinivåemagarantinivå. skallfastställandeförtidspensionär vid av

och för-allmänna prislägettill förändringar i detjusteras med hänsyn
enlighet med vad i 9ändringar i realinkomstläget i som anges

ogift för-år, till antal med vilketvarje dock högst 10,För ett av en
år, garanti-ålder skall vid fastställandetidspensionärs överstiger 19 av
åldersrelateratnivå tilläggsbeloppför henne eller honom mot-ett

garantinivå stycketi tredjesvarande 2,5 denprocent som avsesav
från och med dentillgodoräknas henne eller honomförsta meningen

år.månad fyllerhan eller honsom
garantinivånfråga förtidspensionär gift gällerI är att upp-somom

eller varitskulle uppgått till han hongår vad dentill 89 procent omav
ogift.
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8 §
utgående inkomstrelaterad förtidspension skall införJustering av

kalenderår med hänsyn till förändring i det allmännavarje görasnytt
inkomstrelaterade förtidspensionen mul-enligt följande.prisläget Den

månad åretprisläget i junimellan det allmännatipliceras med kvoten
månadallmänna prisläget i juniår justeringen och detföre det avser

året dessförinnan.
utgående inkomstrelaterad förtidspension skall dess-Justering av

stycket,kalenderår, inte följer tredjevarjeinför nytt annatutom avom
realinkomstläge enligt följande.till förändring i Denmed hänsyngöras

med jämförelsetalförtidspensionen multiplicerasinkomstrelaterade ett
med 0,5, varefteroch därefter multipliceratsminskats med talet 1som

förändringen iämförelsetalettillägg gjorts med talet J motsvararett
föregått årtvå år det justeringeninkomstläge mellan de närmastsom

prislägettill förändringen det allmännareducerad med hänsyn avavser
inkomstläge bestäms kvotentvå år. Förändringen imellan somsamma

in-enligt kap. 6 § lagen 000indextal fastställs 1mellan de omsom
två år. Förändringen i detålderspension för nämndakornstgrundad

i första stycket andraden kvotprislägetallmänna motsvarar som anges
således kvoten mellan denJämförelsetalet beräknasmeningen. som

kvot i femtefjärde meningen och denikvot angessomsom anges
meningen.

uppnåttutgår till 60förtidspension denInkomstrelaterad som som
endast då jämförelsetaletårs ålder enligt andra stycketskall justeras

understiger talet

9 §
kalenderårvarjegarantinivåer skall inför görasJustering nyttav
och förändring iprislägetförändring i det allmännatillmed hänsyn

för utgåendeenligt § gäller8motsvaranderealinkomstläge sätt som
vad före-med undantag förförtidspension, dockinkomstrelaterad som

stycket i dennaparagraf och andranämndatredje stycketskrivs i para-
graf.

realinkomstläge skallgarantinivåer förändring iförJusteringar av
stycket under-i andraår jämförelsetalet 8 §deinte göras som anges
kalenderår skeinförsådant år skall justeringtalet Efterstiger nyttett

åretfrånför år och medalla järnförelsetalproduktsummanförst när av
gjordesrealinkomstlägeår då förändring ijustering förefter det senast

dendärvid medJusteringen skallöverstiger talet göras pro-
föregående mening.iduktsumma avsessom

10 §
tjänstförtidspension uppbär inkomsthelOm den beviljats avsom

skall förtids-1928:370kommunalskattelagen§ aenligt 32 1 mom.
med 80år hänförlig till minskasinkomstenpensionen för det ärsom

till efterinkomstdennamotsvarande belopp taxerasprocent somav
enligt 33 § 1-2fullgörande tjänstenavdrag för kostnader för mom.av

motsvarande minskasskallnämnda lag. Förtidspensionen ävensätt
frånSverige. Inkomstskattepliktiga itjänsteinkomster intemed ärsom

skall dock intekrunderstiger 1 000och arbetsgivare somsammaen
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någonföranleda minskning förtidspensionen. Inkomster enligtav
första och andra meningen hänförliga till tid tid medänannan
förtidspension skall inte föranleda minskning pension.av

partiell förtidspension sådanFör den beviljats och uppbär in-som
komst tjänst i första stycket skall pensionen minskas iav som avses
enlighet med föreskrivs ivad nämnda stycke, dock endast medsom
den del inkomsten överstiger det inkornstfribelopp iav som som anges

måntredje stycket. den den försäkrade kan visa överstigande delI att
inkomsten helt eller delvis tjänats in med användande arbetsför-av av

måga förutsatts föreligga vid beviljandet pension skall docksom av
minskning inte ske.

partiell pension beviljas skall fastställas inkomstfribelopp,När ett
pensionsnivånförhållande in-beräknas i till den aktuella desamtsom

förtidspensio-komster ligger till grund för den inkomstbaseradesom
utgående garantibelopp. fjärdedels, halv respektiveoch Om trenen en

uppgår inkomstfribeloppet tillfjärdedels förtidspension beviljats
fjärdedel, halva respektive fjärdedelartre avsumman av en

pensionsunderlagen de pensions-genomsnittet de fyra högstaav av
utgåendeoch hela det garanti-underlag i 6 § första stycketsom avses

beloppet multiplicerat med faktorn 1,54.
inkomstindexInkomstfribeloppet skall räknas för det fall attom

ålderspension6 inkomstgrundad för detenligt 1 kap. § lagen 000 om
år då eller lägre inkomstindex förminskning skall högre ängöras är

år mul-då beviljades. Därvid skall inkornstfribeloppetdet pensionen
åretförstnämndatipliceras med kvoten mellan inkomstindex för det

året.sistnämndaoch inkomstindex för det
i första hand garantibeloppet.Minskning pension skall görasav

förtidspension enligt första ellerSlutligt beslut minskning avom
Skattemyndigheten det län den för-andra stycket skall meddelas iav

inkomstskatt eller skulle ha tillsäkrade till statlig taxeratstaxerats
sådan eller inte haft erlägga sjö-skatt, han varit bosatt i riket attom

län skall med-Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohusmansskatt.
fråga pensions-minskning förtidspension idela slutligt beslut avom

pensions-sjöman och inte bosatt i riket. Förberättigad är annansom
skall slutligt be-berättigad i första eller andra meningen sägs,än som

Skattemyndigheten iförtidspension meddelasslut minskning avom av
Stockholms län.

efter slutligt beslutOm förtidspensionärs taxering ändras det atten
meddelats och ändringen innebärminskning förtidspension attavom

eller skall beslutetminskningen skulle ha varit mindre större, om
Andringminskning ändras Skattemyndigheten i enlighet härmed.av

år från detendast försäkrade begär det inomskall dock ske den ettom
meddelades försäkrings-beslutet taxeringsändring elleratt om om

frågafrågan tid. beslutkassan inom En nytttar omupp samma om
två årfår för-minskning förtidspension inte sedan äntasav upp mer

från då minskning med-flutit den dag det första slutliga beslutet om
väsentlig höjningdelades, inte taxeringsändringen motsvararom en

i anledningeller sänkning minskningen. En ändring taxeringav avav
återbetalning förtidspen-försäkringskassan eftergett kravatt ett av
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något minskning för-beslutdock inte föranledasion skall nytt avom
tidspension.

enligt sjättehandläggning och beslutskattemyndighetensfrågaI om
i lagendelar bestämmelsernatillämpligastycket gäller ieller sjunde

enligt lagenpensionsgrundande inkomstberäkning1959:551 avom
försäkring.allmän1962:381 om

§11
kan förväntaspåbörjar anställningförtidspensionärEn somensom

förtidspensionenskall minskasådan enligt 10 §inkomstleda till som
påbörjatsfrån anställningenmånad detinomskyldig attär senastatt en

vilken inkomstdärvid redovisaförsäkringskassan ochtillanmäla detta
till. Vidareledaanställningen kommerbedömer äreller honhan attatt

sådandröjsmål anmälaoskäligtskyldigförtidspensionär att utanen
böromständigheter,inkomstförhållandena eller andraändring somav

minskningpreliminärsådant beslutföranleda ändring ett avomav
i tredje stycket.pension avsessom

påkallas,skäligenutsträckning deti denFörsäkringskassan skall,
påannat lämp-förtidspensionerade ellerförfrågningar denhosgenom

inkomstförhållandenden försäkradesuppgifterinhämtaligt sätt om
prelimi-för besluthar betydelseomständigheteroch andra ett omsom

stycket.enligt tredjeminskningnär
framkommerandra stycketförsta ellerfall idet iOm attavsessom

skall minskaenligt 10 §inkomstförtidspensionär uppbär pen-somen
i nämndatillämpning reglernamedförsäkringskassan,skallsionen av

medförtidspensionenminskningpreliminärbeslutaparagraf, avom
utgående förtidspensionenså denifrågavarande inkomst,tillhänsyn att

bestämspensionsbeloppuppgå tillkan förväntas som avsamma
förtidspension.minskningbesluti slutligtSkattemyndigheten avom

minskning pensionpreliminärbeslututredaFör ettatt avomom
får försäk-minskning skall skebeloppvilketmeddelas eller medskall

deförtidspension lämnauppbärdenföreläggaringskassan attsom
sådant föreläggandeavseende.i detta Ettbetydelseuppgifter harsom

får försäkringskassan dra ininte följsföreläggandetdelges. Omskall
ned förtidspensionen.eller sätta

skall ändrasförtidspensionminskningpreliminärt beslutEtt avom
inkomst ellerförtidspensioneradesändring dentill följddet avavom

inne-beslutet kommerframstår troligtanledning attattsomannanav
frånmån avvikakommerringautgående pension ibära än attatt mer

minskningskattemyndighetens slutliga beslutipensionsbeloppet om
pension.av

12 §
Förtidspensionär, som

näringsverksamhetbedrivabörjabedriver eller att egenavser
juridisk ellereller ienskild näringsidkare personensom
näringsverksamhet ersättningibörja arbeta utanatt annansavser

kanmån understiger vadringaersättning i inteeller för somsomen
för arbetetskälig ersättningutgöra enanses

få för-försäkringskassanbeslutefter ansökanhar rätt att avgenom
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tidspensionen helt eller delvis vilandeförklarad hans eller hennesom
ifrågavarandearbetsinsatser i verksamhet förutsätter ianspråktagande

arbetsförmåga försäkringskassan bedömts inte föreligga vidav som av
beviljandet förtidspension.av

Vilandeförklaring skall ianspråktagandevad gradenmotsvara av av
sådan arbetsförmåga skäligen kan uppskattas till.

fårRiksförsäkringsverket meddela föreskrifter vilka uppgifterom
den sökande skall lämna i ansökan vilandeförklaring.en om

Beslut vilandeförklaring förtidspension skall i fallom av som avses
år.i första stycket gälla för ytterligareFör beslut vilandeför-ett om

förnyadklaring krävs ansökan.

13 §
Prövning förtidspension skall dras eller minskas med hän-av om

arbetsförmågatill förbättring skall, fall tredjeiutöversyn av som avses
eller fjärde stycket endast ske det sannolikt den pensionsbe-är attom
rättigades arbetsförmåga ochförbättrats

arbetsförmågahan eller hon, med användande förutsattsav som
inte föreligga vid beslutet förtidspension, i inte ringa omfattningom
arbetat uppdragstagare för eller anställd fysisk eller juri-som som av
disk bedriver näringsverksamhet och det sannoliktär attperson som
den förtidspensionerade till följd arbetet haft inkomster inteav som re-
dovisats i självdeklarationen enligt lagen 1990:325 självdekla-om
ration och kontrolluppgifter skyldighet detta förelegatgöratrots att att
enligt nämnda lag,

arbetsförmågahan eller hon, med användande förutsattsav som
inte föreligga vid beslutet förtidspension och inte heller beaktats iom
beslut vilandeförklaring ringaenligt 12 § första stycket 2., i inteom
omfattning arbetat uppdragstagare för eller anställd fysisksom som av
eller juridisk bedriver näringsverksamhet och det ärperson som sanno-

fått någonlikt pensionsberättigade inte ersättning för arbetetdenatt
mån understiger vad kaneller endast ersättning i inte ringaen som som

frågaskälig ersättning för arbetet, detutgöra ärtrots att ettanses en om
arbete normalt utförs anställda uppbär kollektivavtalsreg-som av som
lerad lön eller uppdragstagare debiterar ersättning för sittär som ar-
bete,

arbetsförmågahan eller hon, med användande förutsattsav som
föreliggainte vid beslutet förtidspension och inte heller beaktats iom

beslut vilandeförklaring enligt 12 § första stycket 1., bedrivit nä-om
ringsverksamhet enskild näringsidkare eller i juridisksom en person
eller

han eller hon4. förtidspensionär under studietid enligt 19 §som
365överstiger dagar och inte omfattats vilandeförklaringsom som av

förtidspension, bedrivit sådana studier i första stycketav som avses
nämnda paragraf och inte omfattas tredje nämnda paragraf,stycketav

arbetsförmågamed användande förutsatts inte föreligga vid be-av som
slutet förtidspension.om

detOm i fall i första stycket 1-4 framkommer denattsom avses
förtidspensionerade arbetsförmågahar i högre grad vad förut-än som

vid beviljandet förtidspension skall pensionen dras in ellersatts av
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härtill.med hänsynminskas
tillarbetsförmåga förbättratsförtidspensionerads avsevärtHar en

behandling liknande slagellermedicinsk behandlingföljd annan avav
förbätt-minskas med hänsyn tillin ellerförtidspensionen drasskall

arbetsförmågan.ringen av
får eftervidare skepensionenminskningIndragning eller an-av

pensio-sådant får ändringfallpensionsberättigade. Ifrån densökan av
ansökan.ivadinte ske utöver angessomnen

14 §
den förtids-riket krävsförtidspensionutbetalningFör attutomav

inkommitförsäkringskassanår tillmaj varjeden 2pensionerade senast
eller hon uppburit in-utsträckning hanvilkenredovisning imed aven

ellereller uppdragstagareanställdförvärvsarbetekomster eget somav
i juri-näringsidkare ellerenskildnäringsverksamhetbedrivit ensom

disk person.

15 §
förtids-vad denhögre belopputbetalats medförtidspension änHar

slutliga beslutskattemyndighetenstill enligtberättigadpensionerade är
överstigandeåterbetalning skeförtidspension skallminskning avavom

delvis eftergehelt ellerföreliggerskälsärskildabelopp inte attom
Återbetalningsskyldighet dockföreliggeråterbetalningsskyldigheten.

kr.uppgår till högst 100överstigande beloppinte om
fårstycket,någon enligt förstaålagtsåterbetalningsskyldighetOm

förtidspensioneradetill denutbetalningvidförsäkringskassan senare
ålagts hennedet beloppavräkningiinnehålla skäligt belopp som

återbetala.eller honom att
förtids-vad denbeloppmed lägreutbetalatsförtidspension änHar

slutliga beslutskattemyndighetensenligtberättigad tillpensionerade är
beloppet utbe-överstigandeförtidspension skall detminskning avom

eller honom.talas till henne
skallstycket ellerenligt förstaåterbetalasskallPå belopp somsom

från skatte-dagen förutgåskallstycketenligt tredje räntautbetalas
förtidspension. Rege-minskningbeslutslutligamyndighetens avom

får meddelabestämmerregeringenmyndigheteller denringen som
sådanbestämmelser ränta.närmare om

16 §
på kriminal-intagenminst 30 dagarförtidspensionär sedan ärOm

med högrefår garantibelopp intehäktad,vårdsanstalt eller utgesär
denskall räknasSåsom intagenbestämmer. ävenregeringenbelopp än

anledningianstalteller vistasfrån anstaltavvikitolovligen utomsom
permission.av

uppehälleför sittanhörig, vilkenfår medgeFörsäkringskassan nära
delvisellerheltförtidspensionerade,denberoende rätt attär upp-av

förstaienligt vadgarantibeloppet, sägssådan delbära somsomav
inte skallstycket utges.annars
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17 §
har till livränta grund obli-För förtidspensionär rätt aven som

gatorisk enligt lagen 1916:235 försäkring för olycks-försäkring om
försäkring för vissa yrkessjukdomarfall i arbete, lagen 1929:131 om

yrkesskadeförsäkring eller enligteller lagen 1954:243 som annanom
författning eller enligt regeringens förordnande harlag eller särskild

utbetalas Riksförsäkrings-livränta, bestäms ellertillrätt som av av
förtidspensionverket, skall garantibelopp och inkomstrelaterad

Motsvarande skall gälla iminskas enligt vad i andra stycket.sägssom
då utländsk lagstiftning yrkesskadeförsäk-fall livränta enligtutges om

enligt paragraf skall däremotMinskning förtidspension dennaring. av
1976:380på enligt 4 eller 5 kap. lageninte ske grund livränta omav

bestäms med tillämp-arbetsskadeförsäkring eller livräntaannan som
utgivas,skada, för vilken livränta börjatning nämnda lag. Medförav

återigen till sjukpenning, skall detsjukdom berättigar anses somsom
eller del däravsjukdomstiden. Har livräntalivränta utginge underom

engångsbelopp, skall vid be-eller livränta för viss tid bytts ettut mot
livränta ellerräkning enligt andra stycket utges som omanses som om

enligt de vidförhöjd med beloppden utgivna livräntan är ut-ett som
engångsbe-försäkringstekniska grundernatillämpadebytet motsvarar

loppet.
skall minskasinkomstrelaterad förtidspensionGarantibelopp och

sjättedelslivränta överstigermed fjärdedelar dentre som enav
pensionsberättigade uppbär6 och denbasbelopp enligt 1 kap. § som

hand garanti-skall därvid i förstaMinskningskadad. görassom
beloppet.

sådanfår idock aldrigenligt denna paragrafMinskning göras ut-
och in-garantibeloppsammanlagda beloppetsträckning detatt av

månad till följd därav kommerförtidspension förkomstrelaterad atten
ogift och 0,05gånger för denbasbeloppetunderstiga 0,059 ärsom

gift.gånger denbasbeloppet för ärsom

18 §
inkomstrelateradtillberättigadförtidspensionärdet fallFör ären

samtidigt uppbär6 i § ochförtidspension enligt vad mot-som anges
inkomstrelate-lagstiftning skall denutländsksvarande pension enligt

pensionenmotsvarandemed beloppförtidspensionen minskasrade ett
lagstiftning.enligt utländsk

19 §
enligt vad nedanförtidspension haruppbärDen rätt att somsom

studier365 bedrivasammanlagt högst dagarunder studietid omanges
studie-den bilaga tillutbildningar ivid läroanstalter ochde upptassom

vilka utbildningar be-i vilkenstödsförordningen 1973:418 somanges
därvid delta ibedriva studierstudiemedel. Medrättigar till attatt avses

räk-självstudier. studietideller bedriva Somlärarledd undervisning att
tid under vilkensåväl faktiskt bedrivstid under vilken studier somnas

dagarstudieuppehåll kortare 90 görs.är änsom
vilkenstudietid all tid underförtidspension räknasVid hel som

vilken takt studiernaiförsta meningen bedrivs,studier enligt oavsett
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bedrivas. Vid fjärdedels förtidspension räknas studie-att treavses som
tid all tid under vilken studier bedrivas med 25änattavses mer pro-

förtidspensionstudietakt. Vid halv räknas studietid all tidcents som
bedrivasunder vilken studier med 50 studie-änatt procentsavses mer

studietid tidtakt. Vid fjärdedels förtidspension räknas all underen som
bedrivas med 75 studietakt.vilken studier änatt procentsavses mer

vad i första stycket har förtidspensionär alltidOavsett anges ensom
begränsning i tiden bedriva studier syftar tillrätt att ten-att utan som

påbörjatsmotsvarande högst 40i kurser sammanlagt poängtera som
däri inräknat deunder de första 365 dagarna under studietiden, poäng

tagits under sagda dagar.som

§20
sådanapåbörja påbörjatförtidspensionär eller harDen attsom avser

dettastycket skyldig anmäla tillstudier i 19 § första är attsom avses
två frånså ske och inom veckorförsäkringskassan det kansnart senast
vilken tid hanpåbörjats och därvid redovisa underdet studiernaatt

Försäkringskassan skall grundvalbedriva studier.eller hon attavser
fastställs undersådan meddela beslut i vilket detanmälan ettav en

med bibe-pensionsberättigade har studeravilken tid den rätt attsom
utgångspunkthållen tid skall bestämmas medförtidspension. Denna

påbörjats.från då studiernaden tidpunkt

§21
sådanabedriva eller har bedrivit studierOm förtidspensionär avser

sådan omfattning den sammanlagdastycket ii 19 § första attavsessom
uppgå 365 dagar han eller hontillstudietiden kommer äränatt mer

och därvid undertill försäkringskassanskyldig anmäla dettaatt uppge
påskall grundvalpågå. Försäkringskassanlång studiernahur tid avses

tills vidare skallhelt eller delvisförtidspensionendärav fastställa att
då sammanlagdadag denfrån motsvarande denvilande viss dagvara

förväntastill dess studierna kanuppgått 365 dagarstudietiden till vara
avslutade.

22 §
sådana ibedriva studierförtidspensionärOm att som avsesavseren

förtids-utgången under vilkenden tidförsta stycket efter19 § även av
förklarats vilande hanparagraf harenligt eller dennapensionen 21 § är

så det kandetta till försäkringskassaneller hon skyldig anmäla snartatt
därvidtvå från utgången nämnda tid ochveckorske och inomsenast av

pågå. Försäkringskassan skalllång studiernaunder hur tid avsesuppge
helt eller delvis tillspå fastställa förtidspensionengrundval därav att

den sista dagfrån viss dag motsvarandeskall vilandevidare somvara
studierna kan för-föregående vilandeförklaring till dessomfattades av

avslutade.väntas vara

23 §
för-förtidspensionen skall fattasvilandeförklaringBeslut avavom

framgårpåanmälan detsäkringskassan sättäven attannatutan enom
förstasådana studier i 19 §bedrivitförtidspensionär har avsessom
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sådanstycket i omfattning uppgåttden sammanlagda studietiden tillatt
365 dagar. Vilandeförklaringen sådantskall i fall gälla för tidenänmer

från dåden tidpunkt den sammanlagda studietiden uppgick till 365
dagar fram till dess studierna upphört.

24 §
Försäkringskassan skall bestämma omfattningen vilandeförkla-av

förhållandering enligt 21-23 §§ i till den takt studierna bedrivasavses
i enligt följande. Vid hel förtidspension skall pensionen förklaras
vilande till fjärdedel, till hälften, till fjärdedelar eller i dess hel-treen
het alltefter studierna bedrivas i till och med 25 procentsom avses upp
studietakt, studietakt till och studietakt,däröver med 50 procentsupp
studietakt däröver till och med 75 studietakt respektiveprocentsupp
studietakt däröver heltidsstudier. fjärdedels för-till Vid treupp

tvåtidspension skall pensionen förklaras vilande till tredjedel, tillen
tredjedelar eller i dess helhet alltefter studierna bedrivas iom avses

studietakt till 50 studietakt,25 och medän procents procentsmer upp
studietakt däröver till och med 75 studietakt respektiveprocentsupp
studietakt däröver till heltidsstudier. Vid halv förtidspension skallupp
pensionen förklaras vilande till hälften eller i dess helhet alltefter om
studierna bedrivas i 50 studietakt till ochän procentsavses mer upp

hel-med 75 studietakt respektive studietakt däröver tillprocents upp
tidsstudier. Vid fjärdedels förtidspension skall pensionen förklarasen
vilande i dess helhet studier bedrivas med 75änattom avses mer pro-

studietakt.cents

25 §
förtidspen-Vilandeförklaring enligt 21-23 eller 27 §§ innebär att

omfattning förtidspensionensionen för viss tid reduceras i den som
pensions-under motsvarande tid har förklarats vilande, dock skall den

frågaåläggas någon återbetalningsskyldighet i för-berättigade inte om
vilandeförklaring medde-tidspension utbetalats innan beslutsom om

lats.

26 §
förtidspensionär tillfälligt avbryter studier i 19 §Om som avsesen

stycket eller för längre tid dagar eller upphörförsta 21-22 §§ 90än
sådana studier tidigare vad i beslut enligt fjärdemed förutsattsän som

eller femte stycket han eller hon skyldig anmäla detta till försäk-är att
ringskassan.

§27
sådan rehabiliteringsplan ii enlighet medDen som en som avses

årkap. under bedrivit studier, varunder sjukpenning22 6 § minst ett
långtidssjukpenningeller enligt föreskrift i rehabiliteringsplanen ut-

årets avbrutit studi-under endast det första studier, däreftergetts men
inte berättigad under tid med för-innan planen fullföljts, är atterna

återuppta förtidspensionen dessförin-tidspension dessa studier inteom
Sådan meddelashar förklarats vilande. vilandeförklaring skall avnan

efter anmälan den pensionsberättigade.försäkringskassan av
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stycketUnderlåter i fall i förstaden försäkrade att som avses an-
återupptagit studier skallhan eller hontill försäkringskassanmäla att
vilandeförklaringmeddela beslutförsäkringkassan ändock av pen-om

bestämmelserna iparagraf skall 24Vid tillämpning dennasionen. av
vilandeförklaring och denfråga omfattningentillämpas i25 §§ avom

gälla.skalltid under vilken densamma

28 §
från arbeta iförtidspensionärförhindrarVid sjukfall att enensom
beviljats pensionenpåbörjats det han eller honefteranställning attsom

förtidspension utbe-från förtidspensionerade,denkan, efter anmälan
får sjukfallsdagsjukfrånvaron. Därvidtalas med beaktande somperav

avhållit från utbetalas beloppsig arbeteförtidspensionerade heltden ett
för inneva-belopp förtidspensionentjugonde detmotsvarande aven

minskning enligtuppgått inte beslutmånad tillskulle harande om om
meddelats.tredje stycket11 §

skall beaktas denenligt första stycketutbetalningVid beslut omom
återbetalningsskyldig enligt 15 §bliförtidspensionerade kan antas

ske med belopputbetalning alltiddock skallförsta stycket, mot-som
levnadsstandard.skäligsvarar

16 kap.
2 §

för tillvillkortill Somför rättvillkorSom rätt
får före-handikappersättningeller handikapper-förtidspension

försäkrade skalldenden skrivasfår föreskrivassättning attatt
dagar in-under högst 3030försäkrade skall under högst vara

ellersjukhusvisstpå visstintagendagar etttagenettvara
undersökningunderkasta sigsigunderkastasjukhus eller av

Motsvarande gäller iviss läkare.läkare.vissundersökning av
Vårdbidrag och,tillfråga frågagäller iMotsvarande rättomom

efterlevande,såvitt såvitt gäller sär-Vårdbidrag och,tillrätt
efterlevandepension. Försärskild skildefterlevande,gäller

uppstår medkostnaderefterlevandepension. För kostna- an-som
sådan föreskriftledninguppstår anledningmedder av ensom

i enlighetskall ersättning lämnassådan skallföreskrift er-av en
förordnar.vad regeringenenlighet med medlänmas isättning

regeringen förordnar.vad
fråga till förtidspen-I rättom

vissagäller bestäm-sion även
kap.utredning i 7melser om

3 b

8 §
såförhållandena ändras,Omuppbär förtidspen-Den som

efterlevandepensiontillkapenligt kap. § eller 13sion 7 1 rättenatt
på-förmån enligt 9 kap.ellerskyldig hans§1 är att, ar-om

sådanuppbärverkas denbetsfönnåga väsentligt förbätt- är som
förmån oskäligtdröjsmål skyldigoskäligt göra utanattrats, utan
dröjsmål anmälan detför-det hos allmänanmälan göra omom
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Ärförsäkringskassa.allmänhosskallMotsvarandesäkringskassa.
åvilaromyndig,försäkradedenefterlevan-uppbärgälla den som

för-anmälningsskyldighetenenligt 9förmåndepension eller
försäkradedenmyndaren. Omsåändrasförhållandenakap., om
förvaltareellergodharellerpensionentillrätten manenatt

denneföräldrabalken, harenligtför-påverkas. denArförmånen
skyldighetmotsvarande göraanmäl-åvilar attomyndig,säkrade

ingå ikandetanmälan,förmyndaren.ningsskyldigheten ansesom
uppdraget.godförsäkrade hardenOm en

enligt för-förvaltareellerman
denneäldrabalken, har motsva-

skyldighet görarande att an-
ingå idet kanmälan, ansesom

uppdraget.
Underlåts anmälananmälanUnderlåts avsessomavsessom

skäl,giltigtstycketförstaiskäl,giltigt utanstycketi första utan
förmånenellerpensionenfårförmånenellerpensionenfår

tillsellertidvissin fördrastillsellertidvissin fördras
vidare.vidare.

kap.18

försäkringskassorOm allmänna

21§
socialförsäkringsnämndEnsocialförsäkringsnämndEn

tillfrågor rättavgörtillfrågor rätt omavgör om
förtidspension,förtidspension,

efterlevandepen-särskildefterlevandepen-särskild
sion,sion,

handikappersättning,handikappersättning,
Vårdbidrag,Vårdbidrag,

förut-såvittdock inteförut-såvittintedock avseravser
pensiontillförsättningarna rättpensiontillförsättningarna rätt

enligt 5 kap.5 kap.enligt
skallSocialförsäkringsnämnd

tillfrågor rättavgöraäven om
kap.enligt 3långtidssjukpenning

4 g
SocialförsäkringsnämndenSocialförsäkringsnänmden

tillfrågor rätttill ävenfrågor avgörrätt omävenavgör om
före-vadenligtförmånerföre-vadenligtförmåner somsom

författningar.andraskrivs iförfattningar.i andraskrivs
avgjortsfrågaOmavgjortsfråga avOm somenavsomen

socialförsäkringsnämnd över-socialförsäkringsnämnd över-
företrädanämndenskallklagas,skallklagas,

försäkringskassanallmännadenall-denföreträdanämnden
skall föraförsäkringskassanför-försäkringskassanmänna omom

målet.italanallmännasdetdetskall förasäkringskassan
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allmännas målet.talan i Nämn- Nämnden får bemyndiga en
fården bemyndiga tjänsteman tjänsteman vid försäkringskassanen

vid försäkringskassan före- företräda nämnden vidatt dom-att
träda nämnden vid domstol. stol.

Socialförsäkringsnämnden Socialförsäkringsnämndenär är
beslutför då minst fyra ledamöter beslutför då minst fyra ledamöter
ärnärvarande. ärnärvarande.

I övrigt skall vad i 8-10 §§ I övrigt skall vad i 8-10
föreskrivs med avseende föreskrivs med avseendesty- sty-
relse ha motsvarande tillämpning relse ha motsvarande tillämpning
med avseende socialförsäk- med avseende socialför-
ringsnämnden. Har föredragan- säkringsnämnden. Har före-
den från beslutet avvikande draganden från beslutet av-
mening skall denna antecknas till vikande mening skall denna an-
protokollet. tecknas till protokollet.

kap.20

Övriga bestämmelser

3§
Ersättning enligt denna lag Ersättning enligt denna lag

får dras in eller fårned, dras in ellersättas ned,sättasom om
den berättigad till den berättigadär tillersätt- är ersätt-som som
ningen ningen

ådragita sig sjukdomen eller ådragita sig sjukdomen eller
skadan vid uppsåtligt brott skadan uppsåtligtvid brottsom som
han har dömts för dom han har dömts för domgenom genom

har vunnit laga kraft; har vunnit laga kraft;som som
b genomgå under- b genomgåvägrar under-vägraratt att

sökning läkare eller följa sökning läkare eller följaatt attav av
läkares föreskrifter; läkares föreskrifter;

underlåter sådantc in underlåterc in sådantatt attge ge
läkarintyg, läkarutlåtande, för- läkarintyg, läkarutlåtande, för-
säkran eller särskild försäkran säkran eller särskild försäkran

skall in till försäkrings- skall in till försäkrings-som ges som ges
kassan enligt kap.3 8 kassan enligt kap.3 8

d medvetet eller d medvetet ellerav grov av grov
vårdslöshet lämnar oriktig eller vårdslöshet lämnar oriktig eller
vilseledande angåendeuppgift vilseledande uppgift angående
förhållande, betydelse förhållande,är betydelseärsom av som av
för till ersättning. förrätten till ersättning.rätten

Vägrar försäkrad gil- Vägrar försäkrad gil-utan utanen en
tig anledning genomgå sådan tig anledning genomgå sådanatt att
behandling, utredning eller reha- behandling, utredning eller reha-
bilitering i kap.3 7 b bilitering i 3 kap. 7 bsom avses som avses
och 8 §§, kap.7 3 b § eller 22 och 8 eller§§, kap. får22a a
kap. 5 och får7 §§ sjukpen- sjukpenning eller långtidssjuk-
ning eller förtidspension helt helt ellerpenning delvis tills
eller delvis tills vidare förvägras vidare förvägras honom, under
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erinratsförutsättning hanförutsättningunderhonom, attatt om
skallMotsvarandepåföljd.dennapåföljd.dennaerinratshan om

särskild efter-frågafråga gälla igälla iskallMotsvarande om
den efter-levandepension,efterlevandepension,särskild omom
anledninggiltiglevandegiltigefterlevandeden utanutanom

villkorföljafölja vägraranledning ettattvägrar ettatt som
16 kap. 3med stöduppställtsmed stöduppställtsvillkor avsom

16 kap. 3av

10§
försäk-allmänBeslutförsäk-allmänBeslut enavenav

fattatsharringskassafattatsharringskassa avsomavsom
försäk-ärendenitjänstemanförsäk-ärendenitjänsteman omom

skalllagdennaring enligtskalllagenligt dennaring om-om-
detkassan,det prövaskassan,prövas omavomav

be-enskildbegärsbe-enskildbegärs somenavsomenav
harbeslutet inteangår ochslutetinte harangår beslutetochslutet

stöd 10medmeddelatsstöd 10meddelatsmed aavav a
skallOmprövningen görasskallOmprövningen göras so-avav

be-cialförsäkringsnärnndensocialförsäkringsnämnden omom
i 2frågaslutet gällerifrågagällerbeslutet avsessomavsessom

kap. 4§§, 3eller 12 bkap. 12kap. 7-b 3eller 12122 kap. aa
kap.§§, 7eller 17e-f, 7-94eller 22§20 kap. 3eller 179

§§, 20 kap.eller 2711, 20-2316 Ompröv-eller7-10kap.
§§.eller 10kap. 7eller 223 §ocksåskall görasningen av

ocksåskallOmprövningen görassocialförsäkringsnämnden om
socialförsäkringsnärrmdenåterbetalnings-gällerbeslutet omav

återbetalnings-gällerbeslutetochkap. 4 §enligt 20skyldighet
kap. 15 §enligt 7skyldighetförutbetalatshardet belopp som

beloppoch deteller kap. 4 §2010överstigermycket procent av
mycketförutbetalatsharbasbeloppet. som
basbe-10överstiger procent av

loppet.
får be-omprövningenVidfår be-omprövningenVid

till denändrasslutet intetill denändrasinteslutet en-en-
nackdel.skildesnackdel.skildes

begärsomprövningOm ettbegärsomprövningOm ett avav
riksförsäkringsverketbeslut ochriksförsäkringsverketbeslut och

skallbeslut,överklagarskallbeslut,överklagar sammasamma
inteförsäkringskassan omprövainteförsäkringskassan ompröva

ompröv-beslutet. Begäranompröv-beslutet. Begäran omom
skall över-ning ettning skall över-ett somansessomanses

klagande.klagande.
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kap.22

Om rehabilitering och rehabiliteringsbidrag

1 § Med rehabilitering i detta
kapitel åtgärder syftaravses som

återgetill den drabbatsatt som
sjukdom sin arbetsförmågaav

och förutsättningar försörjaatt
sig själv förvärvsarbete.genom

åsyftasHär sådana åtgärder som
den försäkrade, utöver rent me-
dicinsk behandling och rehabili-
tering, behöver återfåför elleratt
behålla sin arbetsförmåga ar-
betslivsinriktad rehabilitering.

2 § En försäkrad in-ärsom
skriven allmänhos försäkrings-
kassa eller har till sjukpen-rätt
ning enligt 3 kap. § andra1

långtidssjukpenningstycket, en-
ligt 3 kap 4 och 4 §§ ellerc g
förtidspension enligt kap. har7
möjligheter till rehabilitering och

till rehabiliteringsbidragrätt en-
ligt vad i detta kapi-som anges
tel. Sjukpenning, långtidssjuk-
penning eller förtidspension
under tid rehabiliteringsom
pågår utgår enligt vad som anges
i 3 kap.

Rehabiliteringsåtgärder skall
planeras i samråd med den för-
säkrade och utgå från dennes in-
dividuella förutsättningar och
behov.

6 § Om det finns behov attav
klarlägga den försäkrades behov

rehabiliteringsåtgärder skallav
försäkringskassan upprätta en
rehabiliteringsplan. Planen skall
såvitt möjligt i samrådupprättas
med den försäkrade.

Rehabiliteringsplanen skall
de rehabiliteringsåtgärderange

skall komma frågai ochsom
har för dem,ansvaretvem som

tidsplan för rehabiliteringenen
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be-övrigtuppgifter isamt som
rehabili-genomförahövs för att

inne-skallPlanenteringen. även
beräknadedenhålla uppgift om

underersättningkostnaden för
rehabiliteringen.

skall tillFörsäkringskassan se
följsrehabiliteringsplanenatt

resul-följafortlöpandeoch upp
Försäkrings-denna.tatet av

planentillskallkassan attse
tillochregelbundet omprövas se

nöd-vid behovdet görsatt
Ingeni den.ändringarvändiga
får blirehabiliteringsbedörrming

månaderäldre attän utansex
den omprövas.

vadErsättning§7 utöver som
kankap.och 7enligt 3gäller

underförsäkradeutgå till den re-
habiliteringstiden i form ettav

Rehabili-rehabiliteringsbidrag.
kost-förteringsbidraget utges

för-uppstår denförnader som
rehabili-medsambandsäkrade i

teringen.
utbeta-Rehabiliteringsbidrag
försäk-denansökanlas efter av

rade.
Rehabiliteringsbidrag utges

föremånadenmedochtilllängst
fyller 65försäkradedå den

föreskrifterYtterligare om
får med-rehabiliteringsbidrag

regeringen.delas av

såskallförsäkrade§ Den8
inomochkan skedet senastsnart

försäkringskassantilltvå veckor
sinasådan ändringanmäla av

betydelseförhållanden är avsom
rehabiliterings-tillför rätten
rehabiliterings-ellerbidrag

storlek.bidragets

Rehabiliteringsbidrag§9 en-
får,kapitelligt detta om-om

det,motiverarständigheterna



54 Lagförslag SOU 1997: 166

dras in eller nedsättas denom
försäkrade underlåter till för-att
säkringskassan anmäla sådanen
ändring förhållande, ärav som

betydelse för till reha-rättenav
biliteringsbidrag eller för dess
storlek.

Om nedsättning eller indrag-
ning i andra fall ersättningav

här föreskrivs i 20som avses
kap. 3

10 § Försäkrad beviljatssom
förtidspension kan hos försäk-
ringskassan ansöka fåatt taom
del rehabiliteringsåtgärder.av
För bifall till sådan begäranen
krävs hans eller hennes för-att
hållanden ändrats sedan beslutet

förtidspension.om
En ansökan få delatt taom av

rehabiliteringsåtgärder skall
kunna bli föremål för prövning
först månader efter beslutetsex

förtidspension. Därefter kanom
ansökningar bli föremål förnya

prövning månaderförst eftersex
det frågan rehabiliterings-att om
åtgärder prövats.senast

11 § Den försäkrade har rätt
begäran få skriftligt be-att ett

slut från försäkringskassan i
frågor rörande inledande eller
avslutande rehabiliteringsåt-av
gärder innehållet i dessa.samt
Den försäkrade skall underrättas

han kan begära sådantatt ettom
beslut.

12 § Beslut försäkrings-som
kassan fattat i anledning be-av
stämmelsemai 10 och 11 §§ kan
överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol i den ordning som

i 20 kap.anges
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inkomstgrundad000tillFörslag Lag om

ålderspension

kap.2
4 §

pensionsgrundande in-Sompensionsgrundande in-Som
anställning räknaskomst ävenräknasanställningkomst avav

även.
rehabilite-ochsjukpenningrehabilite-sjukpenning och

lagenenligtringspenningenligt lagenringspenning
försäkringallmän1962:381försäkringallmän1962:381 omom

enligt lagensjukpenninglagenenligtsjukpenning samtsamt
arbetsskadeför-1976:380arbetsskadeför-1976:380 omom

motsvarandeellersäkring ersätt-motsvarandeeller ersätt-säkring
enligtutgivitsningenligtutgivitsning annansomannansom
grundellerförfattninggrundellerförfattning av re-av re-

förordnande, i dengeringensdenförordnande, i ut-geringens ut-
iersättningensträckning trättiersättningensträckning trätt

försäkrads inkomstförställetförsäkrads inkomstförstället enen
ellerallmäniarbetstagareellerallmäniarbetstagare somsom

tjänst,enskildenskild tjänst,
föräldrapenningfönnånerföräldrapenningfönnåner

försäk-allmänenligt lagenförsäk-allmänenligt lagen omom
ring,ring,

enligt lagenersättningenligt lagenersättning
ochersättning1988:1465ochersättning1988:1465 omom

närståendevård,förledighetnärståendevård,förledighet
allmänersättningallmänersättning ensomensom
enligtförsäkringskassaenligt utgettförsäkringskassa utgett

1991:104720§ lagen1991:1047lagen20§ omom
sjuklön,sjuklön,

lagenkap.enligt 4livräntalagenkap.enligt 4livränta
ellerarbetsskadeförsäkringellerarbetsskadeförsäkring omom

be-livräntamotsvarandebe-livräntamotsvarande somsom
dentillämpningmeddentillämpning stämsmed avstäms av

lagen,lagen,
lagendelpension enligtenligt lagendelpension

delpensionsförsäk-1979:84delpensionsförsäk-1979:84 omom
ring,ring,

kap. 4 §enligt 9Vårdbidragkap. 4 §Vårdbidrag enligt 9
försäkring, iallmäni lagenförsäkring,allmänlagen omom

bidraget inteutsträckning ärdenintebidragetutsträckning ärden
merkostnader,ersättning förmerkostnader,ersättning för

från arbetslös-dagpenningfrån arbetslös-dagpenning
hetskassa,hetskassa,

arbetsmarknads-kontantarbetsmarknads-kontant
1973:371lagenstöd enligt1973:371lagenstöd enligt omom

arbetsmarknadsstöd,kontantarbetsmarknadsstöd,kontant
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10. statsbidrag till arbetslösa 10. statsbidrag till arbetslösa
tillskott till deras försörj- tillskott till deras försörj-som som

ning de närings- ningnär de närings-närstartar startaregen egen
verksamhet, verksamhet,

11. utbildningsbidrag under utbildningsbidragll. under
arbetsmarknadsutbildning och arbetsmarknadsutbildning och
yrkesinriktad rehabilitering i yrkesinriktad rehabilitering i
form dagpenning, form dagpenning,av av

12. utbildningsbidrag för 12. utbildningsbidrag för
doktorander, doktorander,

13. korttidsstudiestöd och 13. korttidsstudiestöd och
vuxenstudiebidrag enligt studie- vuxenstudiebidrag enligt studie-
stödslagen 1973:349, stödslagen 1973:349,

14. timersättning vid 14. timersättning vidvuxen- vuxen-
utbildning för utvecklingsstörda utbildning för utvecklingsstörda
särvux och vid svenskunder- Särvux och vid svenskunder-
visning för invandrare sñ, visning för invandrare sñ,samt

15. dagpenning till totalför- 15. dagpenning till totalför-
svarspliktiga tjänstgör enligt svarspliktiga tjänstgör enligtsom som
lagen 1994:1809 totalför- lagen 1994:1809 totalför-om om
svarsplikt och erhållerandra svarsplikt och andra erhållersom som
dagpenning enligt de för total- dagpenning enligt de för total-
försvarspliktiga gällande försvarspliktiga gällandegrun- grun-
dema. dema,

förtidspension16. enligt 7
kap. § lagen5 allmän försäk-om

form inkomstrelateradiring av
förtidspension och garantibelopp
till förtidspensionärer, till det
belopp förtidspensionen uppgår
till efter tillämpning reglernaav

minskning förtidspension iom av
kap. § lagen allmän7 10 om

försäkring samt
långtidssjukpenning17. en-

ligt kap.3 lagen allmänom
försäkring.

l6a§
förtidspensionHar enligt kap.7 lagen 1962:381 allmänom

försäkring i dess helhet samordnats med pensionsgrundande livränta
med tillämpning 6 kap. 1 § lagen 1976:380 arbets-av om
skadeförsälcring förtidspensionen pensionsgrundande inkomst endastär
till den del den överstiger livräntan. sådanOm förtidspension delvis
samordnats med livräntan den del förtidspensionenär av som
samordnats med livräntan pensionsgrundande inkomst endast till den
del den överstiger livräntan.
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kap.3
4 §

års ålder någon deluppnått 60 och förförsäkrad inteEn somsom
år förtidspension i form inkomst-år eller för helt uppburitett ett avav

1962:381 allmänenligt kap. lagenrelaterad förtidspension 7 om
vad i andra stycket,följerförsäkring skall, inte sägsannat av somom

året motsvarandepensionsgrundande belopp för dettillgodoräknas ett
multiplicerad med det talförtidspensioneninkomstrelateradeden som

0,65 minskas med taletuppnås mellan talet 1 ochkvotenom
enligt kap. 10 §uppburit inkomst 7förtidspensionärHar somen

grund förskall ligga tillandra stycketlag första ellersamma
enligtpensionsgrundande beloppförtidspension skallminskning av

den del inkomstenparagraf minskas tillstycket i dennaförsta
faktiskt har minskats.varmed förtidspensionenöverstiger det belopp

5 §
allmän för-1962:381enligt kap. lagenförtidspension 7Har om

kapitelbestämmelserna i 17 §säkring med tillämpning sammaav
skall dendärsådanmed livräntaminskats avsessom

förpensionsgrundande belopptillgodoräknaspensionsberättigade ett
med vilketdet beloppmotsvarandeår minskning skettdet

förtidspensionen minskats.
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Förslag till lag ändring lagen 1982:80om av om

anställningsskydd

Härigenom frågaföreskrivs i lagen 1982:80om om
anställningsskydd och5 33 skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§
Avtal tidbegränsad Avtal tidbegränsadan-om om an-

fårställning får träffas följande ställning i följandei träffas
fall: fall:

Avtal för viss tid Avtal för viss tidavser som avsersom
efter pensionering, anställning efter pensionering,anställning

uppnått uppnåttarbetstagaren den arbetstagaren denomom
ålderålder skyldighetmedför skyldighet medföratt attsomsom

avgå från avgå från anställningenanställningen med med
någon ålderspension någonålderspension eller, eller, omom

avgångsskyldighet sådan avgångsskyldighetsådan inte inte
67 arbetstagaren fyllt 67finns, arbetstagaren fyllt finns, närnär

år för det fall arbetstagarensamtar.
anställningsavtal avseendeingår

beviljatstid för vilken denne har
förtidspension.

33§
villvill arbetsgivare,arbetsgivare, EnEn attatt somsom

arbetstagare skall lämna sinarbetstagare skall lämna sin enen
arbetstagarenarbetstagaren anställninganställning närnär

ålder uppnår ålder medföruppnår den medför den somsom
avgå ålders-avgå ålders- skyldighet medskyldighet med attatt

sådan någon sådannågon pension eller,pension eller, om om
avgångsskyldighetavgångsskyldighet finns, vid inte finns, vidinte

år,år, skriftligen fyllda 67 skall skriftligenfyllda 67 skall gege
besked dettabesked detta arbetstagarenarbetstagaren omom

månad månadminst i förväg. minst i förväg.enen
vill Om arbetsgivare villOm arbetsgivare attatt enen en en

arbetstagare skall lämna sinarbetstagare skall lämna sin an-an-
samband medställning i samband med ställning iatt att ar-ar-
fårfår hel betstagaren till hel för-betstagaren till för-rätt rätt

tidspension enligt lagen tidspension enligt lagen
1962:381 allmän försäk-1962:381 allmän försäk-om om

ring, skall arbetsgivaren skrift- ring, skall arbetsgivaren skrift-
ligen arbetstagaren besked ligen arbetstagaren beskedom ge omge

så så arbetsgivaren hardetta arbetsgivaren har dettasnart snart
fått fåttkännedom pensions- kännedom pensionsbe-omom
beslutet. slutet.

2Ändring 1996:1424 beaktadeSFSt.o.m.
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arbetstagare fylltEn 65 En arbetstagare fyllt 65som som
år uppnått åldereller den lägre år uppnått åldereller den lägre

medför skyldighet avgå medför skyldighet avgåatt attsom som
ålderspensionmed har ålderspensioninte med eller arbets-rätt

till längre uppsägningstid anställning tidän tagareen vars avser
månad och har inte heller före- för vilken denne har beviljats
trädesrätt förtidspensionenligt 22, 23, 25 och har inte tillrätt
25 §§. längre må-uppsägningstid äna en

nad och har inte heller före-
trädesrätt enligt 22, 25 och23,
25 §§.a





Del I

utgångspunkterBakgrund och
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1 Inledning

1 l Uppdraget.

Enligt regeringens direktiv skall utredningen lämna förslag till utforrn-
ning för vid långvarigtersättning nedsatt arbetsför-ett nytt systemav
måga. Detta skall dagens med förtidspension och sjuk-ersätta system
bidrag. Utgångspunkten skall den princip månadsersättningvara om

Sjuk- och arbetsskadekommittén S 1993:07 skisserat, med aktivsom
rehabilitering återkommande återgångchanser till i arbete ochsom ger
regler övergång frånför sjukpenning SOU 1996:113. Utredningen bör
också någon ersättning skulle utformas föröverväga permanentom mer
försäkrade med mycket allvarliga sjukdomar eller invalidiserande
funktionsnedsättningar.

Förmånsberäkningen långvarigtvid arbetsförmåganedsatt bör göras
på andra grunder vid nedsättning arbetsför-än temporären mer av
mågan. Utgångspunkten bör därvid påersättningen baseras denattvara
försäkrades tidigare inkomster och det valda inkomstbegreppetatt av-
speglar inkomstförhållandena under längre period. Eftersom dennaen

mångaersättning i fall skall betalas under längre period skallut ut-en
redningen föreslå hur indexeringen ersättningen skall utformas.av

skall skeDetta med beaktande motsvarande regler i förslaget tillav re-
ålderspensionssystem.formerat Utredningen skall utforma regleräven

för grundnivå för den kvalificeratinte sig för inkornstbase-en som en
rad ersättning och därvid vad lämplig garanteradöverväga ärsom en
sådan nivå. I detta sammanhang skall särskild uppmärksamhet ges
situationen för funktionshindrade och andra förväntas hagrupper som
ersättning helt eller långdelvis under mycket Utgångspunktentid. skall
vidare all vid långvarigtersättning nedsatt arbetsförmåga skallattvara

skattepliktig.vara
Utredningen skall reglerna för bostadstillägg till pensionä-anpassa
BTP till det Utgångspunktenföreslås. skall därvidsystemrer nya som

nuvarande så långtregler för BTP möjligt skall gällaatt ävenvara som
fortsättningsvis.
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arbetsförmåga skalllångvarigt nedsattersättning vidförReglerna
tillochrehabiliteringaktivså möjliggördeutformas uppmuntraratt

iarbete medelbeaktassammanhangskall i dettaSärskiltaktivitet. som
förslag till utfonn-lämnaskallutredningenrehabiliteringen och även

långvarigtdå ersättning vidtiduppföljning underregler förningen av
arbetsförmåga betalasnedsatt ut.

föreslå regler för huruppgifterutredningens ärEn att er-annan av
till reglerna iarbetsförmåga skall anslutalångvarigt nedsattvidsättning

arbetsskadeförsäk-tillochålderspensionssystemetreformeradedet
också belysaskallförmåner. Utredningenäldremotsvarandeochringen

lagstiftningarbetsrättsligapåverka gällandeförslagen kommerhur att
nedsattlångvarigtreglergrundföreslå anpassningaroch omav nya

arbetsförmåga.
internationella konsekvensernadeanalyseraskallUtredningen av

konven-nordiskareglerna i denbeaktandesärskiltförslag medsitt av
ochoch reglernasocial trygghetjuni 1972 exportden 15tionen omom

1408/71.EEGförordningrådetssamordning i nr
denarbetetunderlaget förbörutredningendirektiven förEnligt vara

och arbets-Sjuk-presenteradesmånadsersättningtillidéskiss avsom
Pensionsar-1996:113betänkande SOUi sittskadekommittén samt

1994:20.SOUpensionssystemtill reformeratförslagbetsgruppens
Social-inomsamråd med arbetsgruppenibedrivasskallUtredningen
Utred-ålderspensionsreforrnen,genomförandetfördepartementet av

Utredningen1995:08,personkrets Ssocialförsäkringensningen om
1996:04efterlevandepension Sför samt ut-översyn systemetavom

social-ochbidrags-inominkomstbegreppenredningen översyn avom
1996:06.Sförsäkringssystemen

förslagutredningensförklaratregeringenhartilläggsdirektivenI att
inomskallsjukbidragförtidspension ochförtill nytt system rymmas

tilläggspensionallmänochutgiftsnivå folkpensionförför denramen
årsi 1998föreslagitregeringenförtidspensioni formATP somav

jämförtutgiftsminskningaringårutgiftsramdennabudgetproposition. I
år ochbrutto 1999miljoner krmotsvarande 200medreglermed dagens

år 2000.bruttomiljoner kr317
nivåregeringen liggaenligtskallutgiftsminskningarDessa en

beräk-med dei enlighetutgiftsminskningsuccessivleder till ensom
Riksförsäkringsverketfråni denpresenteradesningar rapport somsom

RFV ANSERfebruari 1997den 3regeringenöverlämnades till
med änd-genomförasutgiftsminskningamaskallförsta handI1997:1.

beslutsamband mediantagandeinkomstberäkningregler förrade av
utredarenskallreglerutfomaningen sär-Vidförtidspension. nyaavom

beräk-vidfinns i dagenseffekterde negativaskilt beakta systemsom
fö-analysera ochoförhindradUtredarenantagandepoäng. ärning attav
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reslå andra förändringar reglerna tillsammans med ändradeav som
regler för beräkning antagandeinkomst motsvarande utgifts-av ger
minskning.

1 Utredningsarbetet

första sammanträde den februari ArbetetUtredningen höll sitt 13 1997.
svårt få framhar fortskridit under stark tidspress. Det har varit att

ekonomiska utfallet de förslagunderlag för beräkningar det somav av
kunnahar beräkningsmodeller krävs förDe avgöraövervägts. attsom

individnivåsåväl samhälls- harförslagens ekonomiska effekter som
ståttfått gång. har färdiga för användan-konstrueras under arbetets De

utredningens arbete. beräkningarde först under skede Deett sent av
inte den säkerhet och omfattninghunnit har därförgöras ut-somsom

sådana beräkningsmodellerhade önskat. och medredningen I att nu
åstadkommas ikompletterande beräkningar lättarefinns kan emellertid

beredningsarbetet.det kommande
påverkades regeringen mindreinriktningArbetets änatt enav

beslutade tilläggsdirektiv. Detmånad före utredningens slutdatum om
stått inte varit möjligt arbetapå tid har till förfogandehar den attsom

måsteförslag följa dejusteringar utredningens tänktain de avsomav
Utredningen hartilläggsdirektivendelvis förutsättningar gav.somnya

kanförhållande lösningen de förslagpå valt dengrund detta att somav
utredningensappendix tilltilläggsdirektiven ikopplas till presenteras

periodhar bedrivits underhuvudförslag. Utredningens arbete nären
föremål utredning ochvarit fördelar socialförsäkringssystemetstora av

ytterligare utredningardenna utredning har fleraomprövning. Förutom
året. år avlämnadebetänkanden under april itillsatts eller lämnat sina I

sittSocialförsäkringens personkrets S 1995:08Utredningen om
socialförsäkringar, i junihuvudbetänkande, 1997:72 En lagSOU om

inkomstbegreppenavlämnade Utredningen 1996:06S översynom av
sitt betänkande,inom bidrags- och socialförsäkringssystemen IBIS

Förmån lämnade Utred-efter inkomst och i oktoberSOU 1997:85
betänkandesocialförsäkringsnämndemas framtida roll sittningen om

Förtroendemannainflytande ökad kvalitet ochSOU 1997:134 rätts--
pågår bl.a. Utredningensäkerhet. Samtidigt översyn systemetavom

arbetsgiva-efterlevandepension S 1996:04 och utredningmed en om
utforrn-åtgärds- kostnadsansvar vid rehabiliteringoch samt omrens

kostnader vid sjuklön dir 1997:90.ningen försäkringen motav
avseende genomförandet detSamtidigt har beredningsarbetet av re-

skede.ålderspensionssystemet varit inne i avgörande Motformerade ett
har varitutredningens viktigaste uppgifterbakgrund attattav en av

SOU3 1997:166
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ålderspensionssystem det varitförtidspensionssystem och harsamordna
Genomförande-utredningen följa arbetet inom den s.k.viktigt för att

anledningpromemorior tagits fram iDe av gruppens ar-gruppen. som
tidigare lämnats Pensionsarbetsgrup-bete och de betänkanden avsom

utgångspunkt för utredningens arbete.varit viktigharpen en
arbetsfönnågalångvarigt harFrågan ersättning vid nedsattom

arbetsskadekommittén S 1993:07. Kom-Sjuk- ochtidigare utretts av
betänkandetjuli 1996. Isitt slutbetänkande den 2mittén lade fram

förtidspension och sjukbidragmedföreslogs nuvarande systematt
båda ersättningsfor-ohälsoförsäkring. Deskulle integreras i allmänen

månadsersättning.enda, med arbetsnamnetskulle ersättas av enmema
några lagförslag ocharbetsskadekommittén lade inte framSjuk- och

enlighet medansåg betänkandet inte fullständigt. Iregeringen att var
utredning har Sjuk- ochdirektiven till dennavad i ävenangetts ar-som

underlag arbetet. Sombetänkande tjänat förbetsskadekommitténs som
frågor valti antalframgår dock utredningenbetänkandet har ettav

för-arbetsskadekommitténSjuk- ochlösningar demandra än som
ordade.

socialförsäkringssys-åren utvecklingen inomde harUnder senaste
Målet varithargått olika ersättningssystem.renodlingtemet mot en av

sjukförsäkringens ochframför alltskiljelinje mellandra klarareatt en
ansvarsområden. juli 19931arbetsmarknadsmyndighetemas Den

delvis be-förtidspension i kraft, vilkatillkriterier förträdde rättnya
arbetsförmåga förhelt nedsattdet krävs rättgränsade rätten attgenom

hade den 1började sitt arbeteutredningenhel förtidspension. Närtill
i ochytterligare skärptstill förtidspensionförjanuari 1997 kraven rätt

år få60förgjorde det lättarede särregler övermed attatt personersom
ytterligare änd-tidpunkt träddeavskaffades. Vidförtidspension samma

syftade tillförsäkring i kraft, vilkaallmäni lagenringar att ytter-om
förhållande till andrairenodla sjukförsäkringssystemet ersätt-ligare

förslag införaPå legatriksdagens bord harningssystem. även attett
Något fråga har dockbeslut i dennaarbetslöshetsersättning.fjärdedels

inte fattats.ännu
mellan olikautgångspunkt renodlingenUtredningen har haft attsom

därförytterligare. Utredningen harkvar och utvecklasskallsystem vara
sammanhållen ohälsoförsäkring, finan-måletarbetat med skapaatt en

dennafrån ålderspensionssystemet. Inom föråtskildsiellt ramen
arbetsförmågan pånedsättningersättning vidohälsoförsäkring skall av

ellerlångtidssjukpenningsjukpenning,grund sjukdom i form avav ges
kommitutredningenambition har inneburitförtidspension. Denna att

ersättningsnivåer förtidspensio-inomfå ställning till inte baraatt ta
tilltill ålderspensionssystemetoch dessas anknytning ävenutannema

måste delvissådana frågor lösasnärliggande när ett nytt systernsom
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skall skapas. Utredningen har i sitt arbete anlagt delvisäven en ny syn
på aktivitet och deltagande i samhällslivet för med sjukdomarpersoner

lett till långvariga eller varaktiga nedsättningar arbetsförmågan.som av
Utredningen har därför arbetat brett fält och behandlar i be-ett

tänkandet frågor ersättning vid och planering rehabilitering, kri-om av
terier för till förtidspension och sjukpenning, bostadsstöd, möjlig-rätt
heter för med förtidspension arbeta, studera och i övrigtatten person
leva aktivt liv och till inkomstutfyllnad efter reha-rättett om en person
bilitering tvingas lägre betalt arbete vad han hade före sjuk-änta ett
domen. vissa delar förutsätts preciserade under fort-I förslag detmera

beredningsarbetet.satta
månUtredningen har haft ställning till de förslagi vadäven att ta

påverkar rättsområden,läggs andra arbetsrätten, andrat.ex.som som
såsomersättningssystem arbetsskadeförsäkringen och motsvarande

förmåneräldre mån kollektivavtalade kompletterandei vadsamt t.ex.
förmåner berörs utredningens arbete.av

Med det besparingsbeting utredningen i slutskedet arbetetsom av
låta såmottagit har utredningen försökt dessa beröraatt, attgenom

många de utred-förtidspensionärema möjligt, undvika enligtav som
hårdaningen allt för och orättvisa konsekvenser blivit följdensom av

be-direktiven förutsätter mycket snabbt lägga huvuddelenatt som av
sparingen nybeviljade förtidspensionärer.

gång fortlöpande kontakter medUtredningen har under arbetets haft
bestående arbetsmarknadensreferensgrupp förrepresentanteraven

pensionärsorganisationema och handikapprörelsen.parter,
fortlöpande kon-Under hela utredningsarbetet har utredningen haft

Riksförsäkringsverket ochtakter samtal tjänstemän RFVoch med
arbetefått värdefulla synpunkter. slutskedet utredningensdärmed I av

tjänstemän vid Finans- och Socialdeparte-med betänkandet har även
såväl offentligfinansiellabiträtt med beräkningarmenten av som

effekter utredningens förslag.individuella av
återfinns bilaga till betänkandet.Utredningens direktiv loch 2som





SOU 1997:166 67

2 försäkringskyddFramväxten ettav

tycks fundamental i livets olika skeden reduceraDet strävan attvara en
osäkerhet. detta ligger olika försöka minimera risken förI sättatt

arbetsoförmåga.och konsekvenserna exempelvis sjukdom och allaIav
olika försökt försäkra sigsamhällen har individer och sättgrupper

risker.dennamot typ av
påvia sparande skaffa sig buffert kan varje individGenom ettatt en

mån inkomstförluster ellerhand i viss gardera sig eventuellamotegen
andra skador orsakade oförutsedda händelser. Men sparandemeto-av

enskilde onödigt dyr metod. inte rationelltden för den Det ärär atten
individuell basis. billigare flerahantera det oförutsedda Det är om

dåbuffert. Varje kan nöja sigskaffar sigpersoner en gemensam person
inte troligt alla drabbasmed mindre sparande eftersom det är attett

perspektivet försäkringen kommer in. Genomsamtidigt. Det i detär att
hålla sparande tillpå och sittsprida risken fler kan egeten nerevar

tillämpningenförmån Därmed innebärför ökad konsumtion i nuet.en
välfärdsvinst i sig.försäkring enav en

långsedan tid tillbaka valt försökadetta skäl har människorAv att
olika oförutsedda hän-hantera konsekvenserna typergemensamt av av

i själva bära hela kostnaden. Fonnema har varieratdelser stället för att
gått harhur riskspridningen har till och vilka institutionerför an-som

stånd.tillför den har kommitsvarat att

legostadgan och2.1 Familjen,
fattigvårdssystemet

familjen,första naturlig försäkringsgemenskap det nätverkEn var som
fastställdes isläkten eller byn utgjorde. Redan under 1300-talet

påde boende i häradet skulle dela deMagnus Erikssons landslag att
försäkring obli-föranledda bränder.kostnader Dennaav varsom var

hushåll med.gatorisk. Alla atttvungnavar vara
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bondesamhällets mångaUnder det gamla tid levde under ekonomisk
råddeotrygghet. samtidigt ordning för olika situationerMen en som

ganska väl definierade vilken institution hade för dematt tasom ansvar
ansågsinte kunde klara sig hand. första hand familjen haIegensom

skyldighet hand sina gamla och behövande familjemedlem-att ta om
handblev socknens sak vederbörande förstDet att ta om ommar.

försörjningsansvartill sitt denfamiljen inte kunde leva ellerupp om
småsaknade försörjningspliktiga anhöriga. de städer-behövande helt I

skrånofta gillen eller intedet s.k. övertog ansvaretsom omna var
för försäljningen. Detta organiserafamiljen kunde sätt att an-svara

framförallt beträffande olika kategorier hant-svarsfördelningen gällde
annorlunda.anställda tjänstehjon det däremot Deverkare. För var om-

husbonden hade viss för-fattades legostadgan innebar attav som en
patriarkaliskt präglade försörj-sörjningsplikt för sina anställda. I detta

ocksåsina anställda dehusbonden ofta handningssystem närtog om
blev gamla.

olika valdemänniskorTrots sätt ett gemensamtatt att ta ansvar
årsmånga nöd. 1642 tiggareordningvarandra det led Iför gavssomvar

sjuka, äldre och orkeslösatill hjälp till allvarligtabsolut rätt somen
plats på hospital.arbetsförmåga. skulle beredas Förhelt saknade De

måntill hjälp i den sock-kunde det finnas möjlighetövriga behövande
också för demTiggerihade inrättat fattigstugor. utväg somvar ennen
utfärdades ochfick tiggarpass. Med dessa prästernaett pass som av-

värdiga fattiga"antalet tiggare kundeförsök begränsaingick i ett att -
praktikenMånga arbetsföra hade ifrånskiljas "ovärdiga".ut personer
lida nöd.tiden risk behövaundermåligt och löpte helaskyddsnät attett

tvångsarbetetilltjänst kunde dömasArbetsföra utanpersoner
fästning.

detårs viktiga förändringar1763 hospitalsordning komMed när
varje socken hadeansvarsfrågan. föreskrevgällde själva Den att ansvar

på sjukdomgrundvärdiga fattiga", dvs.för de "rätta som avpersoner
levebröd ochoförmåga själva förtjäna sittförhindradeeller att somvar

få från några Tidigare hade hospitalen fun-hjälp släktingar.inte kunde
omvandlades gradvis till demedellösa. Nu dehemvist förgerat som

sedan dess och reserverades förinstitutioner de har varitmedicinska
svåra eller smittsamma sjukdomar.med obotliga,arbetsoföra personer

någonförsörjningsproblemarbetsföra hadeDe av annansompersoner
också det.kunde arbeta skulleanledning nekades stöd. De görasom

års fattigvårdsförordning innebar skärpning och ytterligare1847 en
blev obligatorisk tillskyldigheter. Hjälpenprecisering socknensav

arbetsfömiåga, ellersjukdomgrund bristandenödställda avsom
i lagsjälva. Tiggeriet förbjödsstånd försörja sighandikapp attvar ur
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och den enskilde överklaga sockennämndens besluträtt attgavs om
hjälp.

Ibland dock familjen, grannskapet och socknen alltför litenvar en
krets för kunna bära hela kostnaden för händelser svårafickatt som
följder för försörjningen. Missväxt och epidemier slog ofta nästanmot

Dåalla i trakten. fungerade inte den trygghet uppbyggd kringsom var
begränsad gemenskap. Om försäkringsgemenskapen för liten blirären

fådet för kan påmed och dela riskerna. Systemet fungerarsom vara
inte väl i de fall risken sådan antal individer drabbasär att ett stort av
förlust samtidigt. Ju fler drabbas samtidigt viss händelse,som av en
desto måste det försäkringskollektiv skall dela kost-större vara som
naden för det inträffade. Missväxtåren i Sverige under 1860-talet
tvingade också fram dåvarande fattigvårdssystemet.försämringar i det

års fattigvårdslag1871 kom innebära inskränkning det gälldenäratt en
till hjälp. Framförallt begränsades kommunernas obligatoriskarätten

skyldigheter till minderåriga,omfatta endast äldre, handikappadeatt
försörjningsförmåga såoch sjuka vilkas nedsatt de inte kundeattvar

"förwärfa hvad till lifwets uppehållande oundgängligen erfordras".
ocksåHjälpen blev mindre och överklaga socken-generös rätten att

nämndens beslut bort.togs

2.2 Industrisamhället ställde kravnya
inkomsttrygghet

I mitten 1800-talet urbaniseringen och industrialiseringen all-togav
fart i Sverige. Fortfarande levde majoritet befolkningenstorvar en av

på landsbygden med försörjning inomsin jordbruket, allt flermen
flyttade till och samhällen för arbete inom industrin.tätorter större ett
Brukssamhällena fram.växte

Allt viktigare frånförsäkra sin inkomst lönearbeteatt

det samhälleI fram uppstod risker inte kundeväxtenya som nya som
hanteras inom de tidigare försörjningsformema. Industriarbetet var

och mångaolycksfall och skador vanligt förekommande. Detungt
olyckorna, utgång,alltför ofta med dödlig drabbade efterlevandede
hårt. frånoch med uppbrottet landsbygden för-I hade husböndemas
sörjningsplikt inom för legostadgan blivit spel. Fattig-sattramen ur
vården hade stark anknytning till bondesamhället och desssom en ar-
betskraftsbehov riktade sig i huvudsak till den icke arbetsföra befolk-
ningen, dvs. bam, gamla, vanföra och inte till förvärvsarbetandeetc.
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också för allt flerFamiljeförsörjningen blevi allmänhet.personer
tillmindre utsträckning jord-förmågan lönearbeta och itillknuten att

fråninkomstenblevegenföretagande. Förägande och stora grupper
allt viktigareförsörjningskällan. blevDetlönearbete den främsta att

råkade sjukdomförhändelseinkomst iförsäkra denna utattav man
Även försörj-vanligenålderdomen innebararbetslöshet.och otryggen

i försäkrings-sig därförMänniskor slogningssituation. störresamman
dem inteförsörjningen förbättre kunnakollektiv för tryggaatt som

det underfattigvårdssystemet börjadeVid sidankunde arbeta.längre av
försäkringsgemenskaper.formerfram1800-taletmitten växa avnyaav

med syftekassorskapades olikaPå frivillig attväg typer geav
begravning ochbl.a. sjukdom,försäkringsskydd vidmedlemmarna ett

delasFörlusterna kundeföräldralösa barn.till änkor ochersättningför
reduceras. Bildandetkundeoch osäkerhetenpå kollektivstörreett av

1860-taletunderbegravningskassor sköt fartsjuk- ochfrivilligadessa
Åren föreårtiondena därefter.omfattningytterligare ioch tilltog strax

förstabildades. Dedå flest sjukkassorperiodsekelskiftet denvar
också starka undersigbörjadeförsäkringsbolagen växaprivata samma

period.

Frivilliga kassor

1800-taletfram underförsäkringsformerdeBetecknande för växtesom
skrå ellerinom visstochfrivillighet. Varde byggde ett enatt envar

försäkra sighan skullefick själv bestämmayrkesgrupp motviss enom
stå i kon-frivillighet komförbli oförsäkrad. Dennaellergiven risk att

inne-bl.a. bygemenskapenförsäkringsformerde tidigaretilltrast som
innebarfrivillighetenutanför. Menställa siginte kundebar, vilka man

skaffa sigalls för-inte möjligtockså det för ettattatt stora grupper var
drabbasså riskerde representeradesäkringsskydd eftersom att attstora

låta försäkra sig.villig demsammanslutningingen attvar
detarbetslöshetsförsäkringar. Förfrivilligasvårare skapaDet attvar

kontrollproblemarbetslöshetförsäkringinnebarförsta störremoten
nivåallmännaVidare arbetslöshetensförsäkringsgivarens sida.från var

ekonomiska konjunkturer.prioriteringar ochtill politiskarelateradnära
försäkringsbolagsamhällsutvecklingen privataiinslagDetta är som
svårigheter kanendast medsammanslutningarfrivilligaeller stora

hantera.
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fdrsäkringsskyddet till hela befolkningenTryck spridaatt

saknade tillräckligt försäk-Frivilligheten innebar att stora ettgrupper
råd betala avgiften. Många sjuka ochVissa hade interingsskydd. att

någon och ofta inte hellerinte tryggad försörjninghade därförgamla
Fattigdomen i dessa blevnågon kunde stödja dem. grupperannan som

1800-talet. ledde fram tillproblem under slutet Dettaväxandeett av
utsträckning skulleinsikten samhället ikravet och större taattom

förför den ekonomiska trygghetengemensamtett sompersoneransvar
ålderdom möjligheteller inte hadepå sjukdom, handikappgrund attav

dettasocialpolitiska reformarbetet isjälva. Särskilt detförsörja sig som
frågan obligatorisktaktualiseradei Tysklandskede bedrevs ettom

ålders- ocharbetarbefolkningensjukförsäkringssystem för samt om
års riksdagmotion till 1884invaliditetspensioner. Sverige väcktesI en
ålderdoms-ochtill olycksfalls-utreda möjligheternaatt enom

År infördes yrkesskadeförsäkringenarbetare". 1901försäkring för som
skullesocialförsäkringen i Sverige. Detobligatoriskablev den första

blevår princip hela landets befolkning för-innan idock dröja till 1914
ålders- invalidpension.säkrad för och

inkomstrelateradeAllmänna och2.3

socialförsäkringar framväxer

års lag blevoch med 1913ålderspensionema iReformeringen en avav
området.lagstiftningar Detgenerellavärldens allra första nya pen-

såkonstrueradesPensionemaprincip full täckning.sionssystemet fick i
Avgifter-avgiftemas storlek.stå de inbetaldade skulle i relation tillatt

tilläggsavgift. Dengrundavgift, delsutgjordes dels av enav enna
generellttill inkomsten. Systemetavgiften stod i relation varsenare

för-"värdighetsbestämmelsef uteslöts devissa trotssommen genom
drabbade deavgifter.måga betalade sina Detsammainte som

till sin försörj-förmåga ärligen bidraefter sökteuppenbarligen inte
avgiftsgrundadedryckenskap. Dehemfallnaning eller pen-som var
mycket blygsammaobefintliga ellerförväntades dock blisionema

försäkringsmässiga grundövergångstid.lång Trotsunder systemetsen
i stället i form depensionsförbättringamadärför de väsentligakom av

ochavgiftsgrundade pensionenutgick denpensionstillägg utöversom
någonhade avgifts-till dem inteunderstöd betaladesde somsom

alls.grundad pension
års lagstiftninginvalidpensionering enligt 1913Syftet med attvar

arbetsförmåga grundtill vilkasekonomiskt grundskydd demettge
gått tillhelt ellerdylikt varaktigtsjukdom, lyte eller störremeraav
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Ändapensionsåldem.delen förlorad före den allmänna fram till år
1963 behöll invalidpensioneringen i allt väsentligt de grunddrag som

årsfast Invaliditetsbegreppet reglernalades 1913 lag. och förgenom
i princip perioden.invaliditetsbedömningen oförändrade hela Kvarvar

också arbetsförrnåganstod kravet skulle mycket starkt nedsattatt vara
ocksådelen invalidpensionenför till invalidpension. Störrerätt varav

hade givitunderställd inkomstprövning. Tidigare försörjningssystem
arbetsförmåga.till helt saknade Genom in-ersättning endast dem som

gången invalid-för första därkomstprövningen etablerades synsättett
till nedsättningen arbets-pensionens storlek graderades med hänsyn av

viss för-förmågan. skadan eller sjukdomen hade kvarDen trots ensom
sörjningsförmåga partiell ersättning.fick endast

dåvarande pensions-Vid pensionssystemet föreslogöversyn aven
år invaliditetspensioneringen skulleförsäkringskommittén 1934 att

från med invaliditetspen-pensionssystemet ochföras bort ersättas en
ansåg invalid-från Socialministem emellertidsjukkassoma.ning att

först sedan sjukförsäk-till sjukkassomapensioneringen kunde anslutas
så kostnaderna för den ojämntobligatoriskringen blivit allmän och att
hela befolkningen.fördelade ohälsan kunde spridas över

år 1955sjukförsäkringens genomförandeAllt sedan den allmänna
arbetslöshetsförsäk-från ochsocialförsäkringenhar ersättningen även

År infördesförvärvsinkomst. 1963till den enskildesringen relaterats
två betydelse-gjordesförsäkring. Med dessa refonnerlagen allmänom

sedani svensk socialförsäkring alltvarit gällandefulla vägval harsom
socialaetablerades fullt principen deförstadess. För det ut attom

omfattaallmänna och obligatoriska, dvs.skalltrygghetssystemen vara
prin-det andra lade fastutsträckning. Förmedborgare i likaalla man

efter inkomsten.storlek skallersättningarnascipen att anpassasom
kombineradårs lagstiftning generalitetensamband med 1963 komI

sin prägelprincipen inkomstrelaterade ersättningarmed sättaattom
beteckningenockså på dåvarande invalidpensionema. Samtidigtde som

folk-infördes för ochinvalidpension ändrades till förtidspension ett
vilkettilläggspensioneringen invaliditetsbegrepp,gemensamt ut-

arbetsinvaliditet.på medicinska faktorer grundadformades som en
invalid-inkomstprövning tidigare funnits iDärmed slopades den som

gåttarbetsförmåga förloradfolkpensionsdel. Enpensionens person vars
återstår" få förtidspensionså "intet eller ringa del skulle helendastatt

hade.vilka inkomster i övrigt han eller hon Omoavsett som
arbetsförrnågan med minst hälften ficknedsatt i mindre gradvar men

partiell pension.personen
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Utgångspunkter3 för en ny
långvarigtförsäkring vid nedsatt

arbetsförmåga

Sammanfattning

utgångspunkterantal principiellt viktigaUtredningen har identifierat ett
allmänhet och försäkringutformningen trygghetssystem iför motenav

arbetsförmåga huvudsakliga försäk-långvarigt i synnerhet. Detnedsatt
långvarig tillhandahållas obligatoriskvid ohälsa börringsskyddet av en

hela befolkningen och tillämpaförsäkring. anslutaoffentlig Genom att
ohälsa spridasekonomiska konsekvensernaenhetliga villkor kan de av

tillsådant bäst kan levaså möjligt.brett Det är ett system uppsomsom
effektivitet.rättvisa ochhögt ställda krav

offentligallmän ochbör ställasfinns antal kravDet ett ensom
ohälsoförsäkring:

för tillmedicinska kriteriertydligt definieradeDet bör finnas rätt
ersättning.

skall betalasingen ersättningHuvudlinjen bör utpermanentattvara
uttömda.rehabilitering och omställningmöjligheterna tillförrän är

få lång-sininte kan arbeta börrehabiliteringsinsatserDen trotssom
förtids-sociala situation tryggadekonomiska ochsiktiga genom en

övergången tillvidupphöra förränpension inte förväntassom
års ålder.ålderspension vid 65

tillhandahålla grundtrygghet.både inkomst- ochFörsäkringen bör
nivå kompletterandesådanFörsäkringsskyddet bör ligga atten

får karaktären utfyllnad.lösningar av
framtida försörj-ohälsoförsäkring denbör försäkras iDet ärensom

tillgodoräknasningsförmågan. förtidspensionärerinbegripsHär att
bland de förvärvs-åtminstone reallönetillväxteni viss delbör av

också tryggadinnefattaekonomiska skyddet böraktiva. Det en
förtidspensionärer.ålderspension till före detta
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Försäkringen bör underlätta för förtidspensionärer aktivtlevaatt ett-
förtidspensionär-som sjukdom eller funktions-liv. Den trots

på arbete, studier eller aktiviteter börhinder-vill andrapröva
detta.görauppmuntras att

Ovanstående utgångspunkter förbildar grund de förslag till utforrrming
Över-i Del i betänkandetohälsoförsäkring presenterassomav en ny

väganden och förslag.

obligatorisk ohälsoförsäkring i3.1 En

offentlig regi

gång låg försäkrings-till grund för framväxtenmotivDe ettavsom en
kvarstår Människorsförsörjningsförmåga idag.förloradskydd änmot

människor löpertrygghet har inte minskat. Allaekonomiskbehov av
funktionshinderlångvarig sjukdom, skada ellerrisk drabbasatt av

få förbliförmånen ochVissa hargång under sin livstid.någon att vara
råkar för ohälsalevnad medan andrai princip hela sinfriska under ut

delvis. kanarbetsförmågan faller bort helt eller Ingentillleder attsom
kommer drabbas ellerhuruvida han eller honförhanddock attveta

försäkra sigoch utbrett behovfinns därför allmäntinte. Det motattett
risker.denna typ av

istundtals intensiv debattdet förtslängre period harUnder enen
utfonnade. Särskilt ibörsocialförsäkringarnaSverige hur varaom

reformförslaghar flertalekonomiska krissamband med 1990-talets ett
statsfinansiella skäl gjortsdetParallellt med detta hardiskuterats. ettav

samtidigtFörmåner har urholkatsingrepp i trygghetssystemen.flertal
haroffentliga finanserhar höjts. Svagaoch avgiftsuttagetskatte-som

långsiktigtmöjligheternaallvarligt hotsigvisat utgöra attmotett
det bety-försäkringarna. Samtidigt finnsfinansieringentrygga enav

offent-huvuddragen i det svenska allmänna,uppslutning kringdande
inkomstrelate-medsocialförsäkringssystemet,liga och obligatoriska

nivå medförhållandevis kompletteradehögrade ersättningar ett ge-
Ävenlåga inkomster. viljanför meddem attmensamt varaegnaansvar

dennaspridd. Troligen kanoch betala för trygghetssystemenmed är
försäkrings-flertaletsuppslutning förklaras motatt systemet svararav

såväl effektivitet.med rättvisaoch i hög grad förknippasbehov som
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Övervägande ochskäl för allmän3.1.1 en
villkorförsäkring med enhetligaobligatorisk

försäkring skallförstås olika anordnafinns fleraDet sätt att somen
påtillhandahållas mark-ohälsa. kaninkomstbortfall vid Dentäcka en

obli-frivillig elleroffentlig myndighet. Den kanellernad varaav en
kollektiv. kan finansierasindividuell eller Denkangatorisk. Den vara

offentliga ekono-olika kollektiv eller via denochprivat en, avav var
avgifter,förmåner står relation till inbetaldaikanmin. Den somge

självklart hurockså alternativ. Det inteandradet finns är ettmen
det bör organise-utformat och hurböreffektivt försäkringssystem vara

ras.

inkomsttryggheten,dominerandeförsäkring för denAllmän
kompletteraavtalsförsäkringar kanmen

för hela ellergenerellatrygghetslösningar störrebehovDe ärsomav
inom förhuvudsak tillgodosesbefolkningen bör idelen ramen enav

försäkringen börSamtidigtförsäkring.obligatoriskallmän gesom
förhållande till tidigareförsäkringsskydd imedborgarnasmerparten av

grundnivå grund-måste det finnasinkomster garanterar enen som
tillräckligt medtjänat ininte harförsörjning för demläggande som

anslutsmedborgarei allavärdeliggerinkomster. Det attstortettegna
så möjligt.spridas brettohälsa kanexempelvisså riskerna föratt som

enhetligalagstadgadeoch deobligatoriska anslutningenTack denvare
högaoffentligakan detförsäkringsvillkoren motsystemet svara upp

obligatorisktskäl talar föreffektivitet.på rättvisa och Dekrav ettsom
i avsnitt 3.2.ytterligarediskuterasoffentligt system

Även det huvud-bör försocialförsäkringarnaoffentligade svaraom
i vissafunnits anledningdet hittillsinkomstskyddet harsakliga att av-

årtionden har dentillbakaräckvidd. Sedan fleraderasseenden begränsa
basbe-till 7,5socialförsäkringama begränsatsiförsäkrade inkomsten

högsta inkomstår det denår 1997 innebärräknat. Förlopp för att som
måna-kronor i23 000allmännadetersätts systemet motsvarar caav

frånersättningförrnånstak intes.k.dettaInkomstdelarden. över ger
basbeloppetkopplingen tillsocialförsäkringen. Genomoffentligaden
till den all-prisutvecklingen, intetill den allmännataket knutetär men

år 1990-taletfrån i börjanlöneutvecklingen. Bortsettmänna ett avpar
medförtför de yrkesaktivainkomstökningenallmännahar den att an-

ökat.förmånstaket stadigt Numeramed inkomstertalet överpersoner
i landet inkomsterförvärvsarbetandetiondeungefärhar sompersonvar

allmännanivå dethögstaöverstiger den ersätts systemet.avsom
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harDet angeläget den allmänna försäkringen skallansetts att svara
för den huvudsakliga ekonomiska tryggheten för det flertaletstora av
medborgarna. Nivåema på försäkringsersättningama har lagts tillräck-
ligt högt för de allra flesta inkomsttagare skall kunna klara påsigatt
denna ersättning. Ambitionen har varit inkomsttagareför i normalaatt

hållaoch medelhöga inkornstskikt behovet kompletterande för-nere av
säkringsskydd. legitimitetsskälAv bl.a. har det dock lämpligtansetts

för hur högt i inkomstlägena det allmännasätta gränsatt en upp som
skall sträcka sig. har inte rimligtDet isystemets ansetts att ettansvar

obligatoriskt täcka in hur höga inkomster helst. harDesystem som som
fårhöga eller mycket höga inkomster enligt detta självasynsätt ta ett

visst för sin ekonomiska trygghet.eget ansvar
Genom centrala avtal mellan arbetsmarknadens har det vidparter

sidan de offentliga vuxit fram kompletterande försäk-systemenav
ringslösningar. har delar löneutrymmetParterna för finan-satt attav av

förmåner avtalsområde.siera för dem arbetar inom respektiveegna som
Flertalet anställda med förankringfast svensk arbetsmarknad om-
fattas dessa s.k. avtalsförsäkringar. Anslutningen till de kollektiv-av
avtalsreglerade obligatorisk för dem arbetar inomärsystemen som

avtalsområde.respektive Villkoren i avtalsförsäkringama iär stor
utsträckning anpassade efter det allmänna konstruktion. Desystemets

påavtalsenliga ersättningama fyller och kompletterar den ersättning
frånbetalas det offentliga Flertalet långtidssjuka ochsystemet.som

förtidspensionärer får ersättning från två håll. inkomsterdärmed För
förrnånstaket påtill 7,5 basbelopp bidrar avtalsförsäkringama tillupp

kompensationsnivån fårblir högre.den totala Därutöveratt
högavlönade anställda, främst tjänstemän, avtalsenliga förersättningar

förrnånstaket.inkomstdelar ligger översom
Försäkringsskyddet i den allmänna försäkringen kan också komp-

letteras inom för privat försäkringsmarknad gruppför-ramen en genom
säkringar frivilligaeller individuellt tecknade försäkringar.genom

Ökat för arbetsmarknadens parteransvar

Ett alternativ till nuvarande ordning med offentliga obligatoriska för--
säkringar för delen inkomsttryggheten, komplette-störresom svarar av

obligatoriska ersättningar avtalsförsäkringamarande möj-samtgenom
lighet till ytterligare tilläggsförsälcringar-skulle kunna föraattvara

sjukförsäkringenför och förtidspensionema tillöver störreett ansvar
arbetsmarknadens obligatorisk ohälsoförsäkring i arbets-Enparter.
marknadens möjlighet. Eventuelltregi skulle preciserastatenvore en
åtminstone villkor på såvissa grundläggande för försäkringen för att
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på och effektivitet skulle kunna tillgo-kraven rättvisasätt attgarantera
förhandlingartillräcklig utsträckning. skulle sedan idoses i Parterna

nivåernavillkoren för till ochfastställa de rätten ersätt-närmare
ökat för skulle skapaningama. Tanken med parterna attett ansvar vara

inomarbetsgivarna och löntagarorganisationernaförutsättningar för att
mellan försäk-bättre avvägningdet tillgängliga löneutrymmet göra en

kandet finansiellaringsskydd och kontant lön. Genom att ta ansvaret
kompensationsnivå ochi sjukförsäkring för-exempelvisvägaparterna

bli det före-löneökningar. En effekt skulle kunnatidspension attmot
kostnaden förförbättras, följdbyggande arbetet skulle attsom en av

produktionen.skulle direkt iohälsan ses
försäkringarnautflyttningemellertid talar ärDet emot avensom

åstad-går inteutflyttning sannoliktfördelningsskäl.främst En att
lagstadgadevillkoren skallsamtyckemedkomma parternas varaom

fundamental för allaAvtalsfrihetenavgiften enhetlig.och är parter.
förhindraför avtal ellerföreskriva villkorenkan inteStaten ett gene-

då skillnader mellan olikaTroligen skapasför vissaavtalrösa grupper.
får betalaså exempelvis LO-gmppemalöntagarkollektiv, änatt mer

också risk förförsäkringsskydd. Det finnsförtjänstemännen ensamma
kan vinnagår längre. Vissa yrkesgrupperdifferentieringen ännuatt

tordeförsäkringskollektivet. Detpåmycket ytterligare avgränsaatt
gårsådana därförutveckling. Detsvårt förhindramycket att envara

till med kravetutflyttninginte kombineratroligen parternaatt en
medborgare.samtligalikabehandling av

Privatisering

försäkringsskyddet vid ohälsarättvisa ipå likabehandling ochKravet
Ävenprivatisering.riktning ökadpraktiken lösning iutesluter i moten

ökat för privataobligatorium skulleförinom ett utrymmeettramen
försäkringsskyddetitill olikheter antingenmarknadslösningar leda
med högre risktill nackdel förförsäkringskostnaden,eller i attgrupper

försäkringsmark-funktionshinder. Påochdrabbas hälsoproblem enav
hälso-skulle det framförsäkringsgivarenad med konkurrerande växa

försäkringsavgiften till riskbilden förprövningar i syfte attetc anpassa
ohälsa.

situationskäl avvisas utvecklingfördelningspolitiskaAv mot enen
olika imellanförsäkringsvillkoren skiljer sigdär avsevärt grupper

mindregår destoavgränsadesamhället. Ju samman,somgruppermer
den obligato-omfördelade präglardetför momentutrymme somges

ochenhetliga villkor. Ommed dessoffentliga försäkringenriska envar
särintres-risken förförsäkringsskydd ökartillgodose sittskall atteget
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ställs varandra. utveckling ökadeEn olikheter mellan olikamot motsen
ocksåriskerar leda till krav kompensation från demattgrupper som

får ofördelaktiga villkor och samtidigt vanligtvis deärmer som som
oftare andra drabbas hälsobesvär.än av

Människor skall självfallet kunna -inom för de restriktionerramen
skall förhindra överförsäkring-förbättra sitt ekonomiska skyddsom

kompletterande privata sjukförsäkringar. väsentligaDet är attgenom
någon påslag.privata lösningar inte bör spela roll än extraannan som

för den majoriteten bör fortsättningsvis all-Basen ävenstora vara en
nivåförsäkring sådan behovet privat försäkringsskyddmän att aven

hålls nere.

försäkringenDifferentierade försäkringsavgifter i den allmänna

obligatorisk ohäl-med differentierade avgifter till allmänEtt system en
medföra ekonomiska drivkrafter försökasoförsäkring skulle kunna att

påverka sådana bidrar till och förorsakar skador och sjuk-faktorer som
framgångsrikt förebyggande arbete idomar. Tanken skulle attvara
arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbeteoch förvaltningarna,företagen

sådanai skulle resultera i lägre förekomstoch folkhälsoarbete stort av
arbetsförmågatillförhållanden erfarenhetsmässigt leder nedsattsom

långvarig ohälsa och förtidspension. Dokumenteratoch ökad risk för
ekonomisktförebyggande arbetet skulle löna sigresultat i detgoda

ökademinskade avgifter till försäkringen. Arbetsgivarnas an-genom
skulle fungeraoch för ohälsan arbetsplatsenför rehabiliteringsvar

förbättra arbetsmiljön ochekonomisk drivkraft sättet attatt or-ensom
detta stimuleraverksamheten. Avsikten skulleganisera sättattvara

skadade människor.åtgärder leder till färre sjuka ochfram som
avgifter ohälsoförsäkringentillämpa riskberoende tillGenom att

förmåsåledes grad kunna arbetsorganisationenskulle i högreänman
åtgärderpåverka förebyggande ochden förväntade riskenatt genom

mån berorbeteenden. den sjukskrivning och förtidspensioneringarI
effektivitetsskäl för kostnaden för försäkringenarbetsmiljön talar att

Även något sådanti det inte finns orsaks-skall produktionen.synas om
samband finns skäl skapa drivkrafter för arbetsorganisationenatt som

återgångunderlättar i arbete för dem varit sjuka.som
vällovliga, utredningen be-Motiven för differentiering ären men

sådandet finns antal avgörande invändningar kon-dömer att ett mot en
det skulle tillämpas differentierade försäkringsavgifterstruktion. Om

få svårare påhögriskgmpper kunna komma in arbetsmarkna-torde att
mån ekonomiska skäl skulle tendera väljaden i den arbetsgivare attav

individer med hög risk behöva anlita försäkringen. Kravetbort att
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skulle därmed hotas indirekt.i den allmänna försäkringen Deträttvisa
fastställauppstå betydande praktiska problemtorde dessutom att av-

princi-enskilt företag. Vidare detspecifika för varjegifter är voresom
frånarbetsmiljörelaterade faktorer vad be-svårt särskiljapiellt att som

skiljer sig mellanpersonalsammansättningenexempelvis attror av
olikheter i arbets-kan förmodaolika arbetsplatser. Slutligen attman

vilket skulle in-får genomslag löneskillnader,siktgivaravgifter
upprätthålla lika villkor för alla.längre kanförsäkringen intenebära att

försäkringeni allmännagrundtrygghet denEnbart

ohälso-den offentligaockså konstruktion däravvisarUtredningen en
grundtrygghet likatillbegränsasförsäkringens att garantera enansvar

försäkrings-kompletterandebehovetoch däralla medborgareför av
försäkringselektivpå eller privat Enkollektivskydd löses väg. som

fårlåginkomsttagare inteellerhögriskgruppertillvänder sig främst
gradförsäkring i betydandelegitimitet motsvararsomsom ensamma

Många upplevaflertalet. kommerhos detförsäkringsbehovet attstora
få tillräckligt försäk-försäkringtill offentligsig betala att ettutanen

finna de betaladeskulle därmedringsskydd tillbaka. Stora attgrupper
tillochoffentligt grundtrygghetssystembåde tilltvåtill ettsystem en-
endasthadede för delförsäkring-privat nyttaatt avegenmenegen

normala in-inkomsskyddet ifrångrundskyddetdet Att separeraena.
hållasikt leda tilldärförriskerarkomstlägen attatt nerepressen

förfördelningspolitisktnivån på grundskyddet. Ett argument ett sam-
försådant bättre garantiersåledesmanhållet ettär att ettsystem ge-ger

grundskydd.neröst
fullständigfördelningspolitiskt ärEtt attargumentannat en mera

försäk-inkomstdelar, medgerför högreriskfördelning, gottäven ett
Även med högre in-kostnad.till rimligringsskydd för alla personer

premiekostnadenohälsaså hög risk förnaturligtvis hakankomster att
nivå bli orimligt hög.individuell kan
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förmånstaketEn höjning bibehållaär avgörande för kunnaattav
det allmänna räckviddsystemets

övervägande skäl alltsåtalar för de allmänna obligatoriska social-att
försäkringarna i framtiden bör hand den väsentliga delenäven ta om av
försäkringsskyddet förhållandevisända i höga inkomstlägen. Såvälupp

fönnånsvillkorenbetalnings- bör lika för alla. Skälen ärsom vara av
fördelningspolitisk karaktär handlar också effektivitet. Om denmen om
offentliga försäkringen tillräckligt högt försäkringsskydd förett attger

förhållandevis fårkompletterande försäkringar skall betyda lite det
obligatoriska socialförsäkringssystemet hög legitimitet. Ett ytterligare
skäl för nuvarande ordning det enligt utredningens bedömningär äratt
starkt förankrat hos svenska befolkningen.den För förtidspensionerna
finns det rättssäkerhetsargument för försäkring offentligiäven ett en

måttregi. Förtidspensionema förknippade med prövningär ett stort av
och kontroll, där ställas krav alla lika.det bör höga behandlasatt

bibehållaförutsättning för det offentliga skall kunnaEn att systemet
eller öka sin roll i det samlade försäkringsskyddet det nuvarandeär att
förmånstaket på engångs-7,5 basbelopp i fortsättningen antingen höjs
vis, räknas i takt med den allmänna inkomsttillväxten hos de för-upp

uppåtvärvsarbetande eller justeras kombination dessaavgenom en
båda åtgärder. avgörandeAtt höja taket realt önskvärt. Mera ärvore
dock taket framgent inte längre räknas enbart i den taktatt upp som
följer förändringen i det allmänna prisläget. Vid realekonomiskenav

fönnånstakettillväxt kommer med nuvarande konstruktion av en
sakna försäkringsskydd i detväxande andel förvärvsinkomstema attav

offentliga allmänna försäkringen kommer förDensystemet. steg steg
sådanförlora i betydelse för skyddet inkomstbortfall. Menmotatt en

ändåutveckling skulle generellt inte innebära inkomstbort-sett att
fallsprincipen urholkades totalt Med nuvarande utformning desett. av
kompletterande försäkringarna skulle ikollektivavtalade dessa motsva-
rande grad öka för samlade försäkringsskyddet.i betydelse det

finns emellertid fördelningsmässiga egenskaper hos avtalsför-Det
säkringama deras roll generellt detinte bör all-gör växaatt settsom

bekostnad. har visserligen hög täckningsgradDemänna systemets en
avtalsområde,inom respektive omfattar inte dem endast harmen som

anknytning till arbetsmarknaden. Grupper inte alls haren svag som
etablerat sig arbetsmarknaden ställs helt utanför. nackdelEn annan

fördelningspolitisk utgångspunkt avtalsförsäkringama skaparär attur
skillnader i försäkringsskyddet mellan olika arbetsmarkna-grupper
den.

finns flera faktorer stödjer tanken låtaDet basbelopps-attsom
uppåttaket i ohälsoförsäkringen följa med i takt allmännamed den
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detreallöneutvecklingen. första kan det inte meningen till-För attvara
fåskall refonnera indirekt.i samhällsekonomin Enväxten systemet

basbeloppstaket skulle i sig innebära för-prisuppräkningfortsatt av en
förallmänna skulle förlora i betydelse männi-ändring. Det systemet

kompletterande avtalsenliga och andraförsäkringsskydd, medanskors
få ökad roll. skulleförsäkringslösningar skulle Sammantaget enen

upprätthållamöjligheter likasådan utveckling innebära minskade att
änandetaket i detdet andra skall enligt planerna intjvillkor för alla. För

årsskiftetålderspensionssystemet från 2000/2001och medreformerade
förhållande inkomstutvecklingen.till den allmänna Dettaräknas iupp

åt-ohälsoförsälcringen haförhållande förstärker iävenargumentet att
sådan det tredje realinkomstindexe-indexering.minstone För är enen

för förslag indexeringförutsättning detring basbeloppstaket omav en
i kapitelutgående förtidspensioner 13.presenterassomav

basbeloppstaketförhållande prisindexeringtill fortsattI avse-aven
på sikt till ökadeförmåner inkomstindexering självfalletlederende en

Ändå offent-princip inte innebära deutgifter. skulle det ioffentliga att
anspråk samladeandel deutgifterna för ohälsa iliga störretog en av

samhällsekonomin samtidigtlandet. Eftersomekonomiska iresurserna
behålladet offentligatakt med tillväxten skulleiväxer systemet unge-

helleranspråk Troligen skulle intei i dag.fär andel tas ensamma som
påverka andel dedeni det offentligainkomstindexering systemet av

löneutrym-vii landetsamlade sättergemensamt av urresurserna som
avtalsbaseradeförsäkringsskydd ohälsa. Deför bekosta motatt ettmet

försäk-i den offentligatill bestämmelsernahar anpassatssystemen
offentligadär detvid i inkomstlägenAvtalsförsäkringarnaringen. tar

offentligaökad roll för detupphör. En systemet motasystemets ansvar
avtalsbaserade. Enminskad roll för detprincipdärför i enavsvaras

tak förutsätterdet offentligaengångsvis real höjning systemets ettav
sådanskullesocialavgifter. Sannoliktlagstadgadeökat uttag enav

intekollektivavtalade socialavgifter,leda till minskadegärd om ar-
frigjorda avgiftsut-använda detskulle väljabetsmarknadens attparter

takfråganaspektförmåner Ytterligarei stället.till andrarymmet en
får realekonomiskvivisserligen ökarde offentliga utgifternaär att om

ocksåintäktsidatillväxt, växer.att systemetsmen
Även det all-sådana anpassningarangelägetdet göraär attattom

bibehålla roll för detåtminstone sin nuvarandekanmänna systemet
realistisktlämpligt ellerförsäkringsskyddet det varkensamlade är att

så avtalsförsäkringarnamycketnivån det allmännahöja i attsystemet
Avtalsförsälcringama haröverhuvudbehövasinte skulle taget. en upp-

försäluingsbehov förtrygghets- ochdet gäller lösagift fylla när attatt
inkomstnivåer. avtalsförsäkring-Vidare kanmed mycket högagrupper

specifika förpålösningar företeelsertill lämpligabidra ärsomarna
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olika branscher avtalsornråden. Såledesoch finns det visserligen vissa
fördelar med del det samlade försäkringsskyddet hanterasatt en av av

på arbetsmarknaden och därmed föravvägsparterna utrymmetmot
förmåner.andra det offentliga bör hållas på sådanMen systemet en

nivå fåravtalsförsäkringar karaktären komplement och utfyll-att som
sådan bibehållasnad. situation skall krävsFör taket avseendeatt atten

förrnånema åtminstoneräknas i takt med realinkomstökningen iupp
samhället.

transfereringssystem3.1.2 Försäkring och inte ett

De svenska offentliga socialförsäkringama för riskutjäm-är ett system
består antal inkomstförsäkringar-sjukförsäkringen,ning. Det ettav

ålderspensioneringenförtidspensioneringen med obligatorisksamt -
anslutning och enhetliga försäkringsvillkor. Kännetecknande för in-
komstförsäkringar såväl finansieringen förväntadedenär att som er-

stårsättningen i relation till inkomsten.
såledesförsta drag för de olika delsystemenEtt ärgemensamt att

försörjningsförmåga försäkras.medborgarnas framtidadet Detär som
obligatoriet. finns ingen frivillighet,andra kännetecknet Detär utan

alla ansluts till försäkringarna. enskilde har ingen möjlighetDen att
såsjälv eller hon skall försäkra sig och i fall i vilkenhanavgöra om

möjlighet bygga försäkringsskyddetgrad. Däremot finns att
såvälsamfällda draget finansieringenprivat tredjeDet ärväg. att som

står relation till denfrån försäkringarna iden förväntade ersättningen
försäkrade inkomsten. markering försäkrings-Det kan avses som en

på fjärde karaktä-tanken avgifterna förvärvsinkomsten. Dettasatt ut
försäkringsvillkoren desamma för ochristiska draget är äratt var en.

avstår från låta skillnader i riskallmänna inkomstförsäkringamaDe att
förmåner.slå finansiering och Olika riskgrupperigenom i villkoren för

inkomstbortfall blirhar och kompensation för der1är ar-en samma
vilka avgifter har betaltbetsoförrnögna till följd sjukdom, deoavsettav

in till försäkringen. Individer och störrerepresenterargrupper som
fråga fårdrabbas försäkringsfallet i högrerisker sammantagetatt av

förväntade försäkringsersättningar behöva betala högreutan att pre-
mrer.

Socialförsäkringamas uppbyggnad medför försäkringsskyddet äratt
detsamma för alla anslutna till Alla kan kännaär systemet.som samma

i händelsetrygghet i vetskapen det finns inkomstskydd attatt ettom av
förmågan försörja sig självblir sjuk eller skäl förlorarannat attman av

fårrisk därmed för-arbete. löperDe störreegetgenom som samma
mån lågrisk-dvs. försäkringsskydd -till kostnadsamma somsamma-
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huvudsakligenOmfördelningen sker i ligger isystemetsomgrupperna.
försäkringen sker med enhetliga avgifter obero-finansieringenatt av

grundskydd har omfördeladeende risk. Förekomsten ett enav av
omfördelade inslag vissaeffekt. finns detDessutom attett genom av-

förrnånema begränsas bas-hela inkomsten, medangifter tas ut av
beloppstaket.

socialförsäkring det just försäkrings-allmän och obligatoriskI ären
tillgången ekonomiskt stödden centrala. tillfunktionen Det ärärsom

tillhandahåller. Gradenden tjänstdet behövs ärnär systemetsom som
faktiska utnyttjandet-inte omfattningen detförsäkringsskydd av avav

innehåll.avgörande för tjänstensförsäkringen är-
och inte transfereringssys-Ohälsoföräkringen försäkringär etten

ohälsoförsäkringenkaraktäriserasövriga försäkringarPrecistem. som
oförutseddareglerar konsekvensernakollektiv grunddenatt avav

inträffat. hanteringen riskmomentetde har Dethändelser ärinnan av
i efter-skadehanteringencentrala, inte självapå förhand denärsom

ålder allvarligaredan i tidig harhand. det gällerNär personer som
tala riskmomentdock knappastfunktionshinder kan ettman om

de ipå förhand intill säkertdetFör dem nästärsätt. att vuxensamma
sin försörjning. Efter-ohälsoförsäkringen förålder behövakommer att

skulleinblandatnågot egentligt riskmomentinte finnsdet mansom
levererar försäk-ohälsoförsäkringen i dessa fall intekunna hävda att en

transferering. finnsDettraditionell mening,ringstjänst i utan en
i det härsocialförsäkringen relevantemellertid ärsynsättett som

socialförsäkringenuppfattagår på skallsammanhanget. Det ut att man
densamhället ochtecknas mellanförsäkringskontraktett en-somsom

framtida positionnuvarande ochenskildeskunskap denskilde utan om
samhälletf kringskullekontrakt videtDeti är gemensamt enassom

försäkrings-försäkringsgivare ellerutifrån förutsättningen varkenatt
sig hankommer gestaltaförsäkringstagarens livhur atttagare vet om-

så fall kommerhan iförvärvsarbeta eller inte,kommer attatt varaom
yrkerisldylltkommer arbeta itjänsteman, hanellerarbetare ettom

funktionshinder,få Iförbli frisk ellerhan kommereller inte, ett osv.om
funktions-med medföddahävdakandet fallet ävenatt personerman

Utifrånfrån ohälsoförsäkringen.försäkringsersättningfårhinder en
skallockså försäkringsvillkorenmotiverakandetta synsätt att varaman

lika för alla.
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3.1.3 Rättvisa och effektivitet

socialförsäkringssystemet sådant olika uttryck för soli-är sättsom
daritet. För det första dess funktion på försäkringsmässigaär att
grunder fördela de försörjningsmässiga konsekvenserna bl.a. ohälsaav
på möjliga kollektiv. För det andra försäkringsvillkorenstörsta är en-
hetliga för alla oberoende vilketrisk, innebär själva försäkrings-attav
skyddet detsamma för och obligatoriska offentligaDetär en.var

sådanasocialförsäkringssystemet har i grunden fördelningseffekter som
flertalet medborgare tycks eftersträva och det uppfattas därför isom
huvudsak de allra flesta.rättvist av

samtidigt vilar grundläggande solidari-Men systemetsom en
måste tillräcklig ocksåtetstanke det för vinna legitimitet tillgodoseatt

det flertalets intresse grundläggande försäkringsbehovstora ettegna av
till Mycket för efektivt i jäm-rimlig kostnad. talar äratt systemeten
förelse med hur alternativa marknadslösningar skulle fungera. Av
effektivitetsskäl därmed allra flesta individerskulle de och grupper
vinna det socialförsäkringama organiserade och försäk-sätt ärsom

åringsvillkoren utformade i Sverige. Valet mellan sidan obligato-ena
åriska offentliga försäkringar och andra sidan privata försäkringslös-

ningar med individuell eller gruppmässig riskbedörrming enligtär ut-
redningens uppfattning inget nollsummespel. finns flera faktorerDet

obligatoriska offentliga försäkringarpekar modellen medattsom
enhetliga försäkringsvillkor kan bättre försäk-med sammantaget ettge

mångaringsskydd till lägre kostnad för dem till följdäven av som av
förmånligtkunna tänkas bli behandladeriskbild skulleen gynnsam

privat försäkringsmarknad.en

Rättvisa omfördelninggenom

centrala motiven för allmänna och obligatoriska försäkringar harDe att
med de fördelningseffekter åstadkommergöra systemetsom genom en-

hetliga ersättningsregler och lika försäkringspremiesamtidigt för alla.
enbart till ersättningssidan innebär alla försäkringssys-Om man ser

avsedda omfördelningar efierhand. försäkringsersättningDenitem
någrabetalas skiljer sig mellan olika individer eftersom endastutsom

råkar långvarig fårför exempelvis ohälsa och den anledning för-ut av
tidspension. emellertid omför-Det intressanta det föreliggerär om en

sådelning förhand falloch i hur denna Avgörandei äräven ut.ser
huruvida försäkringen hänsyn till den förväntade risken vid utform-tar
ningen fmansieringsreglema.av
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respektive inkomstför-Omfattningen de "risker" hanterassom avav
arbetsförmåga till följd sjukdom för sjuk-säkring -tillfälligt nedsatt av

arbetsförmågavaraktigt nedsatt till följdförsäkringens vidkommande,
förtidspensionssystemets del,sjukdom eller funktionshinder förav

ålderspensionssystemeti varierarlängre livslängd genomsnittetän -
försäkringspremiema och villkoren imellan olika medangrupper,

ioberoende risk. Ser delsystemövrigt desammaär tagetettav man
förmånomfördelning till försker systematiskfinner detattman en

så vida värdet den samlade för-respektive högriskgrupp, till att av
förmånen överstiger deras totala bidrag tillför dessaväntade grupper

betraktar de offentligadäremotfinansieringen Omsystemet.av man
omför-kommer finna desocialförsäkringarna helhet att attmansom en

mellan olika risk-respektive delsystem finnsdelningar inomsom
inkomstgrupper, delvisfinnas mellan olikaoch de kan targrupper, som

omfördelningseffektervilkavarandra. Vilken eller sammantagetut som
undersök-empiriskagår fastställadominerar inte närmareutanatt

ningar.
från till sjuka.omfördelning friska Iohälsoförsäkring skerI enen

vid sjukdom iohälsoförsäkringen bestäms ersättningenallmännaden
samtidigt finansie-förvärvsinkomstenförhållande till den tidigare som

intei sjukdomsriskavgifter där olikheterringen sker med enhetliga
systematiska skillna-betydandetillåts slå Samtidigt finns detigenom.

Äldre långvarigt sjuka jäm-oftareder i hälsa mellan olika ärgrupper.
högre sjuklighet Detoch kvinnor harfört med änyngre personer

olikai ohälsa mellanockså regelmässiga skillnaderfinns stora grupper
och ensidigahar fysiskt arbetenpå arbetsmarknaden. De tunga ar-som

få arbetsrelaterad sjuk-betydligt högre riskbetsuppgifter har att enen
medförtidspensionerade jämförtlångvarigt sjuka ochdom och bli

Risken föroch omväxlande arbeten.har fysiskt lättare mergrupper som
förtidspensionerade högrefacklärda arbetare bliicke avsevärt änäratt

hälsoskäl behöva lämnatjänstemän löperden risk högre att ar-avsom
huvudsak arbetareårs ålder. det därför ibetslivet före 65 Som ärgrupp

sig arbetsmarknaden,inte har haft möjlighet etableraoch de attsom
riskomfördelningdenexempelvis funktionshindrade, som avgynnas

för sjukförsäkring och förtids-sker det allmänna systemetgenomsom
gruppnivå frånockså omfördelningpraktiken blir detpension. I en

låglåginkomsttagare, eftersom medhöginkomsttagare till grupper
med högrisk-har högre inkomster jämförtsjukdomsrisk i allmänhet

se bilaga 4.grupper
i huvudsakålderspensionssystemetallmännaDet representerar en

ålderdomen. inkomstrelateradeförkonstruktion för sparande De pen-
avgifter förvärvsin-finansieras med enhetligasionema tas utsom

år65 och kan där-flertalet människor blir äldrekomster. Det änstora
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ålderspension stårmed dra i relation till tidigare in-nytta somav en
ålderspensionemakomster. och med storleksmässigt avspeglar in-I att

delen livetkomsterna under den förvärvsaktiva kan pensionen be-av
fåtthar för övrigttraktas uppskjuten lön. Detta synsätt stortsom

ålderspensionssystemet.reforrnerade Till skillnadgenomslag i det mot
således inte ålders-sjukförsäkringen och förtidspensionssystemet kan

riskförsäkring. detprimärt betraktas Menpensionssystemet som en
i med den förväntade livslängdenfinns försäkringsmoment och attett

avgifternamellan olika individer och medanvarierar avpassasgrupper,
livslängden. "risken" leva längreefter den genomsnittliga Det änär att

Ålderspen-ålderspensionssystemet.genomsnittligt hanteras inomsom
såålder och sedan länge den enskilde ifr.o.m. visssion betalas ären

ålderspen-betydelse för hur mycketLivslängden har därför direktlivet.
betalas till och skertotalt kommer Dettasion utan attatt ut en.varsom

lång livslängd behöver betala högre premier.med förväntadgrupper
tillålderspensionsystemet sker omfördelningallmännadetInom en

Livslängden varierarförmån i ohälsoförsäkringen.för andra ängrupper
På gruppnivå harbefolkningsgrupper.mellan olikasystematiskt

Kvinnor lever längremedellivslängd arbetare.längre äntjänstemän än
blandbefolkningen lägstyrkesverksammaDödsrisken i den ärmän.

facklärda arbe-bland manligaoch högstkvinnliga högre tjänstemän
medellivslängd övrigakortarehar förtidspensionärerVidare äntare.

ålderspensionssystemet,infördes iriskbedömningbefolkningen. Om en
förväntadeförsäkringsvillkoren till dengjordesanpassningdvs. aven

hartjänstemän m.fl.återstående livslängden, skulle högre grupper som
årlig pension,få livsvarigt lägrelång medellivslängd en senareenen
till försäkringen. Efter-högre avgifterpensionsavgång eller avkrävas

på detsådan åtskillnad med avseende risknågonintedet ärgörssom
riskomför-livslängd denlång förväntadmed gynnas avsomgrupper

tillålderspensionssystemet. Iallmännadelning sker i det motsatssom
allmänna ohälsoförsäkringengällande i densigdet mönster görsom
låginkomsttagare högin-från tillomfördelningblir det i praktiken en

har lägrekortare medellivslängdeftersom medkomsttagare, grupper
längre.sådana i allmänhet leverjämfört medinkomster grupper som

ohälsoförsäkringenalltsåSammanfattningsvis kan konstateras att
åstadkommer rättvisa efter-tillsammansålderspensionssystemet ioch

blir sjuka elleromfördela till demhand och individuellt att somgenom
gruppnivå iförhand riskernaochlever länge i ut-storattgenom

sträckning varandra.tar ut
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Effektiv hantering traditionella försäkringsproblemav

lösningar löser de obligatoriska socialför-jämförelse med frivilligaI
försäkringsproblem effektivtsäkringarna antal traditionella ettett

sätt.
urval" påförsäkringsteorin kallasinom "negativtfenomenDet som

huvudskäl förselection brukarengelska adverse attett enanses som
på obligatorisk anslutning. Kategorier medförsäkring bör baseras

någonfår problem hitta vill producera för-höga riskerkända att som
med lägre risker inte villdem, eftersomsäkringstjänster för grupper

obligatoriskt kan erbjudabidra till utjämningen. Endast ettett system
frivillighela befolkningen. mark-försäkringsskydd till Iadekvat en

försäkringspremieavkrävaskommer ochnadslösning att en somenvar
skall inträffa.risken för skadefalletden individuellaberoendeär attav

tillgång till den informa-försäkringsbolaget har inteenskildadetMen
riskbedömning i detfullständigt korrektkrävs förtion göraatt ensom

varje indi-därmed inte kan bestämmaEftersom bolagetenskilda fallet.
hänvisas det till bestämmafelfritt visförsäkringspremievids attett

sådan ord-Medutifrån genomsnitt förpremien störreett enen grupp.
individer-med elleruppstå där vissasituationerning skulle det rätt

i singenomsnittetlägre riskerde änorätt- representerarattmenar
premiebetala denskälet inte villigade detoch är attatt somgrupp av

ställa sig utanförlågriskgrupper kan väljakräver. Om dessabolaget att
stårdemmarginalen förhöjasmåste premiernaförsäkringen som

försäk-successivt lämnarlågriskgiuppemariskfinnskvar. Det atten
återstår sådana individerendastslutdet tillringen och att repre-som

Problemetpremier.avkrävs högadärmedrisker ochhögasenterar som
till slut intehögriskgruppemaselection-fenomenetmed adverse är att

kräver.försäkringsbolagetpremieallt högreråd betala denhar att som
tillfredsställande försäk-råd medheller haDärmed skulle de inte ett

efter-få försäkringtecknakanske interingsskydd. Andra skulle ens en
försäkrings-så de intehögarisker ärde är attrepresenterar somsom

problemetLösningenförsäkringsmarknad.på privat ärbara atten
såväl med högaansluter demobligatoriskttillämpa ett system somsom

kan erbjudasådantEndastlåga risker till försäkringen.dem systemett
högriskfallen.försäkringsskydd tilladekvat ävenett

ytterligarefripassagerarproblemet brukar anförass.k.Det ettsom
socialförsäkringssystemtillför anslutningenhuvudargument ettatt

några-avkananslutningen frivilligobligatorisk. Omskall ärvara
från försäkringsskydd elleravståmedvetet-heltoförstånd eller ett

frånändå med detsådant. kan räknaDealltför begränsatvälja attett
fall de tillförsörjning för detfå någon formsamhälletomgivande av

sigförsörjafunktionshinder inte längre kanföljd sjukdom eller ge-av
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arbete. Problemet för vidkommande består ieget systemets attnom en
samhällelig försörjningsgaranti vårti samhälle där ingen skallett som-
behöva lida påtaglig ekonomisk eller materiell nöd -kommer att ges

till dem de har haft de ekonomiska möjligheterna,även trots attsom,
avstått från bidra till finansieringen inkomstskydd. Fri-att ett egetav
passagerarproblemet kan undvikas försäkringengörattgenom man

såobligatorisk ingen kan ställa sig utanför. Därmed kan säker-att man
ställa alla har de ekonomiska möjligheterna med och bidraräratt som
till finansieringen kostnader det övriga kollektivet skulleav som annars
få för.svara

Möjlighet lägre administrationskostnadertill effektivitets-är ett
för organisera socialförsäkringssystem i offentlig regi. Förargument att

första blir det offentligadet relativt enkelt administrera isystemet att
och med har obligatorisk anslutning och tillämparatt man samma er-

avstår frånsättningsvillkor för samtliga försäkrade och samtidigt risk-
påselektering mellan och individer finansieringssidan. Enhet-grupper

liga försäkringsvillkor innebär vidare den tjänst det offentligaatt som
tillhandahåller förhållandevis homogen. Eftersom det inteärsystemet

någonfinns frivillighet för anslutningen till fungerar detsystemet som
påmonopol denna del försäkringsmarknaden, vilket i sin in-ett turav

lågaverksamheten till hanteringskostnader. Mednebär det kan drivaatt
försäkringstagarna belastas medkonkurrerande försäkringsbolag skulle

specielltförknippade med utveckla lösningarde kostnader är attsom
marknadsföring, försäljninganpassade för olika församt m.m.grupper

i allmän och obligatorisk socialförsäkringdet andra kanFör man en
individuella riskerna försäkringskollektiv.sprida de Nor-ett stort

skal-organsiserad verksamhet därför innebäramalt kan kollektivtsett
fördelar hantering.billigaresom ger en

ohälsoförsäkring3.2 Krav en ny

kon-detta avsnitt redogörs för de krav bör styrande för denI som vara
villkor skall gälla i ohälsoförsäk-kreta utformningen deav som en ny

ring.

Begriplighet, stabilitet och legitimitet3.2.1

obligatoriskt i offentlig regi ställer höga kravEtt trygghetssystem
såväl enkelhet och begriplighet och effektivitet. fri-rättvisa I ettsom

låtavilligt skulle människor vilja och kunna försäkra sig endastsystem
i utsträckning de upplevde försäkringsvillkoren svarade de-den att mot
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behov och betalningsmöjligheter. såDen önskade skulle helaras som
tiden kunna välja ställa sig utanför. iMen obligatorisktatt ett system

enhetliga rådermed försäkringsvillkor ingen valfrihet i denna mening.
Ingen möjlighet ställa sig utanför finansieringen försäk-attges av
ringen. kan heller hand påverkaIngen villkoren för ersättning-egen

storlek. Eftersom det inte något för individuellutrymmeamas ges an-
måstepassning obligatoriskt såutformas bredaden all-ett system att

mänheten kan ställa sig bakom det. I fall finns risk tilltron tillannat att
rubbas. då denYtterst hotas finansiering be-ärsystemet systemetsom

roende av.

Begriplighet och tydlighet

försäkring skall leva till höga anspråkEn rättvisa ochsom upp
effektivitet oundvikligenkräver utvecklat och komplextnästan ett

överskådligheten fårregelverk. Det finns uppenbar risk stryka påatten
dåfoten i situation alla enskilda individer skall behandlas rättvisten

bådeoch lika villkor. dock särskilt viktigt för den enskildeDet är
försäkrade och för administrationen bestämmelserna i sina huvud-att

förstå. får råda någondrag lätta aldrig tvekanDetär rättatt attom per-
får måsteersättning försäkringsvillkoren uppfyllda. Deträtt när ärson

också ställas höga krav likabehandling och rättssäkerhet. Samtidigt
måste missbruk försäkringen eller fusk stävjas, för skapa tilltroattav

förmåga destinera ersättningarna endast tilltill rättsystemets att perso-
till hushållning med försäk-och samtidigt markera ansträngningenner

missbrukringstagarnas viktigaste insatsen fusk ochDen ärmotpengar.
frånoch handläggning början.tydliga försäkringsvillkor kompetent

Också kontrollinsatser kan motiverade först sedan det harvara men
enskildes personlig integritet.gjorts avvägning den tillrättgentemoten

Även hållavisst inslag självrisker kan bidra till frekven-attett nereav
felaktigt utnyttjande försäkringen, detta bör inte bli ettsen av menav

allmän försäkring.dominerande instrument i en

Stabilitet och stadga i villkoren

såAllmänt bör villkoren för de offentliga trygghetssystemensett vara
stabila möjligt. Reglerna bör inte ändras det finnsänannatsom om
starka skäl för det. till följd ohälsa och nedsatt arbetsför-Den som av
måga förmånhar blivit beviljad har naturliga skäl mycket be-en av

påverkagränsade möjligheter sin ekonomiska situation för kom-attatt
förmånen.eventuella försämringar i kommerFör stora grupperpensera
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frånersättningen ohälsoförsäkringen den huvudsakliga för-utgöraatt
långsörjningskällan under tid. Vissa har förtidspensionen som en per-

från årersättning ända fram till ordinarie pensionsåldermanent unga
vid 65 år. långaDenna tidshorisont ställer påsärskilda krav stabilitet

långsiktighetoch i bestämmelserna.
ocksåligger i karaktärenDet försäkring villkoren skallattav vara

stabila för dem som-ännu-inte har drabbats ohälsa. Detäven av
finns allmän hållfastavälfärdsvinst i regler. Om det finns tvekanen en

långsiktighetenkring villkoreni kan det uppkomma tendenser till över-
försäkring i falldet människor skaffar sig kompletterande försäkrings-
skydd på hand.egen

Bra villkor för flertalet ökad legitimitetger

bibehållaFör kunna den dominerande uppslutning enligt utred-att som
nings uppfattning råder kring idag det särskild viktärsystemen attav
finansierings- och ersättningsvillkoren betraktas legitima fler-som av
talet medborgare. spelar det in huruvida majoritetensHär grund-
läggande försäkringsbehov kan tillgodoses till rimlig kostnad. Enen
konstruktion lågafrämst riktar sig till med hög risk ellersom grupper

fårinkomster inte legitimitet. Andra skulle uppleva sigsamma grupper
såbetala till försäkring få mycket försäkringsskydd tillbaka.utan atten

Många gånger det emellertid inte enbart indivi-är en persons egen
arbetsoförmågaduella risk drabbas till följd sjukdom elleratt av av

funktionshinder har betydelse för hur han eller hon försäk-som ser
Ävenringsvillkoren den obligatoriska försäkringen.i villkoren för hans

närståendeeller hennes bam, föräldrar, andra eller ochvännerpartner,
på förhållandetbekanta vikt för mellan finansiering ochär av synen

förmån. En upplever sig betala in mycket till försäkringen iperson som
förhållande ändåtill den förväntade risken kan starkkännaegna en

stårlojalitet till det klart hans eller hennes närmastesystemet attom
tillhör dem riskornfördelningden sker.som gynnas av som

Även påde ekonomiska aspekterna försäkringen kanske ärom rena
måste ocksåde betydelsefulla övriga bestämmelser stå i samklangmest

med flertalets uppfattning. Här kommer exempelvis in legiti-man
rniteten för kriterierna för till ersättning balansen mellan denrätt samt
enskildes rättighet tilloch skyldighet rehabilitering, omställning och
aktivitet.
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har försvagatsFörtroendet för det allmänna systemet

för-tilltron till sjukförsäkringen ochbedömningenUtredningen gör att
år på flera punkterhar försvagatstidspensionssystemet under senare

förtroendet.stärkadet därför finns behovoch attatt av
1990-talet gjortsstatsfmansiella skäl har det underfrämstAv ett

Förmåner har holkatssocialförsäkringssystemen.iflertal ingrepp ur
ocksåhar skettavgiftsuttaget har ökat. Detskatte- ochsamtidigt som

ocksåSamtidigt hartill ersättning.i kriterierna förskärpningar rätt
år be-innevarande har detrenodlats. Undertrygghetssystemövriga

återställas.fönnånema skallivissa tidigare ingreppslutats attom
sjukförsäkringen höjasersättningsnivån inom bl.a.skallExempelvis

1990-talets utveck-Sammanfattningsvis harårsskifte.vid kommande
villkoren, hastig för-uppstranminggrad präglatsling i hög enavav en

utveckling har enligtbetydande ryckighet. Dennaändringstakt och en
försäkringenstilltron tillbidragit till skadauppfattningutredningens att

tillekonomisk trygghettillräckliglångsiktigtförmåga levereraatt en
nuvarandereformeringskäl förkostnad. viktigtrimlig Ett systemaven

ersättningsvillkoren.stadga istabilitet ochnå finansiellstörreär att en
periodohälsoförsäkringen längrereformering behöverEfter utanenen

förändringar.större

på framöverökad tilltroSkäl att tro

allmännatilltro till dentill ökadpå möjligheterskälfinnsDet att tro en
trygghetssys-ekonomiskarenodling deDenförsäkringen framöver. av

legitimi-år bidra till ökadkanunderhar genomförstemen senaresom
till ersättningmedicinska skäl förbetoningenstarkare rättDentet. av

troligenförtidspensioneringen kommersjukförsäkringen ochfrån -
förtroende hosi ökatresulteraåtminstone sikt- ettatt gemene man.

ersättningsfallentydliga villkorförmåga med avgränsaSystemets att
troligenpå medicinska grunderkvalificerade ärtill endast dem ärsom

kompensationsnivå tillhögockså för möjlighetenavgörande att ge en
Även försäkringsinslaget iökad betoningråkat illadem ut. avensom

tilltro tillbidra till ökadskulle kunnaohälsoförsäkringen systemet.
be-heller uppfattasinte och bör inteFörsäkringsersättningama är som

inbetaldakoppling mellantydligbör finnashovsprövade bidrag. Det en
årens väntadeförsäkringstjänsten. Dedenavgifter och närmstaegna

tvekanundanröja denbidra tillofentliga finanser bör kunnastarka att
finns i dag.långsiktigheten i villkorenkring som
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3.2.2 renodladEn ohälsoförsäkring

socialförsäkringen hållasoch arbetslöshetsförsäkringen bör
åtskilda

årUnder har det genomförts renodling de offentligasenare en av
trygghetssystemen. Motivet har varit kostnader uppkommitatt som
grund sjukdom i möjliga utsträckning skall hanteras inomstörstaav
sjukförsäkringen och förtidspensionssystemet och kostnaderatt or-
sakade arbetslöshet skall skötas arbetsmarknadspolitiken.av genom

respektiveInom har bestämmelserna gjorts tydligare för närsystem er-
sättning skall betalas ut.

det gäller sjukförsäkring och förtidspensionNär det endast striktär
medicinska skäl skall till ersättning. Det harrätt ansettssom ge ange-
läget från påmotverka ersättning socialförsäkringen betalasatt att ut
grund arbetslöshet eller sociala och generella livsproblem. Rättenav
till ersättning i form förtidspension förutsätter in-permanent atten av
dividen saknar möjlighet förbättra sin situation bytaatt attgenom ar-
bete, bostad eller utbilda sig. Förtidspensionssystemet har därför en

långvarigamycket betydelse skydd inkomstbortfallstor motsom som
enskilde i princip kan påverka.den inte

Till skillnad förtidspensionen arbetslöshetsförsäkringen tillärmot
sin karaktär omställningsförsäkring inte avsedd klaraär attsomen
långvariga Påförsörjningsbehov. den frisk, eller sinär trotssom som

ändå arbetsförmåga,ha ställs krav hansjukdom bedöms stora atten
eller skall arbete. Omställningsmomentet syftar tillhon attta ett annat

möjligt den arbetslöse med rimliga ekonomiska villkor,det förgöra att
tid, söka sig fram till anställning där hansunder begränsaden en ny

utnyttjas. Arbetslöshetsförsäkringens ka-eller hennes kompetens kan
harraktär omställningsförsäkring ändringaraccentueratsav genom som

har genomförts under tid.senare
Skillnaderna mellan social- och arbetslöshetsförsäkringamas upp-

gifter och villkor behovet strikt gränsdragning förstärker närav en
ersättning. tillrespektive skall Renodlingen syftarsystem attge perso-

skall hänvisas till den myndighet har bäst förutsättningar attner som
från förbehållashantera deras situation. Ersättning skall demett system

uppfyller de kriterier finns uppfyllda. En bärande idé har varitsom som
väldefinierade till skall bidra tillvillkor för ersättning kunnarättatt att

stärka legitimiteten försäkringssystemen. försäkringför En som ger er-
många åkommorsättningar till med ganska lindriga riskerarpersoner

snålt sådanför tilltagen för dem verkligen drabbasatt vara som av en
arbetsförmågan gårsjukdom eller funktionshinder förlorad. Ettatt

sådant dåligtkan förlora i legitimitet dels det för för-system ettom ger
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säkringsskydd, dels upprätthållaeftersom det inte tycks kunna tillräck-
ligt disciplin vid beviljandet. försäkringenOm i stället mycketger en
hög ersättning, endast till smal krets sjukamycketmen en av personer,

mångafinns det risk inte riktigt uppfyller kriterierna ställsatten som
ersättning de inte kan arbeta längre. Ett dettautan trots att system av

slag förlora i legitimitet den allmännariskerar uppfattningen äratt om
många människor ställs utanförsjuka och nekas ersättning samtidigtatt

fåtal får ersättning alltför tilltaget i för-är generöstett ettsom en som
hållande förvärvsarbete hadetill vad fortsatt inneburit.

perspektiv har renodlingen inneburit ÖkadUr försäkringstagarnas en
den enskildetydlighet. Försäkringen ökad trygghet vadvetger en om

få till ersättning. klarare samband mellankrävs för Etträttattsom av-
förmån kan underlätta den enskilde bedömagifter och förväntad för att

försäkringsskydd han eller hon har. kan samtidigt bidra tillvilket Det
förmåga långsiktigt åtagandet, förökad tilltro till klaraattsystemetsen

situation därden enskilde behöver utnyttja försäkringen. Idet fall att en
gårkriterier otydligare del försäk-kvalifikationsvillkor och är aven

tillgången till ekonomiskt stöd det be-ringsskyddet förlorat. Det närär
betalar för. Om det offentliga försäkrings-hövs den tjänstär mansom

för individensamtidigt förutsättningarskyddet förutsägbartär attges
komplette-skall betala ytterligare förbedöma han eller hon ett egetom

rande skydd.
prövningrenodlingen kan striktytterligare skäl förEtt attvara en av

minskar risken förrespektivetill ersättning inom överut-rätten system
tilloch villkor förförsäkringen. tydligarenyttjande Ju rättsträngareav

ekonomiska drivkrafternamindre för deersättning, desto attutrymme
hålla bygga självrisker i för-kan behovetverka. Om detta attnere av

försäkring kanmöjligheterna respektiveökar i sinsäkringarna atttur ge
effektiv för de individertillräckligt hög ochersättning är somen som

faktiskt uppfyller villkoren.
enskilda fallrenodlingen det ifrämsta invändningenDen ärmot att

främsta orsaken till arbets-svårt vad denkan avgöra är attatt somvara
kombination ohälsa ochförmågan nedsatt. Ofta handlar detär avom en

åtskillnadstrikt mellan deproblem relaterade till arbetsmarknaden. En
människor hamnar itvå kan medföra ökad risk gräns-attsystemen en

arbetsmarknadspolitiken ochsnittet mellan socialförsäkringen och
råda oklarhetersättning. kan kommadärmed blir helt Det attutan om

ingenvilket i sin kan leda tillvilken har att tarpart ansvaret, tursom
då invändningenskilde hamnar i kläm. EnDen mot ren-annanansvar.

heltproblem riskerarodlingen individer medär attsammansattaatt
sjuka och lite,de lite, inte tillräckligt,miste ersättning. Om är menom

kvalificerar sig förarbetslösa kanske de inteinte tillräckligt,men
fått ersättning derasnågon alls, de skulle haersättning trots att omen
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försörjningsförrnåga nedsatt i utsträckning, endastmenvar samma av
uppståproblem kan överlapparorsak. Ett ytterligare systemenen om

uppstå situation där bägge sigvarandra. Det kan försystemen varen
det det andra har för individen.är systemet ansvaretattanser som

sammanhållen så-försäkring renodlingensEn Enär motsats.mera
fåinnebära ökade möjligheter hel-dan försäkring skulle kunna att en

på problem och förutsättningar individen har. Dethetssyn de som
positivt rehabiliteringssynpunkt olika hinderskulle kunna vara ur om

och arbetsmarknadsmässigaeller problem medicinska, sociala --
så åtgärder in vid tidpunkt. Enredovisas kunde sättas rättöppet rättatt

har sinsammanhållen försäkring skulle minska risken problematt som
arbetsmarknadssituationen blir medikaliserade tillgrund i exempelvis

få från ohälsoförsälcringennågon ersättningföljd föredraratt attav
betraktad arbetslös.istället för bliatt som

sammanhållen försäkring emellertid ingenEn utveckling ärmot en
övervägande principen renodling.skäl talar förframkomlig väg. om

förknippade med renodlingen,finns visserligen vissa problemDet men
ställningstagande för arbetslinjen. Omhandlarden ytterst ett manom

möjlig-alla människor skallsamhället skall verka för attatt gesmenar
på allmännabör intesig själva arbetehet försörja egetatt mangenom

försörjning förtidspen-någonhänvisa tillgrunder permanent genomen
försörjningssvårig-medicinsk grund förinte finnssion. Om det en

arbetslivsinriktad rehabi-erbjudasförsta handbör människor iheterna
åtgärder.arbetsmarknadspolitiskautbildning ellerlitering,

sammanhållen ohälsoförsäkringEn

ålderspensions-har förtids- ochpensionssystemnuvarande allmännaI
ochinfördes äldresamhörighet. Närpensionema nära systemen varen

behov stöd.samhället hadeihandikappade de störst avsomgrupper
liknande konstruktion.då fickblev naturligtDet att systemen en

pensionensavgifter ochBåda finansieras medsystemen samma
frånFörtidspensionenprincip regler.storlek beräknas efter i samma

ålderspension från ATPså skall denutformad denATP är motsvaraatt
blivit sjukfått eller hon inte hadeskulle ha han utanomsom personen
bådaår.till 65 Att defortsatt arbeta hela framvägen systemen

förmånsberäkning och finansieras medtillämpar samma av-samma
kopplingbör ha dennadock inte förtidspensionemagifter betyder att

ålderspensionssystemet.till
mellan förtids-och stark samhörighetfinns i stället naturligDet en

syftar tillsjukförsäkringen. dessapensionema och Bägge attsystem er-
ned arbets-tid sjukdomförlorad förvärvsinkomst under sätternärsätta
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ålder. in iförmågan arbetsför sjukförsäkringen träderför ipersoner
arbetsfönnågan påförtidspensioneringenbörjan sjukfall och närettav

Förtidspensionema bör därförsjukdom varaktigt nedsatt.grund ärav
till delpensionssystemet ochdet allmännabrytas görasut avenur

förespråkar sammanhållen ohälsoför-Utredningensjukförsäkringen. en
långvarigtvid sjukdom och vidinnefattar försäkringarnasäkring som

låta ersättningsfallpå vis allaarbetsförmåga. dettanedsatt Genom att
kan und-inom ochvaraktighet ett systemoavsett mansammarymmas

och minskamellan de olikagränsdragningsproblemvika systemen
från till det andra.detövervältring kostnaderrisken för systemetenaav

förtidspensionssystem mednuvarandeföraSkälen för att samman
ålderspensionssyste-refomieradeförstärks detsjukförsäkringen attav

försäkringsgren.särskiljasskallmet en egensom

arbetsförmågaBedömning3.2.3 av

vissa tydligaersättning först sedanbetalaohälsoförsälcring börEn ut
skallkriterietgrundläggandeuppfyllda. Detkriterier ärär att personen

kortvarigt, förfunktionshinderdrabbats sjukdom ellerha avse-somav
påverka möjligheterdennesförväntastid ellervärd attpermanent

nödvändigtsåledesSjukdomförsörja sig själv.arbete är ettegetgenom
funktionshindradellersjuktill ersättning. Attkriterium för rätt vara

frånfå ersättningtillräckligt skäl föremellertid intekan attett envara
arbetsförrnågannödvändiga kriteriumohälsoförsälcring. Nästa är att

funktionshindret.ellersjukdomennedsatt till följdskall avvara

Individen

livetviss tidpunkt ihar vidarbetsförmågaDen sam-enen personsom
personligaoch delivshistorienindividuellamed denmanhänger egen-

skallföljd sjukdomarbetsförrnågans nedsättning tillskaperna. När av
förhållanden.individuellahänsyn tillnödvändigtbedömas detär att ta

arbetsförrnågan i för-börnedsättningen görasBedörrmingen avav
"nomialförhållande tillioch intehållande till den är enperson man

eller kompetens-särskilt socialtmindre gradeller iperson" än en
till-medicinskamedandragynnad Attmässigt sammapersonerperson.

kriterium förintearbetsförmåga räckerstånd hahar attansetts som
någon ersättning.neka

4 SOU1997:166
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Arbetsmarknaden

förmågaEn arbete försörja sig själv bör i första handattpersons genom
relateras till arbeten normalt förekommande arbetsmarkna-ärsom
den. arbetsmarknaden inteDet i specifikt jobb, för-är stort, ett som
mågan bör Vid bedömning bör hänsyn till indi-prövas mot. taen man
videns yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund, dvs. möjligheten att
också få och kunna utföra arbete finns tillgängligt.ett som

praktikenI kan möjligheterna till försörjning arbeteegetgenom
många gånger situationen arbetsmarknaden. låg-Vidavgöras av
konjunktur med hög arbetslöshet minskar möjligheten generellt sett att
få konjunkturellajobb. Avsaknaden arbetstillfällen skäl kanett av av
emellertid inte motivera fråntill ersättning socialförsäkringen.rätten

visstOm lämpligt arbete bli tillgängligt vid förbättratväntasett ett
konjunkturläge och hög sysselsättningsgrad skall bedömas hapersonen
arbetsförmåga i detta arbete och under mellanperioden betraktas som

sådant fåarbetslös. läge bör han eller hon hjälp inom arbetsmark-I ett
nadspolitikens och socialförsäkringen.inte inomram

avsaknaden arbetstillfällen på strukturellaOm däremot berorav
skäl årenssituationen annorlunda. strukturomvandlingDeär senaste

bådeinom näringsliv och offentlig verksamhet har bland medförtannat
vissa arbetsuppgifter rationaliserats bort eller förändrats betydligtatt

innehåll. påtill sitt Enklare kontorsarbeten exempel arbetsupp-är ett
någongifter troligen inte kommer öka i nämnvärd omfattningattsom

vid förbättrad arbetsmarknadssituation. Det inteavsevärt ärens en
arbetsförrnåganrimligt relatera till arbeten i praktiken inteatt som

håller frånlängre finns tillgängliga eller fasas arbets-att utsom
måste åtskillnadmarknaden. alltid mellan konjunkturellaDet göras en

långsiktigfaktorer och skäl strukturelltär natur.som av

3.2.4 Rehabilitering och omställning för kommaatt

tillbaka i arbete

Både rättighet och skyldighet för individenen en

ohälsoförsäkring påEn skall betala ersättning till dem grundut som av
arbetsförmågasjukdom eller funktionshinder har nedsatt ochen som av

det skälet inte kan försörja sig själv. Samtidigt kräver arbetslinjen att
åtgärdertidiga och aktiva in individen skall kunnaförsätts att snarast

återgå arbete.i
verkningsfullEn och effektiv rehabiliteringsverksamhet nöd-är ett

vändigt inslag i arbetsförmågaförsäkring för förlorad i sambanden
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råkar för skadaohälsa. Enmed sjukdom och utperson som enannan
fåskedetidigtarbeta bör ha imöjligheterna rättsätter att ettattnersom

återfå såkunnaprofessionell hjälpmed stöd ochutsikternaprövat att
Både drabbade indivi-arbetsförmåga denmöjligt.sindelstor somav

eller sjuk-skadanhar intresseförsäkringstagareoch övrigaden attav
tillutvecklar sigså den inteförmåga begränsasbästadomen efter att

olikaskall med hjälpSjukskrivnanågot typerännu värre. avpersoner
sååtergå ochåtgärder i arbetekunna sättrehabiliterande svaraav

tillbakakommaenskildes till hjälpsin försörjning. Denför rätt attegen
rim-skyldighet inomsamtidigtarbetslivet börtill attmotsvaras av en

förställer. Rättenpå försäkringende kravställaliga gränser somupp
där-få viss insatser,handlakan inteden enskilde typatt menavenom

utförd utredningkorrekttillhandahållas adekvat ochattemot omen
påverkamåste kunnaFörsäkringkassanrehabiliteringsbehovet.

rehabiliterings-förtillgängligafinnsdeanvändningen somav resurser
densamordningsansvar,bör haFörsäkringskassanverksamhet. ett men

rehabiliterings-påverkakunnaaktiv roll ochspelaenskilde bör en
arbetet.

princip betalahuvudsakligskallFörsäkringen permanentautsom
bedömsrehabiliteringsmöjlighetemaförstersättningar ut-varaom

tömda.
rehabi-kvalificeradförknippade medkostnaderdetSamtidigt finns

på verk-kravnödvändigt ställa högaliteringsverksamhet. Det attär att
rehabiliteringenförutsättning föreffektivt. Enbedrivssamheten att

vilka insatsenindivider förin deden riktasskall effektiv är attvara
bör därförpåtagligt effekt.få positiv Det görasgoda utsikterhar att en

till olika formerindividersystematiskt urvalochmedvetet av re-ett av
kravgivetvis högasådan bedömning ställeråtgärder.habiliterande En

sida.från försäkringskassansoch omdömekunskap, kompetens

på omställningRimliga krav

individenutsiktslösteller mindredet bedömasIbland kan attmersom
tidigaretill sitttillbakarehabiliteringsåtgärder skall kunnagenom

förmågor harfunktioner ochfå precis detillbakaarbete eller som
förbättrastället försökaförsäkringen iDå börförlorats.skadats eller

exempelvisställa tillenskildedenförutsättningarna för annatettatt om
skall ställaFörsäkringenyrkesområde tilleller flytta ort.att annanen

förmåste inompå omställning, deberättigade krav ramenrymmasmen
delså hårdafår bliinteacceptabelt. Kravensocialtdet attär en avsom

går förlorad.försäkringsfunktionen
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måste frånvissa situationer försäkringen kunna kravetI göra avsteg
arbetsfömiågaomställning. bedömer och vilkaNär man en persons

rehabiliteringsåtgärder skall in respektive vilka kravsättassom om-
måsteställning skall ställas i det enskilda fallet i förekom-som man

till endast har tidmande fall hänsyn kortare kvar tillta att personen en
pensionsåldem år. påden ordinarie 65 Vid bedörrmingen vilka kravav

ålder-omställning skall ställas bör försäkringen hög-utöver tasom
till exempelvis sociala situation. rimligthänsyn Det är ävenpersonens

rehabiliteringsinsatsen för med kort tidkostnaderna föratt en person
nåålderspension relation till förutsättningarnakvar till bedöms i att

framgång.

understödja utbildningAllt viktigare att

påför ställs allt högre kravi arbetslivet förändras DetKraven steg steg.
låg basutbildning i kom-yrkeskunnande. harkompetens och Den som

arbetsförmåga sjukdom eller funk-bination nedsatt till följdmed aven
svårare sig arbetsmarknadentionshinder har betydligt hävda änatt

Såvälutbildning.med hälsoproblem med med bättreen person samma
påockså teoretiska kim-offentlig sektor ställer högre kravprivat som

färdigheter iskaper och IT.t.ex.
tids utbild-gyrrmasieutbildning eller längreIbland kan t.o.m. enen

förutsättning för sjukskrivenhögskolenivå viktigning att envara en
fömiåga finns redanåterfå till försörjning. Detskall sin egenperson

rehabiliteringsåtgärd med bibe-möjlighet till utbildningidag somen
tillåter dock regelbestämmelserhållen sjukersättning. Dessa som

år högskoleutbildning endast iochendast utbildningar högst ett
bibehållenEttårsgränsen utbildning medförfonn enstaka kurser. er-av

mått uttryck förochfrån försäkringen kansättning sägas ettvara
påförsäkringen ställer in-på omställningomfattningen de krav somav

avvägning mellansamtidigt resultatetdividen. Den representerar av en
förå finansieras inomsidan hur studier bör kunna ramen enena

klarar sinövriga studerandeohälsoförsäkring och å andra sidan hur
studietiden.försörjning under

för sjukskrivenfinns skäl öka möjligheternaDet attatt en person
årpågå det be-påbörja utbildning beräknas längre tid än ett omen som

bör dockrehabiliteringssynpunkt. Försäkringendöms nödvändigt ur
året. Efter detunder det förstainte för finansieringen änannatsvara

året till ordinarie studiemedelssystem. Enindividen hänvisasförsta bör
motsvarandeskulle innebäraförlängning försäkringens enansvarav

på individen. Allt-på omställning kan ställasskärpning de krav somav
försäkringenslångtgående omställning kan medföraför krav att
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gårersättning för inkomstbortfall för-grundläggande funktion att ge
också riskera skapa spänningar mellanlorad. förlängning skulleEn att

skilda ekonomiska villkor.studerande medgrupper av
utbild-utredningens vilja för längreBakgrunden till öppnaatt upp

på kompetens ställs ide allt högre krav kunskap ochningstider är som
långtidssjukasärskild betydelse dearbetslivet. detHär är att perso-av

åtgärder eller förtidspen-rehabiliterande föraktuella förärner som
utbildningsnivå jämfört medlägregenerellt harsionsprövning sett en

föråldrad eller ofull-de harbefolkningen helhet. Det finns som ensom
särskilt motiveratdet för dennaständig utbildning. Därför är attgrupp

Många gånger sak-längre studier.möjligheter bedrivaskapa bättre att
påtvekan införkan bidra tillstudievana, vilket prövaatt enennas

kan dock kommasådan försiktighetutbildning. över-längre En att
medmöjligheter till utbildningökadesocialförsäkringenvinnas gerom

åtminstone viss tid.bibehållen ersättning under

kanLångsiktig för dem intetrygghet3.2.5 som
tillbaka i arbetekomma

försörj-grundläggande funktionohälsoförsäkrings ärEn tryggaatt
funktionhinder- ochellerföljd sjukdomtillningen för dem som av

arbetsfömiåga varaktigt nedsatt.rehabiliteringsinsatser-har sintrots
sjukdomsvårt hurbedöma längeoftakan naturligtvisDet att en avvara

arbetsförmågan kommernedsättningorsakadfunktionshindereller av
möjligt med säker-undantagsvisbestå. det endastpraktikenI attäratt

ikommautsikter förslå helt saknasfast dethet att utatt ar-en person
positiv riktningiSjukdomstillståndet kan utvecklas änbetslivet. en mer

medicinsk-tekniska utveck-från början.förutses Denvad kundesom
hälso-förbättratbidra tillgenombrott kanleda tilllingen kan ettsom
ocksåpå arbetsmarknaden kanUtvecklingentillstånd den enskilde.för

återgång i arbete.framtidapåverka möjligheten till
bedömningmått osäkerhet ivanligtvis finnsdetTrots ettatt enav

framtiden finnasarbetsofönnågans bör det ivaraktighet även enav
beslutohälsoförsäkringen. Ettersättningsforrn inompermanent om

försörjningeninnebär i praktikenenligt dagens reglerförtidspension att
ålderspension.då går itill den tidpunkttryggad fram överär personen

följdMänniskor tillnormalfallet.helt motiverat iDetta är var-som av
arbeta bör hafunktionshinder inte kanellerallvarliga sjukdomaraktiga

lång-fråga försörjning. Behovetsinlångsiktig trygghet itillrätt avom
måste fåde drabbadesocial trygghet förekonomisk och vägasiktig

årsvisa omprövningarpå löpande ellerbyggerEtt systemtungt. som
omöjliggörai praktikende berörda ochosäkerhet hosskulle skapa en
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långsiktig planering. Därför bör huvudprincipen beviljadattvara en
förtidspension inte skall kunna dras in eller minskas vidare. Medi-utan
cinska genombrott kan förmodas undanröja sjukdomen eller desssom

bör kunna föranleda indragning eller minskningsymtom rättenen av
till förtidspension. måsteövrigt det tillI starka skäl misstankesom om
fusk, svartjobb etc.

långsiktigBehovet ekonomisk och social trygghet för de drab-av
måste såledesbade få Samtidigt det naturligt denväga ärtungt. att som

kan månarbeta i möjligaste skall försörja sig själv. Det endast deär
inte försörjaarbete kan sig hand fåbörsom genom egen som er-

sättning. Legitimiteten för förtidspensionssystem bestämsett attav
till ersättning bygger tydligt definierade villkor och deträtten äratt

endast de förmågasaknar försörja sig själva arbeteattsom genom som
får ersättning.

långsiktiga bådeDen tryggheten handlar behålla för-rätten attom
månen denna enligt andra regler vid beviljandetomprövas änutan att

ersättningsnivånoch inte för oväntade förändringar. Detutsättsatt
förutsätter försäkringens finansiering tryggad.ärattsenare

3.2.6 Trygghet inkomstbortfallmot

Efterfrågan på ekonomisk trygghet

efterfråganI det svenska samhället finns det på ekonomiskstor trygg-
het. Det helt antalet förvärvsarbetandeövervägande beredda be-är att
tala för ordentligt inkomstskydd för det fall de blir sjuka, funktions-ett

någonhindrade, arbetslösa eller anledning går miste möj-av annan om
ligheten försörja sig själv arbete. Samtidigt finnsatt eget storgenom
uppslutning kring motsvarande inkomsttrygghet skall finnas ocksåatt
för andra.

Olika tillämpning inkomstbortfallsprincipen i olikaav
trygghetssystem

Även inkomstbortfallsprincipen gäller inom alla socialförsäkringarom
och såarbetslöshetsförsäkringen bådetillämpas den olika, detnär
gäller den procentuella ersättningsnivån och valet det inkomst-av
underlag skall beräkningsgrund för ersättningen. skill-Deutgörasom
nader finns härvidlag kan främst hänföras till det finns skildaattsom
syften med de olika förståsI grunden avsikten de skallärsystemen. att
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ekonomisk trygghet förmågan eller möjligheten till försörj-närge egen
gåttning förlorad, hanterar olika risker.systemenmen

Sjukförsäkringen syftar till ersättning arbetsfömiågannär äratt ge
nedsatt till följd sjukdom. Förtidspensionen ersättningtemporärt av ger

arbetsfönnågan grund sjukdom eller funktionshindernär ärav var-
aktigt nedsatt. Arbetslöshetsförsäkringen omställningsjörsäkringär en
för den tillfälligt arbetslös. Arbetsskadeförsäkringen bygger iärsom

påsin skadeståndsrättsliga principer. påLagstiftningen baserastur
skador påberor har arbetat inte skall drabbasynsättet att attsom man

själv. enskilde skall därmed ekonomiskt skadeslös hanDenen vara om
fåskadar sig i sitt arbete, dvs. full ersättning för inkomstbortfallet.

sådanGrundtanken har här varit konstruktion skall minska be-att en
skadeståndsprocesserhovet mellan den enskilde och den arbets-av

ålderspensionssystemetgivare skulle kunna ansvarig. Ivarasom anses
finns inte tydliga riskmoment inblandat i övriga försäk-samma som
ringssystem. stället finns det betydande inslag sparande förI ett av
ålderdomen.

syften olik-Försäkringssystemens olika kan motivera det finnsatt
kompensationsnivå mellanheter i ersättningsvillkoren. Skillnader i

fåolika kan dock negativa effekter de medför människorsystem attom
åtminstoneekonomiska skäl söker tillsig detrent systemav som-

så dock mindrekort sikt- bäst ersättning. Risken skall ske ärattger
förhållandeförsäkringssystemen har renodlats i till sina olika upp-om

gifter.

långvarigaEtt historiskt inkomstunderlag för ersättningar

långvarigtinkomstrelaterad ersättning vid nedsatt arbets-Ett försystem
förmåga rimlig andel den inkomstbör ersätta personenen av som

fåttskulle ha hon eller han hade förblivit frisk och fortsatt för-attom
försäkras den framtida försörjningsför-värvsarbeta. Det bör ärsom

mågan. Avgörande utredningens bestämda uppfattning ohälso-är att en
försäkring riskförsäkring. ersättning börbör ha karaktären Rätten tillav
i princip enbart bestämmas huruvida enskild har drabbatsen avav

arbetsförmågan.ohälsa ned Försäkringsersättningen skallsättersom
betalas dentill enskilde oberoende hur länge han eller hon harut av
varit ansluten till försäkringen. Inkomstskyddet i ohälsoförsäkringen
bör således inte karaktäriseras intjänad rättighet.som

fråga inställer sig bästa tillvägaDen hur börär sättsom man
för fastställa den inkomst förmodligen skulle ha tjänatatt som personen
in i framtiden han eller hon inte hade drabbats sjukdomen ellerom av

måstefunktionshindret. Rimligen grunda antagande fram-ettman om
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på information finns tillgängligtida inkomster den som om personens
förvärvsinkomster. hävdar utredningentidigare faktiskt intjänade Här

förhållandevis intjänade inkomster harendast nyligendet äratt som
ligga till grund för kvali-tillräckligt högt prognosvärde för kunna ettatt

ñcerat antagande framtida inkomster.om
arbets-utgångspunkt det vid nedsättningEn temporärär att en av

den faktiska och aktuella in-förmågan, i korta perspektivet,dvs. det är
arbetsoförmåga drabbarförsäkrad. Sjukdom ochkomsten börsom vara

vanligtvissjukfallet väl inträffatregel och hastigt. Näri äroväntat
sikt påverka den ekono-begränsade kortmöjligheterna starkt att

minskning eller det totalakompensera denmiska situationen för att
demblir följden. Särskilt förförvärvsinkomstenbortfall somsomav

många gånger svårt omöjligtellerförsörjningsansvar dethar är att
händelsepå familjens konsumtion. Iställa eller dra nedsnabbt avom

perspektivet finnas inkomsttrygg-bör det därför i det kortasjukdom en
konsumtionsnivån kanså aktuella iin denhet träder settstortattsom

beräknadbör därför ersättningenbibehållas. sjukfallI början ett varaav
ersättningsnivåninkornstbortfallet ochutifrån aktuelladet vara

förhållandevis hög.
långvarig ellerkonstruktion därfinns invändningardetMen mot en
de förvärvsin-inkomstrelaterad ersättning baseraspermanentt.o.m.

månad ellerin under enstakaden försäkrade tjänadekomster ettensom
funktionshindret in-sjukdomen ellerår omedelbart före detenstaka att

den huvud-ersättningenkommerträffade. utgöraFör attstora grupper
sådan långvariglång tid. Att grundaförsörjningskällan undersakliga en

aktuella inkomsten kanpensionsfalletden vidersättning uteslutande
avspeglainkomst kanifråga, denna endaeftersomknappast komma en

intelåg och därförovanligt arbetsinsatsförhöjd ellertillfälligt vara
förvärvsinkomsterförhållande till desig irättvisande perso-somvare

skulle hatill de inkomstertjänade in ellertidigare personensomnen
förvärvsarbeta.förblivit frisk och fortsattfått eller han hadehon attom

inkomst-på helatankenSamtidigt avvisar utredningen att personens
påverka ersättningensår skallfrån fram till nutidhistoria unga --

arbetsfönnåga. tjänatsInkomster harlångvarigtstorlek vid nedsatt som
förmånpåverkafåhuvudregel intelångt tillbaka i tiden börin ensom

framtida inkomster.ersättning förskall betalas ut som ensom
iersättningen skall bestämmasförordaslösningDen är att re-som

år före den tid-mindre antalunderlation till inkomsterna närmastett
sådanMedinträffade.då funktionshindretpunkt sjukdomen eller en

ersättning deti praktikenkonstruktion försäkringen görsomenger
konsumtions-bibehålla dendelenför enskildemöjligt den störreatt av

arbetsförmågandåhadehon eller hannivå levnadsstandardoch som
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vissunderförvärvsarbeteuppnåttsharochförloradgick engenomsom
tid.

tid ilängrearbetathasjuka efterblir att sammaFör ensompersoner
sannoliktskillnadenkommeromfattning attoch ianställning samma
sidanå andraaktuellt och ettå sidanmellanbegränsad ettenavara

tordeVisserligeninkomstunderlag. etthistorisktberäknatnågot vis
deförreallöneökningarmedperioderunderinkomstunderlaghistoriskt

förhållande tillsänkning iviss-innebäraallaförinteflesta enmen- frånövergå aktu-medavsiktenMeninkomstunderlaget. attaktuelladet
skallräknati kronorersättningeninteinkomsthistorisk ärell till att

beräkna ersätt-avsiktenskallstället attgenerellt Isjunka sett. vara
Genominkomstunderlag. attrobustochstabiltutifrånningen ett mer

historiskt in-någon fonnbaserasersättningövergå till avsomen
årenstakaeffektdenår utjämnasantal ettförkomstunderlag somett

innebärSamtidigtha.kaninkomsthögexceptionellt enmedslutet
fårinkomstårdåligaenstakasäkerhetkonstruktion attsådan moten

Förersättningen.inkomstrelateradedenberäkningenvidväga tungt av
inkomst-ökadinnebäradärmedskulle detförvärvsarbetandemånga en

förhållandestår iersättningfrånövergåtideftertrygghet somatt enen
utifrånersättningenberäkna etttillinkomstbortfalletaktuella attdettill

inkomstunderlag.historiskt
in-historiskttillämpabehovet ettochmed attFördelen av -- arbetsmarknadenutvecklingfårvikomstunderlag avaccentueras enom

ökatochanställningsförhållanden ettkortvarigaochflexiblamot mer
siktarbetsmarknadenuppfattningvanlig är attegenföretagande. En

deltidsarbeten, sä-anställningar,tillfälligafårfleralltutvecklas attmot
Även heltids-fastadeprojektanställningar.ochsongsarbeten om

sannolikt kommerarbetstid attregleradochjämnmedanställningarna
kommerde inte attteckendetfinns attockså framöver,dominera

oregel-tilltagandetidigare. Enutsträckningiförekomma somsamma
inkomstförhållan-ojämnaochjobbfler bytenmedbundenhet meraav

arbets-nyetableradedemför ärhårt igenomsärskiltslården som
till-harungdomarframföralltdetnärvarande ärFörmarknaden. som
detkanframtidenprojektbasis. Iarbetarochanställningarfälliga
be-framföralltochåldersgrupperandraivanligare varablidock även

anställ-kortaretillhör. Attyrkesområdevilketroende varvamanav
åldrar.också i högrevanligare mönsterblikanstudierochningar ett

förställetihistoriskttillämpamednackdelarockså ettfinns attDet
invändningen ärfrämsta attkanskeinkomstunderlag. Denaktuelltett

hardeinnantidvissarbetsmarknadennytillträdda tarfördet en
flerohälsa. Julångvarigvidförsäkringsskyddfulltförsigkvalificerat

destoersättningenberäkningengrund förtillliggaskallår avsom
arbetsmarknaden.tillanknytningaktuellblir kravenstarkare en
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Ersättningsnivån i ohälsoförsäkringen

Vad gäller ersättningsnivån i ohälsoförsäkring detär naturligtvisen
inte möjligt vidare den till viss,att utan gång för alla, givenange en en
nivå. Grundläggande emellertidär den ersättningsnivåatt gångsom en
har beviljats bör ligga fast och inte ändras tiden.över

Då ersättningsnivån fastställs finns det flera hänsyn Denatt ta.
måste tillräckligt hög för tillförsäkra det flertaletvara att för-stora
värvsarbetande i normala inkomstlägen ordentligt inkomstskyddett för
det fall de går miste möjligheten försörja sig självaattom egetgenom
arbete. Nedåt finns förstås varundergräns ersättningen blir så lågen att
försäkringen fjärmar sig från tillhandahålla god inkomsttrygghetatt en
och i stället sig grundnivå.närmar I obligatorisk försäk-snarare en en
ring får samtidigt inte ersättningen bli högre den nivåän flertaletsom
medborgare skulle vilja betala för de fritt kunde välja sitt försäk-om
ringsskydd. Ersättningsnivån får heller inte så hög denatt mot-vara
verkar återgång i arbete eller drivkraftutgör utnyttja försäkringenen att

i inteäven avsedda fall. Genom tillämpa självrisker i försäkringenatt
kan hålla tillbaka risken för felaktigt utnyttjande försäkringen.man av
Utgångspunkten måste alltid den kan skall försörjaatt sigvara som
själv arbete och samtidigt bidra tilleget finansieringen degenom av

Ävenåtagandena. alltför låg ersättning kan i principgemensamma en
få negativa följder för arbetslinjen. Det inte ovanligt sjukdomar,är att
arbetslöshet leder till ekonomiska svårigheteretc. i sin tur ettsom
negativt påverkakansätt tillfrisknande och återgång i arbete.ett en
Slutligen måste fönnånema totalt inom den finansieringsett rymmas

finns tillgänglig, vilket givetvis allmänt inskränker möjlig-som sett
heterna fritt bestämma ersättningsvillkoren.att

Risken för överutnyttjande försäkringenett mindreär avsevärtav
det finns tydligt definierade villkor för till ersättningenrätt ochom om

prövningen effektivtgörs och relevanta grunder. En strikt prövning
till ersättningrätten i princip föredraär framför inslagav att störreen

ekonomiska självrisker i Skälet för detta försäk-av systemet. är att
ringen riskerar alltför låg ersättning till deatt "rättmätiga"annars ge
försäkringsfallen. Om det finns stark tilltro till det är rättatten perso-

kanersätts försäkringen högresystemet ersättningner som av änge en
vad hade varit möjligt.som annars
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förvärvsarbetandetill deFöljsamhet

förmåganframtidadenohälsoförsäkringförsäkras ibör ärDet ensom
uppfatt-principielladenUtredningen hararbete.försörja sigatt genom

de in-bortfalletersättning förbörohälsoförsäkringningen att avgeen
tjänat inskulle hafunktionshindradesjuke ellerdenkomster omsom

förvärvsarbeta. Detfortsatt ärfrisk ochförblivithon hadehan eller att
blivit ihaskulleinkomsthur dennasvårt bedömasjälvfallet storatt en

funktionshindrad. Detellerblivit sjuk ärhadeinteframtid personenom
någonåtminstoneiinkomsterantaganderimligtdock attett personens

samhället.ilöneutvecklingenallmännaföljt denskulle hautsträckning
siktedärförbörohälsoförsäkringeniInkomstbortfallsmomentet ta

tid-haft vidskulle hainkomstdeninte baraersätta enatt personensom
förlorad,arbetsfönnågan gicktillanslutning utandirektpunkt i att

inkomstökningrealaframtidaförväntade tro-denockså personensom
tillväxtekonorni. Dettafå del ikommithaskulleligen att resone-av en

förmåner ohälso-utgående iställningstagandetfram tillleder attmang
med hänsynindexerasbehövaskullenågon utsträckningförsäkringen i

förvärvsaktiva.deblandinkomstutvecklingenallmännatill den
försäkringsersättning, destopå störreskall levatidlängreJu enman

utsträckning följernågonåtminstoneiersättningenbehovetär attav
särskilt dedärförsamhället. Detiinkomstutvecklingen ärallmännaden

vinnahatordei livettidigtförtidspensionärer mest attblir somsom
år frånersättningenpå sikt. Omkanden tillväxt väntasdelatt ta somav
prisut-allmännatill denmed hänsynenbartår skulle räknas upp

långsiktigtpensionärenenskildedenvisserligen attkommerveckling
fåeller honhansamtidigt skulleköpkraft,bibehålla sinkunna semen

uppståskallinteifrån. detFörstandard dra storaförvärvsaktivasde att
Standardut-övrigasoch deförtidspensionäremasmellanskillnader

all-till denkopplingnågon slagsetableralämpligtdetveckling är att
reallöneutvecklingen.männa

utgående för-följsamhetprincipiella skäl föralltsåfinnsDet aven
skulleSamtidigtstandardtillväxten.allmännatill dentidspensioner en

vidkommande,förbli kostsaminkomstindexering kunna systemets
tillväxt inågonalla fallblir ilång troligensiktdeteftersom sam-

få delskallförtidspensionärernaprioriterarhällsekonomin. Om attman
förvärvsaktiva kan iblandlönetillväxtden ägaväntas gen-rumsomav

aning.hållasersättningsnivån behövaprocentuellagäld den ennere
förtidspensionerinkomstindexeradeprisindexerade ellermellanValet

sammanlagdaförtidspensionäremshurvali principblir därför ett av
lösningVäljertid.fördelasskallförsäkringsersättningen över man en

demdet främstkommerreallönemaförindexering attmed viss gynna
åt-fårviförutsättningUnderförtidspensionärer attblir som unga.som
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någonminstone tillväxt i samhällsekonomin kommer de få sinyngre se
begynnelseersättning öka i värde, medan de äldre inte hinner dra nytta

den allmänna standardförbättringen i tillräcklig utsträckning förav att
kompensera det lite lägre ingångsvärdet.

Tryggad ålderdom

Ohälsoförsäkringen bör tillhandahålla försäkringsskydd tvåharett som
komponenter. För det första förtidspension i förvärvsak-när ären man

ålder,tiv inte kan försörja sig arbete. För det andraegetmen genom en
ålderspensionsrätt baserad på de inkomster skulle ha tjänat inman om

inte hade blivit sjuk.man

3.2.7 grundnivåEn i ljuset standarden iav

totalbefolkningen

Inkomst- och grundtrygghet

En allmän ohälsoförsälcring skall omfatta hela befolkningen börsom
tillhandahålla både inkomst- och grundtrygghet. inkomstrelateradeDen
ersättningen i ohälsoförsäkring bör kompletteras med bestämmelseren

god försörjningsnivå långvarigtför alla sjukskrivnagaranterarsom en
och alla med nedsatt arbetsförmåga. Det bör finnaspermanent ett
grundskydd i ohälsoförsäkringen träder in för dem lång-blirsom som
varigt sjuka och lågahar förvärvsinkomster sådanaeller inga in-som
komster alls. Vissa människor har grund funktionshinder över-av
huvud ingen möjlighet förvärvsarbete byggataget att egetgenom upp

försäkringsskydd. Utan garanterad lägsta nivå, oberoendeett en av
tidigare förvärvsinkomst, skulle den inte har hunnit påetablera sigsom
arbetsmarknaden eller har endast kortare förvärvstid bakom sigsom en
kunna stå ekonomiskt långvarigskydd vid sjukdom.utan

Skälen för god grundtrygghet förstärks det i det svenskaatten av
samhället finns stöd för generellt trygghetssystem skallett stort att ett
erbjuda ordentlig ocksåersättning för dem till följd funk-en som av
tionshinder eller andra skäl inte har kunnat tjäna in inkomstrela-av en
terad ersättning.
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olika synsättprincipielltTvå

allmängrundskydd iolikaprincipiellttvå sätt ettfinns att enDet se
betrak-kännetecknas attförsta synsättetohälsoförsäkring. Det manav

säker-syfte ärminimiinkomstgaranti, attgrundskyddet varstar ensom
löpande för-sinmänniskor förfunktionshindradeochsjukaställa att
socialtjänst-enligtstödekonomisktberoendeblislippersörjning av

nivå överhållsgrundskyddet straxdå straxräckerDet enlagen. att
fårGrundskyddetsocialbidrag.tillförgrund rättutgörden somnorm

nöd-allradettäckerminiminivå,absolutkaraktärendå somenav
kopplingegentligNågonintekonsumtionsbehovetvändigaste mer.men

inte.finnsbefolkningenilevnadsstandardenallmännatill den
försäk-ingårgrundnivå ipåbygger ävenandra attsynsättetDet en
diskute-socialförsäkringenpåperspektivmed detlinje somringsidén. I

ochmedmotiverasgrundskyddet attkankapitlet eni vartidigarerades
någon inkomst-intjänaförhindradblirisken attsigförsäkrar attmot

medfår ävendetta synsättEnligtförsäkringsrätt. personerrelaterad
ohälsoförsäk-frånförsäkringsersättningfunktionshindermedfödda en

inkomstutvecklingdenåterspegladärförbör manGrundskyddetringen.
dennaåterspeglakunnaicke-funktionshindrad. För atthaftskulle som

grundnivånmellankopplingfinnasdetinkomstutveckling börtänkta en
övrigt.ibefolkningenlevnadsstandarden iallmännaoch den

två olikadessaandratill detprincipsig iansluterUtredningen av
finnasdetbörohälsoförsäkringallmängrundskyddet. I ensynsätt en

total-istandardenekonomiskadeni ljusetskallgrundnivå avsessom
det ärskymmadock intefår attförhållningssättDettabefolkningen.

utformasbörohälsoförsäkringgrundskyddet inödvändigtabsolut att en
demförabsolutalevnadsstandard i termergodmöjliggörså detatt en

inkomstgmndad ersätt-fåförinkomstertillräckliga atthaftinte ensom
in-funktionshindretellersjukdomendetnivå förehögre attning

krävsvadnivåhögre änliggamåsteGrundskyddet somträffade. en
iskallmening. Detsocialtjänstlagenslevnadsnivå enligtskäligför en

finnsbakgrundenIkonsumtionsbehov.normala upp-allatäckaprincip
ocksåekonomisktfungeraskall kunnasjukafattningen att personer

sikt.

livaktivtEtt3.2.8

villkor för rättentydligafinnasmåste detohälsoförsäkringallmänI en
medicinskakravetuppfyller attde or-Endastersättning. avtill som

livs-tillskall hanedsatt rättvaraktigtarbetsförmåga ensinsaker ha
försäkringenOmgrunder.försäkringsmässigaförtidspensionvarig
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inte kan lyckas upprätthålla god diciplin vid tillämpningen deen av
strikta medicinska kraven hotas och urholkas legitimiteten för systemet.
Befolkningen i skulle i längden intestort tolerera ohälsoförsäk-att
ringen beviljar förmåner till realiteteni inte har någrapersoner som
egentliga svårigheter arbeta.att

Det ligger i karaktär försäkringsystemets de verkligt drabbadeattav
skall ha till långsiktigrätt ekonomisk trygghet. Samtidigt deten är
naturligt den kan skall försörjaatt sig själv. Legitimiteten i för-som ett
tidspensionssystem beroendeär tillrätten ersättning byggerattav
tydligt definierade villkor och det endast deäratt medicinskasom av
skäl inte kan arbeta och försörja sig själva får ersättning.som

Förtidspensionärer har i allmänhet svåra medicinska problem, sjuk-
domar, skador eller funktionshinder. Vanligtvis inskränker detta möj-
lighetema leva aktivt liv likaatt villkorett övriga i befolk-som
ningen Det måste dockgör. i grunden positivt det iävenses som om
denna sjukdom och funktionshinder,trots finns de i möj-grupp, som
ligaste mån sysselsätter sig med arbete, studier, föreningsliv eller andra
aktiviteter. Om denäven har hälsoproblem kan ochpermanentasom
vill bidrag till positiv samhällsutvecklingett bör inte försäkringenge en
lägga några hinder i Dagens förtidspensionssystemvägen. har dock en
utformning i praktiken ofta passiviserandeär och leder till för-som att
tidspensionärer med viss arbetsförmåga avhåller sig från såväl för-
värvsarbete aktivitet. Ett i förhållande till nuvarandesom annan system
delvis bör därförsysnsätt ligga till grundnytt för utformningen av en

förtidspensionering.ny
Även förtidspensionärer bör under vissa förutsättningar fri-ges-

het bidra till sin försörjningatt förvärvsarbeta. Detattegen genom
måste fördelaktigt både för den enskilde och för det omgivandevara
samhället i förtidspensionär inte behöverstort att utnyttja sin försäk-en
ringsersättning fullt i stället sina förvärvsinkomsterut, utan genom
både kan avlasta förtidspensionssystemet och via skatten bidra till
finansieringen det samlade välfärdssystemet. Om denna möjlighetav
till aktivt liv skall bli realitet måsteett omprövning för-en synen av
tidspensionen förändras vad gäller i dag.gentemot som

Långsiktigheten i försäkringen, med i princip undanröjd ompröv-en
ningsrisk, får dock aldrig intäkt för till dubbeltas försörj-rättsom en
ning. månI den förtidspensionär tjänar någrain förvärvsinkomsteren
måste det förstås avräkninggöras den ersättning försäk-moten som
ringen betalar ut.

Allt arbete bör främjas, ersättningen från förtidspension delvis -
inte fullt reduceras andra inkomsterut och omprövnings-men av-

risken minimeras. Genom ersättningen från försäkringenatt reduceras
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finnsbibehållaskunnasolidaritetdenbörförvärvsinkomster somav
får det.inteoch demförsäkringsersättningfårdemmellan somsom en

förtidspen-Även förviktigtkanarbeteaktivitet attän envaraannan
möjlighetocksådärförböraktivt liv. Detlevaskall kunnasionär ett ges

förtidspension.tid medunderfå studeravissainomatt, ramar,
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i nuvarandeHuvuddragen4

regelsystem

sjukpenningochjuklönS4.1

arbetsför-ned hanssjukdomförsäkrad drabbasOm sättersomaven
finnstill sjukpenning. Dethanmåga fjärdedel harmed minst rätten

ochfjärdedelar, halversättningsnivåer sjukpenningen; hel,förfyra tre
sjuk-försäkrade understund gäller denskrivandefjärdedel. I atten

ställetfrån arbetsgivaren ifår sjuklönnormaltfallets första dagar28
årförbudgetpropositionendock iRegeringen harsjukpenning.för

från medsjuklöneperioden ochföreslagit1997/98:11998 prop. att
dagar.minskas till fjortonskallden april 19981

enskildesdennärvarande 75Ersättningsnivån förär procent av
januariFrån denoch med 1SGI.sjukpenninggrundande inkomst

nivån SGI.80kommer1998 procentatt avvara
uppbär sjukpen-försäkradtidskall underFörsäkringskassan som en

återså hon kanhan ellerrehabiliterasverka förning attatt personen
sådana åtgärder kanförvärvsarbete. För ävensjälvförsörja sig genom

arbetsförmåga sigvisarutgå. Omrehabiliteringsersättning en persons
kan hanår på grund sjukdomenavsevärd tid minstförnedsatt ett av

arbetsför-sjukbidrag. Omansökaförsäkringskassaneller hon hos om
beviljas för-iställetnedsatt skallmågan varaktigtkan personenanses

försäkrade harockså, denfårFörsäkringskassantidspension. utan att
eller förtidspen-sjukbidrageller honombevilja henneansökt det,om

uppfyllda.för dettaförutsättningarnasion ärom
rehabiliterings-försäkringskassanssyfte medgrundläggandeEtt

långa sjukskrivningarpassivarehabiliteringsersättningoch är attansvar
sjukpenning i regel intedärför varitharundvikas. Inriktningenskall att

emeller-år. Sjukpenning kanperiodlängreskall betalas för än ettut en
det i detsjukbidrag förstförtidspension ellerbytas närtid motut en-

arbetsförmåga varaktigt ellerden försäkradesfalletskilda är utrett att
förNågon tidsgränsminst fjärdedel.medavsevärd tid nedsattför är en

sjukbidraginnebärfinns inte. Detsådan utredning skall göras attnär
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eller förtidspension kan aktualiseras i princip redan sjukfallets första
dag.

Förtidspension och sjukbidrag4.2

till förtidspensionKriterier för4.2.1 rätt

och sjukbidrag

arbetsför-åldern 16-64 år har till förtidspensioniPersoner rätt om
fysiskanedsättning denmågan grund sjukdom eller avannanav

prestationsförmågan minst fjärdedelnedsatt medeller psykiska är en
medicinska faktorn kanvaraktig. Denoch nedsättningen kan varaanses
följdtillstånd sjukdom.eller eftereller psykisk sjukdomkroppslig etten

Vid bedömningenmedfött handikapp.kanDet även ett av en per-vara
invaliditetsbegrepp kan beskrivasarbetsförmåga tillämpas ett somsons

pågrundad medicinska faktorer.arbetsinvaliditetsom
måste medicinsk orsakdet finnastill förtidspensionFör rätt somen

försörjautföra arbete och förmåganpåverkar förmågan sigattatt ge-
åmellanmåste alltså föreligga orsakssammanhangarbete. Det ettnom

å nedsättningenoch andra sidande medicinska faktorernasidan avena
försörjningsförmåga. bedömningenVidförsäkrades arbets- ochden av

den enskildesmån arbetsförmågan nedsatt skall beaktasi vilken är
sådant förvärvsarbeteförmåga självförsörja sig äratt som nor-genom

lämpligtpå arbetsmarknaden ellerförekommandemalt annatgenom
eller henne.tillgängligt för honomarbete ärsom

skall i för-arbetsförmågans nedsättningBedömningen görasav
arbetstid.faktiska Detheltidsarbetehållande till oavsettett personens

har arbetat hardeltid eller aldrigarbetat rättinnebär att personer som
arbetsförmågan eller delvisblir helthändelsetill förtidspension i attav

Å försäkrade föreheller beaktas denandra sidan skall intenedsatt. om
till följdnormal heltidarbetapensionsfallet kunnat än avmenmer

avstå från heltid.arbetasjukdom tvingats änatt mer
tillpensionsfallet så möjligt anslutaTidpunkten för näraavses som

nåttarbetsförmåga det stadium inedsättningen i den försäkradesatt
till förtidspen-förfråga varaktighet förutsättesgrad och rättsomom

tillämpningen börUtgångspunkten föroch sjukbidrag.sion attvara
då arbetsför-den tidpunktha inträffat vidpensionsfallet skall anses

kan be-och nedsättningenminst fjärdedelmågan blivit nedsatt med en
bestående avsevärd tid.bli förvaraktig ellertraktas väntassom

beståendevaraktiginte bedömsdet fall nedsättningenFör mensom
tidsbe-sjukbidrag, alltidår beviljasavsevärd tid minst ärför ett som

gränsat.
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I samband med införandet de gällande nivåerna för förtids-av nu
pension den 1 juli 1993 hel, fjärdedels, halv och fjärdedelstre en-
pension ökade på omfattningen arbetsförmåganskravet nedsätt-av-
ning för till hel pension. förarbetenaI prop. 1992/93:31 65rätt s. an-
förde regeringen: "Hel förtidspension kan i dag arbetsför-utges om
mågan nedsatt med minst fem sjättedelar. Med de pensionsnivå-är nya

förmån dåbör hel endast den försäkrade helt saknar arbets-utgesema
förmåga". tidigare möjligheten fåDen hel förtidspension vissatt trots

också,inkomst förvärvsarbete upphörde därmed i princip dock medav
förtidspensionundantag för dem beviljats hel före den 1 juli 1993.som

avskaffades särregler tillDen 1 januari 1997 vissa vad gäller rätten
årförtidspension för 60 eller äldre, de s.k. äldrereg-ärpersoner som

i på nedsättninglema, vilka i princip medgav vissa lättnader kravet av
arbetsfönnågan. motiverades i förarbetena jfrDetta prop.

förtidspensioneringen bör renodlas till1994/95: 147 med att att ge er-
arbetsförmåga påsättning vid nedsatt grund medicinska faktorer.av

årsskiftet genomfördes vissa ytterligareVid 1996/1997 dessutom
förändringar kriterierna för förtidspension jfr. 1996/97:28 9av prop. s

Ävenff. dessa förändringar reglerna syftade till minska utrym-attav
arbetsförmågansför vid bedömningen nedsättning beaktamet att av

tillandra faktorer de medicinska. Vid prövningen för-rättän rent av
såledestidspension skall försäkringskassan berörts beaktasom ovan

sådantförmåga försörja sig själv förvärvs-den enskildes att genom
på ellernormalt förekommande arbetsmarknadenarbete är genomsom

tillgängligt för henne eller honom. Lag-lämpligt arbete ärannat som
innebär i princip till förtidspension inte längre före-ändringen rättatt

arbetsfömråga inteför till följd nedsättningligger av aven person, som
sjukdomsin arbetsgivare, denkan beredas arbete hos trotsmen som

på arbetsmarknaden normalt förekom-han eller hon har kan klara ett
fråga få sådant ellermande arbete. i inte arbete hanKan ärettpersonen

alltsåAvgränsningen innebär den för-hon arbetslös.att attanse som
arbetsförmåga förhållandesäkrades bör bedömas i till deinte enbart

vidarearbeten finns direkt tillgängliga. Som huvudregel gäller attsom
arbetsförmåga förhållandebör bedömas i till den nationellaen persons

Någon låtaarbetsmarknaden. begränsning till bedömningen endastatt
på lokal eller nivå i regel inteomfatta arbetsmarknaden regional bör

förekomma.
fårEndast det föreligger särskilda skäl det vid bedömningenom av

arbetsförmågans frånnedsättning principengöras avsteg att en person
berättigad någon ersättning kan förväntasinte till han eller honär om

påkunna försörja sig arbetsmarknaden normalt förekommandegenom
arbeten eller lämpligt arbete tillgängligt för henneärannatgenom som

sådana fåreller honom. Om särskilda skäl föreligger vid denna bedöm-
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ålder hans ellerfaktorerning emellertid beaktas samtsom personens
bosättningsförhållanden, tidigare verksamhet ochutbildning,hennes

liknande omständigheter.andra
kriterierna för till förtidspen-förändringendenInnan rättsenaste av

och tidigareförsäkrades utbildningtill denkunde hänsynsion större tas
bosättningsförhållanden, liknandeålder, ochverksamhet omstän-samt

övergångs-dock enligtårsskiftet gällande reglernadigheter. De före är
föreförtidspension gjortsansökantillämpligabestämmelsema omom

januari 1997.den 1
inteenligt förarbetenaskall emellertidförsäkringenrenodlingEn av

grundar sig medi-huvudsakligenarbetsoförmågatillleda att somen
hänföras till andraolika delarför iskall "delas upp"cinska orsaker att

förhållandensocialaarbetsmarknadsmässiga ellersåsom närorsaker
arbetsförmågainnebär nedsattmedicinsk orsaksådana finns. När enen

socialinslagdet finnsersättning kunnaskall även t.ex.utges avom
arbetsoförmågan.påinverkarkaraktär som

skallarbetsförmågan dengäller vidarebedömningenVid attav
nedsätt-föreliggandedengrundereftergöras oavsett arten avsamma
grunderprestationsfönnågan. dettaMedningen att sammaavsesav
fall därarbetsförmågans nedsättning ibedömningen ävengäller för av

miss-blandformermissbrukalkoholmissbruk, andra former samt avav
föreligger socialadetfall därgällerbruk föreligger. Det även anpass-

arbetsförmåganbedömningenpsykopati. Vidningssvårigheter eller av
med värdet hus-likställasomfattningi skäliginkomst arbeteskall avav

hållsarbete i hemmet.

storlekförtidspensionensBeräkning4.2.2 av

s.k. bas-till detknutnapensionstillskottet och ATPFolkpensionen, är
utvecklingen konsument-tillkopplatsinibeloppet, ärtur avsom

kalenderår Basbeloppetifastställs förBasbeloppetpriserna. taget.ett
användspensionerVid beräkningår 36 kronor.1997 300för är av

tvåmedminskatbasbeloppår reducerat ärsedan 1993 procent.ett som
detanvändsinom ATPpensionspoängberäkningblandFör annat av

år 1997.kronorbasbeloppet, 37 000förhöjda
ochfolkpensiontvå olikauppdeladFörtidspensionen är system,

ekonomisktavseddFolkpensionentilläggspension ATP. är ettatt ge
arbetsin-avgiftsbetalning ellertidigareoberoendegrundskydd av

förvärvsinkomstertill deknutendäremotATP-pensionenkomster. är
livet.delenyrkesverksammaunder denhaft avpersonensom
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Folkpension

förmånhel folkpensionen 90ogift förtidspensionär medFör ären pro-
år, cirka 670 kronordet reducerade basbeloppet 2cent perav per

månad Folkpensionen 72,5 detta basbelopp för1997. är procent av en
månad årcirka 150 kronor 1997.gift förtidspensionär, 2 per

folkpensionsförmån årkrävs har 30till helFör rätt att personen
bosättningsår åren medi Sverige. Om ATP-med eller 40ATP-poäng

minskas folkpensionen medeller bosättningstid färreärpoäng en
årfyrtiondel för varje saknas.trettiondel respektive somen

ATP

tillgodoräknatstillkommer denTilläggspension i form ATP somav
år inträffade.det pensionsfalletinom för tid förepensionspoäng ATP

reglerfrån efter i principFörtidspensionen ATP beräknas somsamma
60från Pensionen bestäms tillför ålderspension ATP.gäller procent av

år medpoängåren. krävs 30intjänade Detmedeltalet de 15 bästaav
poängår30den har färreför full ATP. Förpensionspoäng änsom

årtrettiondel för varjeproportionellt, medpensionenminskar somen
fattas.

årsin-pensionsgrundandedenberäknasPensionspoäng attgenom
ellerbasbeloppet.det förhöjda Löndivideras medkomsten annan er-

uppgå kronor förmåste till minst 1 000sättning i att vara pen-pengar
sjuk-övriga ersättningargäller intesionsgrundande. Detta t.ex.som

måste dockförvärvsarbetesammanlagda inkomstenpenning. Den av
med kronor.basbeloppet 100det förhöjdaöverstiga

från i principATP skallhel förtidspensionStorleken motsvara
honhan ellerskulle-ha tillålderspensionden rätt ompersonensom
honmånad då han ellerdensådan pension fr.o.m.hade börjat uppbära
vidsärskilda regleruppnå syfte finnsår. dettafyller 65 För att som

intjänadebara faktiskthänsyn till intepensionsberäkningen tar pen-
tidenunderockså förväntade förvärvsinkomstertillsionspoäng utan

ålder. förfarande kanårspensionsfallet och 65 Dettamellan sägas
inträffat,pensionsfallet inte hadetankenbygga att personen, om

tillinkomster frammed oförändradefortsatt förvärvsarbetaskulle ha
ålderspensioneringen.

från beräknasskallförtidspensionen ATPReglerna innebär att
på visspensionspoängförsäkrade har tillgodoräknatssedan den enen

året pensionsfalls-år med början efternivå varje framtidaförantagen
fåskallpensionsberäkning med antagandepoängåret. ägaFör att rum

haftpensionsfallet harförantingen vid tidpunktenfordras att personen
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ällylsjukpenninggrundande inkomst uppgåendeSGI åretstill det viden
början gällande basbeloppet ocksåeller kan tillgodoräkna sig pen-
sionspoäng för åtminstone två de fyra åren före pensions-senasteav
fallsåret.

Antagandepoängen beräknas tvåenligt den alternativa metoderav
det för den enskilde utfallet. Denmestsom ger gynnsamma ena me-

toden innebär antagandepoängen beräknas medeltalet de tvåatt som av
högsta poängtalen årenunder de fyra före pensionsfallet. Dennärmast
andra metoden innebär antagandepoängen beräknas medeltaletatt som

den bästa hälften årpoängförvärven under samtliga årett.0.m.av av
före pensionsfallet.närmast

Den försäkrade tillgodoräknas sedan den fastställda antagande-
för år årsamtliga det han eller år.hon fyller 64poängen t.0.m.

frånFörtidspension beräknasATP sedan enligt reglersamma som
ålderspension frånför ATP med tillämpning de s.k. 15- och 30-års-av

reglerna under hänsynstagande till både de faktiska poängtalen för tid
före pensionsfallet och de poängtalen för tid efter pensions-antagna
fallet.

Om förutsättningar inte föreligger för fåskall förtids-att en person
pension med beräkning antagandepoäng 30-års-tillämpas 15- ochav
reglema på grundval endast de pensionspoäng han eller honav som
faktiskt tjänathar in före pensionsfallet.

Högsta möjliga basbelopp år, årATP 3,9 vilket 1997är motsva-per
månad.ungefär 11 500 kronorrar per

4.2.3 Pensionstillskott

För minska de ekonomiska skillnaderna mellan dem har ochatt som
dem inte har ATP betalas pensionstillskott till pensionä-PTS utsom

lågmed ATP eller ingen alls. Pensionstillskottet minskas krona förrer
krona den ATP eller eventuella utländska pensionmot som personen
har. lågFör med har pensionstillskottetATP därmed karaktä-personer

utfyllnad.ren av
För ogifta förtidspensionärer pensionstillskottet maximalt 1,115är

reducerade basbelopp år. Pensionstillskottet för förtidspensionärper en
uppgår således år 1997 till maximalt kronor månaden.3 300 i En ogift
förtidspensionär har folkpension och pensionstillskottgenom en
garanterad pension 2,015 reducerade basbelopp, efter skatt omkringom
5 970 kronor i månaden år 1997. gift förtidspensionärEn garanteradär
1,84 reducerade basbelopp år, vilket omkring 5 450motsvararper
kronor månaden.efter skatt i
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Pensionstillskottet högre för förtids- ålderspensionärer:förär än
1,115 respektive 0,555 år.basbelopp Avsikten i första handär attper

förtidspensionärer kompensation för de inte har möjlighetattge unga
tjäna in någon ATP.att

4.2.4 Bostadstillägg till pensionärer

Vid sidan folkpension, ATP och pensionstillskott finns in-även ettav
komstprövat stöd hjälpa till finansiera boendet förär avsett att attsom
dem har förtidspension pensionsförrnåneroch sjukbidrag. Andrasom

grundar till bostadstillägg till pensionärer bl.a.BTPrätt ärsom
ålderspension och änkepension. BTP syftar till pensionä-att garantera

möjligheten inneha bra bostad, boendekostnadenatt utan attrer en
minskar möjligheterna också övrigti ha tillfredsställandeatt stan-en
dard.

Bostadstillägget frånberäknas 83 85 den 1procent procentsom
januari boendekostnaden1998 i intervallet 100-4 000 kronorav per
månad. Ensamstående tvåbäddsrumpensionär boende i i särskild boen-

fårdeforrn dock bostadstillägg endast för bostadskostnader till 2upp
kronor månad.000 För boende i flerbäddsrum inget BTP.utgesper

påverkas årsinkomst. årsin-Storleken pensionärensBTP Somav av
komst räknas inte barnbidrag, folkpension, tilläggspension enligtt.ex.

till föranlett pensionstillskottAFL den del pensionen minskning av
socialbidrag.eller barntillägg, livränta enligt 17 kap. 2 § AFL eller

Fyrtio återstår för kostnaderdet belopp efter avdragprocent av som
enligt 33 § 1 kommunalskattelagen reducerar sedan det BTP sommom.

årsinkomstbetalas Till del denna och halvtden överstigerut. ett ett
basbelopp minskas fyrtiofem inkomsten.BTP med Omprocent av pen-
sionärens samlade efter bostadskostnadinkomster avdrag för skälig

levnadsnivåunderstiger skälig lämnas särskilt bostadstillägg med skill-
nadsbeloppet SBTP.

Bostadstillägg lämnas inte för boendekostnad till bostads-den del
kostnaden bostadsbidrag.motsvaras av

4.2.5 Särskilt grundavdrag för folkpensionärer

från alla pensionsinkomster skattepliktiga.Bortsett BTP Reglernaär är
emellertid för de pensionärer lågahar inkomster.gynnsamma som

fårDessa särskilt grundavdrag för folkpensionärer SGA vidgöra ett
deklarationen. avdrag innebär pensionärer slipper betalaDetta skattatt

nivånderas inkomster inte överstiger folkpensionen och ettam ore-



166SOU 1997:Huvuddragen igällande regelsystem118

Avdragetpensionstillskott eller motsvarande ATP.ducerat trappas
pensionsinkomster.har andraned manom

varithar den bosatt ikommunalskattelagenEnligt 48 § 4 sommom.
beskattningsåret till särskiltnågonunder hela eller delSverige rättav

inteinkomst tillhans eller henneskommunalt grundavdrag SGA om
anvis-skall, enligtfolkpension. Folkpensionobetydlig del utgjorts av

del inkomsteninte obetydligtill paragrafenningarna utgöra avanses en
totala in-eller femtedel denuppgått till minst 6 000 krden en avom

detta avseendefolkpension behandlas ikomsten. Som även pen-
mån 1969:205i den den enligt lagentilläggspensionsionstillskott och

pensionstillskott.föranlett avräkningpensionstillskott avom
basbeloppetuppgår till 134skattskyldig SGAgiftFör procent av

enligt tredjeminskatallmän försäkring,kap. 6 § lagenenligt l om
års övrigataxering. Förkr vid 1997lagrum 47 500stycket i samma

sistnämnda beloppuppgår avdraget till 151,5skattskyldiga procent av
harmed 151,5års taxering. Avdragvid även53 700 kr 1997 procent
åretnågonunder deleller honskattskyldig till hangift rätt upp-avom

ogift.tillkommerburit folkpension som
den delmed 65minskassärskilda grundavdragetDet procent avav

enligt före-skattskyldigeavdrag denöverstiger detpensionen somsom
året före be-utgångenvidgående har till. För denstycke rätt avsom

särskilda grundav-minskas detskattningsåret folkpensioninte hade
inkomstenden taxeradeden delmed 65draget i stället procent avav

föregåendeavdragsbelopp enligtskattskyldigesdenöverstigersom
stycke.

sammanlagdafår överstiga denintegrundavdragetsärskildaDet
såväl den 31folkpensionhadefolkpensionäreni det fallpensionen

folkpensionenåret dessförinnan ochbeskattningsåretdecember som
förtidspen-utgått formnågon del ibeskattningsåret inte tillunder av

ålderspensionfjärdedelshalv ellerfjärdedels,sion/sjukbidrag, tre en
beskattningsåret inteochunder helavarit bosatt i Sverigeoch personen

uppfyllda.måste Ivillkorår. Samtliga dessaavlidit under detta vara
fall folk-belopp. detill folkpensionens Iavdragetfall begränsasannat
beräknasyrkesskadelivräntatillmed hänsynpensionen reducerats

reduceringen.folkpensionsbeloppet före
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vid nedsattAnställningsskydd4.3

sjukdomarbetsförmåga grund av

påarbetstagarenormalt intehar sägaarbetsgivare rättEn att upp en
kansjukdomgrundUppsägningsjuk.dennegrund äratt avav

sjuk-arbetsförmåga på grunddåfall arbetstagarensske i deendast av
kanmån inte längresådan hannedsatt iblivit varaktigt ut-domen att

försäkrings-Beslutarbetsgivaren.betydelse förnågot arbeteföra avav
ställnings-innebärförtidspensionsåväl sjukbidrag ettkassa somom
sådantutförakunnaförsäkrade inte kommerdentagande att ar-attom

Påvaraktigt.förtidspensionsfalletår eller ifallunder ibete ettvart
ha möj-sådana falliarbetsgivarekanbedömningargrund dessa enav

arbetstagarefalldeupphöra. I näranställningenbringalighet att enatt
i 33 § lagensärskild regelfinnsförtidspensionhelbeviljats om an-en

behöverintearbetsgivaren sägainnebärställningsskydd att uppsom
beskedskriftligtlämnaskyldigendastarbetstagaren är ettatt omutan

Ompensioneringen.medsambandupphöra iskallanställningen ar-att
måsteförtidspensionpartiellellersjukbidragbeviljatsbetstagaren ar-

inteuppsägningvidtareglervanligaenligtdäremotbetsgivaren ar-om
anställningenuppgörelseträffaroch arbetstagaren attbetsgivaren om

förändras.skallanställningsvillkorenellerskall upphöra att
uppfatt-sinarbetsdomstolensammanfattade391997sin domI nr

grund försaklig uppsäg-sjukdomsåvitträttslägetning somavserom
följande.därvidanfördeArbetsdomstolenning.

arbets-arbetsgivareför sägamöjligheternagäller attVad uppen
departe-uttaladedyliktellersjukdomtillhänvisningmedtagare

anställningsskyddslagårstill 1974i förarbetenamentschefen som
nedsattföljandeoch däravsjukdominställning,principiellasin att
Enligtuppsägning.grund försakligutgjordei sigarbetsförmåga inte

sjukdomfall därförekommakunde dockdepartementschefen en av
sakligåberopasarbetsförmågan ficknedsättningbetingad somav

bedömaskundedå nedsättningennämligenuppsägning,grund för
intearbetstagarenså väsentligoch dessutomstadigvarande attsom

bordeNormaltbetydelse.någonarbete settutförakundelängre av
bringaskunnainteanställningenmeningdepartementschefensenligt

ellersjukbidragfått tillhadearbetstagaren rättförränupphöraatt
fallvarjeoch iförsäkring,allmänenligt lagenförtidspension om

så arbetstagarenfråga längefå ikommauppsägning inteborde upp-
126.1973:129försäkringskassan prop.frånsjukpenningbar s.

gällan-fråga denitillämpligamotivuttalanden ävenärDessa nuom
fast66. Av1981/82:71jfranställningsskyddslagende s.prop.

uttalanden,med dessaframgår, enlighetarbetsdomstolen ipraxis i
saklighararbetsgivareundantagsfallendast idet äratt ensom

sjukdomarbetstagarenshänvisning tilluppsägning medgrund för
sådant undan-115.1996 Ettoch1641987domarnase t.ex. nrnr
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föreligger arbetstagaren inte längre kan utföra någottag arbeteom
betydelse för arbetsgivaren.av

Denna uppfattning vinner stöd i doktrinen. Lunningäven hävdar
uppfattning och uppsägning regel inte får skeattsamma menar som

grund sjukdom arbetstagaren rimligen kan återvinna sinantasav om
hälsa. Lunning vidare uppsägning grund sjukdomattmenar av nor-
malt inte kunna komma frågai så länge arbetstagaren uppbäranses
sjukpenning från försäkringskassan. månI den ålder, sjukdom, olycks-
fall eller arbetsskada däremot medför stadigvarande nedsättningen av
arbetsförrnågan så väsentlig arbetstagarenär inte längre kanattsom
förväntas utföra arbete någon betydelse, dock undantag frångörsav
huvudregeln. Uppsägning då få ske. Detsamma gäller enligtanses ar-
betsskyddskommittén Ds A 1979:2 12 rehabiliteringsinsatsers. om

in för långtidssjuksätts arbetstagare dessa inriktas på förbe-atten men
reda den sjuke på helt andra arbetsuppgifter de förekommer hosän som
arbetsgivaren Lunning, Anställningsskydd, 1989, 246s.

sinI dom 1993 42 förklarade arbetsdomstolen mindreatt ettnr
företag hade två arbetstagarerätt de fortfarandesägaatt trots attupp
uppbar sjukpenning och genomgick rehabiliteringsåtgärder. Anled-
ningen till detta det vid uppsägningstillfället stod klart deatt attvar
båda inte skulle kunna återvända i arbete vid företaget och arbets-att
givarens rehabiliteringsansvar därför hade upphört. Arbetsdomstolen

såledesslog fast arbetsgivares för rehabiliteringatt en ansvar av en an-
ställd inte kan sträcka sig längre medverka till sådana åtgärderän att

syftar till arbetstagaren skall komma tillbaka till arbete hosattsom ar-
betsgivaren.

Arbetsdomstolen har i detta fall i anställningsskyddshänseende så-
ledes inte lagt avgörande vikt vid huruvida arbetstagaren uppbären
sjukpenning eller inte. Vad i stället enligt arbetsdomstolen skallsom

avgörande fortsatt rehabilitering kan förväntasär leda tillvara om en
den anställde återgåkan till arbete hos sin gamla arbetsgivare. Omatt

det visar sig arbetstagaren inte kan förväntas någotkunna utföraatt ar-
bete betydelse för arbetsgivaren kan således den anställde sägasav upp

något beslut sjukbidragäven eller förtidspension inte föreligger.om om
ståndpunktSamma har Arbetsdomstolen intagit i rättsfallet 1997även

52.nr
betydelseAv den anställde inteär även giltigt skäl kanatt utan

undandra sig medverka i rehabiliteringsåtgärder under förutsättningatt
det fråga arbetsprövning kanär bidra tillatt arbetstaga-attom en som

återgåkan i arbete. I rättsfallen AD 1993 96 och 1997 39 fannren nr nr
domstolen sådan fåkan den effekten arbetsgivaren fårvägranatt atten

ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och därmed också detattanses
föreligger saklig grund för arbetstagaren.sägaatt upp
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grund nedsatt arbetsför-Vid uppsägning arbetstagareav en av
sådanamåga frågan arbetsgivaren i fall underuppkommer uppsäg-om

skyldig betala uppsägningslön. arbetsgivare harningstiden Enär att
anställningsskydd normalt skyldighet underenligt 12 § lagen attom

låta behålla sin och andra anställ-uppsägningstiden arbetstagaren lön
ningsförrnåner. bl.a. för det fall arbets-Undantag för detta kan göras

står förfogande.till arbetsgivarensintetagaren
bedömning i rättsfalletFrågan varit till arbetsdomstolenshar uppe

anställd då honarbetsgivare sade1996 125 därAD attupp ennr en
honkunde utföra det arbetearbetsskada inte längregrund var an-av

lättare arbete. Ar-erbjöd sig utföraställd för sköta. Hon att annatatt
sådantnågothade lämpligtförklarade dock de intebetsgivaren att

mån kansåledes vad uppsagd arbetstagaregällde iledigt. Tvisten en
grundförfogande arbetstagarenstå till arbetsgivarens avomanses

anställd för,de arbetsuppgifter hanlängre kan utförasjukdom inte är
arbetsgiva-förekommer hosutföra arbetedäremot kan annat sommen

åtskilligarimligen iförklarade arbetstagarenArbetsdomstolen attren.
hanstå förfogandemåste till arbetsgivarensfall kunna trots attanses

Å menadeanställd för. andra sidandet arbete haninte kan utföra är ar-
långt arbetstagarenföreföll leda alltförbetsdomstolen detatt om

därförstå arbetsgivarens förfogandetillundantagslöst skulle attanses
arbetsgivaren. Ar-hosnågot arbete förekommerkan utförahan som

anförde vidare.betsdomstolen

arbetstagare inteuppsagdexempel det falletkanSom atttas en
medhan haft i likhetarbetsuppgifterlängre kan utföra ett stortsom

arbets-visserligen klara lättarekanantal anställda. Arbetstagaren
delarbetstagareuppgifter utförs ett avannanenav parsom

inte där ochförstärkning behövsnågot behovföretaget, avmen
omplaceringarytterligaresakennågon möjlighet lösaatt genom

det sig inte naturligtsådant fall fallerföreligger inte. I attatt anse
förfogande.står arbetsgivarenstillarbetstagaren

på fråganmåstemeningEnligt arbetsdon1stolens svaret ar-om
för-bli beroendestår förfogandetill arbetsgivarensbetstagaren

får hänsynbedömningenhållandena enskilda fallet. Vidi det taman
arbetsuppgifteroch deverksamhettill arbetsgivarensarten somav

arbetsförmåga. Mycket talar förarbetstagarensi den tillutförs samt
be-på huvudsakibedömningen bör sättgörasatt samma som en

stycketomplaceringsregeln i § andra7vid tillämpningdömning av
domen 1982 55.anställningsskyddslagen jfr nr

arbetsgiva-någotlägger kravarbetsdomstolen inteinnebärDetta att
arbete, intetillskapaverksamhet ellerutvidga sin extraatt somren
bedrivas, försåsom avsedddenfinns i verksamhetennormalt är attatt

uppsägningstiden. dessaIsysselsättas underanställde skall kunnaden
övergå från sjukpenning tillsåledes intearbetstagarenfall kommer att
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uppsägningslön för det fall han blir uppsagd under tid han sjuk-ärsom
skriven.

förhållandenInternationella4.4

till sjukpenning, sjukbidrag ochbegränsningar gäller förDe rättsom
för dessa förmåner kommer tillförtidspension enligt bestämmelserna

internationella förpliktelser inte alltid gälla i praktiken. Somföljd attav
dåi avsnitt innebär EG-rätten och särskilt för-beskrivs 21.1närmare

andra medborgare inom EU/EES-ordningen 1408/71 bl.a. attnr
svenska medborgareområdet skall behandlas sätt samtsamma som

från sådant utnyttjat denförhållandet medborgare land hardet attatt en
får intjänande rättigheter.inte innebära förlustfria rörligheten av

också bundet konventionsförpliktelserSverigeFörutom EG-rätten är av
denområdet. redovisas översiktligt innebördenavsnitt 21.3I av

social trygghet.nordiska konventionen om
kontantförmånerna sjukdom, till vilka i dag hänförs bl.a.vidFör

rehabiliteringspenning, enligt förordningoch gällersjukpenning nr
från såsådana förmåner betalas Sverige längeskall1408/71 utatt som

gällerförordningen. huvudregelSverige behörig enligt Somär attstat
han eller hondär den enskilde arbetarbehörig den ävenärstat stat om

någonbosattär annanstans.
folkpensionförtidspension i formtill sjukbidrag ellerFör rätt av

bosättningsår ellerantingen minstnationella reglerkrävs enligt tre
i förordning 1408/71år Bestämmelsernamedminst ATP-poäng.tre nr

kan uppfyllasförsäkringstidinnebär kravet minstaatt genom sam-
från länder inomförsäkringstid härrörande andramanläggning med

måste Enligt denår dock Sverige.EU/EES-området. Minst ett na-avse
också till svensk medborgarefolkpensiontionella lagstiftningen utges

tilläggspension ochtillsammans medutomlands endastbosattärsom
omfattas för-förhållande ATP-år.då till antalet Föri personer som av

regler till folkpen-gäller emellertid förordning 1408/71 rättsammanr
EU/EES-området vid bosätt-inomsion vid bosättning i landannat som

för till pensionstill-Vad gällerning i Sverige. rättenävensagtssom nu
skott.

sjukbidrag eller förtidspensiontill tilläggspension i formFör rätt av
också under minstkrav tillgodoräknande ATP-poänggäller treett av

Även frånårförordning 1408/71år. här innebär bestämmelserna i attnr
får uppfylla detta kva-medlemsländer tillgodoräknas förandra att

antagandepoängsberäknad tilläggspensiontilllifikationskrav. För rätt
försäkring1962:381 allmänkrävs enligt bestämmelserna i lagen om

pensionspoängförsäkrade har tillgodoräknatsantingen denAFL, att
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pensionsfallsåret eller dentvå åren föreminst de fyraför närmast attav
uppgårvid pensionsfalletsjukpenninggrundande inkomstförsäkrades

uppgått basbelopp. den omfattastill minst Föreller skulle ha ett som av
uppfyllt handetta villkorgällerförordningen 1408/71 att anses omnr

försäkrings-omfattasanställd eller egenföretagareeller hon ettavsom
för vilkenbosättning igällereller stat,ett systemsystem en annansom

reglerenligt nationellaTilläggspension betalasgäller.förordningen ut
vid bosättning ibosättning utomlandsvidmed belopp somsamma

utländska medborgare.såväl svenskaSverige för som
uppfyllstilläggspensionfolkpension ellertillkravet förOm rätt

förordningsammanläggning ibestämmelsernaendast med stöd omav
enligt den s.k.beräknasskall förtidspensionen1408/71 prorata-nr

pensionstagareninnebärberäkningsmetodtemporisprincipen. Denna att
från ochpensionproportionellt beräknadskall ha till ettvarträtt aven

månpension I denhon har tjänat inhan ellermedlemsländerde som
uppfyllt till-tilläggspensionochtill folkpensionkravet för är utanrätt

däremotsammanläggningsregler behöverförordningenslämpning av
beräkningresultateteftersomnågon prorataberäkning ske,inte enav

prorataberäkningpensiondå likaminstenligt AFL stor som omger en
hade skett.

antagandeberäknad förtidspen-med svensksamtidigtdenFör som
skesamordning behövakanförtidspensionuppbär utländsksion även

uppstå. Samord-skallöverkompensationmedsituationför inteatt en
i avsnitt 21.1.beskrivs1408/71förordningningsreglema i närmarenr

fårpensioner inteprorataberäknadehuvudsakinnebär i attmen
från landpensiondet samtidigttillminskas med hänsyn annatutgesatt
vissa förutsätt-underdäremotberäknade pensionernationelltmedan

förut-pensionnationellt beräknadSamordningfår minskas.ningar av
Någralagstiftningen.nationelladenhärom ibestämmelsersätter

förtidspensionen. Ibeträffandeidagsådana bestämmelser finns inte
alternativ enligtocksåkonventionslösningarstället har valts är ettsom

15 juni 1992dennordiska konventionenden1408/71. Iförordning nr
samordningsbestämmelse inne-sådanfinnssocial trygghet somenom

antagandeperiodema.skeproportionering skallbär att aven
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5 Förtidspensioneringar historiskt och
i framtiden

med detta kapitel beskriva hur förtidspensionering harAvsikten är att
årtiondenautvecklats under de göra översenaste samt att en prognos

framtida utvecklingen.den

Sammanfattning

har förtidspension ellerfinns idag 400 000Det över personer som
sju befolkningen i för-sjukbidrag. betyder drygtDet att procent av

ålder hälsoskäl helt eller delvis har lämnat arbets-värvsaktiv främstav
livet i förtid.

åroch med vidgad till förtidspension infördes 1970 ochI rättatt
Årenökade antalet förtidspensioner kraftigt. före 19701972 närmast

Årenår.nybeviljades omkring förtidspensioner 197220 000 per -
årligen 45 000 Därefter1984 förtidspensionerades 40 000 personer.-

år.låg nybeviljandet på 50 Inledningsvis berodde detta000över per
förtidspensioneringar arbetsmarknadsskälökning antalet av menen av

gradvis.vid 1980-talets mitt minskade dessa förtidspensioneringar
Samtidigt antalet förtidspensioneringar medicinska skäl kraf-steg av

Åren nivåer,och nybeviljandet till mycket högatigt. 1992 1993 steg
år63 förtidspension arbetsmarknadsskäl hade000 1993, trots att av av-

årenskaffats. under de här berodde främst för-Det höga antalet att
säkringskassoma, i samband med ökade insatserna rehabili-att man
tering, förtidspensionerade antal pågående långamedett stort personer
sjukskrivningar inte bedömdes rehabiliteringsbara. Däreftersom vara

nivånhar nybeviljandet sjunkit till den lägsta sedan år 1971, bland an-
långvarigföljd nyrekryteringen via sjukskrivningnat attsom en av

ocksåminskat, beroende på restriktiv tillämpning.men en mer
frånOm bortser förtidspension beviljats arbetsmark-man som av

så årennadsskäl, finns det likheter mellan 1985 1996.och Bäggestora
åren nybeviljandet år. ocksåcirka 40 000 finns be-Detvar per en
tydande överensstämmelse avseende fördelningen mellan olika diag-

Den diagnosgruppen sjukdomar i rörelseorganenstörstanosgrupper. -
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ökat något medansjukdomar hartill antalet. Psykiskaoförändradär-
haroch kärlsjukdomarhjärti cirkulationsorganensjukdomar -- -

kraftigt.minskat
förtidspensioneringamautvecklingenframtidagäller denNär det av

definitivtantal faktorerdet finnskonstaterakan utredningen ettatt som
riktningsvårbedömda vad gällerflertaletbetydelse,hatorde ärmen

Där-kan därför knappastNågra regelrätta göras.och styrka. prognoser
på ochpeka faktorerkanDäremotosäkerhetema förtill är stora. man

framtidabetydelse för denhatroligen kommerföreteelser ut-attsom
arbets-hälsoläge,befolkningensdemografin,finnsvecklingen. Här

arbetsförhållanden, kriteriernaarbetsmiljö- ochmarknadssituationen,
trygghetssystem.alternativaförekomstenersättningtillför rätt samt av

antalet för-ökningtalar förutvecklingendemografiskaDen aven
deåren 2000-talettill tiofem närunder de förstatidspensioneringar av

ålder då föreliggeruppnår detdenfrån 1940-taletbamkullarnastora
kan balanserafaktorerdet finnsförtidspension. Menförhögst risk som

sådan tendens:en

har likafyrtiotalistgenerationendensjälvklartinteDet är storaatt-
födelseårgångar. Detidigareförtidspensionsrisk ärstor mersom

tjänstesektom ochanställda iutsträckningvälutbildade, i störreär
på arbetsmarknaden.flexiblamer

äldreframför allt dearbetskraften,äldre ärdel denEn stor somav-
därmed intekommerarbetslivet ochår, lämnathar redan60 attän

förtidspensionsprövning.föremål förbli
troligen haförtidspension kommertillregler förSkärpta atträtt en-

nybeviljandet.återhållande effekt
ibefolkningenhosförbättratshälsolägetområden harfleraInom-

förtidspen-behovethåller sig minskaritendensOm dennastort. av
sionering.

ha bety-troligenarbetsmarknaden kommerpåUtvecklingen storatt-
för äldremöjlighetenhälsa ochbåde människorsgällerdelse. Det

talaremellertid mycketfinnsefterfrågad.bli Detarbetskraft att som
intetjänstesektominomsysselsättningökadför det bliratt somen

industrisektorn.gradi lika högförtidspensioneringar somgenererar

åren kommernybeviljandet de allrabedömer närmasteUtredningen att
successivtfyrtiotalistgenerationennågot. Därefter,minska näratt upp-

räk-förtidspensionering,högst risk föråldrar föreliggernår där detde
pensio-återgår cirka 000till 40nybeviljandetmedutredningen attnar

år.ner per
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5.1 hittillsvarande utvecklingenDen

finns idag 000 har förtidspension ellerDet 400över personer som
sjukbidrag. finns det cirkaDärutöver 40 000 sjuk-ärpersoner som

årskrivna tillbaka.sedan minst Sett längre tidsperiod haröverett en
antalet förtidspensionärer stadigt ökat. I början 1960-talet detav var

befolkningen eller 150cirka 000 i förvärvsaktivtre procent av personer
ålder förtidspensionerade. Under 1990-talet har andelen vuxitsom var
till drygt sju Tabell 5.1 visar utvecklingen antalet förtids-procent. av

fr.o.m. 1960 1996. Antalet har ökat kraftigt underpensioner t.o.m.
lågaperioden. Orsaken till den ökningstakten mellan 1975helanästan

pensionsåldem 1976 frånden allmänna sänktes 1 julioch 1980 är att
år.67 till 65

från folkpensioneringen totalt,förtidspensioner/sjukbidragTabell 5.1 Antal
åldersgruppenpå befolkningen 16 64män/kvinnor andel ifördelat samt som av -

år, tusental

AndelTotalt AndelMän Kvinnor av
befolkn.kvinnor

år16-64%
%

145 50,2 3,0731960 72
3,2161 49,81965 81 80

46,8 4,12131970 113 99
5,8297 46,9158 1391975
5,8303 49,3154 1491980
6,1163 323 50,41985 160

53,7 6,7194 3611990 167
54,6 7,4223 4091995 185

408 54,9 7,41996 184 224

mångaungefär lika kvinnorbörjan 1960-talet detI män som somav var
förtidspensioner kraftigtDärefter antaletförtidspensionerade. stegvar

införandeför förklaring till detta kan ATP-systemetsEnmännen. vara
kraftigast för1970-talet har antalsökningen varit1960. Sedan mitten av

antalet55 det totalakvinnor och 1996 utgjorde kvinnorna procent av
bidragande orsak till denna kraftiga ökning kanförtidspensionärer. En
förvärvsfrekvens särskilt under 1970- och 1980-kvinnornas ökadevara

flertal vid slutet 1960-talet och börjantalen. Ett regeländringar avav
också till den kraftiga antalsökningen1970-talet har sannolikt bidragit

både kvinnor.för ochmän

5 SOU1997:166
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Orsaker till ökat antal förtidspensioneringar

finns rad påverkatDet faktorer har utvecklingen under denen som
35-års period det här handlar kraftiga ökningenDen antalet för-om. av
värvsarbetande kvinnor torde ha givit utslag i form fler förtidspen-av
sioneringar. Liksom den omständigheten i Sverige under andraatt
halvan så1980-talet ökade sysselsättningen starkt det år 1990 iattav
praktiken rådde full sysselsättning. fler finns arbetslivet,Ju iutesom

påfrestningardesto fler deför i allmänhet förknippadeutsätts ärsom
Ävenmed förvärvsarbete. det talar för det för flertaletmesta attom

människor gårpositivt ha arbete och inkomst, det inteär att ett attegen
från påbortse det sina håll finns problem i form skadliga arbets-att av

arbetsförhållanden påmiljöer och i övrigt sikt kanogynnsamma som
leda till försämrad hälsa. Visserligen har det allmänna hälsolägeten
förbättrats, medellivslängden har stigit, bamadödligheten har sjunkit
och dödligheten har minskat i flera sjukdomar, bland hjärt- ochannat
kärlsjukdomar det samtidigt blivitoch Men har vanligare medcancer.
belastningsskador psykosociala problem.och

Även förändrade regler praxis torde ha haftoch inte oväsentligen
betydelse för hur förtidspensioneringen har utvecklats. Som exempel

påkan till förtidspension grund arbetsmarknadsskälrättenanges av
år årinfördes 1972 och avskaffades 1991.som

på förhållanden såvälForskningen har pekat hos den enskilde indi-
orsaker ökad förtidspen-viden i det omgivande samhället tillsomsom

konjunktu-Vilken roll spelar individförhållanden,sionering. Ien studie
strukturförhållanden för förtidspensionering Staffanoch pekarrer

vid Umeå universitet rad bidragande faktorerMarklund sam-en
påhällsnivå vilkaunder perioden 1980 1993. Han attmenar synen-

förhållanden sjukdom gradvis har utvidgats.kan betraktas somsom
fler tillståndmedicinska vetenskapen har kommit alltDen att acceptera

tillståndsjukdom och har också för fler medsteg steg accepteratsom
Även måndiffusa beträffande prövningen i vad sjuk-symptom. av

arbetsfönnågandomen ned har det skett uppmjukning. Isätter en sam-
på rehabiliteringsområdet årband med ambitionerna höjdes 1992att

på långaökade antalet förtidspensioneringar bekostnad antalet sjuk-av
Ävenfall. utvecklingen arbetsmarknaden har haft betydelse. Sväng-

haftningarna i konjunkturen och arbetslösheten torde ha inverkan.
Även nödvändigtvis behöver särskiltarbetslösheten i sig inteom ge

så fåstarka utslag förtidspensioneringarna torde möjligheten ochatt
behålla jobb ha indirekta effekter. Vid sidan konjunktureffek-ett av

kan räkna med de strukturella förändringarna i produk-tema attman
förtidspensionssyste-tionsapparaten har bidragit till ökad pressen

det den fysiska arbetsmiljön kan knappastNär gäller anta attmet. man
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skulle tendens till ökadskett försämringar tid medföradet över som en
det troligt den psykosociala miljönförtidspensionering. Däremot är att

vissa till följd ökat skärpta lön-har försämrats för tempo,avgrupper
tilltagande kostnadspress i sin inneburit ökadsamhetskrav och tursom

i förlängningen ökad risk för förtids-och risk för ohälsa ochstress en
pensionering.

sysselsättningFörtidspensionering och

åldersfördelningpåverkas befolkningensförtidspensionärerAntalet av
Från 1985 till 1996 har förtidspensionä-förvärvsarbetande.och antalet

ålder från 6 tillyrkesverksam ökat drygtbefolkningen iandel avrernas
frånsjunkit 83 till 72andelen sysselsattaSamtidigt hardrygt 7 procent.

förtidspensionärer ibetyder antalet1990-talet.under Detta attprocent
framför allt under 1990-har ökat kraftigttill antalet sysselsattarelation

År syssel-förtidspensionärer deandelen 8talet. 1990 procent avvar
motsvarande andel 10år 1995och procent.satta var

fördelad sysselsatta,1996, påarbetsför ålder 1985Befolkningen årenFigur 5.1 i ar--
denågonoch personer ingårförtidspensionerade inte ibetslösa, övriga avsom

nämnda grupperna

Antal, milj

1995 19961991 1992 1993 19941989 19901986 1987 19881985

och detarbetslöshetenår framförallt ökningendetUnder är avsenare
sysselsätt-förklararsig i utbildningbefinnerökade antalet attsomsom

Över fördelningenförskjutningar idet sketttiden harningen minskat.
förtidspensionerade och övriga.sysselsatta, arbetslösa,mellan
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alltsåsysselsättningsfrekvensen under 1990-talet kanminskadeDen
förtidspensionering, beror främstförklaras ökningen iinte utanav

"övriga" bl.a. be-kraftigt liksom antaletantalet arbetslösa ökatatt som
står utbildning och hemarbetandei personer.personerav

Långa förtidspensionsjukfall och5.1.1

utvecklingen antalet sjukfallnedan visasfigur 5.2I varatm.m. somav
skett1990-talet. har detår. ökat under DäremotAntalet har inteöver ett

från långa sjukfall till förtid spension.förskjutningen

och 1996längre mellan 1985och långa .sjukfall årAntal förtidspensioner5.2Figur än ett

Antal
500 000
450 000
400 000
350 000

000300
250 000
200 000

000150
100 000

00050
0

199619951992 1993 19941990 19911988 19891985

Årsnivån år vid dennasjukfallutgifterna förför över ettvarat varsom
miljarder kr.tidpunkt 4,4ca

storlek ochFörtidspensionens5.1.2

ersättningsnivåer

sedan 1980-taletförtidspensionerantaletutvecklingenTabell 5.2 visar av
medelbe-redovisaspensionstillskott och ATP. Dessutomfolkpension,för

till heloch omräknatbasbeloppårs minskadetill 1996loppet uppräknat
ochmellan 1980stigithar medelbeloppetbasbelopppension. i fastMätt

pensionstillskottmedAntaletutveckling.1995 till följd ATP-systemetsav
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Åren 1996 har regeländringar bidragit till1995 ochhar n1inskat. att
sjunkit.medelbeloppet

för förtidspen-förtidspensioner, l 000-tal, och medelbeloppet, kr5.2 AntalTabell
sion.

Medelårsbelopp kr, uppräknatAntal, tusental
års minskade basbelopptill 1996

och omräknat till hel pension
totaltATP folkp. ATPmedFolk- Därav

pension pensions- pts+
tillskott

57,5 85,743,6212291 1371980
93,362,5261 42,71241985 323

65,2 97,3315 40,61151990 361
101,537,5 70,73701995 409 109
100,035,4 71,2370408 1071996

från folkpensio-förtidspensionerantaletvisar utvecklingenTabell 5.3 av
Nivåerna fjärde-ersättningsnivå.fördelat1990-taletneringen under en

påbörjadesSamtidigtinfördes juli 1993.fjärdedelar 1del och tre en av-
med helförtidspensionärernivån två tredjedelar. Andelenveckling pen-av

år 1996.från till 75,381,5sedan 1990sion har minskat procentprocent
fjärdedel harochfjärdedels, halvpartiell pension,medAndelen tre en

ökat.

påfördeladefrån folkpensioneringen, l 000-tal,förtidspensioner5.3 AntalTabell
ersättningsnivå

1/4 Summa1/23/4 2/31/1

3616162951990
65 36761991 296

3837063071992
40226 74319 11993
41176 65 41994 320
40977 96 31995 313
40879 123307 81996

Kostnadsutvecklin1 gen

kraftigtfrån folkpensioneringenförtidspensionUtgiftema för steg
antalsutveck-på kraftigadels beroende den1965 och 1980,mellan
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lingen och pådels beroende höjda pensionsnivåer införande ochsamt
successiva höjningar pensionstillskottet. Efter 1980 har utgifternaav
ökat långsammarei betydligt takt, i fast penningvärde,mätt trots att

förtidspensionerantalet har fortsatt öka. påDetta beror bl.a.att att
ATP-systemets successiva tillväxt gjort utgifterna för pensionstill-att
skott minskat realt. Utgiftema för förtidspension från ATP har stigit
kraftigt under praktiskt hela perioden.taget

Figur 5.3 visar kostnadsutvecklingen 1985 1996 för förtids--
pension, sjukbidrag, sjukpenning och rehabilitering i fast penning-
värde. Socialförsäkringens samlade kostnaderna för ohälsan minskade
kraftigt 1992 till följd arbetsgivarna övertogatt merpartenav av

korttidsfrånvaron.kostnaderna för Kostnaderna för förtidspension
ökade 1994 har därefter minskat.t.o.m. men

Utgifternajörförtidspension/.qukbidrag och sjukpenning/rehabiliteringFigur 5.3 åren
1985 1996-

Mil kr
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åldersgrupperpå5.1.4 Förtidspensioner fördelat

ålder.Andelen nybeviljade förtidspensioner starkt relaterade till Juär
äldre desto risken drabbas långvarig sjukdomär större är attman av
och förtidspensionering.

någotAndelen nybeviljade förtidspensioner i den äldsta ålders-steg
år, år60 64 bland den äldsta 50 -59 underäven nästgruppen men-
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Åldersgruppenl9-talet fram till 1992 figur 5.4. år nådde50 -59 sin
kmlnen år 1993 andelen gick tillbaka för åldersgruppen.den äldstanär
Fn°å1 1995 och 1996 har andelen nybeviljade förtidspensioner sjunkit
tilll nivånden lägsta sedan början 1970-talet.av

nybeviljadeFijgu 5.4 Antal förtidspensioner/.sjukbidrag andel antalet övrigasom av
motsvarande ålder.ipezrsøner

Andel, promille
w é

70"

eo-i
l
l

40:ll
l
l
l
l
l

19961985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

l
i från folkpen-Nedanstående två visar antalet förtidspensionertabeller
i sioneringen ålder mellan antal förtids-fördelat respektive relationen

ålders-i befolkningen i respektivepensionärer och antalet personer
8111PP-

år tillväxtenåldrarna mellan och 49 denDet i 30 störstaär som av
antal det dock iantalet förtidspensioner har varit relativt I ärsett.

år den tillväxten varit. deåldersgruppen 50-59 I yngstastorasom
åldersgruppenåldersgruppema har ingen ökning skett och i den äldsta

E ökningen kan dock tilläggas antalet förtidspensio-har upphört. Det att
l halvåretåldersgruppenökat kraftigt för den äldsta under förstaharner
l övergångsreglerpå i samband med detorde främst bero1997. Detta att

s.k. äldrereglema har tagits bort fr.o.m. 1997.
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ålder,från folkpensioneringen fördelatTabell 5.4 Antal förtidspensioner tusen-
tal

1990 1995 19961980 1985

3 33 316-19 4
12 121120-29 12 11

3225 26 3130-39 22
60 78 774340-49 37

156120 15210350-59 109
132 128138 14260-64 119

408 408361303 323Summa

åldersgrupper,i olikabland befolkningenförtidspensionerTabell 5.5 Andel pro-
cent

19961990 199519851980

0,8 0,80,70,716-19 0,9
1,00,9 1,00,920-29 1,0

2,6 2,62,21,7 2,030-39
6,34,7 6,34,040-49 4,0

14,113,6 14,311,950-59 11,4
32,9 31,733,529,060-64 24,9

Diagnoser5.1.5

nybeviljadedominerar blanddiagnosgrupperframföralltDet är tre som
ochpsykiska störningarrörelseorganen,isjukdomarförtidspensioner,

Nedanstående visar utveck-diagramcirkulationsorganen.isjukdomar
på deförtidspensioner fördeladenybeviljadeantaletlingen treav

förtidspensionsjukdomar ochövrigadiagnosgruppemastörsta samt
få förtidspensionMöjlighetenarbetsmarknadsskäl.grund att av en-av

oktoberden 1avskaffades fr.o.m.arbetsmarknadsmässiga skälbart
övergångsregler dettanågra nybeviljadesdock gjorthar1991. att av

skäl tiden därefter.även
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och arbets-fördelade diagnosgrupperpånybeviljade förtidspensionerAntal5.5Figur
marknadsskäl

förtidspensionerAntal nybeviljade
70 000

60 000

00050

00040

i00°30 störningarPsykiska

00020

10 000 Börelseorganen

0
199619951993 19941991 19921990198919881986 19871985

förtidspensionernybeviljadeutvecklingenredovisastabell 5.6I av
tvådeFör störstapå diagnosgrupper.fördelade1996och19901985,

rörelseorganen,isjukdomarochstörningarpsykiskadiagnosgruppema,
diagnoser.vissafördelningredovisas även

efterfördeladesjukbidrag,ochförtidspensionerNybeviljade
kvinnorochdiagnoser, mänochdiagnosgrupp

detandelendiagnosgrupprespektive ärförprocenttalDe avangessom
arbetsmark-exklusiveförtidspensionernybeviljadeantalettotala

diagnosgruppernaunderrespektive diagnosförProcenttaletnadsskäl.
däremotvisarrörelseorganenisjukdomarochstörningarpsykiska

andel diagnosgruppen.diagnosens av
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Tabell 5.6 Nybeviljade förtidspensioner 1985, 1990 och 1996, fördelning på
diagnoser respektive och kvinnormän

Diagnosgrupp 1985 1990 1996

Antal % Antal % Antal %

Psykiska störningar 8 055 20,0 7 353 15,8 8 150 20,8
därav Psykoser 1 916 23,0 l 695 23,0 2 203 27,0

Neuroser 5 484 68,0 5 301 72,1 2 447 30,0
Psyk. 655 8,0 357utv.stöm. 4,9 387 4,8
Alkoholber. framgår framgår 464 5,7- -
Personlighetstöm. 989 12,1- -

Sjd. i 2 271 5,6 2 303 5,0 572nervsystemet 2 6,6

Sjd. i cirkulationsorg. 5 660 14,0 4 715 10,1 4 143 10,6

Sjd. i andningsorg. 1 514 3,8 l 489 3,2 l 094 2,8

Sjd. i rörelseorganen 16 665 41,3 24 887 53,5 16 984 43,3
därav Reumath.arthr.

0711 6,4 957 3,9 864 5,1mm
Artros 5 160 31,0 5 360 21,5 2 247 13,2mm
Ryggvärk 7 703 46,2 11 253 45,2 8 226 48,4m m

Skador 1 407 3,5 5381 3,3 1 784 4,6m m

sjukdo/marÖvriga 4 774 11,8 4 266 9,2 4 507 11,5

Arbetsmarknadsskäl 10 663 3 942 11

Totalt exkl arbmskäl. 40 346 100 55146 100 39 234 100

Totalt inkl arbm.skäl 51 009 50 493 39 245

Om bortser från förtidspension grund arbetsmarknadsskälman av
finns det likheter mellan 1985 och 1996. Antalet nybeviljadestora är
endast cirka färre 1996 vad beviljades 1985.än Det finnstusen som

likheter årenmellanäven 1985 och 1996 det gäller fördelningstora när
på de olika diagnosgruppema.

Den diagnosgmppen sjukdomarstörsta rörelseorganeni ökade
kontinuerligt fram till 1992. Därefter har andelen halverats ochnästan
andelen minskat från omkring 50 till 44 de förtidspen-procent av nya
sionerna. framföralltDet och liknandeär degenerativa ledför-artroser
ändringar m minskat. En orsak till den kraftiga minskningenm som av
sjukdomar i rörelseorganen bland nybeviljade förtidspensioner torde
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åldersgrupper-vanligast bland de äldredenna diagnosgmpp ärattvara
na.

psykiska har ökatdiagnosgmppen,Den störningar,näst största som
Jämfört mednybeviljade 1996 jämfört med 1985 och 1990.andel av

Ökningenprocentenheter. ligger fram-ökningen cirka fem1990 är
lättarepå svåraste psykiska stömingarna, psykosema. Denförallt de

den andelen 1985 och 1990,diagnosen, störstautgörneurosema, som
följd personlighets-1996 vilket blandhar minskat ärannat atten av

alkoholberoende sänedovisas 1996.störning och
Sjukdomar cirkulationsorganentredje diagnosgruppenDen istörsta
oförändrat sedan 1990.sedan 1985 ihar minskat är stortmen

kvinnors diagnoserSkillnader mellan ochmäns

och kvin-diagnosfördelningen mellanskillnader ifinnsDet mänstora
bland kvin-frekventrörelseorganenSjukdomar i avsevärtär mernor.

och sjukdomar ipsykiska sjukdomarandelharMännen störreennor.
skillnaderkopplade tilli hög gradSkillnadernacirkulationsorganen. är

sjuk-Generelltoch kvinnor.yrkesstruktur mellan männensi ärmän
relaterade till psykiskyrkesområden gradi högreinom alladomar

för-belastning ochorsakade högtycksmedan kvinnornastress vara av
slitning.

iförekommandevanligastcirkulationsbesvärdelFör ärmännens
medanarbetsuppgifteradministrativainbegriperyrkesgrupper som

arbeten. Kvinnornavanligare i manuellai rörelseorganensjukdomar är
psykiskahar oftare diagnosenyrkesbakgrund stör-administrativmed

cirkulationsbesvär.i stället förningar

yrkesbakgrundochUtbildnings-5.1.6

Utbildningsbakgrund

övriga be-utbildningsnivå generellt lägreFörtidspensionäremas änär
förtidspension 1993beviljadesdehälftenfolkningens. Nästan av som

befolkningensiffra imedan motsvarandegymnasial utbildningsaknar
befolkningenså andel iockså dubbelttredjedel. Det nästanär storär en

konsek-två år. troliggymnasienivå Enpå längreutbildninghar änsom
under sinförtidspensionerats,individer hardedetta är att somvens av

utvecklingsmöjligheterkarriär ochperiod har haftförvärvsaktiva sämre
befolkningen.arbetsmarknaden övrigaän
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Tabell Utbildningsbakgrund5.7 bland förtidspensionärer i jämförelse med be-nya
årfolkningen 16 64 1993. Procent-

Utbildning Förtids- Befolkningen
pensionärer totalt

Förgyrrmasial utbildning 47,8 34,3
årGymnasieutbildning 2 27,6 27,7
årGymnasieutbildning 2 7,0 12,4

Eftergymnasial utbildning 3 4,9 10,5g
Eftergymnasial utbildning 3 3,1 8,9
Forskarutbildning 0,1 0,4

nivåOspecifiserad 9,4 5,8
Summa 100 100

Åldersstandardiserat årsAnm. urval Fob90 och 1993 förtidspensionärer.ur
RehabiliteringKälla: Höög och Stattin, Marklund: samhällsperspektivi ett

Arbetaryrken överrepresenteradeär

synliggöra effekten den hierarkiska skiktningen i socialaFör att av
också socioekonomiskaklasser redovisas nedan den k indelningens av

yrken.

ÅldervägdaTabell 5.8 relativa risker förtidspensioneras 1988 och 1993 efter könatt
socioekonomiskoch indelning

SEI Relativ risk
Män Kvinnor

1988 1993 1988 1993

1,0 1,0 1,0 1,0Högre tjänstemän
referensgrupp

4,2 7,8 5,3facklärda arbetare 6,0
vamproduktioneni

4,6 4,1 3,7 2,9facklärda arbetare
i tjänsteproduktionen
Facklärda arbetare 4,0 3,5 6,2 4,8

vamproduktioneni
Facklärda arbetare 3,4 3,8 2,6 2,2
i tjänsteproduktionen

tjänstemän 2,6 2,5 2,0 1,7Lägre
mellannivåTjänstemän 1,6 1,5 1,2 1,2

Företagare 2,6 2,7 1,9 1,8
Lantbrukare 2,3 2,0 1,31,9
Oklassiñcerbara 9,0 6,9 4,4 4,5

Rehabilitering samhällsperspelcrivKälla Höög och Stattin i ett
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jämförelserålder. VidstigandemedökarförtidspensionerasRisken att
och förvärvs-förtidspensionärerblandyrkessammansättningenmellan
åldersstrukturiskillnadertillhänsyndärförmåstearbetande taman

oddskvoter,risktal,det harFör göraolika yrkesgruppema.deinom att
regression.logistiskmed hjälpberäknatsyrkesgrupperolikaför av

inomförtidspensionerasrisken ettslutsatserkanHärigenom attom
skillnader idet intevetskap ärmeddrasSEI,eller inom attyrke, om

överrisk.eventuellförklararåldersfördelning ensom
förtidspensioneras störstriskenkvinnorochbland ärBåde attmän

iarbetareokvalificeradesynnerhetigällerDettaarbetargrupper.bland
för-risklöperkvinnorsåväl större attdärvaruproduktionen män som

kvinnligtjänstesektom Eninom gör.vad arbetarnatidspensioneras än
gångeråttahade 1988varuproduktionen närmareifacklärd arbetare

manlig högrekvinnlig ellerförtidspensionärbli änriskhögre att en
desto lägre ärkommeryrkeshierarkinihögreJutjänsteman. manupp

dockharmellanSkillnadenförtidspensioneras.risken gruppernaatt
hararbetarekvinnligafacklärda1988. För1993mindreblivit än

trolig1993. Enunderriskgånger högrefemtill drygtsjunkitrisken
svårig-till ökadearbetsmarknaden lettpålägetdetförklaring är att nya

arbetarekvalificeradeblandstabilatidigareheter för grupper
alternativhittasektornoffentligaoch tjänstemän attbyggsektorn

arbetsmarknaden.påhålla sig kvaroch
i dennadetrisktal berorfår högaoklassificerbara attAtt gruppen

till arbets-anknytningmedföreträdesvis svagenpersonerrymsgrupp
hälsoproblem.medföddaharmånga falliochmarknaden som

förtidspensione-andeleniskillnadervisarNedanstående diagram
ålders-Iåldersgrupper.olikaitjänstemänocharbetareblandrade

gånger högrefemförtidspensioner näraandelenår5955 ärgruppen -
år den6460 äråldersgruppenIbland tjänstemän.bland arbetare än -

så hög.dubbeltänmer
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Figur 6 Fördelning förtidspensioneringar arbetarepå och tjänstemän. Procent.av

Har förtidspension

ArbetareI
TjänstemänI

45-49ár 50-54ár 55-59ár 60-64ár

Källa: LO Heta siffror och kalla fakta

Nedanstående diagram visar utvecklingen andelen förtidspensione-av
rade frånarbetare 1980/81 till 1994/95. Andelen förtidspensionerade
arbetare åldersgruppeni 60 år64 har ökat med 13 procentenheter-
sedan början 1980-talet.av

Figur 7 Utvecklingen förtidspensioneringar bland arbetare. Procentav

Har förtidspension, enbart arbetare

1980/8
I1990/9
E 1994/9

45-49ár 50-54 55-59 60-64

Källa: LO Heta siffror och kalla fakta
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undersök-centralbyråns SCBStatistiskabaseradeUppgifterna är
besvarasbefolkningen. enkätenlevnadsförhållandena bland Ining av

för-någon exempelvisellersysselsättning,frågor ärbland annat omom
sysselsättning.tidigarearbetslös,tidspensionerad eller

Nuläge5.2

inkl sjuk-förtidspensioner419 000år 1996 fannsdecemberI närmare
Medelårsbeloppetoch/eller ATP. närmarefolkpensionmedbidrag var

medelårsbeloppetpensionhade heldemkronor. Av91 000 varsom
förtidspensione-utgifterna försammanlagdakronor.000 De103nära

miljarder10,6miljarder kronor,knappt 371996ringen varavvar
miljar-och 2,8kr ATPmiljarder23,2folkpension,kronor avseravser

kan läggasförtidspension. Till dettapensionstillskott tillkrder caavser
förtidspensionärer.bostadstillägg tillmiljarder kr2,2 avsersom

1996, tusentaltörtidspensionärer/sjukbidragTabell 5.9 Antal

frånförtidspensioner/sjukbidragAntal
408folkpensioneringen

107pensionstillskottAntal medDärav:
110bostadstilläggmedAntal
29handikappersättningAntal med

från 370ATPförtidspensioner/sjukbidragAntal

419totaltförtidspensioner/sjukbidragAntal
52sjukbidragAntal medDärav:

med för-samordnadearbetsskadelivräntor00067också cirkakanDet nämnas att var
1996.decembertidspension i

deteftersom1996något underminskadeförtidspensionerBeståndet
beståndet.tillkom iupphördeförtidspensioner änfler somsomvar
upphördefolkpensioneringenfrånförtidspensionerCirka 40 300

upphörthadeCirka 30 4001996.december1995 ochdecembermellan
hade upphört5 500år ochfyllt 65hadepensionstagarenatt cap.g.a.

andraupphördeförtidspensioner400Cirka 4dödsfall. avp.g.a.
"förlängdes".intesjukbidragochindragningorsaker, t.ex. som

ålder1996 fördelatförtidspensionärerbeståndetTabell 5.10 visar
förtids-harbetydligt flerframgår dettabellen äroch kön. Av att som

år25åldersgrupperalla äröverbland Iäldreblandpension än yngre.
särskiltförtidspensionerade. Detta ärkvinnordet fler ärmänän som

år.och 59mellan 35åldrarnamärkbart i
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Tabell 5.10 Antal lörtidspensionärer/sjukbidrag i december 1996 folkpension
och/eller ATP på ålderfördelat och kön, tusental

Ålder Män Kvinnor Män och kvinnor Andel
kvinnor,%

16-19 1,8 1,3 3,1 41,7
20-24 2,7 2,4 5,0 46,7
25-29 3,5 3,6 7,1 50,3
30-34 5,9 6,6 12,5 52,6
35-39 8,6 10,7 19,3 55,4
40-44 13,0 17,2 30,2 56,9
45-49 19,5 28,6 48,1 59,4
50-54 28,8 40,6 69,5 58,5
55-59 40,0 50,5 90,5 55,8
60-64 63,4 70,2 133,5 52,5

Summa 187,3 231,6 418,9 55,3

tabell 5.11I särredovisas sjukbidragen, fördelat ålder och kön. Ett
fåtal endast har sjukbidrag från ingårATP inte i tabellen. Sjuk-som
bidrag vanligast åldersgruppemai mellan år. ålders-är 40 och 54 I

år60 antalet sjukbidragstagareöver knappt 400. Kvinnornaärgruppen
60 sjukbidragstagama.utgör över procent av

Tabell 5.12 Antal sjukbidrag fråni december 1996 folkpensioneringen påfördelat
ålder och kön, tusental

Ålder Män Kvinnor Män och kvinnor Andel
kvinnor

16-19 1,2 0,9 2,1 41,8
20-24 1,4 1,3 2,6 47,7
25-29 1,4 1,8 3,2 55,3
30-34 2,3 3,3 5,7 58,7
35-39 2,7 4,8 7,5 63,6
40-44 3,0 5,5 8,6 64,5
45-49 3,3 6,5 9,7 66,5
50-54 3,1 5,4 8,5 63,4
55-59 1,5 2,3 3,8 60,1
60-64 0,2 0,2 0,4 60,0

Summa 20,1 31,8 51,9 61,3
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utvecklingenframtida5.3 Den

alltså stadig ökningdet skettlängre period harSett över av an-enen
funktionsnedsättningsjukdom ellerpå grundtalet an-avsompersoner

på arbetsmarknaden ellerkomma inmöjlighetinte har hafttingen att
samverkandefinns radarbetslivet i förtid. Dethar behövt lämna ensom

bedömningdet gällerökning. Närförklarar dennaomständigheter som
definitivtantal faktorerfinns detutvecklingenden framtida ett somav

både vad gäller rikt-svårbedömdaflertaletbetydelse,torde ha ärmen
därför knappastkanNågra regelrätta göras.och styrka.ning prognoser

peka de faktorerkanför DäremotosäkerhetemaDärtill är stora. man
för den framtidabetydelsekommer hatroligenföreteelseroch attsom

befolkningssammansättningenutvecklingenfinnsutvecklingen. Här av
arbetsmarknadssituationen,hälsoläge,åldrar, befolkningensolikai ar-

utsträckning detvilkenarbetsförhållanden ibetsmiljö- och samt som
kanantingentrygghetssystemalternativafinns meraanses varasom

Ävenförtidspensionssystemet.förmånligatillgängliga eller änmera
effektivitet läkaresochrehabiliteringenssjukvårdens och samtresurser

påverkat utvecklingen.praxis tordemyndighetersoch
årunder 40 000och 1996 legatunder 1995Nybeviljandet har per

iregelskärpningarantal.ganska litet De trätthistorisktvilket är ett som
nybeviljandet.ytterligare minskningtorde innebärakraft 1997 aven

åren förtidspensionerantaletdehar underDessutom senaste som upp-
årligfrånrehabilitering ökatdvs. oftast"indragning"hört enp.g.a.

år.drygt 4 000tillnivå knappt 2 000 per
totaladetår pekarstatistiken för 1997hittillsvarande attDen
1996.jämfört medökakommerförtidspensionernybeviljadeantalet att

regeländ-medövergångsregler i sambandsannoliktberorDetta
förtids-många ansöktovanligtinneburitvilka harringarna 1997 att om

främst be-hartidigare regler. Dettafå prövad enligtdenpension för att
bort.har tagitsäldrereglemade s.k.år eftersom60överrört personer

iförtidspensionernybeviljadeantalethalvåretförsta 1997Under var
många under förstasåår dubbeltåldersgruppen 60-64 nästan som

nybe-åldersgrupper dockalla andrahalvåret 1996. För nästan var
halvåret jämfört med1997förstalägre under15viljandet 10 procent-

uppgångendärförUtredningen bedömer1996.period att avsamma
det kan förvän-tillfällig ochförtidspensionernybeviljadeantalet är att

åren.någon minskning deytterligaredet blir närmasteatttas
regelförändringardebedömningendenvidareUtredningen gör att

ökademed denåren kombinationiunder dei kraftträtt senastesom
blandförbättringarsuccessivaskäldemografiska samt avavpressen

nybeviljandet där-kan innebärarehabiliteringsverksamheten, attannat
uppgå 000till cirka 40dvs.nivå, ingen ändringdagensförblirefter
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år. Detta skulle innebära oförändrad nivå för nybeviljandetper en
jämfört med 1995 och 1996. Utredningen därför bedömningengör att
det totala antalet förtidspensioner stiger från cirka år408 000 1996 till

år428 000 2006 för därefter minska.attca

Ökad5.3.1 demografiska skälpress av

Sannolikheten bli förtidspensionerad ökar med stigande ålder, frånatt
någon eller några för den till40 drygt 30är änprocent som yngre

från och 60-årsåldem.med flerJu kommer iprocent personer som upp
60-årsåldem50 till där sannolikheten bli förtidspensionär stigeratt-

kraftigt desto påblir det förtidspensionssystemet.större press
Genom kombinera information förtidspensionsrisken i olikaatt om
åldersgrupper årsenligt 1996 förhållanden med SCB:s överprognoser
antalet i åldersgruppermotsvarande kan schablonmässigtpersoner man
få uppfattning vad den demografiska utvecklingen fåkan fören om
betydelse i framtiden. Av demografiska skäl kan med dennarent man
beräkningsgrund sig ökat tryck förtidspensionssystemetvänta deett

fem åren.till tio De bamkullama pånärmaste föddes 1940-stora som
talet kommer då åldrar dåi de förtidspensionsriskenatt ärvara som

I gengäld lättar på förtidspensionssystemetstörst. fyrtio-ta-närpressen
listema årfyller 65 går ålderspension.och i

utgår frånOm andelen förtidspensionärer framöver förblirattman
oförändrad i varje åldersgrupp jämfört 1996med kommer antalet för-

Årtidspensioner, med detta beräkna, öka kraftigt. 2007sätt att att
skulle under dessa förutsättningar antalet förtidspensioner från folk-
pensioneringen jämfört490 000 med knappt 408 000 ivara ca
december 1996. Därefter skulle antalet förtidspensioner sakta minska
för uppgå årtill 460 000 2020.att ca

Det emellertid viktigt slå fast dennaär beräkningaratt att typ av
saknar prognosvärde. börDe endast betraktas teoretiska beräk-som
ningsexperiment under vissa givna förutsättningar. Detta be-sätt att
räkna den framtida utvecklingen förtidspensioneringar bortser näm-av

frånligen de nuvarande förtidspensionärema, beviljats förtids-att som
pension årföre 1997, har fått pensionen påbeviljad grunder heltsom
eller delvis har förändrats sedan dess.

Utöver de skärpta reglerna finns det flera faktorer talar emot attsom
det demografiska trycket kommer medföra ökning antaletatt storen av
förtidspensionärer förhållandei till dagens beviljandefrekvens. Av-
görande för utvecklingen fyrtiotalistema. Det finns dockär ett par om-
ständigheter talar för dessa inte kommer behöva förtidspen-att attsom
sioneras i utsträckning tidigare födelseårgångar. För detsamma som
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utbildningsnivå vilket hållaförsta har de hög generellt bordesätt,en
tillbaka förtidspensionssystemet. Andelen högskoleut-pressen

någonför generation. det andra tycks debildade Föränär större annan
generationer, vilket naturliga skäl bordefriskare tidigareän avvara

längre i arbetslivet. Troligen kom-det möjligt för demgöra att stanna
kom-betydelsefullt hur arbetsmarknaden idet bli mycket stortattmer

situation där detfyrtiotalistema. I nuläget har viföratt ut enmer se
äldre arbetskraft skall lämna yrkes-normala för tycks blisteg attsteg
antal anordningar det möj-i förtid. har tillskapatslivet Det görett som

65-årsdagen.arbetsmarknaden innan Omligt för äldre lämna ävenatt
ÖO-åringar arbetsmarkna-55 skall lämnaden framtida blir attnormen -

olika finns till-bli tryck deden kommer det systematt ett stort som
betydelseäldre arbetskraft kommer haAttitydemahands. attgentemot

arbetslivet liksom vilka insatserkvar ideras möjlighetför att somvara
få kompetensutveckling och liknande.också skall delför degörs att av

Kunskapslyftet torde för-blandskerinsatserDe annatgenomsom nu
arbetsmarknaden. Antalet individer ipositionbättra människors

mindre vilket ifödelseårgångama efter fyrtiotalistema dessutomär
efterfrågan och behovet äldre2000-talet torde kunna ökabörjan avav

arbetskraft.

hälsoutvecklingenallmänna5.3.2 Den en
osäker faktor

det allmännaFolkhälsorapport 1997i sinSocialstyrelsen konstaterar att
gällerförbättrats.befolkningen har Dethälsoläget bland oavsett om

självrapporteradsjuklighet ellerhälsotillståndet dödlighet,mäts som
medellivslängden. Detdramatisk ökningminsthälsa. Inte avensyns

utvecklingen har intepå problem ochtecken ökandefinns dock vissa
mått påii samhället. Förändringarpositiv för allavarit lika grupper

på lever medpekar den tid viohälsa i befolkningendödlighet och att
också med fullgäller den tid vi leversvår minskat, detohälsa attmen

år tillsjuka lagtsalltså helt friska eller myckethälsa. varkenDet är som
allmännabefolkningen betraktar sittfjärdedelarlivet. Omkring tre av

upplever sin hälsahälsotillstånd Endast 5 6 procentgott. somsom -
ändå de harnågon långvarig sjukdom tyckerdålig. Många har attsom

god hälsa.en
År år81,5 föröka. 1996 denMedellivslängden fortsätter att var

år ökatår livslängd har76,5 förkvinnor och Männensmän. senare
några år-medvilket trendbrott jämförtsnabbare kvinnornas, ärän ett

har den förväntadehalvan 1980-talettionden innan. Sedan första av
både ochåldern år ökat bland arbetareåterstående livslängden i 35 84-
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tjänstemän. De sociala skillnaderna i hälsa och livslängd emellertidär
påtagliga.fortfarande det gällerNär har de sociala skillnadernamännen

minskat. har de socialaDäremot skillnaderna fördubblats undernästan
period bland kvinnor den förväntade återståendeattsamma genom

åldersintervalllivslängden i detta ökat minst bland facklärda kvinn-
liga arbetare.

Psykiska och psykosociala besvär tenderar öka. i formBesväratt av
ångestängslan, och sömnproblem har ökat, i synnerhet blandsamtoro
åldersgrupper,kvinnor i bland utlandsfödda kvinnor och blandyngre

har haft problem med ekonomin det året.män senastesom

Utvecklingen arbetsmarknaden troligen5.3.3

avgörande

Utvecklingen arbetsmarknaden har betydelse för utvecklingenstor
långtidssjukskrivningar och förtidspensionering. Detta trots attav

trygghetssystemen har renodlats och problem kan hänföras tillsom ar-
åtgärder.betsmarknaden skall lösas med arbetsmarknadspolitiska Den

1990-talet, med hög arbetslöshet ochhittillsvarande utvecklingen under
strukturomvandling inom både näringsliv och offentligomfattandeen

långtidssjukskrivningarverksamhet, har sannolikt lett till ökat antalett
Även det gjorts omfattande förbättringaroch förtidspensioneringar. om

arbetsmiljöområdet tillkommit arbetsmiljöproblemhar detinom nya
påsjukdomstillstånd del följd situationenoch till ärstor av ar-som en

också svårare påställa krav förbätt-betsmarknaden. tordeDet attvara
neddragningar i verksamheten ocharbetsmiljön det skerringar i när

arbetsmarknadenotryggheten är stor.
arbetslöshet skulle troligen haökad sysselsättning och minskadEn

långtidssjukskrivningar ochdämpande inverkan på utvecklingenen av
ocksålägre arbetslöshet ökar sannoliktförtidspensioneringar. Med en

rehabilitering demmöjligheten för arbetsmiljön förbättras ochatt av
drabbas sjukdom, samtidigt det ökad möjlighet förgersom av som

äldre arbetskraft och arbetshandikappade kvar i arbetslivet.att vara

påverkan påArbetsmiljöns hälsan

för förbättra arbetsmiljön och rehabilitering demInsatser att somav
lång-drabbas sjukdom torde tillhöra de viktigaste faktorerna för hurav

förtidspensioneringar utvecklastidssjukskrivningar och kommer iatt
också ha betydelse hurframtiden. En faktor kommer ärattannan som

medelålders till kompetensutveck-och äldre arbetskraft möjlighetges
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arbetsmark-eftertraktadeblimöjlighetöka derasling i syfte attatt
naden.

förändringarskettårtiondet har detdetUnder storasenaste ar-
byggverksamhetochindustrisysselsatta inombetsmarknaden. Färre är

befolk-totala andelenoch denoch skolavård,och inom avomsorg
vanligafortfarandejobbminskat. Tungaarbetskraften har äriningen

förfärreminskar. Det utsättshälsorisker i arbetet ärvissa sommen
svåra olyckor.drabbasfärrearbetet ochkemikalier ifarliga avsom
industrinanställda inomfärrepå detdettaDelvis beror äratt mennu

robotiseringteknik,förbättrats. Nyarbetsmiljön harpå t.ex.även att
indust-och smutsigabullrigaskadorockså minska antaletkan tunga,av

infly-gällerskett detutvecklingpositivhar närvissarimiljöer. För en
utmaningar ifåochläramöjligheterarbetet,tande nyttöver att ar-nya

betet.
kännerarbetandedeandelentyderfaktorerFlera att somav

brukar de-Negativ1990-talet.underha ökatkannegativ stressstress
förindividen närpåfrestningfysiologiska utsättsdenfinieras somsom

eller honmed vad haninteförväntningaroch stämmer överenskrav
både näringsliv ochinomanställdaantalMinskatförmår och kan.

verksamhetenkvar ifinnsdemedförtverksamhet haroffentlig att som
ochperrnitteringunder hotMånga arbetarfåttofta har göra.att ommer

och medfåranställda görakvarvarandeuppsägning. Färre attmer
följd.påfrestningpsykiskfysisk ochstörre som

så myckethavanligare görablivit1990-talet attunder attharDet att
mycketförhaKänslanräcker till.intearbetstidennormala attden av
psyko-medsambandhararbetetiandra formeroch stressgöraatt av

ochjobbettillinförolustsömnsvårigheter, attsociala besvär som
fritiden.arbetetkopplasvårigheter att av

påpåverkan hälsanArbetslöshetens

visarforskningsrapportermängdväxande attfinnsDet somennumera
berorsambandetstarkaorsaka ohälsa. Deti sig kanarbetslösheten en-

hälsoproblemorsakararbetslöshetenbådetroligenstudiernaligt att
resul-funnahittillsarbetslöshet. Derisken förökarpå sjukdomoch att

hälsaneffekter störrearbetslöshetens ärpåemellertidtyder atttaten
människordettaberorSverigesambandet. Iomvända attdetän

anställning. Detfrån sinregel inte sägssjukdomgrund uppsomav
föranställningsskyddslagentillförarbetenastöd iockså uttalatfinns ett

svåraredetsjukdom. Däremotpå grund ärskallingen sägasatt avupp
sjuk-harför denellerarbetshandikappmed visstför ensompersonen

härvid-arbetsmarknden harInsorteringenanställning.fådom att en
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lag blivit krävsDet ofta friskintygsträngare. eller andra försäkringar
den skall anställas har god hälsa ochatt referenseräven utöverom som

yrkeskvalifikationema.
Om strukturomvandlingen fortsätter med hög intensitet i kombina-

tion med hög arbetslöshet kan detta leda till fortsatt påtryck förtids-ett
pensionssystemet. lågMed arbetslöshet ökar däremot möjligheten att

äldre arbetskraftäven och de har visst arbetshandikapp efter-ettsom
frågas på arbetsmarknaden, eller i fårutsträckning ha kvar sinstörre
anställning. Utredningen dock den bedömningengör renodlingenatt av
försäkringssystemen i kombination med sänkt arbetslöshet kommer att
bidra till påtrycket förtidspensionssystemet minskar. faktorEnatt som
också kommer ha betydelse det kan anordnas löne-äratt stor om
bidragsanställningar och/eller skyddad anställning hos Samhall för de

arbetshandikappade och svårthar fåär anställ-attgrupper som som en
ning på den reguljära arbetsmarknaden. förtjänar påpekasDet att att
antalet i skyddad anställning inte har ökat sedan år 1990.

5.3.4 Renodling försäkringen harav en
återhållande effekt

Sedan den 1 januari 1997 gäller i princip det skall föreligga striktatt
medicinska skäl för till frånersättning förtidspensionssystemet.rätt De
s.k. äldrereglema, innebar det ställdes lägre krav medicinsktattsom
underlag för år,fyllt 60 samtidigt bort. Under dettogspersoner som
första halvåret 1997 har enligt Riksförsäkringsverkets preliminära sta-
tistik nybeviljandet förtidspensioner minskat med 10 15 iprocentav -
åldersgruppema år59 jämfört med första halvåret 1996. Fört.o.m.
åldersgruppen 60 år64 har nybeviljandet däremot fördubblatsnästan-
under halvåretförsta 1997.

ökningDenna troligen tillfällig då den effekt övergångs-är är en av
reglerna i samband med äldrereglema bort. Utvecklingen underatt togs
första halvåret 1997 kan istället tyda nybeviljandet kommeratt att
minska ytterligare i jämförelse med nybeviljandet årenunder 1995 -
1996. Utredningen bedömer emellertid inte det kommer skeatt att en
ytterligare kraftig minskning antalet nybeviljade förtidspensionerav

den minskning skedde årenutöver under 1995 dåoch 1996 detsom
fr.o.m. den l oktober 1995 ställs högre krav bland medicinsktannat
underlag för beviljande förtidspension vilket torde ha medfört detattav
skett minskning redan innan regeländringama trädde ikraft den 1en
januari 1997.

Vid årenjämförelse mellan 1985 och 1996 kan utredningenen
också konstatera antalet nybeviljade förtidspensioner överensstäm-att
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ifrånbortserbåde totala antalet nybevilj ade,gäller detnär om manmer
arbetsmark-förtidspensionerunder 1985 beviljadesdet ävenatt av

respektive diagnosgrupp. Nybe-gäller antal inomnadsskäl, och detnär
påverkatssåledes inteförtidspension harbehovetviljandet eller av

åren.elvaunder demärkbart senaste

ersättningssystemalternativaFörekomsten5.3.5 av
få betydelsekan stor

också på-troligenförtidspensioner kommerantaletUtvecklingen attav
tillgängliga, inom detalternativmån det finns andrai vilkenverkas av

upplevsoch dessaavtalslösningar,ellerallmänna systemet omgenom
jämförelse med förtids-tillgängliga iellerattraktiva är mersom mer

detpåverkas minstintepensionssystemet. Det attav numerasenare
följdarbetsförmågan nedsatt tillskallställs högre krav att avvara

förtidspensione-förtidspension. Utvecklingentillsjukdom för rätt av
andra trygghetssys-också påverkas förändringar inomringarna kan av

tem.
arbetskraft under deäldreUtredningen kan konstatera senasteatt

arbetslivet imöjligheter lämnaåren givits utökadegenerellt sätt att
exempelvisallmännabåde detförtid. skerDet systemet, genomgenom

olikagenerationsväxlingen, ochavgångsersättning ochtillfällig genom
ålders-också tillgängliga för deförmåneravtalsfönnåner. Dessa är

detförtidspensionering.för Närden riskenhar störstagrupper som
till-generationsväxling deavgångsersättning ochtillfällig ärgäller

endastdärför1998 och kommeråren 1997 ochfälliga lösningar för att
sikt.betydelse kortha

betydelse ochfå ökadkan dessaavtalslösningardet gällerNär
då deförsäkringenfrån den allmännaförtidspensionbehovetminska av

denlämna arbetslivetarbetskraftmöjlighet för äldre pröv-utanattger
tillvid prövningarbetsförmågans nedsättning sker rättning avsomav
förpensionsgrundande inkomstendenförtidspension. Utvecklingen av

också på del dessa redan harår60 tyderöver att storen avpersoner
beaktarförtidspension. Omarbetskraftenlämnat ävenutan av-man

iavgångama bland tjänstemännentycksgångar avtalsförsälcringmed
år omfattande bland arbetarna.åldersgruppen 64 lika60 somvara-

förekommande inomvanligtbetydligtAvtalsförsälcringama är mer
verksamhet inom LO-avtalsområden och offentligtjänstemännens än

förtidspensione-arbetarnaavtalsområde. Generellt kanSAF sägas att:s
arbetslivetistället lämnartjänstemänneni utsträckning medanstorras

med avtalspension.
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utvecklingenarbetskraftsdeltagandetjämförsavsnittdetta samtI av
i olika länder.trygghetssystemenochsysselsättningen

Sammanfattning

minskatäldrearbetskraftsdeltagandet bland mänvästvärlden harI
Sedanbidragit.faktorerhar fleraTill dettaårtionden.fleraunder mass-

har dennaspår 1970-taletunderoljekrisensåterkomst iarbetslöshetens
påfå exempelnågraendastfinnsförstärkts. attutveckling Det ännu

ikvinnornadet gällertrenden. När väst-härhejda denkunnatman
tendensunderliggandedet finnsbildenkomplicerasvärlden att enav

vilketkvinnorbland tvär-arbetskraftsdeltagande görökatmot ett yngre
skiltharutvecklingdennaReaktionenmissvisande.ärnförelsersnittsj

iallmäntdockfinns mönsterländerna. Detkraftigt mellan ettsig
försocialförsäkringssystemenöppnade attEuropa att uppmanav
mångafinnsarbetskraften. Detäldredenförförsörjningentrygga
föranvände trygghetssystemenockså aktivt attexempel hur man

finnsdetarbetskraften. Menäldreden storadelarbort"pensionera av
länderVissainstitutionella lösningarna.gäller dedetskillnader när an-

medansjukförsäkringen,delarbetslöshetsförsäkringen,vände aven
Dettaålderspensionssystemen. görellerförtids-användefrämstandra

medskiljer sigländernadärtillsvåra.jämförelser Läggalla att avse-
betydelse.pensionemasavtalsgrundade,alltframförpå privata,deende
deltill vissoch ävenålderspensionssystemenochFörtids-

arbetsmarknads-periodunder dennafickarbetslöshetsförsäkringen ett
gång bygg-trygghetssystemavsikteninte närpolitiskt syfte envarsom

sinalösaförsöktländerna harolikadebakgrundMotdes attavupp.
ochålderspensions-förtidspensions-bådemedarbetslöshetsproblem

enbartkapitel interedovisas i dettaarbetslöshetsförsäkringssystemen
konstruerade.förtidspensionssystemen ärhuruppgifter om

blandVi harundantag.varit ävennågra avseendenhar iSverige ett
medjämförelsearbetskraftsdeltagande ihögtmyckethaftäldre män ett

Sverige har1980-talen. Trots närmatochunder 1970-länder attandra
bland densysselsättningen1990-talet,under ärländernasig de andra
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äldre arbetskraften fortfarande högre i Sverige i flertaletän andra
länder.

Kostnadsutvecklingen och det kraftiga utträdet äldre arbetskraftav
från arbetsmarknaden har lett till många länder sedan slutetatt av

på1980-talet olika reformerat trygghetssystemensätt för minskaatt
kostnaderna och hejda den äldre arbetskraftens utträde från arbets-
marknaden, utträdet inte ytterligare skall sprida åldrarna.sig iatt ner

detNär gäller enskilda länders trygghetssystem kan det, vid jäm-en
förelse mellan Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och
Storbritannien, konstateras det finns skillnader mellan länder-att stora

olika försäkringssystem. Danmark har i likhet med Sverige obli-nas ett
gatoriskt i princip omfattar hela befolkningen medansystem för-som
säkringsskyddet i Tyskland, Frankrike och Nederländerna kopplatär
till arbetet. Försäkringsskyddet i Storbritannien ligger på inumera en,
jämförelse med svenska förhållanden, låg grundnivå. Dessutom är en
förutsättning för ersättning har betalat sina avgifter.att man

Det finns både skillnader och likheter mellan dessa länder detnär
gäller vilka åtgärder respektive land har vidtagit för minskaattsom
kostnaderna och hejda frånutträdet arbetsmarknaden. Storbritannien är
troligen det västland där utträdet ökat under 1980-talet.mest
Nederländerna, tillsammans med Storbritannien, hafthar EU:ssom
högsta andel förtidspensionerade har i samband med infördeatt man
skärpta regler för förtidspension, 310 000 eller cirkaomprövat en
tredjedel tidigare beviljade förtidspensioner. Danmark det landärav

har vidtagit minst ingrepp fr.o.m. 1996 minskadeävensom om man
möjligheten lämna arbetsmarknaden redan vid års ålder.50 Detatt är

Danmark det enda landvärt där vi detta kunnatäratt notera att trots
registrera ökat arbetskraftsdeltagande i det åldersintervallet.aktuellaett

6.1 Arbetskraftsdeltagande i olika länder

Arbetskraftsdeltagandet i Sverige relativt högt bland såvälär män som
kvinnor. åldrarnaFör i år uppåt45 ochmän fram till 65 år och för
kvinnor åldrarnai år uppåt30 och till år65 det svenska arbets-är
kraftsdeltagandet högst i EU.

Generellt kan arbetskraftsdeltagandet blandsäga haratt mänman
i alla EU länder och Sverige tillhörmönster attsamma snarare genom-

någonsnittet ytterlighet fram till ungefär års ålder.än 55 Därefter ut-
märker sig Sverige månoch i viss Danmark med högre arbetskrafts-
deltagande andra länder års ålder.fram till 65än

Vad gäller kvinnornas arbetskraftsdeltagande skillnaden mellanär
EU-ländema väsentligt Sverige, också Danmark ochstörre. men
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visar förhållandevis små skillnaderFinland mellan och kvinnor.män
Totalt arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor högre i deär avsevärtsett

allra åldersgruppemanordiska länderna. Endast bland de liggeryngsta
nivåde övriga europeiska länderna i med Norden figur 6.1.

Arbetskrajisdeltagandet bland kvinnor olika åldrarIFigur i
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1995Labour forceKälla: Eurostat, survey,

pensionsavgång stimulerasTidig6.2

under livs-åren fördelningen arbetetde tjugo harUnder senaste av
människor går i skolan längre och harförändrats drastiskt.cykeln Unga

få Nordamerika harsvårare arbete. Europa ochdärefter Iatt personer
årår utsträckning arbete. 55 iallt mindre Löntagare50 i överöver ses

få behålla tidigt utträdemånga svårt och arbete ochländer haft ettatt
lösning problemet.från arbetsmarknaden har oftast setts som en

ochförstärkts sedan mitten 1970-talet.utveckling har JapanDenna av
mån från trend, Sverige,viss avvikit dennaSverige har i även närom

sigarbetskraftsdeltagandet under 1990-talet, hargällerdet närmat
länder.övriga

påfallande enighet mellantycks ha funnitsDet staten,storen
organisationer de sociala trygghets-och fackligaarbetsgivare att

arbetslöshetsproblema-lösa delskulle användas för attsystemen en av
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åtgärdertiken och de vidtogs framförallt riktade sig till äldreatt som
arbetskraft. den höga arbetslösheten tenderade bliNär att permanent

åtgärdergenomförde länderna rad olika i syfte möjlighet föratt geen
äldre arbetskraft lämna arbetslivet i förtid. Genom förändraattatt

fåkvalifikationsregler och kriterierna för ersättning öppnadesatt
arbetslivet tidigare vad förutsattes imöjligheten lämna änatt som

ålderspensionssystemenålderspensionssystemen. Förtidspensions- och
arbetslöshetsförsäkringen fick arbetsmarknadspolitisk rolläven enmen

Ålderskriteriergånginte tänkta för de infördes.de när ensom var
ocksåarbetslöshetsförsäkringen möjlighetkopplades till attsom gav

år exempelvis Tyskland, Belgien,ersättning under flera iutge
i Danmark införandetoch i principNederländerna även avgenom

få förtidspensionår Förutsättningarna förefterlönesystemet 1979. att
innefattafrån varit strikt medicinska tillförändrades ha ävenattatt

Sverige, Tyskland,arbetsmarknadspolitiska skäl i bland annat
Storbritannien.Nederländerna och

Italien, sänktes den all-exempelvis Frankrike ochvissa länder,I
minskatpensionsåldem. Frankrike det land harärmänna som

perioden 1971-1995, harbland äldre undersysselsättningen mänmest
och ålderspensionssystemet förarbetslöshetssystemetkombinerat att

fick överskott iarbetskraften.andelen äldre i Närminska man
år den allmännasänkte 1975arbetslöshetsförsäkringen man

årsfrån år kroppsarbetare med minst 40pensionsåldem 65 till 60 för
År minstså alla löntagare medändrades bestämmelsenarbete. 1983 att

års ålder.ålderspension vid 60års till37,5 arbete fick rätt
för-utsträckning sigi mindrei sydeuropa harLänderna använt av

den äldreför minskaarbetslöshetssystementidspensions- och att ar-
syftadedessutomskapade andrabetskraften. Istället systemman som

stimuleradesdettaoch för underlättamodernisera industrintill attatt
finansieradesarbete. exempelvis Italienarbetskraft länma sitt Iäldre att

hälften Enarbetsgivarna och tilldessa till hälften staten.system avav
ålderspensionssystemetkoppling fanns dock tillviss attgenom man

harStorbritannien och USAdärifrån kopierade kvalifikationsreglema. I
finansieraålderspensionsfonder förbyggt privataföretagen att an-upp

pensionsavgångar.ställdas tidigare
Åtgärderna varit arbetslösainte enbart riktat sig till demhar som

lämna arbets-har arbete har stimuleratsde redanäven attettutan som
få Sådanaarbete.därigenom skapa möjlighet förlivet för attatt yngre

framgångsrikasärskilt detdock inte varit"jobbprogram", närsom
infördes blandresultatet för ungdomarna,gäller annat av

år 1979Danmark infördesStorbritannien, Frankrike och Tyskland. I
frivilligtmöjlighet för äldres.k. efterlönesystemetdet attsom ger

sitt arbete.lämna
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framgår nedanståendeSom tabeller har förändringar skett istoraav
åldersgruppensysselsättningen. sysselsättningen bland i 60 64män -

år många Tidigt frånhar fallit dramatiskt i länder. utträde arbetsmark-
också sig åldrarna, framföralltnaden har efterhand spridit i iner

åldersgruppen år.5955 -

för äldre arbetskraft6.3 Sysselsättningen

åtgärderolika för sti-i kombination medDen höga arbetslösheten att
pensionsåldem,före den normalaäldre lämna arbetskraftenmulera att

sjönksysselsättningen bland de äldrei meningeffektiva den attvar
åtgärder. Framförallt gällervidtog dessadramatiskt i de länder som

uppåt.års ålderfrån 55 ochdetta män
sådan jämförelsegår det intedet gäller kvinnorNär göraatt en

kvinnorarbetslaaftsdeltagandet blandeftersom sysselsättningen och är
med exempelvis Sverigelågt många länder jämförmycket i manom

ovanstå-framgårländer, vilketeller övriga nordiskaoch Danmark av
ökat sitt1970-talet har kvinnornaende diagram. Sedan början ar-av

länderna,framförallt i de nordiskabetskraftsdeltagande kraftigt, men
betydligtkvinnorna iövriga länder arbetari större ut-även numera

tidigare.sträckning än
sysselsättningenutvecklingen6.1 och 6.2 visarTabellema avav

år.64 Tabellema in-år respektive 60åldersgruppema 55 64imän --
sysselsätt-uppgifternehåller, EU-länder,förutom flertalet även om

Kanada.ochningen i USA, Japan

F
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år.Tabell 6.1 Sysselsättning för 55 64 Perioden 1971 1995.män - -

Land 1971 1980 1985 1991 1995 Förändr Förändr
%-andel procent

1971- 1971-
1995 1995

USA 68,877,3 64,4 63,8 63,6 13,7 17,7- -
Frankrike 73,0 65,3 46,7 42,0 38,7 34,3 47,0- -
Tyskland 77,1 64,1 53,6 49,9 38,329,1- - -
Nederländerna 6179,3 44,2 41,8 41,2 38,2 48,1- -
Sverige 82,8 77,5 73,2 73,7 64,4 18,4 22,2- -

59,4Storbritannien 82,9 73,9 61,5 56,2 26,8 32,3- -
82,4 64,7 60,2 59,1 23,3 28,3Irland 72,2 - -

Portugal 82,1 74,8 64,9 66,5 59,1 23,0 28,0- -
Spanien 82,7 71,5 59,1 56,2 48,1 34,7 41,9- -
Kanada 78,8 72,7 64,3 57,3 54,0 24,8 31,5- -

85,3 82,2 78,9 82,0 80,8 4,5 5,3Japan - -
Danmark 61 63,2

Källa: OECD Labour force statistics-

år6.2 sysselsättningen för 60 64 Perioden 1971 1995.Tabell män - --.

1985 1991 1995 Förändr. Förändr.Land 1971
%-andel procent

1971 1971 --
19951995

52,5 51USA
16,3 -49,4 -75,265,7 29,4 19,1Frankrike

-60,828,0 -41,768,6 31,7Tyskland -
-51,8 -71,672,3 26,7 21,7 20,5Nederländerna

51,062,8Sverige -
75,5 50,5 48,8 45,2 -30,4 -40,2Storbritannien

58,1 -34,3Portugal 78,5 57,6 51,6 -26,9
48,0 43,0 36,6 -39,8 -52,1Spanien 76,4

70,6 69,3Japan
-40,046,5 38,2 34,4 27,9 -l 8,6Italien

PortugalFör Spanien uppgifterna 1972 och för 1974avser
Källa: OECD Labour force Statistics

Ålderspensionssystemen fåtthar underordnad roll det gällernär atten
frånutträdetreglera vid vilken tidpunkt det definitivasom

arbetsmarknaden skall ske.
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ÅrEtt exempel Tyskland. 1988 det endast 18,3är deprocentvar av
äldre arbetade fram till den pensionsåldem år.normala 65 18som pro-

fick flexibel ålderspension vid 63 års ålder gäller den arbetatcent som
år.i 35 fått38 hade tidigare förtidspension, 12procent procent var

arbetslösa och 13 hade andra skäl förklarats olämpliga förprocent av
arbete och kunde därför få förtidspension.

ÅrI Danmark den pensionsåldemnormala 67 år. 1988 detär var
Övriga34 60 66-åringama fortfarande arbetade. hadeprocent av som-

lämnat arbetslivet i förtid efterlön 29 procent ellergenom
Årförtidspension 35 1996 lågprocent. den ålderngenomsnittliga för

pensionsavgång" i Danmark i intervallet 60 år, år62 dvs. fem till sju-
pensionsåldem.under den ordinarie

Italien pensionsålderTrots hade sänkt sin till år60 för ochmänatt
år55 för kvinnor, årdet 1989 endast 42 männenprocentvar av ar-som

Övrigabetade pensionsåldem.fram till den allmänna hade lämnat ar-
betskraften tidigare med stöd de möjligheter fanns kom-av som genom
binationer privata och offentliga systemen.av

slutetI 1980-talet förändrades inriktningen i flertalet länder. Denav
främsta orsaken de negativa konsekvenserna för kostnadsutveck-var
lingen i trygghetssystemen, följd alla de förändringarsom var en av

genomförts under 1970- och 1980-talen. Samtidigt hade de till-som
gängliga medlen för finansiering dåblivit och begränsade, denmer mer
långsiktiga ekonomiska tillväxten avtagit förhållandemarkant i till den
takt vanlig under mitten sjuttiotalet. Sist inte minstsom var av men
hade påarbetslösheten urholkat skattebasen och drivit kostnadsutveck-
lingen.

Samtidigt ökade medvetenheten den demografiska utveck-attom
lingen i de olika länderna ytterligare skulle öka trycket pensions-

och därmed medföra behov konsolideringsystemen ett systemen.av av
frånFörutom de barnkullama 1940-talet i ålderspensiongöratt stora en

påbit så ocksåin 2000-talet ökar medellivslängden. harDessutom
bamafödandet minskat i flertalet länder vilket leder till försörj-att
ningsbördan för den arbetsföra befolkningen ökar.

6.4 Reformer i syfte minska kostnaderatt

och öka arbetskraftsdeltagandet

åtgärderI västländema har rad vidtagits syftat till minskaatten som
kostnaderna, eller åtminstone fortsatt ökning, och dessutomstoppa en

öka arbetskraftsdeltagandet. rad olika faktorer bi-Det äratt en som
dragit till detta. Kostnadsutvecklingen snabb Påunder 1980-talet.var
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skärptEMU-kriteriema,till faktor,tid kan vi lägga somensenare
på kostnadskontroll.kraven

StorbritannienGrekland, Italien,Tyskland,blandFlera länder, annat
åtgärder under 1990-vidtagitoffentliganställda harföroch Finland

kommandepensionsåldem under deofficiellaför höja dentalet att
uppnåtts ökaresultatungefäråren. Frankrike harI attgenomsamma

få pensionfullmåste betalats förhaår vilka avgifterantalet under att
efter 25beräknas depensionenår samtidigtfrån till37,5 40 som

fall höjningende flestade tio bästa. Iinkomståren tidigare ärbästa mot
och dentvå decenniernagradvis under deplanerad införas närmasteatt

under depensioneraspåverka dem när-intekommer nämnvärtatt som
årfrån 63 förpensionsåldem höjasåren. Tyskland kommerI attmaste

ochmellan åren 2001år båda65 för könentilloch 60 för kvinnormän
åren 2010år kvinnor mellanfrån till 65 för60Storbritannien2012, i
lågasinItalien harår föroförändrat 65 män.och 2020 ersatt pen-

flexibeltmed60 förår kvinnor ochsionsålder, för55 män, systemett
överordnadedetår. samtliga fall har6557 och Ibåda mellanför könen

förnivåpensionsålder medifå männenskvinnornassyftet varit att
höja kvinnor-uppnåttsdetta harskull,jämlikhetens attäven genomom

medräknadepensionsåldersänkaistället för männensatt mansomnas
stimuleramedelmed olikaförsökernågra år tidigare. Dessutom man

helpå deltid istället förarbeta kvaråtminstonemänniskor att ta pen-att
s1on.

minskaländer föri antalvidtagitsåtgärderSamtidigt har attett pen-
inkomsterandelenmaximalaminska denantingensionema, attgenom

sektor elleroffentliganställda iförFinlanderhållas ikan somsom
skattenvid uträkningeninkomstkällortill andrahänsynatt ta avgenom
beräk-förändra deellerNederländernaochDanmarki attsom genom

in-öka antaletpensiontill genomreglerarningsgrunder rätten attsom
Portugal.Frankrike ochitjänandeår för pensionema, som

harkostnadernaminskaförtillämpatsstrategi harEn attsomannan
prövningmedicinskstriktareEnkvalificeringsvillkoren.varit skärpaatt

blandiåter-införtsharförtidspension, annatvid beviljande av
vid in-Nederländerna harStorbritannien.ochNederländernaTyskland,

beviljadetidigareskärpningenstriktare omprövatförandet den ävenav
iförsäkringssystemenredovisningenförmåner nedan underse av

Nederländerna.
varitarbete harmänniskor ipåinriktningen ettstarkare sättaDen att
minskaförhandlingsprogramflesta ländernasdrag i de attgemensamt

ökade insatseruttryck itagit sigblandarbetslösheten. harDetta annat
på arbetsgivarnaökade kravåtgärder ochrehabiliterande attpå även

länderuttryck i deframförallt tillkommeranställda. Dettarehabilitera
arbets-också ökade kravställssjuklöneperioden. Detförlängtsom
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få ocksåsökande för skall arbetslöshetsersättning. ökadede Manatt ger
subventioner till arbetsgivare eller minskar de sociala avgifterna. Fler-

långtidsarbetslösa,åtgärder inriktats människor ellertalet har unga
svårplacerade"andra grupper.

ocksårad andra länder, har i ökad utsträckningDanmark, liksom en
svenska modellen med olika former kom-börjat använda sig den avav

åtgärder syfte arbetskraften attraktiv ochpetenshöjande i göraatt mera
har framförallt inriktatsminska utslagningen. insatserDessa mot

år åtgärdernaunder gamla. Samtidigt har de aktivare55ärgrupper som
ländernafått stå tillbaka för de "billigare" passiva dito därförofta att

arbetslös-budgetsituation till följd den fortsatt högahaft pressad aven
heten.

avtalsmässiga, pensioner har ökatBetydelsen privata, oftast överav
också försökenockså Till detta hartiden bland förtidspensionärer. att

kostnadema bidragit.minska de offentliga
harden sociala tryggheten har ökatAllt eftersom kostnaderna för

förmånema till dem iansträngningar gjorts för rikta ärstörre att som
uppnåtts på mängd olika ihjälp. harbehov Detta sätt,mest syn-enav

fönnåner,bli berättigad tillnerhet skärpa kriterierna föratt attgenom
invaliditetsförmåner. Vidare harmed arbetslöshets- ocht.ex. mansom

erhålla förmåner, eller höjtför införtinkomstbegränsningarsatt att
föremål behovsprövning.låtit förmåner bli förskatter, eller

ländersmellan olikaJämförelse6.5

försäkringssystem

förhållandena åri huvudsakredovisas nedanuppgifterDe avsersom
lands trygghetssystemförändringar i respektive1996. Eventuella som

således inte beaktats.har genomförts därefter har

6.5.1 Danmark

med detlikhetersocialförsäkringssystemet hardanskaDet stora
finansierasobligatorisktallmänt ochsvenska. Det är systemett som

inkomstbortfalltrygghetoch avgifter, och förskatter gergenom som
tjänat in sinagrundtrygghet för dem intekombinerat med rät-somen

arbetslöshetsförsäkringenförvärvsarbete. Undantagtigheter ärgenom
frivillig.liksom den svenska, ärsom,

måhända varithar intedanska socialförsäkringssystemetDet utsatt
ersättningsnivåer. finnsi Detnågra dramatiska nedskärningarför

6 SOU1997:166
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tydlig inkomstbortfallsprincipenemellertid urholkning i till följden av
påtagligt förhållande Påintjänandetaket fallit högst i till lönerna.att

fåttpensionssidan har inkomstprövningen ökad betydelse. Därutöveren
såförändrat finansieringen dehar Danmark systemen attav numera

ökad med avgifter, istället för tidigare,finansieras i utsträckning som
med skatter.

pensionsålder, år, fåbibehållit 67 detDanmark har sin höga ärmen
år få påså fyllt 50 kan förtidspensionarbetar länge. Den rentsom som

fåmöjlighetsociala grunder. Arbetslöshetsförsäkringen ersätt-attger
år medlem i a-kassa kanning längst sju och denunder ärsom ensom

ålder fåårs och efterlön fram till ordi-frivilligt lämna sitt arbete vid 60
pensionsålder.narie

långvarigErsättning vid sjukdom

år.mellan 16 och 67betalas tillFörtidspension kan ärut personer som
Danmark ochdanska medborgare bosatta iFörsäkrade ärär somsom

år mellan 15 och 67Danmark i sammanlagt minstdessutom bott i tre
frånårs ålder. särskilda förutsättningarUndantag kan dock under göras

bosättning. Oreducerad pensionvillkoren medborgare och utgesom
åri Danmark i minst 40regel till varit bosattaendast somsom personer

före 67 års ålder.efter fyllda 15 och
dennainvaliditetspension kanförtidspensionen främstFastän är en

pension beviljasäven

arbetsfömiågaår nedsatt medmellan 6718 och ärvarspersoner-
på grund ohälsahälften inte endast avmen

omständigheterår socialamellan 50 och 67 varspersoner-
hälsotillstånd beviljandetalar förexempelvis arbetslöshet och av

sådan pension.en

tillägg.grundbelopp ochalla danska pensionerGemensamt för är ettett
nivån både för-Tillägget berorGrundbeloppet inkomstprövat.är

inkomster.tidspensionärens och makens
få följ ande:får förtidspension kanHandikappade ävenpersoner som

arbetsförmågan försumbar, tillägginvaliditetstillägg och,Ett ärom-
arbetsförmåga. inkomster inkomst-förlorad dessaför Ingen ärav

prövad.
vård tillstånd kräver detta.eller derasTillägg för ständig tillsyn om-

qch detersättningsnivåer; maximibelopp, mellanbeloppDet finns tre
återstårarbetsförmågaobetydligallmänna beloppet. Om endast ut-en

år grund-maximibeloppet till 60betalas endast rättsom gerupp
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belopp, handikapptillägget och tillägg för förlorad arbetsförmåga.
Mellanbeloppet för förtidspension, omfattar grundbeloppet ochsom
handikapptillägget, kan beviljas årunder 60 arbetsför-personer vars
måga nedsatt tvåmed minst tredjedelar, år60är översamt personer

arbetsförmåga försumbar. allmänna beloppetDet omfattarärvars en-
dast grundbeloppet och kan beviljas årsmellan 18 och 67personer
ålder arbetsförmåga nedsatt med minst hälften. Dock, detärvars om
allmänna förmånstagarenbeloppet beviljas innan fyller 60 år, erhåller
han det s.k. förtidstillägget.även

Ersättning vid arbetslöshet

till andra socialförsäkringar arbetslöshetsförsäkringen fri-I ärmotsats
villig i Danmark. Arbetslöshetskassoma kopplade till fackföre-är
ningarna och indelade efter yrke.

Arbetslöshetsersättningen den maximala sjukersätt-motsvarar
ningen, högst Förmånstaket90 tidigare inkomst. ärprocent av
emellertid lägre det svenska 615 danska kronor vecka år 19962än per

månad.eller drygt 14 000 svenska kronor Personer ärper som
erhålladeltidsanställda kan teckna partiell försäkring och kanen

tvåarbetslöshetsersättning till tredjedelar det belopp somupp av
betalas till heltidsförsäkrade personer.

årMedlemmar uppfyller villkoren medlem i och arbetat iettsom
åren få26 kan arbetslöshetsersätt-minst veckor under de senaste tre

år.ning under längst sjusom

avgångFrivillig efterlöngenom

komplettering till förtidspensionssystemet och arbetslöshets-Som en
årförsäkringen införde Danmark 1979 det s.k. efterlönesystemet som

ården varit medlem i arbetslöshetskassa i minst 20 möjlig-ger som en
års ålder. såledesfrivilligt 60 skerhet lämna sitt arbete vid Detatt

till efterlön behöver inteingen prövning ochrätten varaannan av man
arbetslös. Efterlönen arbetslöshetsersättningen, dvs. högst 90motsvarar

den beräkningsgrundande inkomsten. skall dockDet noterasprocent av
beräkningsgrundande ligger väsentligttaket för den inkomstenatt

under medellönen för arbetare i tillverkningsindustrin. Idag närmaren
årersättningsnivån 60 Efter 2,5 sänkssig i praktiken ersätt-procent.

ningsnivån till dock för den efterlön82 inte vänta att ta utprocent, som
års ålder. övergång från arbetslöhetsersättningtill 63 Om det sker en

till efterlön sänks ersättning tidigare.
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komplettering till efterlön fanns tidigare 1995Som t.o.m.en
förmån årOvergangsydelse. kunde beviljas den fyllt 55 ochDenna som

års ålder.från 50 förut-försöksperiod 1995, Enunder ävent.o.m.en
få skillnad efterlön,overgangsydelse tillsättning för mot attatt var,

år.varit arbetslös i minst ettpersonen
inte arbetet helt infördesfå äldre arbetskraft lämnasyfteI attatt

möjlighet har dockfå partiell efterlön.1995 möjlighet Dennafr.o.m. att
1996.fåtal, personer slutetutnyttjats 1 000endast ett avav

efterlön vilketdrygt 120 000 uppbardecember 1996 detI somvar
år.åldersgruppen 60 66cirka 35motsvarade procent av -

finansie-kostnader har ochsyfte minskaI att statens avmer mer
från tillöverförtsunderringen efterlönesystemet statensenareav

År i a-kas-svarade medlemmarnai a-kassoma. 1984medlemmarna
uppgå tillandel beräknasfinansieringen. Dennaför 15 procent avsoma

årcirka 75 1997.procent

Tyskland6.5.2

anställdbyggersocialförsäkringssystemettyskaDet att somman
Avgif-till försäkringssystemet.betalar in avgiftereller egenföretagare

avgiftertill hälftenbestår egenavgifter ochtill hälftentema somavav
inkomstinte harFamiljemedlemmarbetalar in.arbetsgivaren egensom

vårdförmåner.fönnånsberättigade för olikaoftastär
antingen kan haolika sjukkassorförsäkrade iArbetstagarna är som
Ortskrankenkas-upptagningsornråde Allgemeinegeografisktett som

företagssjukkassorochi bransch-försäkraAOK, eller personersen,
mellanavgiftsuttagskillnader ihar funnitsyrkeskassor. Det storasamt
riskut-obligatoriskpåbörjades1994de olika kassoma eno mmen

också alla fritt väljaår 1996 kankassoma. Sedanjämning mellan
vill tillhöra.vilken kassa man

ålderspensionssystemetframförallt varitTyskland har detI som
ålderspensionssytemetför äldre.tidigt utträde Menmöjliggjort ävenett

65 årpensionsåldempensionssystemetdet nuvarandereformeras. I är
årpå 35intjänandetidfullgjort60 för kvinnor.för och Denmän som en

åldersgräns skallår.få redan vid 63 Dennaemellertid pensionkan nu
Även kvinnorförår och65 för födda 1937höjas till senare.personer

år.pensionsåldem till 65successivtefter höjsfödda 1940ärsom
Ålderspension uppfyllerbeviljas denarbetslöshetgrund somav

villkor:följande
årfyllt 60har-

18under deveckor sammanlagtarbetslös minst 52varit senaste-
månaderna
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fullgjort intjänandetid år15en-
under de tio åren före pensioneringen ha betalat in obligato-senaste-

åttariska år.avgifter under minst

långvarigErsättning sjukdomvid

Alla arbetare, tjänstemän och lärlingar obligatoriskt försäkrade iärsom
försäkrade invaliditet. Deltidsanställdapensionsförsäkringen är mot

månadslön år arbetar 15med under 580 DM 1995 mindre änsom
försäkringen. Obligatoriskt försäk-timmar vecka omfattas inteper av

vårdarockså respektive fäder bam.rade mödrarär som
principen "rehabilitering förepensionslagstiftningen gällerI pen-

rehabiliteringsåtgärder åter-kan bidra till förbättra ochsion. Om att
såarbetsförmåga, skall pensionsförsäkrings-ställa den försäkrades

medicinsk eller yrkesinriktad rehabi-institutionen i första hand bevilja
litering.

Berufsunfähigskeitsrentefinns två former invalidpension,Det av
yrkesoförmåga Erwerbsunfähigskeits-grund ochBU pension av-

arbetsoförmågapå eller förvärvsoför-pension grundEUrente av-
maga.

försäkrad arbetsför-yrkesoförmögen betraktasSom BU en vars
hälften arbetsför-måga nedsatt till mindremedicinska skäl är än avav

utbildning och likvär-mågan försäkrad med motsvarandehos frisken
färdigheter.diga kunskaper och

Förvärvsoför-svårare invaliditet.Arbetsoförmåga EU är arten av
skälpå grund medicinskasådan försäkradmögen vara som avanses

något regelbundet för-överskådlig helsttid kan utförainte under som
uppnå obetydliga in-sådant baraarbetevärvsarbete eller kan genom

år 1995.under 580 DMkomster
försäkringen underbåda krävs tillhörtpensionsformemaFör att man

avgifter under minstavgiftsmånader intj änandetid och erlagtminst 60
fåråren. försäkrade tillgodo-månader under fem Den36 de senaste

genomgått rehabilite-tid då han varit sjuk eller arbetslös,räkna sig
års och utbildning. Förringsåtgärder, efter 16 dagen högrestudier

månader. Pensionförsäkringstid 240handikappade krävsEU omen
pensionsåldem.längst till den allmännautbetalas fram

på avgifter betalatsberor hur mycketStorleken pensionen som
ålderspensionen.beräknasin. Invalidpensionen sätt somsamma
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Ersättning vid arbetslöshet

Alla anställda och genomgår lärlingsutbildning försäk-ärpersoner som
rade i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen administre-

arbetsmarknadsmyndigheten förmedlar arbete och beviljarras av som
yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Ersättningen vid arbetslöshet
består arbetslöshetsersättning och arbetslöshetshjälp.av

längeHur har till arbetslöshetsersättning beror avgiftstidrättman
ålder.och Tiden frånvarierar 156 dagar för under år42personer som

arbetat 360 dagar under de åren till maximalt 832 dagar försenaste tre
år54 arbetat 1 920 dagar under de åren.över sjusenastepersoner som

Efter fåtthar arbetslöshetsersättning under maximalt antalatt en person
fådagar kan fortsatthan ersättning i form arbetslöshetshjälp hanav om

behöver det.

6.5.3 Storbritannien

Storbritanniens trygghetssystem har förändrats i riktning grundnivåmot
med fast belopp kombinerad med ökat inslag behovsprövning. Enett av

få grundnivånförutsättning för måste ha betalat inäratt att ettman
visst antal avgifter. vissa fall kan emellertid tillgodoräkningI försäk-av
ringsavgifter ske för den allmänna försäkringshistoriken, utan att av-
gifterna faktiskt betalats in. gäller exempelvis vid sjukdom ochDet ar-
betslöshet.

Storbritannien har 1990-talet varitunder de länder denett av som
högsta andelen förtidspensionerade. Rätten till förtidspension har nu-

skärpts till endast omfatta medicinska skäl, tidigare ävenatt motmera
arbetsmarknadsskäl.

Utöver det allmänna det vanligt privatamedärsystemet numera
det äldremöjligt för arbetstagare lämna arbetslivetgörsystem attsom

pensionsåldem.före

långvarigErsättning vid sjukdom

Kriterierna för förtidspension incapacityLong-term benefit har
tillskärpts endast omfatta strikt medicinska skäl kanoch ersättningatt

endast betalas arbetsfömiågan helt nedsatt. Det finns ingenärut om
ersättningsnivå.partiell Arbetsmarknadsläget påverkar inte bedöm-

ningen. Ersättningstidens längd beroende den medicinskaär av progno-
sen.
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Den inkomstrelaterade ersättningen har slopats och medersatts en
grundfönnån. ålderstilläggEtt betalas grundfönnånen efter hurutöver
gammal arbetsofömiågan inträdde. finns två nivåer,Detnärman var en

dem års ålderlägre för blev arbetsoförrnögna mellan 35 och 44som
nivåoch högre för dem blev arbetsoförrnögna årsinnan 35en som

ålder. hushållerska fåförsörjer make eller kan högreDen som en er-
ocksåsättning. Ersättningen höjs har barn och har tillrättom man

familjeförrnåner.
uppfyller kvalifikationsvillkorenDen inte för ersättning vidsom ar-

betsoförmåga, svårkan ha till bidrag vid invaliditet Disab-Severerätt
sådanlement Allowance. ersättning krävs varit heltFör att ar-man

betsoförmögen i 28 veckor.
16 år och arbetar i minst 16 timmar i veckan,Den är översom men

har sjukdom eller handikapp begränsar möjligheternaetten ar-som
Workingbetsmarknaden, kan ansöka handikappbidrag Disabilityom

förmånAllowance. skattefri och detBidraget inkomstrelateradär en
finns inga avgiftsvillkor.

Ersättning vid arbetslöshet

oktober 1996 reglerna för ersättning vid arbetslöshet.I förändrades
månaderBidrag utbetalas med fast belopp i längst 182ett som sex

dagar. stödet.Därefter behovsprövas

6.5.4 Frankrike

består för social trygghetI drag det franska ett systemstora systemet av
Även anställdaför egenföretagare. förför anställda och ett system

kvalifikationsvillkormed vissa skillnader igäller delvis olika system
ochförmåner. anställda inom industrioch Uppgifterna nedan avser

handel.
låga pensionsålderbehållit sinFrankrike har i princip även om man

års ålderfull pension vid 60skärpt kvalifikationsvillkoren. För att
år.från 37,5 till beräknas den inkomst-har höjts 40 Dessutomnumera

inkomståren medde 25 bästa jämförtrelaterade pensionen efter
åren. sistnänmda införs dock successivt.tidigare de 10 bästa Det

år.år få arbetslöshetsersättning i femDen fyllt 55 kansom



166lInternationella 1997:166 jämförelser SOU

långvarigErsättning vid sjukdom

varitbeviljad invalidpension för-förutsättning för bliEn är attatt man
månader invaliditetenbetalat avgifter i minst tolv före detsäkrad och

arbetat i minstförutsättningkonstaterades. En ytterligare är att man
måsteArbetsförmågantolvmånadersperioden.under800 timmar vara

två tredjedelar.långvarigt nedsatt med minst
olikaInvalidpension indelad iär tre grupper:

arbetsförmåga.någon Ersätt-har kvaromfattar demGrupp 1 som-
de tio bästaförvärvsinkomsten underningsnivån 30är procent av

inkomståren.
fullständigt arbetsoförmögna. Deomfattar demGrupp 2 är er-som-

inkomståren.tio bästahåller inkomsten under de50 procent av
hjälp Er-behöverhandikappadeGrupp 3 är annan person.avsom-

utgår minimipension.till dessa i formsättning av en

Ersättning vid arbetslöshet

påarbetslöshetsersättning berortillvilken hartid underDen rättman
hargammal Allmäntförsäkrad och hurvarithur länge settmanman

tid deår ersättning under längretill50 än ärrättöver sompersoner
månaderpå fyraminimiperiodenår. till50 haFör rättän attyngre

månader eller ha arbetat 676fyraförsäkrad undervaritkrävs att man
måna-60ersättning betalasunder vilkenlängsta tid ärtimmar. Den ut

försäkrade underår har varit55 ochförder är över sompersoner som
betalasarbetslöshetsersättningmånader. innebär27 Det utän attmer

består in-ålderspension. Ersättningenhar tilltills rätt av enpersonen
miniminivå.komstrelaterad ersättning med en

Nederländerna6.5.5

omfattas försäk-krävs det förTyskland och FrankrikeLiksom i att
betalarhar arbete ochNederländernaringssystemen i att ett av-man

sjukdom handläggsErsättning vidtillgifterna systemen. numera av
ansluten till.arbetsgivarenbranschorganisationer ärsom
Storbritannien, den högstamedhade, tillsammansNederländerna

År 1993 921 000EU-länderna.förtidspensionsfrekvensen inom var
miljoner. Entotal population 7,3förtidspensionerade av enpersoner
arbetslöshetförtidspensionärertill den höga andelenorsak är att

inslagdet fannsförtidspensionkunde tilltidigare rätt utan att avge
harförtidspensionlinvaliditetsersättningfåförsjukdom. Reglerna att
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ersättning skärpteskraven församband medskärpts. Idärför attnumera
invaliditetsersättningar, undantagbeviljadeockså tidigareomprövades

år.50 Ompröv-hade fylltför demgjordes dockfrån omprövning som
tredjedelcirkaförtidspensionsärenden,000310ningen avenav

underdemi 37resulterade blandstocken, procentannat att varsomav
oförändradfick46 ersätt-invaliditetsersättning,år miste sin35 procent

ersättning.15 lägreochning procent
År och fr.o.m.veckorsjuklöneperioden tillförlängdes1994 sex

sigförsäkramöjlighetharArbetsgivarna52 veckor.1996 till attmars
branschor-ellerförsäkringsbolagprivatasjuklönekostnader ihögamot

Cirkaförsäkringen.administrerakonkurrerarganisationer vilka attom
kategorier,Vissaåterförsäkrat sig.hararbetsgivarna75 procent av

fårsjuklöneperioden ochstår utanföranställda,tillfälligtbland annat
försäkringssystemet.från allmännadetsin ersättning

också arbets-förlängdes skärptessjuklöneperiodemaSamtidigt som
skyl-blandArbetsgivaren harrehabiliteringsansvar.givarens annat en

sjukskriv-veckorsefter 13rehabiliteringsplandighet upprättaatt en
ning.

långvarig sjukdomvidErsättning

sjuklöneperio-efterdvs.52 veckor,sjuk efterfortfarandeDen ärsom
invaliditetsförsäloinglagenenligtersättningtillden, har rätt om

branschorganisa-beviljasInvaliditetsersättningenWAO. sammaav
sjukpenningen.beviljattion harsom

ålder och gradenpåvaraktighet berorochstorlekErsättningens av
hän-arbetsförmågan inte längrebedömningarbetsoförmåga. Vid tasav

beräk-yrkesområde. Denutbildning ochtidigaretilltas personsensyn
inkomstentidigaredenbestår delsinkomstenningsgrundande egnaav

inkomstentidigare störreminiminivå. utgörDendelsoch an-enav en
beviljas.förtidspensionäldreberäkningsunderlaget närärdel manav

fårutbetalas,börjarinvaliditetsersättningenårfyllt 33 närDen som
lönen. Pe-utgår från denersättningperiodviss senasteunder somenen

år33 37åldersgruppenimånader förfrån§ rioden personersexvarar -
l år och58år förtill ärpersoner somsex

invaliditetsersättningen.ersättningsnivåer ii olikafinns sjuDet
viddagslönenfrånKompensationsnivån 14varierar procent en ar-av
dagslönentill 7015 25betsoförmåga mellan procentprocent av-

förmånstakfinnsDetpå 100arbetsoförmåga 80 ettvid procent.en -
denfall, försärskildautbetalas. Ikanersättninghurför somstor som

kompensationsnivånvård tillsyn, kanochkontinuerligbehovhar av
dagslönen.från 70 till 100ökas procent av



168 Internationella jämförelser SOU 1997: 166

Den fortfarande arbetsofönnögen efterär den första periodensom
med ersättning har till ersättningrätt beviljas för längsten som som

årfem i Grundbeloppet på denna ersättning beräknas på basistaget. av
den officiella minimilönen och graden arbetsoförmåga. I regelav ges
dessutom tillägg beräknat på grundvalär den lönenett senastesom av

ocksåoch avhängigt vid vilken ålderär blirsom av som personen ar-
betsoförmögen.

Ersättning vid arbetslöshet

Den blir ofrivilligt arbetslös har till ersättning enligt lagenrättsom om
arbetslöshet WW.

I arbetslöshetslagen finns fonner ersättningar; inkomstrelate-tre av
rad betalas årersättning i högst fem beroende på hur längeutsom per-

har arbetat. fåFör ersättning i år årsfem krävs 40 arbete.attsonen
Förlängd tvåi högst år år3,5 för dem årersättning fyllt 57,5 vidsom
arbetslöshetens början korttidsersättningoch i månader för densex

inte har till långtidsersättning uppfyller interätt kvalifikations-som
villkoren, dvs. arbetat minst dag i veckan i minst 26 veckor underen en
period 39 veckor.av

Den fyllt 57,5 år behöver inte fårarbetssökande utansom vara er-
sättning tills han eller hon uppnår tidpunkten för den allmänna pen-
sionsåldem år.65-

Den inkomstrelaterade uppgårersättningen till 70 procent av
tidigare dagslön. Förlängd ersättning och korttidsersättning uppgår till
70 den åldersrelaterade lagstadgade minimilönen.procent av
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ersättningtillförKriterier rätt7

Sammanfattning

utredningenföreslårförtidspensiontillförkriteriernagäller rättNär det
Ändringama syftarregler.nuvarandetillförhållandeändringar ivissa

arbetsförmågan börbedömningenhurledning förökadtill avatt ge
sjukpenning.gälladelartillämpliga ävenskall iändringartill. Dessa

kriterierdeskall följalångtidssjukpenningtillPrövningen rättenav
föreslår utredningenVidaresjukpenning.tillföreslås gälla för rättsom

skallersättningarbetsförmåga för helnedsättningpåkravetatt av
arbets-helåttondelartill sjunuvarande 100frånminskas procent av

förmåga.
legatgrundtankardetillprincipsig iansluterUtredningen som

dvs.förtidspension,till attkriterierna för rättutvecklingenbakom av
arbetslöshetsförsäkringssystemenochsocial-ochfrämjasarbetslinjen

tydligareangelägetdetemellertid är attUtredningen attrenodlas. anser
ärendei rätttillskallarbetsförrnågebedönmingen etthur omange

införassystematik börEnohälsoförsäkringen.innantill ersättning ny
också bosätt-ålderfrämstfaktorerför hur menpersonenssom

liknandeandraochverksamhettidigareutbildning,ningsförhållanden,
skall beaktas.omständigheter

alltid,arbetsförmågaböruppfattningutredningensEnligt personens
omställ-andraellerrehabiliteringtillmöjligheterbeaktandemed av

individu-hennesellerutgångspunkt i hansmedfastställasningar, egna
hän-liggerdettaarbete. Isig attförsörjaförutsättningarella att genom
ellermedmöjligheterfaktiska attindividensmåste tilltas egnasyn

exempelvissidaförsäkringskassansfrån ut-rehabiliteringsinsatserutan
förmågautvecklaellertillvarapåyrke eller sättsig, byta tabilda annat

Å såsjälvklartdetsidanandra attärarbete.försörja sigatt genom
måndenibetalasskallinteersättning utmåstehuvudregeln attvara
möj-finnsreglernuvarandeEnligtföreligga.arbetsförmåga bedöms

eftergeföreligger,skälsärskildaförsäkringskassan närlighet för att,
arbetvörmåge-vidarbetsförrnågannedsättning attkravet genomav

bosättningsförhållan-ålder,omständigheterbeaktabedömningen som
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den, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande omständig-
heter. Detta kan tolkas vid den sedvanliga arbetsförmåge-attsom man
bedömningen helt skall bortse från dessa faktorer. Utredningen föreslår
därför ändring innebär det i lagtexten tydligare framgåratten som att
arbetsförmågebedömningen alltid skall med utgångspunktgöras i in-
dividens faktiska förutsättningar försörja sig arbete. Möjlig-att genom
heten i vissa fall efterge påkravet nedsättning arbetsförmåganatt av
bör i stället sikte på från den enligt huvudregelngörta att avstegman
absoluta kravet rehabilitering eller omställning. Detta innebärannan
i princip förslag införa systematik i bedömningenett attom en ny av

till ersättning. Således skall arbetsförmåganrätt först bedömas med
utgångspunkt i individens förutsättningar med beaktandeegna av
eventuella möjligheter till rehabilitering och omställning såsomannan
flyttning till Om det då framkommer medort etc. attannan en person
beaktande vissa omställningsåtgärder har arbetsförmåga, detav men
med hänsyn till exempelvis hans eller hennes ålder inte kan rim-anses
ligt hänvisa honom eller henne företa flyttning tillatt att orten annan
med bättre arbetsmarknad, byta yrke eller medverka i rehabilite-en
ringsåtgärder, skall det möjligt vid efterkommande pröv-attvara en
ning, särskilda skäl föreligger, efterge kravet nedsättningom av ar-
betsförmågan.

Vidare föreslås förtydligande i lagtexten innebär försäk-ett attsom
ringskassan vid bedömningen huruvida sjukdom eller nedsätt-av annan
ning fysiskaden eller psykiska prestationsförmågan föreligger, skallav
bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande
skäl. föreslåsDessutom klargörande den s.k. steg-för-steg-be-ett attav
dömningen vid bedömning arbetsförmåga gäller vid bedöm-ävenav
ning till förtidspension och skallrätt gälla vid bedömning tillrättav av
långtidssjukpenning.

En konsekvens de grundläggande principer gäller vidattav som nu
bedömning arbetsförmåga dessutom enligt utredningens uppfatt-ärav
ning den särskilda bestämmelsen hushållsarbete i hemmet kanatt om

bort.tas
Även regeln bedömningen arbetsförmågan skallatt görasom av

efter grunder den föreliggande nedsättningenoavsett artensamma av
arbetsförmågan bör enligt utredningens uppfattning utmönstrasav nu

från lagtexten.
Utredningen har förutsatt regeringens förslag till 25rättatt om pro-

arbetslöshetsersättning för den beviljats 75cent ersätt-procentssom
frånning ohälsoförsäkringen och arbetslös resterande 25är procent,

också blir riksdagens beslut. Ett alternativ till 25 arbets-procents
löshetsersättning kan emellertid förutsättning för beviljandeattvara en



i 171till ersättningjörKriterier rätt1661997:SOU
ri

förarbetetillgängligtockså finnsdet ettersättning är att75 procentsav
arbetsförmågan.kvarståendedenpersonen

vidgällaskallvadförtydligandentillförslag somUtredningens av
arbetsför-påsikte näremellertidarbetsförmåga, tarbedömning av

arbetsmarknaden.den öppnaarbetetillrelaterasskall ettmågan
förtidspension.tillbedömning rättvidskallalltid görasVilket av

ersättningtillbedömningen rättenstegvisadengällerdet avNär
arbetsförmåganinnebärDetändring. attingenutredningenföreslår

arbetetdettillrelaterasskallhandförstai egnafortsättningeniäven
möjlig-dessaFörstarbetsgivare. närnuvarandehosarbeteeller annat

skallrehabiliteringsåtgärder,stödmedblanduttömda, annat avheter är
den öppnaarbetetill ar-relateras annatarbetsförmågan ett

betsmarknaden.

försäkringssystemenRenodling7.1 av

försäkringssystemenoffentligaderenodlingår harUnder avensenare
uppkommitkostnaderrenodlingen ärförMotivet att somgenomförts.

inomskall hanterasutsträckningmöjligaiohälsagrund störstaav
skall hanterasarbetslöshetenförkostnadensocialförsäkringen attsamt

förutsättningarstörreHärigenomarbetsmarknadspolitiken.inom ges
olikamellanprioriteringarpolitiskaochresursanvändningeffektivför

kanmedförrenodlingen attsamtidigt personertrygghetssystem som
hanteraförutsättningarbäst attharmyndighetdentillhänvisas som

upprätthållaförviktigvarithar attRenodlingen ävensituation.deras
för-skallersättningAttförsäkringssystemen.tilltilltroallmänhetens

viktigtkriterieruppställda ärvissauppfyllerbehållas de sompersoner
tilltro.dennaför

varitdetharförtidspensioneringochsjukförsäkringgällerdetNär
förbetalasförsäkringenfrån utersättningmotverkaangeläget attatt

socialahänförlig tillhandförstai ärarbetsförmåganedsättning somav
männi-kravställs större attDetlivsproblem.generellaoch numera

sittarbetafortsättaförhindradesjukdomföljd är atttillskor avsom
rehabi-imedverkaarbetsgivare,ellerarbeteskall bytaarbetevanliga

sjukdom,sinde,till trotseller flyttaliteringsåtgärder ort omannanen
förtidspensione-frånErsättningarbetsfönnåga.kvarståendehar en

sjukdom,drabbats ettharförbehållen denskallringen enavsomvara
medförtfunktionsnedsättningellertillståndsjukdomsliknande somen
försörjaförmåganarbetsförrnågan, dvs. attnedsättningvaraktig aven

försäkradedenförutsätterersättningtill attarbete. Rättsig egetgenoml försörjningtillmöjlighetsinförbättramöjlighetharinte egenatt
Förtidspensionsig.utbildaellerbostadsortarbete,byta somattgenom

m,
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tillhela tiden framunderalltidsåbetalasbeviljats gott sompersonen
mister arbets-ålderspension. Dedess den ersätts sompersonerav

ellersjukdomföljdtillår ellerredan iförmågan annanavunga
förtidspensionregelhar iarbetakunnataldrig harfunktionsnedsättning

därförharFörtidspensionssystemetårtionden. storfleraunder en
föranleddainkornstbortfalllångvarigtskyddbetydelse mot avsom

funktionsnedsättningar.tillstånd ellersjukdomsliknandesjukdomar,
hakriterier bedömssocialförsäkringssystemetsenligtPersoner som

eller för-sjukpenningtillberättigadesåledes intearbetsförmåga ären
fåkanomedelbartfall de inteför detdeAvsikten etttidspension. är att
fåskall kunnaarbeteförsörja sigpåjobb eller sätt eget er-annat genom

till skill-arbetslöshetsförsäkringen. Dennahand ärfrån i förstasättning
avseddomställningsförsäkring och inteförtidspensionenfrån attnad en
arbetslösedenAvsiktenförsörjningsbehov.långsiktiga ärklara att

praktikutbildning,i denoch deltaskall söka arbetekontinuerligt m.m.
funk-konsekvenserAndralämplig.arbetsförmedlingen avansersom

ersättningsnivåersåvälomställningsförsäkringtionen är att somsom
socialförsäkringen.gäller inomfrån vadförrnånstak skiljer sig som

ochuppgifterförsäkringssystemensolikamellan deSkillnaderna
gränsdragning förstriktdet finns närbehovetvillkor stärker att enav

Samtidigtbetalningsansvar.skall haförsäkringssystemrespektive
så bedöm-samverkar,påockså ökade kravställer det attsystemenatt

harmonierararbetsförmåga socialförsäkringssytemetinomningen av
arbets-arbetslöshetsförsäkringeninomför ersättningmed villkoren om

för-stå arbetsmarknadensskall tillförsäkradeförhet och denatt
fogande.

regler för tillNuvarande7.2 rätt

och sjukbidragförtidspension

försäkring skall iEnligt kap. § lagen allmän AFL7 1 en personom
arbetsförmågaåldern år få hans eller hennes16 64 förtidspension om-

ellerpå grund sjukdom eller nedsättning den fysiskaav psy-av annan
prestationsförmågan fjärdedel och ned-kiska nedsatt med minstär en

nedsättningen arbetsförmågansättningen kan varaktig. Kananses av
bestående avsevärd tid harinte varaktig kan den bli förantasanses men

till tidsbegränsat sjukbidrag.rätt ettpersonen
den januari gäller enligt kap. vid be-Sedan 1 1997 7 3 § AFL att

mån arbetsförmågan indivi-dömning i vad nedsatt skall beaktasärav
förmåga sådantdens försörja sig själv förvärvsarbete äratt somgenom

normalt förekommande arbetsmarknaden, eller lämp-annatgenom
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skallBedömningenförsäkrade.för dentillgängligtarbeteligt ärsom
nedsätt-föreliggandedengrunder oavsett artenefter avgöras samma

skäliglikställs iarbeteinkomstMedprestationsförmågan.ningen avav
särskildafinnsdetOmi hemmet.hushållsarbetevärdetomfattning av

be-nedsättningarbetsförmågansbedömningenfår viddetskäl för av
ochutbildningbosättningsförhållanden,ålderindividens samtaktas

Bedömningenomständigheter.liknandeochverksamhet av ar-tidigare
heltids-tillförhållandei ettskallnedsättning görasbetsförmågans

arbete.
gälldereglersärskildadevidarehar1997januariden l somSedan

avskaffats.äldreår eller60försäkrade ärför som

ochförtidspensionpartiellochHel7.2.1

sjukbidrag
lagstift-år 1963. Deninfördesformnuvarandei sinFörtidspension nya

folkpensionslageninominvalidpensionentidigaredenningen ersatte
inkomst-tidigareår 1913. Densedanoförändradvaritprincipisom

invaliditetsbegreppetutformadesIstället enslopades.prövningen som
bedöm-handförstafaktorer. Imedicinskagrundadarbetsinvaliditet
beaktaskulleoch därutövermedicinskaförsäkradesden statusdes man

möjlig-påverkadefalletenskildai detomständigheterdesamtliga som
och för-åldersåsomarbetsfönnågåterståendedenutnyttjaheten att ,
dylikt, iyrke ochutbildning,krafter,avseendemedutsättningar

vidtagits.rehabiliteringsåtgärderdetfall efterförekommande att
tredjedelartvåfrånnedsättning sänktesarbetsförmåganspåKraven
sjättedelarminst femmednedsattarbetsförmåganhälften. Omtill var

iarbetsförmågan nedsattersättning. Varfullerhöllsprocent83
två tredjedelstredjedelartvåminstmedomfattning utgavsmindre men

hälftenmed minstnedsattarbetsförmågan utgavsochersättning varom
År ersättningså halvregelnändrades1970ersättning.tredjedels atten

minst hälften.medarbetsförmåga nedsatttill denutgavs varvars
fjärdedelsochfjärdedelsnivåernainfördesjuli 1993 tre1Den en

tredjedelsnivân.tvåslopadesSamtidigtförtidspension/sjukbidrag.
krävsså detskärptesförtidspensionhelför till attKraven rätt numera

då detfrån tidigareskillnadtillhelt nedsatt,arbetsförrnågan är varatt
försjättedelarfemmed minstarbetsförmågan nedsatttillräckligt att var

AllmännarekommenderarRiksförsäkringsverkethel pension.tillrätt
arbets-bedömningvidförsäkringskassanråd 1997:4 att personsav en

regelbun-ersättning,eller honhanbeaktaförmåga skall utanäven om
sin arbets-sådant värde förochomfattningsådandet utför arbete av

anställasskulle behövauppdragsgivareellergivare att ompersonen
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arbets-utfördeintemotsvarandenågoneller personannanpersonen
nivånlägstaår, denkronor6 000understigandeInkomstuppgiften. per

bedömningviddock intebeaktasinkomst,sjukpenninggrundandeför
arbetsförrnågan.av

förtids-nivåerna inomförändringarnamed deAvsikten senaste av
tillanpassninguppnå ersätt-alltframförpensioneringen att envar

då1990juliden 1ändrats tresjukpenning,ningsnivåema för som
juliden 1ersättningsnivå infördes. Förefjärdedelsochfjärdedels en

nivåernaskildahalv. Deochnivåerna helsjukpenning1990 utgavs
hadedeninnebarförtidspensionoch attsjukpenning var-enför som

inte25 till 49skiktetarbetsfömiågan i procentnedsättning varaktig av
däremotmedansjukbidragellerförtidspensiontillberättigad personen

propositionensjukpenning. I25tillberättigadkunde procents an-vara
förtidspensionochsjukpenningmellansamordningenbl.a.fördes att

fickFörändringenrehabiliteringssynpunkt.fördelarmedföraskulle ur
uppbar halvreglernaäldreenligt demänniskorför debetydelse som

sin arbets-mån ökanågonimöjlighethadeochförtidspension attsom
sådan ök-nivåerna innebartidigareheltid.till De attdock intetid, en

nedsättningarbetsförmåganskravetledde tillarbetstidenning attav
förtidspen-sådant fall drogsuppfyllt. Ihälften inteminstmed ettvar

sin helhet.in isionen

arbetsförmågaochsjukdomBedömning7.2.2 av

människor ekono-tillförsäkraförtidspensioneringenmed ärSyftet att
arbetsförmågan.nedsättningellerförlustvid förtidatrygghetmisk av

ellersjukdomförersättningtillinteFörtidspensioneringen syftar att ge
Avgörandesig.följdtillstånd i förochorsakadehäravkroppsskada eller

harFörtidspensionenpåverkas.försörjningsfömiåganhurskall vara
kompensationtillsyftarlytesersättningaldrig attutanavsetts gevara en

grund isinharkonsekvenserförsörjningsekonomiskasådanaför som
från till fallfallvarierarkonsekvenserskada.eller Dessasjukdom

dessutom ioch de kanomständigheter,på skiftandemängdberoende en
åtgärder förolikapåverkasutsträckningmindre attellerstörre genom

ellerheltmöjliggöra förarbetsförmågan eller förhöja attatt personen
arbetsförmågan, exempelvisåterståendeutnyttja dendelvis genom

rehabiliteringsinsatser.
förtidspensioneringeninomtillämpasinvaliditetsbegreppDet som

medicinska faktorer.grundadarbetsinvaliditetbeskrivaskan ensom
sjukdomstillstånd ellermåste föreliggaindividenHos ett annan me-en

arbetsförmågan nedsattskallbetingad orsak. Dessutomdicinskt vara
handikapp, hurmedicinsktbetyderfjärdedel.med minst Detta att etten
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förvärvs-förtidspensiontillinte rättdet kanallvarligt än omgervara,
fjärdedel.med minstnedsattförmågan inte är en

Sjukdomsbegreppet

försäkringallmäni lagendefinieratintesjukdom ärBegreppet om
för-lagenssökas ifår stödlagstiftningentillämpningenVidAFL. av

Socialvårdskom-området.påutvecklatspraxisdenocharbeten som
försäkring"allmänbetänkande " Lagi sittföljandeskrevmittén om

1944:15SOU

inte iföreliggersjukdomhuruvidabedömandevidMan avsynes
ochspråkbrukenligt vanligttill vadhålla sighand haförsta att som

sjukdom.såsomuppfattningläkarvetenskaplig är attgängse anse
betecknaskunnasåsom sjukdomtordeutgångspunktdennaMed

hängerintesjälstillstånd, vilketellerkropps-onormaltvarje sam-
sjukdomsprocessEfterlivsprocessen.vanligadenmed enman

samband medstympningarellermissbildningarkvarblivande utan
Å sidanandrasjukdom.dock icke räknasbörsjukliga symtom som

sådansåsomsjukdomsprocessen ävensjälvaendastbör icke utan en
rubbningnedsättning ellerkvarståendesjukdomsprocessenefter av

sjukdom. Detillståndet räknaskunnapsykiskaellerfysiskadet som
med detsammanhängaförändringarfysiologiskastörningar och som

tyd-barnsbördochhavandeskapmed äroåldrandet ellernaturliga
samband medstå idesjukdomar,betrakta enärligen icke att som

normala livsprocessen.den

denExempel detutvidgats.successivt ärhar ut-Sjukdomsbegreppet
graviditeten,understörningarbeträffandeskettveckling synensom

Tillstånd undertrötthetstillstånd.ochoperativa ingrepp samt gra-sorg-
sjukpenningtillrättspraxis ärnuvarandeenligt rättviditet geansessom

fostertillväxt,otillräckligmissfall,hotandeförtidsbörd,bl.a. hotande
ingreppoperativaRH-immunisering. Exempeltvillinggraviditet och

sterilisering,abort,kejsarsnitt,sjukpenningtill ärrätt t.ex.gersom
ochvävnadsdonation. Sorg-eller trötts-skönhetsoperation och organ-

sjukpenning.tilldöd kanhetstillstånd anhörigsvid rättnärat.ex. ge
till för-utvidgning vad gälldevissskedde rättjanuari 1977Den 1 en

missbruk bland-formeralkoholmissbruk, andravidtidspension samtav
AFLuttryck i kap. 3 §kom till 7missbruk. Utvidgningenformer av

meningentilläggetgenom av
denefter grundskall"Bedönmingen göras oavsett arten avsamma

arbetsförmågan".nedsättningenföreliggande av

1976/77:44låg till grund för ändringen prop.den propositionI som
med andragäller förprinciperanfördes bl.a. att personersomsamma
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miss-till demförtidspensionfrågaitillämpas sombörsjukdomar om
m.fl.alkoholbrukar

. sjukdomsbegreppet.förtydligandeskedde1995oktober ettl avDen
härefterAFL att§kap. 73I angavs

försäkradesdennedsjukdom sättervid ar-"sjukpenning utges som
skallbedömningdennaVidfjärdedel.minstmedbetsförmåga en

lik-ochsocialaekonomiskaarbetsmarknadsmässiga,frånbortses
skäl".nande

motive-följande201994/952147propositioneniRegeringen s.angav
förtydligandet.tillring

mellanavvägningarsvårainnebärsjukdomsbegreppdefinieraAtt ett
anledningintefinnsDeteller inte.sjukdomskallvad somansessom

sedansketthardornstolspraxisutvidgningden somattatt tro genom
generelltdetinneburitharinfördes attsjukdomsbegreppnuvarande

sjukdoms-tillämpningdenhelleroch inte attför generöst avärsett
domstolspraxis inte utgördennautvecklats enbegreppet genomsom

med sjuk-skallformelltvadbestämning förtillräcklig avsessom
vadpreciseringanledninghellerinte attfinns troatt avdom. Det en

i vissaskullesjukdom änmed begreppetskall meravsessom - bedömningenhar göraför demunderlätta attundantagsfall som- sjukdoms-förändringEninte.ellerföreliggersjukdom avom
gränsdragningsproblem.skapatroligtvisskullebegreppet nya

sjukdoms-tillämpningeniglidningdeniställetProblemet är av
socialförsäk-inomochläkarepatienter,hosskettbegreppet som

ringsadministrationen.
före-denmedavsikten21s.propositioneniframhöll attRegeringen

ellerinskränkningsig ut-inteförändringenslagna enenvarevar
iställetskulleFörändringensjukdornsbegreppet. somvidgning sesav

i AFL.reglerassjukförsäkringdetförtydligande äratt somett enav
ellersjukförsäkringenfrånersättningtillförförutsättning rättEn

arbetsförmågan skallnedsättningenförtidspensioneringen varaär att av
tillstånd. För-medicinsktjämställtdärmedellersjukdomorsakad ettav

före-mån sjukdomvadibedömningvid sinskallsäkringskassan av
ellersocialaekonomiska,arbetsmarknadsmässiga,frånbortseligger,

innebärDettaexistentiellproblemförhållanden, art.liknande t.ex. av
ochsåsom utbildningtilläggskriterierdetillhänsynmindre tasatt

därmedbosättningsförhållanden ochålder,verksamhettidigare samt
bedömningen.påverkatillåtitstidigareomständigheterjämförliga som

ellersjukdomfall detförbehålls de där är etttill ersättningRätten
arbets-individensnedtillståndmedicinskt sätterjämställtdärmed som

för för-arbetsförmågan konsekvenserharnedsattaförmåga och den
förekom-normaltarbetsmarknadenförsörja sigmågan att genom

mande arbete.
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vilket§ AFL7i 3 kap.förändringgjordes detjanuari 19971Den en
grund-detbedömningenvidjustdetförtydligade är avytterligare att
ifrågakommakanallsAFLenligtersättningförkriterietläggande om

för-andraflermedarbetsmarknadsmässigafrånskall bortsesdetsom
hållanden:

försäkradesned densjukdom sätter ar-vidSjukpenning somutges
sjuk-bedömningVidfjärdedel.minstmed ombetsförmåga aven

ekono-arbetsmarknadsmässiga,frånskall bortsesföreliggerdom
förhållanden.liknandeochsocialamiska,

arbetsförmågaBedömning av

steg-bedömningenförSteg

skallAFLförsäkringallmänlagen3 §kap.och 7§kap. 7Enligt 3 om
handförstaIstegvis.arbetsförmåga görasbedömning personsenav

tilldärefterocharbetettidigaretill detrelaterasarbetsförmåganskall
Personer4.1stegarbetsgivarennuvarandedenhosarbeteannatett -

sinhosarbeteerhållamöjlighet annatharrehabilitering atteftersom
ellerhanförsäkringen,från ävenersättningfår tillarbetsgivare omrätt

arbete ärutförakunnaskulle annatrehabilitering, nor-somhon utan
möj-saknasdäremotdetarbetsmarknaden. Omförekommandemalt

sådant arbeteellerarbetsgivaren, etthosarbetetillligheter omannat
arbetsförmåganrehabiliteringsinsatser prövaslångvarigaalltförkräver

Alltförarbete.förekommandenormaltarbetsmarknadenannatmot
sådanasammanhangetdet härirehabiliteringsinsatser ärlångvariga

år.tidpågå längre änbedöms ettsom
arbetsmarknaden iarbetsförmåganskall prövas6 mot5 ochI steg

övrigt.

arbetsmarknadenpåklaraförsäkrade annatden5. KanSteg
insatserarbete,förekommande extrautannormalt

arbetsgivare,nuvarandehosarbetetillmöjligheterdet saknasOm annat
rehabiliteringsinsat-långvarigaalltförkräversådant arbeteeller ettom
arbetsmarknaden iarbetsförmågaindividens prövasskall motser,

klarahar, kaneller honhansjukdom ettdenövrigt. Om trotspersonen,
ellerhanarbete harförekommandenormaltarbetsmarknadenpåannat

bedömasskallfrån försäkringen. Personenersättningtillintehon rätt
dehonom. Itillgängligt fördirektintearbetet ärarbetsför även omsom
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iställetförsäkradeskall dentillgängligtnågot arbetefinnsfall det inte
arbetslös.somanses

medsärskilt föranordnassysselsättninggällerdetNär personersom
1996/97:28prop.förarbetenaenligtarbetsfömiåga detkrävsnedsatt

arbetesådant skyddaterbjudsfaktiskt ett16 däremotsid. att personen
försäk-frånersättningtillföreliggaskall rättinte längredetför att

ringen.
rehabilite-ske innanskalli övrigtarbetsmarknadenPrövningen mot

klarlagtsdetsedanförstDet attringsåtgärder ärövervägs. personen
rehabiliteringsåtgärderförvärvsarbeteförmåga utförasaknar att som

ställningstagandeochundersökningFörsäkringskassansskall prövas.
dendockrehabiliteringsåtgärder förutsätter attbehov avpersonsenav

arbets-denarbetei öppnadirektplaceraskanförsäkrade inte annat
1994/95:SfU 10.marknaden

på arbetsmarknadenförsäkrade klaraKan den annatSteg
rehabiliterande insatserefter vissaförekommande arbetenormalt

omskolningellerutbildningt.ex.

Även tids-i gällandeutgångspunktmedskeprövningenböri detta steg
cirkainterehabiliteringen bör änd.v.s.rehabilitering,för ta merramar

anspråk.år iett
rustadsyfta tillbörRehabiliteringsinsatsema göra attatt personen

arbetenågot lämpligtOmpå arbetsmarknaden.lämpligt arbeteklara ett
harrehabilitering,avslutadeftertillgängligtfinnsinte personenmen

betalasocialförsäkringensådant, skall inte längreförmåga utföraatt ett
någon ersättning.

förekommande arbeteNormalt

beaktasmån arbetsförmågan nedsatt skalli vadVid bedömningen ärav
sådant förvärvsarbeteförmåga försörja sig självindivids att genomen

kap. § 5:earbetsmarknaden 3 7förekommandenormaltärsom
stycket AFL.stycket och 7 kap. 3 § 1:a

förhållande nationella arbetsmark-till denBedömningen bör igöras
låta endast omfattaNågon bedömningenbegränsning tillnaden. att ar-

nivå såledespå regional bör intebetsmarknaden lokal eller göras.
påverkasförekommande arbeten""normaltVad kansom anses vara

propositionbestående. Regeringen har ifaktorer inte ärav som
övergripande benämningen1996/97:28 sid. 17-18 med denangett att

tillämpningen till för-"normalt förekommande arbeten" kan anpassas
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ändras. Be-behöverreglernaarbetsmarknadenpå attändringar utan
indivi-iutgångspunktmedskallfalletenskilda görasi detdömningen

ochföreliggersjukdomvilkenAvgörande ärsjukdom.dens som
Enarbete.förmågan utförainskränker ettsjukdom attdennavilket sätt

förvärvs-psykisk. Denkonsekvenser änandrafårsjukdomfysisk en
i för-bedömasbehövakansjukdomenkvarfinnsförmåga trotssom

ochfysiskaställerskildarad sätt psy-till arbetenhållande ensom
olikaolikapåverkaocksåkansjukdomkrav. Samma personerkiska

skall tilläm-fastställdakonsekvenserdess ärochsjukdomNärsätt. en
utnyttjasarbetsfönnågan kankvarståendeden avbedöma omparen

förvärvsarbete ärsjälvsigförsörja ettför van-somatt genompersonen
sjukdomenOmarbetsmarlmaden.påförekommandenormaltellerligt

endastarbetespecifiktklarakanenbart ettmedför somatt personen
rimligtintedetutsträckning kanbegränsadmycketiförekommer vara

medarbetedettatillförhållandearbetsförmåga ihansbedömaatt
arbete.dettaerbjudsfaktiskthanmindre än att

sådant för-exempelråd 1997:4 etti AllmäntRFV har angett ett
hållande:

sin sjuk-grundharsjukdomsvår allergiskmedförsäkradEn av
försäkra-finmekaniker. Denyrkesutbildningsigskaffatdom somen

arbetsmiljö.saneraddammfri ochkräversjukdomdes extremten
förekom-arbetesådantnågoterbjudasomgåendeintekanHan som

kanarbeteavvaktanIomfattning.begränsad atti mycket er-mer
från försäk-ersättningtillhan habedömsförsäkrade rättbjudas den

han be-uppfyllda kanvaraktighetförkriteriernaBedömsringen.
arbete.specielladettaerbjudshani avvaktansjukbidragviljas att

be-försäkringskassan1996/97:SfU6 bör deförarbetenaEnligt avsom
förekom-normaltarbetsmarknadenpåarbetsförmåga fördöms ha ett

arbetsmarknadsmyndighetema.arbetsföraocksåarbete,mande avanses
Riksförsäk-mellanfinnsviktenUtskottet poängterar att samsynenav

arbetsmarknads-ochå sidan,försäkringskassomaochringsverket ena
samarbeteUtskottet förutsättersidan.åmyndigheterna andra ettatt
nivå därpå centralfallenskildasåväl iemellandemsker som

möjlighetharArbetsmarknadsstyrelsenoch attRiksförsäkringsverket
gäller be-handläggningen. Detta ävenrekommendation förutfärda

normaltarbetsmarknadenpåskallvaddönmingen varaansessomav
handi förstamening,utskottetsenligtförekommande arbete. Det är,

påutnyttjas denarbetsförmåga kanhelt klart har somenpersoner som
försäkringen.frånfå ersättningskallintearbetsmarknadenöppna som

försäkringskassanråd 1997:4Allmännarekommenderar iRFV att
bedömningengällervadarbetsmarknadsmyndighetemasamrådet med

förekom-normaltarbetsmarknadenvad skall varaansesav som
generellt.enskilda fallsåväl imande arbete som mer
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ytterligareråd 1997:4Allmänt angetthar iRiksförsäkringsverket
ställningstagandenkassomasförvägledning nor-exempel omtvå som

arbete:förekommandemalt

Exempel
grundindustri kaninomarbetatförsäkrad rygg-tung avEn som
rehabilitering igenomgårHanarbete.sittmedfortsättaintebesvär
utbildning kanavslutadEfterel/teleteknik.inomutbildningform av lågkonjunk-grunddeteftersomnågot arbeteberedasinte avhan

förtids-ansökeryrke. Hanhansinomarbetsbristråder omnyatur
arbetsförmåga i dethansbedömerFörsäkringskassan attpension.

därförbeviljasfjärdedel. Hanminstmednedsattinteyrket är ennya
förtidspension/sjukbidrag.inte

Exempel
sekreterare.arbetarglesbygdenibosattförsäkrad ärEn somsom
arbete. HondettamedfortsättaintesjukdomgrundkanHon av

kravlikaställerinteheltidsarbete storaklarakunnabedöms ett som
idock intefinnssådant arbeteNågottidigare.detpå somarmarna

arbetsför-bedömningenEftersomhon bor.landetdelden avav
för-denarbetsmarknadennationella ärdenmågan skall göras mot

fall hondetföitidspension/sjukbidrag. Itillberättigadsäkrade inte
blibedömningenkanålderspensiontillkvartidkortharendast en

skäl.särskildahänvisning tillmedannanen

skälSärskilda

beaktas änarbetsfönnågan kan rentäven annatbedömningVid me-av
arbetsför-påverkakanfalletenskildadetiförhållandendicinska som

för-kunnasjukdomsinförmågaindividensdärmedmågan och att trots
förarbetena prop.enligtkanförvärvsarbete. Detsigsörja genom

till denhar närasigsid.1996/97:28 12 röra person somenomex.
och arbets-socialtsig ibefinnerochpensionsåldemallmänna ensom

situation.marknadsmässigt utsatt
medfallet kanenskildai detförhållandenabedömningsamladEn av

tillfall ledaskäl vissasärskilda i attbestämmelsenstöd en per-omav
ändå inte be-restarbetsfönnågavissharmedicinsktrent enson som

tilloch därför harvillkor ersätt-rimliga rättförsörja sigkunnadöms
tillhänsyntidigare,liksombedömningen kan,Vidning. tas personens

yrkeser-tidigareutbildning,bosättningsförhållanden liksomålder och
fakto-sammanvägning dessaförhållanden. Enliknandeochfarenhet av

påverkabegränsad omfattningkan iåldern skall väga tyngst,varavrer,
lång tidålderskriteriet hurmedåsyftas ärbedömningen. Det per-som

pensionsåldem.allmännatill denhar kvarsonen
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ål-tilltid kvarkortrelativthabörpropositionenEnligt enpersonen
uppräknadedebeaktandemedbedömningförderspension avatt en

efterbedömningresultat äntillledaskall kunna annatettfaktorerna en
tillämpaheller sär-skall inteFörsäkringskassanskäl.medicinskarent

bedömningdärfalli deendastersättningsfallvarjeregeln i utan en
acceptabeltickeskullekriteriermedicinska ettenbartgrundval geav

resultat.
exempeltvå väg-följande1997:4rådallmänti angett somharRFV

skäl:särskildatillämpningenvidledning av

Exempel 1
med sittinte fortsättasjukdomgrundförsäkrad kan63-årigEn av

lämpligthonomförklaraskullehan annat ar-arbete etttidigare men
bostadsortenberedas honomintekanarbetesådantNågotbete.

flyttningtillMed hänsynpendlingsavstånd. attrimligtinomeller en
för-denförkonsekvensersocialanegativaavsevärdatillledaskulle

skälsärskildaföreligger attdetförsäkringskassansäkrade attanser
medicinska. De omstän-omständigheter änandra rentbeakta även

tillbindningoch hansålderförsäkradesdenbeaktasdigheter ärsom
heltarbetsförmåga bedömsförsäkradesbostadsorten. Den vara

förtidspension/sjukbidrag.helbeviljashanochnedsatt

Exempel 2
lokalvårdareår,57Hanförtidspension. äransökerförsäkradEn om

grundarbetsområde hanfrån dettaerfarenhetoch har avsom
bedömerläkareIntygsskrivande attklararlängreintesjukdom av.

kontorsarbete.arbete,lättfysisktklara t.ex.försäkrade kanden ett
arbetsuppgiftersådanahar inga attarbetsgivarenuvarande er-Hans

möjlighetförsäkradesden attutredningNågonbjuda honom. av
arbeteklarakunnaåtgärderrehabiliterande ettellermed avutan
skett.intearbetsmarknaden harförekommandenormaltärsom

uttömdaåtgärder interehabiliterande ärtillmöjlighetenSå länge
Vid be-förtidspension/sjukbidrag.tillinteförsäkrade rätthar den

medicinskatill endasthänsynarbetsförrnågandömningen tasav
uttömda. För-interehabiliteringsmöjlighetema ärochfaktorer att

förtidspen-ansökanhansavslår därförsäkringskassan om
åtgärderrehabiliterande prövatsefterfall detdetsion/sjukbidrag. I

förmåga utföranågoninte harförsäkrade attdenframkommer att
beviljas.förtidspension/sjukbidragkanförvärvsarbete

roll ochArbetsmarknadsverkets7.3

förutsättningar

förmedla ledigauppgiftfrämstaAMV:s ärArtetsmarknadsverkets att
såfår arbete,arbetssökande snabbttill de ettplatser somattsamt se

önskemål förut-ocharbetssökandestill denanslutermöjligtnär: som
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anslags-rehabiliteringsverksamhet utgörsAMVsättningar. av en:s
ochmyndighetenförvaltningsmedel tillmedverksamhetfinansierad

yrkesinriktadei dendeltagareutbildningsbidrag föråtgärdsmedel till
riktar siguppdragsverksamhetfinnsrehabiliteringen. Dessutom somen

fulltfinansierasocharbetsgivareoch utförsäkringskassortill avsom
beställare.dessa

ArbetslivstjänsterverksamhetenintäktsfinansieradeDen svarar--
syfteIsådana tjänster.köpförsäkringskassans attför 25 procent avav

harrehabiliteringskompetensbehovförsäkringskassansmot avsvara
träffat1997decembertill 31juli 1996perioden den 1AMV för en

avgift, inomRiksförsäkringsverketmedöverenskommelse att mot ra-
rehabiliteringskom-yrkesinriktaderbjudaArbetslivstjänster,förmen

sjukskrivna.arbetslösaförpetens
rehabiliterings-yrkesinriktadeanslagsfinansieradeMålet för AMV:s

funktionsnedsättningarmedarbetssökandearbetslösaverksamhet är att
på reguljäradenförsta handarbete ifå behållaochfinna,skall ett ar-
verksamhetenintäktsfinansierade ärMålet den attbetsmarknaden. för

anställda. Föråtergång arbete föriunderlättaochutslagningförhindra
irehabiliteringyrkesinriktadförmål verketnå hardessaatt resurser

olikamed inriktningblspecialistkompetenser,olikaform aav
från arbetsmark-uppgiftEnligtfunktionshindrade.grupper av

arbetshandikappmedarbetssökandeprioriterasnadsstyrelsen AMS
verketåtgärderarbetsmarknadspolitiskaanvändningen devid somav

arbetshandi-åtgärderna förde särskildaminstinteförfogar över,
med arbets-servicen föranslagsfinansieradekappade. Den personer

plats-rehabiliteringsåväl yrkesinriktadbeståhandikapp kan somav
arbets-arbetsförmedling elleryrkesvägledning vidförmedling och

enskildadetservicebehovet iberoendemarknadsinstitut Ami
sammanhållen inomdockRehabiliteringsverksamhetenfallet. är ar-

ocharbetsförmedlingmedsamspelarbetsmarknadsinstituten närasom
arbetslösaaktualiserarhos Amidirektövriga myndighetermed som

rehabilitering.yrkesinriktadmed behovsjukskrivna av

regler för tillNuvarande7.3.1 rätt

arbetslöshetsersättning

Villkor

arbetslöshetsersättning krävserhållaarbetslös skall kunnaFör attatt en
allmänna villkor,vissa villkor i formeller hon bl.a. uppfyllerhan av

arbetsvillkor.medlemsvillkor och
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arbetsförskallarbetslösedeninnebärvillkorenallmännaDe att vara
räk-arbetsgivaresarbete föråta sigoförhindradövrigti ettoch att en

itimmar17genomsnitt minstoch iarbetsdagvarjetimmarminst 3ning
erbjudet lämp-bereddeller honhan är antakrävs attVidareveckan. att

ocharbetsförmedlingenarbetssökandeanmäldarbete,ligt är som
arbete.erhålla lämpligtkaninte

medlem ivaritskall haarbetslösedeninnebärMedlemsvillkoret att
arbetslös-omedelbart föremånadertolvminstiarbetslöshetskassaen

Denföretagare.varithanmånader,24under minstellerheten, egenom
med-uppfyllerintearbetslöshetskassa ellerimedlemvaritinte ensom

få kontantarbetslöshetsersättningistället förövrigt, kanilemsvillkoret
dock bl.a.till KAS krävs attarbetsmarknadssstöd KAS. För rätt man

år.fyllt 20
gällerhuvudregelSomjuli 1997.den 1förändradesArbetsvillkoret

omedelbart föremånadertolvramtidunderarbetslöseden ar-att aven
månaderminstiförvärvsarbetehaftskall hainträdebetslöshetens sex

kalenderrnånad. Somtimmar70minstarbetet underoch utfört per
förvärvsarbete ihaftarbetslösedengällerarbetsvillkoralternativt att

kalendennånader6tidsammanhängandeundertimmarminst 450 aven
dessaochundertimmarminst 45underutfört arbetetoch avenvar

varit hind-arbetslöse hardåtid deninteinräknasmånader. ramtidenI
heltidsutbildningsjukdom,exempelvis styrktgrundarbetarad att av

två årfylltinteadoptivbarnellerbarnvårdeller eget somav
överhoppningsbar tid.

reguljärtarbetsvillkoretuppfyllerHuvudprincipen är att genomman
från vissaarbetsvillkoret bortsesVid prövning typerförvärvsarbete. av

rekryteringsstödmedarbeteexempelvissubventionerade arbeten,av
beredskapsarbeten.och

arbetslöshetsersättning25 procents

arbetslösarbetsförmåga ochfjärdedelsha ärbedömsEn enperson som
arbetslöshetsersätt-tillregler inteallmänhet enligt gällandehar i rätt

propositionhar iarbetsmarknadsstöd. Regeringenning eller kontant
från regel;denna1996/97:63 föreslagit undantagett

tillförtidspension harfjärdedels"Sökande uppbär rätttre er-som
åta arbetesigoförhindradearbetsföra ochsättning de är ettattom

fjärdedeli arbetstidarbetsgivares räkningför motsvarar ensomen
kollektiv-tillämpligtheltidsarbete enligtbetecknasdet somav som

Förslagvarit anställda".där de tidigare haravtal inom den bransch
arbetslöshetsförsäkring.till tillägg i 9 § lagen om
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arbetslöshetsförsäkringenenligtarbeteLämpligt

lämpligtarbeteerbjudetskallregler somnuvarande ett ansesEnligt
tagitshänsynskäligarbetstillfällen,tillgångenförinom ramenom,

arbetetförövrigtiförutsättningarochyrkesvanaförsäkradestill den
intearbete ärinnebärDettaförhållanden. att ettpersonligaandrasamt

med denöverensstämmerintedetskälet ar-detenbart attolämpligt av
Anställningsförhållandenayrkesverksamhet.ellerutbildningbetslöses

anställdutgår till den ärförmånermed deförenliga somskall somvara
iskäligafinns,kollektivavtal inteeller,kollektivavtal varaenligt om

tillföretagjämförligavid utgesförmåner ar-till deförhållande som
Arbetetkvalifikationer.ocharbetsuppgifterlikvärdigamedbetstagare

ochpågårkonfliktolovligdärarbetsplatstillsighänförafår inte enen
skyddsbe-lagstadgadeskallarbetsplatsen motsvaraförhållandena

stämmelser.
lämpligtskallvadförriktlinjerna ar-nuvarande varaansesDe som

inteprincipfår ilönTidigarepraxis.i av-varautarbetatsharbete
gällerlämpligt. Detsammaskallarbeteförgörande ett varaansesom

denEndastmedlemmen.tillkassaersättningen er-utgående omden
kanarbetslöshetsersättningenunderstigerväsentligen ar-lönenbjudna

lönenerbjudnadenväsentligtMedolämpligt. attbetet avsesvaraanses
Detta10med procent.änarbetslöshetsersättningenunderstiger mer

kraftigtlönmåsteprincipiarbetslöse accepteraden sominnebär enatt
innanhaft. Enhartidigarehonellervad han somunderstiger person

månad,kronor16 500inkomsthadeinträde perarbetslöshetens en
lönförväntasersättning, accepteramöjliga atthögsta enidagvilket ger

under35cirkamånad, d.v.s. procentkronor000llcirka per
denersättningsnivån till 80 procentförändringMedlön.tidigare aven

pålöneminskningarbetslösemåste den1997 accepteraseptember29 en
minst 28 procent.

arbetslöshetsersättningenanvändningAktivare av

förutomfår ersättningskall den attreglergällandeEnligt vara ar-som
detinnebärförfogande. Dettaarbetsmarknadens attstå tillbetslös även

erbjudetfrånhindrarnågot tafår attfinnasprincip intei personensom
fårintearbetslösedendettainnebärpraktikenarbete. I attlämpligt

arbetssökande föraktivtverksamhet attnågon änsigägna annan
möjlighetbegränsadvissarbetslöshetsersättning. En atterhållakunna

dock.finnsarbetslöshetsersättningbibehållenmedutbildningdelta i
arbets-användamöjlighetförsökinfördes attjuli 1997lDen en

sådana situa-Exempelaktivt sätt.löshetsersättningen ett mera
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ochpraktiksystemenvanligadeinomintepraktiktioner är rymssom
innebärFörsöksverksamhetenutbildning. atttillmöjligheterökade re-

ibestämmelserfrån deundantagmedgemöjlighethargeringen ar-att
arbetsmarknadsstödkontantoch lagenbetslöshetsförsäkringen somom

Avsiktenaktivt ärsätt. attanvändsersättningen etthindrar meratt
undantagprojektsärskilda göraförskallregeringens rätt somattges

deltar itillfår lämnasarbetslöshetsersättninginnebär personer somatt
står till arbets-ellerarbetslösakande inteprojektet atttrots somanses

endastgällerBemyndigandetförfogande.marknadens sompersoner
ställningmedGrupperarbetslöshetsersättning.erhållerredan svagare

arbets-äldre,långtidsarbetslösa,ungdomar,arbetsmarknaden -
prioriteras. För-skallmedborgareutorrmordiskaochhandikappade -
1998.decemberutgångenpågå tillskallsöksverksamheten av

förutsättningarArbetsmarknadsverkets7.3.2

försäkrades för-denbedömerförsäkringskassan,skillnadTill mot som
denbedömaarbetsförmedlingenhararbete,måga utföra att omettatt

arbetsmarknadens för-stå tillkandvs.arbetsför,arbetssökande är
Arbetsförmed-arbetslöshetsersättning.tillhadärmedfogande och rätt
arbetsmarkna-anställningsbarbedömer ärlingen även personerom

få arbete. Förut-för kunnaförutsättningarnauppfyllerdvs. ettden, att
påverkas den-anställningsbararbetslösedenför ärsättningarna avom

ochsocialahälsa,ålder, kompetens,såsomförutsättningarnes egna
vilkenbosättningsförhållanden liksomfaktorerekonomiska samt av

kravsamhället och deifinnsarbetskraftefterfrågan ar-somsom
kompetens.blandställerbetslivet annat

betydligt1990-taletunderhararbetsmarknadenUtvecklingen
föremålocksådemflertaletför ärförutsättningarnaförändrat somav

med cirkaminskatsysselsättningen harförtidspensionsprövning.för
utbild-kravTraditionella arbetenår.550 000 utantrepersoner

branschertillverkningsindustrin deframföralltning inom genere-som
servicesektom,vissa delarinomförtidspensionerflest även avmenrar

periodenUnderkraftigt i antal.minskatbank, harförsäkring ocht.ex.
arbetstill-totalt 200 000femte arbete,har1990 1995 än vartmer-

efterfrågan ochökadindustrin i Sverige. Eninomfällen, försvunnit
måttligt ipåverka sysselsättningensannolikttillväxt kommerhögre att

och strukturom-då teknikutvecklingenokvalificerade industriarbeten
Sam-producerarfärrevandlingen har medfört att varor.merpersoner

prestationsförrnåga ochallt högre kravarbetsgivarnatidigt ställer
Även inomarbetsmarknadsbas,kvinnornasrekrytering.vidkompetens

1990-talet.minskat undersektorn, harframförallt den offentliga
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eller000året 347undergenomsnittligtår 1996 personerUnder var
cirkaDessutomarbetslösa.arbetskraften öppet var8,1 procent av

konjunkturbero-isysselsattamånadgenomsnitti000195 perpersoner
iantaletutgjordeTillsammansarbetsmarknadsåtgärder. personerende

12,6eller540 000 procentcirkaarbetslösaantaletplus öppetåtgärder
arbetskraften.av

månadersmed minstd.v.s.långtidsarbetslösa, sexAndelen personer
mellanarbetslösadetill 37från 19 procentstigitarbetslöshet, har av

arbetsförmedlingen,vidlångtidsinskrivnaAntalet1996.och1991åren
1996/97årsskiftet övervidtvå år,tidinskrivna längre ändvs. var

långa in-mycketmedframförallt dedetårUnder är000.200 senare
harBl.a.kraftigt.ökathararbetsförmedlingen,vidskrivningstider som
dettredubblatsårfyrainskrivningstid övermedantalet personer

84 000utgjordes denna1996oktoberåret. slutet avI gruppsenaste av
personer.

ocharbetsförmedlingarnapåarbetshandikappmedsökandeAntalet
År 19901990-talet.underökatharAmiarbetsmarknadsinstituten

ökadeAntalet53 000genomsnittitillantaluppgick deras personer.
År 1995000till 83år 1994uppgickochårligen personer.därefter
bland deLångtidsarbetslösheten000till 89antaletminskade personer.

övrigamedjämförthögre1996 varitårunderhararbetshandikappade
långtidsar-dockminskade1995/96budgetåretUnderarbetssökande.

övrigablandkraftigarearbetshandikappade ändeblandbetslösheten
fickarbetshandikappaderesultatbl.a.arbetssökande, att enett avsom

budgetåretUnderåtgärderna.konjunkturberoendedeandelstörre av
arbetshandikappade00026cirkagenomsnittideltog per1995/96

ochåtgärdarbetsmarknadspolitiskkonjunkturberoendenågonmånad i
00047genomsnitt drygtiVidare harrehabilitering.yrkesinriktad per-

0005och drygtlönebidragmedanställningmånad personerpersoner
OSA.arbetsgivareoffentligaarbete hosskyddat

syssel-igenomsnittålagtsArbetsmarknadsverket attår 1997 harFör
konjunkturbero-månad iarbetshandikappade26 000minstsätta per

rehabilitering.yrkesinriktadochåtgärderarbetsmarknadspolitiskaende
anställ-månad50 000minstgenomsnittskall iVidare gesperpersoner

genomsnittihalvåret 1997Förstaoch OSA.lönebidragmedning var
arbets-konjunkturberoendemånad iarbetshandikappade30028 per
Vidarerehabilitering.yrkesinriktadåtgärder ochmarknadspolitiska

anställning medmånad45 200genomsnitt knappthade i perpersoner
OSA.hade5 300och drygtlönebidrag personer

arbetshandikappadeantaletkanjämförelse nämnasSom att an-
uppgåtttill 1995åren 1990underharSamhallkoncemenställda inom

år 1996.år 300genomsnitt 28i000till knappt 30 perpersoner
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förslagochövervägandenUtredningens7.4

ohälso-förprincipgrundläggandeEnförslag:Utredningens
eventuellarbetslinjentillämpningen ärochförsäkringen attav
enskildebåde denviktigtarbetsförmåga skall tillvaratas. Det är ur

synvinkel.samhälletsochpersonens
bedömningreglerna vidförtydligandeföreslårUtredningen ett av

ochfaktorertill individuellagäller hänsynarbetsförmåga detnärav
Utredningenarbetsförmågan skall relateras.vilka arbetentill som

alkohol-föridag gällerreglersärskildaföreslår också deatt som
hushållsarbete i hemmetsärregelnfleramissbrukare med samt om

få helförkravenföreslår utredningenVidareskall bort. attatttas er-
arbetsförmågan tillnedsättningfrånsänks 100sättning procents av

arbetsförmåga.helsju åttondedelar av

arbetsförmågasjukdom ochBedömning7.4.1 av

och för-vilka kriterieravsnitt sinredovisar i dettaUtredningen syn
långtidssjukpenning och för-tillgälla förskallutsättningar rättsom

påblandersättning byggertidspension. tillRätten annat att upp-man
sjukdommedfinnas sjukdom ellerdet skallfyllt kravet ettatt en

arbetsfönnågan. Ar-nedtillstånd sjukdomenjämställt och sätteratt
förenklatförtidspension kanbetsförmågebedörnningen för rätt sam-

nedanstående schematiska bild.manfattas i
sjukpenning vidbedömning vid tillprincip gällerI rätt somsamma

skillnadenavgörandetill förtidspension. Denbedömning ärrättav
har till förtidspensioni princip inteemellertid rätt attutanatt en person

omställningeller möjligheten tillrehabiliteringsmöjlighetema annan
vid bedömning till sjukpen-gäller inteförst har Detta rättprövats. av

arbetsförmåganskallenlighet med steg-för-steg-bedömningenning. I
arbete hosalltid första relateras till det arbetet elleri hand annategna

Även ha arbets-den nuvarande arbetsgivaren. bedömsom en person
förmåga elleri arbete den arbetsmarknaden har hanöppnaett annat

från ohälsoförsäkringen så bedömerhon till ersättning längerätt man
återgångdet i arbete hos den arbetsgivaren,finns möjlighet tillatt egna

med eller rehabiliteringsåtgärder. Utredningen dennaattutan anser
bibehållas.viktiga princip bör
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förtidspensiontillBedömning rättav

Sjukdom
sjukdommedeller
tillståndjämställt

NejJa i
tillInte rätt

förtidspension
följdtillArbetsförmågan är

mednedsattsjukdomenav
25 procentminst

NejåJa

tillrättInte
förtidspensionArbetsförmågan bedöms

%25minstmednedsattvara
ellerrehabiliteringefteräven

omställningannan

tillInte rätttillRätt
förtidspensionförtidspension

tillförtidspensiontillRätt
skäl,ålder,särskildaföljd av

liknandebosättnförhållande och
från kravetskäl avsteg görs

omställning
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sjukdomBegreppet

igenomfördesförtydligandendekonstaterakanUtredningen att som
har in-intejanuari 1997och den l1995oktoberden 1lagstiftningen
skärp-föreDetsjukdomsbegreppet.någon ändringneburit somav

sjukdomgodkändes är1995oktoberden 1reglernaningen somav
harfortfarande mening. Detförsäkringsrättsligsjukdom iatt somanse

sjuk-innebärrättspraxisförändringar i attnågraheller skettinte som
förändrats.sådant hardomsbegreppet som

tidigaresjukdomsbegreppetutvidgningdeninnebärDet somatt av
Sålunda godkännstillämplig.fortfaranderättspraxis ärskedde genom

operativa ingreppgraviditeten,under samtstörningarfortfarande sorg-
graviditetundersjukdomstillstånd. Tillståndtrötthetstillståndoch som

bl.a.sjukpenningtill ärrättspraxisnuvarande rättenligt anses gesom
tvil-fostertillväxt,otillräckligmissfall,hotandeförtidsbörd,hotande

operativa ingreppExempelRH-immunisering.ochlinggraviditet
sterilisering,abort,kejsarsnitt,sjukpenningtill är t.ex.rättsom ger

ochSorg-vävnadsdonation. trött-ellerochskönhetsoperation organ-
också till sjukpen-anhörigs död, kan rättvidhetstillstånd, närat.ex. ge

ning.
diagnostice-Även tillkan härledastillstånd inteellersymtom som

sjuk-utredning,undereller där diagnosen ärrad sjukdom, somanses
väleta-kanfalli demening. Deti lagens ärdom symtomen varaanses

illamående underkraftigtochsjukdomstillstånd. Ryggontblerade som
någonfinnsdet inteexempelkangraviditet attnämnas som

väl-fårtillståndetdärsjukdomsorsak,diagnosticerad anses varamen
elöverkäns-s.k.exempelsjukdomstillstånd. Ett äretablerat annatsom

sjukdomssymtomså allvarligamedförafall kan atti vissalighet som
medändå jämställaskanetablerad diagnostillståndet inte ärtrots att en

sjukdom.

mfl.alkoholmissbrukaretillörtidspensiønF

kap. AFLi 3 §särskild bestämmelse 7infördesjanuari 1977lDen en
med andragäller förprinciperinnebar att personersomsammasom

förtidspension tilltillvid bedömningtillämpassjukdomar bör rättav
fickTilläggsbestämmelsenalkohol.blandmissbrukardem annatsom

grunderefterskallBedömningenlydelse:följande göras oav-samma
arbetsförmågan.föreliggande nedsättningendensett arten avav

formbestämmelsenalkoholmissbrukare ävenFörutom annanavser
det förekom-missbruk eller fall därblandformermissbruk samt avav

följd-Eventuellapsykopati.anpassningssvårigheter ellersocialamer
li
l
E 1997.-166sou7
lllm
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il
itidigareoftaskillnad vadtillinte,börmissbrukettillsjukdomar som

be-gällerdå detbetydelseavgörandenågontillmätaspraxis,igällt
Pensionsbedönmingenarbetsförmågan.nedsättningendömningen avav

ikanförsäkradedengradvilkenipå frågan varainriktasiställetbör
kanhanfrågan huroch ut-siktlängreförvärvsarbetastånd att

restarbetsfönnåga.eventuellnyttja en
vidare näroch 44 attsid. 381976/77:44prop.förarbetena angesI

psykopati ellerhuvuddiagnoserobestämdamedgäller somdet personer
nedsattpåståendeenbartsakens ettdet iligger att omsociopati natur

Visarförtidspension/sjukbidrag.tillkvalificerararbetsförmåga eninte
med hänsynsituationhela tagenförsäkradesdenutredning avnoggrann

begärarimligtintedet är attomständigheter,sociala avatttill relevanta
förvärvsarbetesigförsörjakunnaskallförsäkrade handen genomatt

få pension.kunnahanbör
AFL7 §i kap.tilläggsbestämmelsen 3föreslår somUtredningen att
missbrukformAlkoholmissbruk,bort.skallciteras avannantasovan

socialförsäk-fall inomisociopatioch vartpsykopati är numera,samt
be-sjukdomstillstånd. Detväletableraderingssystemet, att anse som

regelsärskildnågoninteuppfattning,utredningensdärför, enligthövs
härmedAvsikten ärellerdiagnostyperin dessatäcker grupper.som

gällerSåledesgällandeförändring rätt.någonintedock göraatt av
förutsätterallmänhetiförtidspensiontillframtiden eni rättenäven att

underalkoholmissbrukinnehållerförhistoriasocial enmassiv som
dentidlängreunderarbetslivet samt attfrånfrånvaroår ochföljd enav

narkotikamissbrukarerehabiliteringsförsök. Förfleraförsäkrade gjort
sigdå oftaaktuell det rörsällanförtidspensionfrågan yngreblir omom

särskilt in-skallrehabiliteringsmöjlighetema prövasvilkaförpersoner
gående.

samarbetedet krävs näradessagäller för ettattGemensamt grupper
socialtjänsten ävenframföralltochförsäkringskassomamellan men

arbetsmarknadsmyndighetema.med

nödvändig förutsättningSjukdom en

denkonstateraförtidspension kantill attärendeiOm rättett omman
drabbatshelleroch intenågon sjukdomliderförsäkrade inte avav

vidareanledningtillstånd, saknasjämställtsjukdom attnågot med
dåharnedsättning. Detarbetsförmågansbedömadvs.till nästa steg,

någon tillföreliggerinte rättdetklarlagtsdet förstaredan i attsteget
föreliggerdet sär-bedömerfalli degällerersättning. Det attäven man

faktorerandratillhänsynd.v.s.§ AFL,enligt kap. 3skilda skäl 7 tas
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tidigareutbildning,bosättning,ålder,medicinska, såsomdeän rent
omständigheter.liknandeochverksamhet

tillstånd föreligger ärjämställtsjukdommedellersjukdomAtt ett
till sjukpen-prövningför rättförutsättningnödvändigalltså att aven

för-bristandeifråga. Omskall kommaallsförtidspensionellerning
funktions-ellerskadasjukdom,orsakerandrasörjningsförmåga har än

sociala,arbetsmarknadsmässiga,grund isinistället harhinder, d.v.s.
den instanstillhänvisasskallskäl,liknandeekonomiska eller personen

problematiken.aktuelladenhanteraförutsättningarhar bäst attsom

arbetsförmågaBegreppet

jämställt till-därmedellersjukdomkriterietnödvändigadetNär omg
arbetsförmågan tilll nedsättningskalluppfyllt,stånd är avpersonens

i förutsättninggrundlägggande är attfastställas. Ensjukdomföljd av
sjukdomentill denersättningbetalaskallinte trotsförsäkringen ut som,

själv.sigförsörjaförvärvsarbetemöjlighethabedöms att genom
arbetsför-nedsättningenskallersättningtillberättigaFör avatt

medicinsktjämställtdärmedellersjukdomorsakadmågan ettavvara
till indi-hänsynmöjligtfortfarandeskalltillstånd. detMen att tavara
enskildadetisjukdomenavseende hurmedförutsättningarviduella

på-sjukdomararbetsfömiåga. Olikaförsäkradespåverkar denfallet
på-sjukdom kanslagsocholikaarbetsförmåganverkar sätt samma

på olikaolika sätt.verka personer

arbetsförmågebedömningenvidbetydelseharIndividuella faktorer

livettidpunkt ivissarbetsförmåga har vidDen samman-enen person
egenskaper.personligaochlivshistorienindividuellamed denhänger
bedömassjukdom skaföljd ärnedsättning tillarbetsförmågansNär av

kan iförhållanden. Manindividuellatillhänsynnödvändigtdet att tas
skick".befintligtförsäkradförsäkringenallmännaden sägas vara

förhållande till deninedsättningenBedörrmingen görs manpersonav
mindre gradeller i"nonnal person"förhållande tilli änoch inteär en

gynnadkompetensmässigtsocialt ellersärskilttill person.en
arbetslivserfarenhet,ochutbildningsbakgrund, yrkes-En persons

situationensocialabakgrund, denspråket, kulturellsvenskakunskaper i
missbruk etceventuelltsituationen, ärhemförhållanden, ekonomiska

vid be-måste inpå sådana individuella faktorerexempel vägassom
sjukdomen.påverkasarbetsförmågaindividenshurdömningen avav

med det angivnakap. 3 § 2 AFLutformningen 7nuvarandeDeni st.av



1661997:SOUtill ersättningförKriterier rätt192

be-vidintryckemellertid attkanskäl""särskilda manavvillkoret ge
regeliarbete,inkomstskaffa sigförmågan genomdömningen attav

möjlig-förkan hafaktorersådanabetydelsefrån denskall bortsehelt
rehabi-ellerutbildningsigtillgodogöraexempelvis annanheten enatt

klar-syfteiskedärför attbörlagtextenändringEnliteringsinsats. av
indivi-utifrån deskall skealltidarbetsförmågebedömningengöra att

Somarbete.inkomstsigskaffaförutsättningarna genomduella att
dess-härmedlinjeiutredningenförordarnedanutvecklaskommer att

frångörssikteskäl avstegsärskilda attbeaktandet tarattutom av
flyttning.elleryrkebyterehabilitering,omställningkravet av-

Ökade individenkrav på

därmed inteinnebärförmåntillskäl förmedicinska rättstriktKravet
faktisktdenänskallkrävs mandet personatt annanenatt varaman

männi-kravökadelagstiftningårs attställsDäremot senaregenom
rehabiliteringsåt-medverka iarbetsgivare,ellerarbeteskall bytaskor

habedömssjukdom,sinde,till trotseller flyttagärder ort omannanen
be-vidareinnebärarbetsförmåga. Det attkvarstående sompersonenen

från social-ersättningtillharlängrearbetsförmåga inte rätthadöms en
inte förarbetsmarknadssituationen,påberoendehan,försäkringen om

då betraktasskallHanarbetsförrnågan tillvara.kan somnärvarande ta
arbets-inomskall hanterasproblematikhansocharbetslös

marknadspolitiken.

relaterasarbetsförmåganskallarbetenTill vilka

måste dennaarbetsförmågafinnsdethuruvidakunna avgöraFör enatt
enligtskallArbetetförekommer.faktisktarbetetillrelateras ett som

lämpligtförekommande ellernormalt annatlagstiftningnuvarande vara
jfrförarbetenaförsäkrade. Identillgängligt förarbete prop.ärsom

"kanregeldennatillämpningen1996/97:28 s.17 anpassasatt avanges
ändras".behöverreglernaarbetsmarknadenförändringartill attutan
till för-hänsynmedfår emellertidsådana förändringarMed

renodlingviljan tillochersättninglångsiktigkaraktärtidspensionens av
strukturelllångvarigförändringartrygghetssystemen meraavansesav

arbetslöshet.konjunkturbetingad temporärexempelvisoch inteart
denomfattaendastbedömningenlåtabegränsning tillNågon att

bedöm-inte heller,finnsarbetsmarknadenregionala utanellerlokala
arbetsmarknaden.nationelladenförhållande tillskall iningen göras
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medförsjukdomen"Om attpropositioni attVidare sammaanges
före-endastarbetespecielltklarakanenbartförsäkrade ett somden

rimligtintedet attkanutsträckningbegränsadmycket varaikommer
mindremedarbetetill dettaförhållandearbetsförmåga ihansbedöma
16.sid1996/97:28jfr.arbete"dettaerbjudsfaktiskthan propän att

frågor kringuppkommitdethararbete ar-utredningens omUnder
arbetsmarknadennationelladentillrelateras änskallbetsförrnågan mer

friregler rör-och deEUimedlemskapSverigesanledning ommed av
harUtredningenmedlemskap.dettaföljermänniskorförlighet avsom

intearbetsförmågebedömningenslutsatsendentillfram attkommit
skulleDetSverige.länderandrai änarbetengällatillvidgasskall att
riskenfinnsVidareomställning.ställda kravhögtallt förmedföra
minstinteorimligaupplevasskulleförsäkringsvillkorsådana somatt

förekom-vanligtinterörlighet,fri ärdet,bakgrund trotsattmot enav
länder.andraiförvärvsarbetarsvenskarmande att

förekommandenormaltberörtskanarbeteEtt varaansesovansom
ellerarbetstillfällen, rätte-tillgångenarbetsmarknaden även om

konjunkturförändringararbetstillfällen beroravsaknadenligen av
verksamhetoffentliganställda inomantaletneddragningeller av

arbets-minskararbetsuppgiftermedelsbrist. Attgrund typ avenav
de inte ärförskältillräckligt attdärför inte attmarknaden är ett anse

i vissförekommernyrekryteringså längeförekommandenormalt som
bedömsfråga. Personeriarbetetlämnarindivideromfattning somnär
arbets-förbättradvidsikt,ochsådant arbeteklarakapabla enettatt

istället be-böranställning,sådanfåtänkasmarknadssituation, kan en
utredningensenligtinte,kanDäremotarbetslösa. upp-traktas mansom

pågårfrån detarbetsfömiåga, bortse attbedömningvidfattning, enav
harStrukturomvandlingenarbetsmarknaden.förändringstrukturell av

offentligochnäringlivbådeår inomunderomfattandevarit senare
verksamheteneffektiviserasyftegenomförts iharverksamhet. Den att

vissa arbets-medförtharutveckling attproduktiviteten. Dennaoch öka
tekno-denblandföljdtilleller,bort annatrationaliserasuppgifter av

innehåll. Detsittbetydligt tillförändratsharutvecklingen,logiska
skall utförademkompetenskravhögreoch oftaställs andra ar-som

försåkringskassomasockså medförtharutveckling attbetet. Denna re-
arbetsför-nedsattmeddåförsvåratsharhabiliteringsarbete personer
sådanatillomplaceradesoftaanpassade arbetenmåga och behov ar-av

enklare.betraktatsharbetsuppgifter somsom
arbetenenklares.k.mindre troligtsåledesmånga fall det attI är

all-det skeromfattningnågon nämnvärdi ävenökakommer enomatt
ökningmedarbetsmarknadensituationenförbättring avmän enav
allmedStrukturomvandlingen kommerarbetstillfällen.antalet sanno-

verksamhet,offentlignäringsliv ochbådeinomfortsättalikhet att
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kommerytterligarearbetsuppgifter attenklares.k.tillledervilket att
längreinnehåll så de inte är atttill sittförändraseller attantaliminska

"enklare".betrakta som
arbetsför-vidhänsynstagandeuppfattningutredningens ärEnligt ett

fören-arbetsmarknadenförändringarsådanatillmågebedömningen
AFL3 §i kap.det 7stödsvilketlagstiftning,nuvarande attmedligt av

själv skall be-försörja sigförmågaförsäkradesden attföreskrivs att
Utredningennedsättning.arbetsförmågansbedömningenvidaktas av
bestämmelsemotsvarandeförtydligandeföreslå attvill dock ett genom

indvid-tillanknyterytterligarelydelsefåri det systemet somennya
perspektivet.

lydelsenföreslagnadenuppfattning ut-utredningensEnligt ger
konjunktur-skiljaarbetsfömiåga,bedömningenvidför att avrymme

förändringarocharbetsmarknadssituationenpåverkarförändringar som
Detstrukturelllångsiktig ärart.arbetsmarknaden är meraavsom

faktisktarbetenarbetsförmåga tillrelateralämpligtinte somatt en
då individen,arbetsmarknadenfrånfasashåller ar-varsutatt

hakommertill, intearbeteifrågavarande attbetsförmåga relaterarman
förekommandenormaltdet arbetet. Ettförsörja sigförmåga ar-att

omfatt-i vissnyrekryteringdet skerarbetebete bör avett ensomvara
nyrekryteringMedkonjunkturförhållanden.godavidåtminstonening,

sådana arbetsupp-haftanställdarbetsgivare ersätteratt somenavses
arbetsuppgifter.principmed inyanställdmedgifter sammaen

förekommandenormaltofta bedömsarbeteexempelEtt somsom
fortfarandeSådana finnsospecificerad form.kontorsarbete ienklareär

tekniskabland dentill följd ut-arbetsmarknaden annatkvar avmen
Även harkontorsyrkenainomantal.kraftigt ideminskarvecklingen,

enklaremån s.k.dearbetsinnehållet. Ideniförändringarskettdet stora
arbetsför-förekommerospecificerad formikontorsarbetena

de kantveksamtdetnyrelqytering,förmedlingarna är somansesom
alltså enligtarbetsuppgifter kanförekommande.normalt Denna typ av

arbets-fasassådanamening vägärutredningens att ursomvara
medochförekommernyanställningar knappastmarknaden attgenom

förbättradvidförekommaheller kommersannolikhet inte att enstor
endast skedärförsådant arbete börtillHänvisningkonjunktur. ett om

försäkrade.tillgängligt för denockså bedömsarbetet vara
arbetsmarkna-fasasarbetenmellanbelysa skillnadenFör att ursom

arbetenförekommandenormaltfortfarandeminskandeden och men
sjukvårds-arbetetyrkesområde beskrivas, nämligenkan ett annat som

underområdet har minskatinomarbetstillfällenAntaletbiträde. senare
för ned-delsvården har förändrats,organisationenår dels för attatt av

dock intebedömersjukvården. Utredningenskett inomdragningar att
strukturell eftersomlångsiktigutvecklingdenna art,är en meraav
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blandutsträckning,i annatkvarfinnsfortfarandeyrkesområdet stor
såledesarbetsförmågebedömning börVidprimärkommunema.inom

sjukvårdsbiträdes-tillrelateraskunnafortfarandearbetsfömiågan ett
arbete.förekommandenormaltsåsomarbete ett

försökttvå exempelmedredovisningovanståendeiharUtredningen
arbets-bedömningengälla förbörutgångspunkterförtydliga de avsom

arbetsmarkna-utvecklingenunderstrykasdockförmåga. börDet att
kontinuerligt.förändrasdenstatiskinteden är utan

arbetetförKompetens

förekom-normalttill arbeten ärskall relaterasArbetsförmågan som
ingenarbetsmarknaden. Det görsnationellapå hela denmande av-
naturligadetpraktikeni ärarbeten,vissagränsning avgentemot men

utbildningochyrkeserfarenhetförmåga, tidigareenskildesskäl den
åtminstoneochbedömningenförutgångspunktenskall somvarasom

skallarbetsförmågande arbetenkretsenbegränsarinledningsvis somav
faktorema,individuellaviktigastedetill. Enrelateras mansomav

p ochutbildningrelevantharifrån, huruvidautgåmåste är eng en person
arbetsförmågahennesellerhansarbetsuppgiftererfarenhet för dei som

utbildningrelevanthelt saknarexempelvistill. Omrelateras personen
inteeller honhanarbetsuppgiftkanviss utanförerfarenheteller en

med mindrearbetsuppgifterna änförmåga utförahabedömasvidare att
ellererfarenhetbehövsvarkenden detbedömningendet attgörsatt

arbetsuppgifterna.utförakunnautbildning för att
har,arbetsmarknadenhävda sigkunnaförFörutsättningarna att

Arbetsgivarnaförändratsredovisat avsevärt.utredningen ovan,som
nyanställning. Dettavidkompetenskravställa allt högretenderar att

arbets-utvecklingentekniskadenblandmedhänger annatsamman
sker irationaliseringarocheffektiviseringardemarknaden och som

kravannorlunda och högreställerproduktiviteten. Dessaökasyfte att
och kunnande.utbildning

kompetenskravmed alltarbetsmarknadenpå störreUtvecklingen
åt-effektivakravennyrekrytering ökarprestationsförmåga vidoch

återgå till sittskall kunnahanmöjliggör förgärder attpersonensom
i4arbetsgivaren lstegarbete hosellertidigare arbete steg-annat -

föremål förkan bliinnebärför-steg-bedömningen. Detta att personen
återgångsyftar tillrehabiliteringsåtgärderarbetslivsinriktade ensom

bedöms haeller honhanarbetsgivare,till nuvarande även ar-enom
arbetsmarknaden,på denbetsfönnåga arbetei attöppna utanett annat

gäller enligtordningbehövliga. Dennarehabiliteringsåtgärder anses
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för-någonskeinte bördetutredningenoch attreglernuvarande anser
härvidlag.ändring

arbetenvilkaförslagutredningens en ar-bakgrund somMot omav
ställskompetenskravdetillrelaterasbetsförmåga skall somsamt
framför-rehabiliteringsåtgärder,behovetkanarbetsmarknad,dagens av

ifrågasättasdärförkanbetydligt. Detöka om enutbildningsinsatser,allt
arbetsgivarede kravtillrelaterasskallkompetens ensompersons

detellerarbetsuppgifter,sådanaförnyanställning omvidställer en
utbildnings-hurkriterier förmått ellerandrafinnas personsskall en

förhållande tillibedömsutbildnings-/kompetensbehovellerbakgrund
bedömningendenovanligtexempelvis inte atttordearbetet. Det vara

vissiarbetsuppgifternaklarakunnaskulle an-engörs att personen
ställerarbetsgivarende kravuppfyllerintedäremotställning, sommen
enligtarbetetklarabedömasdessaSkallnyanställning.vid personer

det rehabilite-arbetslivsinriktadevidtasbehöverdvs. attutansteg
kravutifrån debedömningskeskall detellerringsåtgärder, somen

rehabiliteringsåtgärdergenomförasochnyanställningvidställs
bedömningvid dennamåsteuppfattningutredningensEnligt man

ocharbetsfönnåganåterfåtillsyftarrehabiliteringmellan attskilja som
påanställningsbartillsyftar görarehabilitering ar-att personensom

betsmarknaden.
hävdasvårtkandetutredningen attbedömerallmänt attRent vara

uppfyllerintehanarbetevisstarbetsförmåga ihar ett omatt personen
integår hellerarbetet. Det attdetförfinnskompetenskravde som

s.k. enk-kanutifrånperspektiviarbetefrånbortse varaett synasatt ett
föränd-arbetsinnehållet harmedförtharutvecklingen attlare, attmen

varithartidigarevadkompetenskrav änställs andraoch det somattrats
sin bedöm-vidförsäkringkassoma,lämpligthellerintefallet. Det attär
arbetslivet.iställsfrån de kravarbetsförmåga, bortserning somav

försäk-denalltsocialförsäkringenarbetslinjen i är atttrotsMålet för
sigförsörjaarbetsfömiågan och kunna ett egetåterfåskallrade genom

målsättning böruppfylla dennanödvändigt fördetOmarbete. attär
rehabiliteringsinsatseruppfattning,utredningensenligtdärför, som

in.regel sättas
rehabili-omfattandevidtasintedetemellertid viktigtDet är att mer
återgångmöjliggöraförnödvändigtvadteringsåtgärder är attän ensom

kompetenskravmellan deåtskillnadmåste därförarbete. Det görasi en
ikompetenskravenarbetsmarknadssituation ochnormaliställs ensom

tordearbetskraft. Dettatillgångmed godarbetsmarknadssituationen
återgång tillrehabilitering fördet gällerproblemmindre närettvara

steg-för-steg-bedöm-i4arbetsgivaren stegdenarbete hosannat egna
börpersonalen ochdenförharArbetsgivarenningen. ett egnaansvar
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förgällervadkompetenskrav änhögreställakunna somintedärigenom
arbetsuppgifter.liknandeellerharredandem sammasom

nyrekrytering.vidannorlunda externsituationenkanDäremot vara
riskdetfinnsarbetskraft ärtillgången stor,arbetslöshet, närVid hög

yrkeserfarenhetochutbildningsbakgrundpåkravhögreställsdetför att
svårighetsgrad.ocharbetsuppgiftemas artmotiverasvadän avsom

arbetsupp-utbildadesde lägreutförakanoftautbildadehögreEftersom
lägrelågkonjunktur ut-ersättaunderockså företagenkangifter, en

arbets-motiveratdethögutbildad ärmedarbetskraft att avutanbildad
svårighetsgrad.uppgiftens

"extra" kompe-denmedbidraförsäkringskassaninte attåliggerDet
till-verksamheten närtillförakanarbetsgivaren attpassatens som

hamellanskillnadenligger attHärigod.arbetskraft ar-pågången är
anställ-ochmålsättningSocialförsäkringens attbetsförmåga enligt vara

svårtskälnaturliga attkanarbetsmarknaden. Det varaningsbar av
rimliga. Iställs äroch kompetensutbildningkravde somavgöra om
underersättningföreslår utredningen ut-rehabilitering attavsnittet om
utbetalasskall kunnaregelrehabiliteringsåtgärdbildning somsom

skälsärskildadåfallförundantagmeddockår,längstunder ettsom
utbild-motiverad, oavsetttid kanlängreochföreligger ansesen

utbildningen.längdensammanhängandetotaladenochningsformen
försäk-mellansamarbeteskerdet näraförutsätter ettUtredningen att

kravvilkabedömningenvidarbetsförmedlingarnaoch avringskassoma
inrehabiliteringsåtgärder sättssåarbetsmarknaden rättpåställs attsom

undvikakan attsamarbetedettafallet. Genomenskilda mani det
vadomfattning änmindreelleriin störrerehabiliteringsinsatser sätts

nödvändigt.ärsom

på omställningfrån kravetförskälSärskilda avsteg

kraversättningför attförutsättningar storaställerFörsäkringen som
rehabilite-arbetslivsinriktadeimedverkayrke,skall bytaindividen
habedömssjukdomsinhanflytta,ringsåtgärder eller trots ar-enom

försörjakanhaninnebäromställningsådanbetsförmåga efter attsom
kankravlångtgående dessa ärmått på hurarbetsmarknaden. Ettsig

yrkesom-bytakunnai syfteutbildningimedverkan attsägas attvara
år.regeltillråde, begränsas ettsom

arbetsförmåganbedömningfår vidAFLkap. 3 § 2Enligt 7 omst. av
medicinska för-beaktas änföreliggerskäl rentsärskilda även annat

arbetsförmågan ochpåverkakanenskilda falleti dethållanden som
försörjakunnasin sjukdomförmågaförsäkradesdendärmed trotsatt
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ålder, bo-kan beaktas nänmsfaktorerexempelsjälv. Somsig som
verksamhet.tidigareochutbildningsättningsförhållande,

förut-försäkradsutredningensredovisatsharOvan egnaensyn
ellertillvararehabiliteringsinsatserellermed tasättningar utanatt

liggerdettaIarbete.inkomsterskaffa sigförmågauppnå att genomen
ingårverksamhettidigareochutbildningsådana faktorer somatt som

påverkarsjukdomenhurbedömningenvidnödvändiga komponenter av
skall behövasärskilda skälnågraarbetsförrnåganindividens attutan

föreligga.
liknandeochbosättningsförhållandenålder,faktorerfrågaI somom

möj-skall finnasdetgällafortsättningsvisidagliksom attskäl bör även
bedömerersättningsärskilda skäl kunna attvid trotslighet utge manatt

arbetsförmåga, där detkvarståendevissförsäkrade harden menatt en
medverka iyrke,skall bytahanhonomrimligt krävainte attär att av

Utredningentillflyttaoch/ellerrehabiliteringsinsatser ort. anserannan
detrehabiliteringsinsatser,arbetslivsinriktadegällerockså detnäratt,

inskallintesådana insatser sättaseffektivitetsskäl förfinnaskan att om
för-denmöjlighet förresultat, dvs.positivtinte förväntasde ett gege

själv.försörja sigsäkrade att
i huvud-framdelesskäl börsärskildaåberopa ävenMöjligheten att

Även bedöm-vidviktigtdet äromfatta äldre attsak manompersoner.
fak-och alla desituationhelatill individensarbetsförmåganing serav

möjlighetenså innebärbedömningen,förbetydelsekan hatorer som
möjlighetframföralltskäl görasärskilda avstegvidtill undantag atten

på omställning.från kravet
omställning,tillmedverkalättarebör ha ut-En att enyngre person

svårarekan haäldreEnäldresig, flyttabilda änetc. personperson.en
utbildning,medverkar ihanarbetsmarknadenhävda sig ävenatt om

från äldreheller bortsegår intedetflyttar Dessutom attatt perso-etc.
rehabi-skolunderbyggnad, kan krävalägreofta har mer avenner, som

literingsinsatser än yngre.
särskilda skälbestämmelsentillämpa ärförutsättning förEn att om

omställningsåtgärder, tillbeaktandearbetsförmågan,dock utanatt av
fjärdedel.minstnedsatt medkan bedömasföljd sjukdom envaraav

arbetsförmågavid bedömningSamsyn av

bedömninggälla vidvad börutredningens förslagMed av ar-somom
arbetsför-mellansamarbetebetsförmåga, ökade kravställs näraett

socialförsäkringenVad inomförsäkringskassan.medlingen och som
börarbetsmarknadenförekommande arbetenormaltskall anses vara

harmoniera medi individfallet,såväl på övergripande planetdet som
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bedöm-vidliggerdettaIarbetsmarknaden. attpåförhållandena man
faktorer.strukturellaochkonjunkturellamellanmåste skiljaningen

innebärarbetsförmågebegreppetförtydligande na-Utredningens av
förarbetsförmågebegreppinförsdet gemensamtturligtvis inte ettatt

arbets-Ettarbetsmarknadspolitiken. gemensamtochsocialförsäkringen
önskvärtvarkenuppfattning,utredningensenligtfömiågebegrepp är

arbets-ochsocialförsäkringenbakgrundmöjligt atteller mot avens
förtydligandekommersyften. Däremotolika ettmarknadspolitiken har

socialförsäkringsområdet ettattinomarbetsförmågebegreppetav
ochsocialförsäkringensmellangränsdragningenklargöratydligare sätt

förtydligandeansvarsområden. Genomarbetsmarknadspolitikens ett
hamellanskillnadenkringnå attmöjligheten ar-ökar att samsynen

arbets-ochregelsystemsocialförsäkringens attbetsförmåga enligt vara
och för-arbetslöshetsförsäkringenförgällerreglerdeenligtför som

hadvs.arbetsmarknaden,anställningsbarhoppningsvis även vara
arbete.också fåmöjlighet ettatt

och vissabesvärligÄven arbetsmarknadssituationen är grupperom
enligtdenviktigtdetfå arbete, är attmöjligheterhar somettsämre att

betraktasarbetsförmåga,habedömsregelsystemSocialförsäkringens en
fåockså skallhanför ettbehövsstödfår detoch attarbetslös somsom

formiellerarbetsmarknadenreguljärapå denantingenarbete, av
förbehövsoch de instrument attkompetensarbete. Denskyddat som

förutsättningar,ocharbetsmarknadens kravindividenmatcha gentemot
Arbetsmarknadsverket.finns hos

be-fall kanvissaidock konstaterakanUtredningen att personen
tillgäller för ersätt-regler rättdearbetsförmåga enligthadömas som

enligtarbetsförändå intesocialförsäkringenfrånning varaansesmen
framför-gällermening. DetarbetslöshetsförsäkringALF:s lagen om

sjukdomgrundarbetsoförrnögnainteallt är menavsompersoner
möjlig-förhinderomfattandesituationsocial utgörhar ettsomensom

fall krävsförfogande. dessaIarbetsmarknadens ettstå tillheten att
socialtjänsten.ocharbetsförmedlingenmellansamarbetenära

del-helt ellerdennabilden ochmed isjukdomfinnsde fall detI en
in-annorlunda. Detsituationenarbetsfömiåganned ärbedömsvis sätta

rehabili-samordnande rollförsäkringskassornasdel idågår avensom
rehabilite-iinvolverassocialtjänstentillteringsverksamheten attatt se

den tidunderförsörjning kanenskildesindividen. Denringen somav
socialförsäkringen.pågår skerehabiliteringensocialaden genom

fall kan be-i vissakonstateraUtredningen kan även att personen
tillförgäller ersätt-reglerarbetsförmåga enligt de rätthadömas som

arbetsförändå inte harsocialförsäkringenfrån ansettsning varamen
eller harframföralltgäller ärmening. Detenligt ALF:s personer som

arbetsförmågannedbedömsintesjukdomen sättadärvarit sjuka men
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Enligtsocialförsäkringen utgör.rättighetslagstiftningdenenligt som
svårt hävdadockdet atttordemening attutredningens personenvara

förekomsteventuellhan,arbetslös trots avinte är att omsomanse
arbetsmarlma-stå tillväljersjälvskröplighet,allmän attellersjukdom

förfogande.dens
åtskillnaddetviktigt görsdärfördet attUtredningen envaraanser

arbetslöshets-frånersättningfå tillförarbetsför rättmellan attatt vara
be-torde kunnaEnanställningsbar.ochförsäkringen att personvara

anställningsbar.skullför denarbetsfördömas attutan varasom
arbetsmarkna-situationenbådepåverkasAnställningsbarhet av

arbetskraftefterfråganTillgång ochenskildedenochden personen.
Utvecklingenarbete.få mot ettmöjlighetenförbetydelse etthar attstor

förändradeochökadeställerinformationssamhällehögteknologiskt
kom-utbildningsgrundadinte enbarthandlarkompetenskrav. Det om

problem-ochkreativitetsocial kompetens,mycketlikautanpetens om
basutbild-låghardeframföralltlösningsförmåga. Vissa somgrupper,
dennaarbetshandikappade, har ut-ochinvandrareäldre,ning, genom

arbetsmarknaden.sigsvårare hävdaveckling att
situation,socialaindividenspåverkasAnställningsbarheten även av

kan tänkahanarbetstider, ocharbete,storlek,lönenskrav typ omav
eller flytta.pendlasig att

lönebidragellerarbetei skyddatplatserflerBehov av

åt-sysselsättningsskapandebehovetkan konstateraUtredningen att av
försäkrings-samband medökat iarbetshandikappade har attgärder för

ökar ocharbetslivetimed kraventaktoch irenodlatshar attsystemen
produktivitet.arbetsförmåga ochalltmerdet krävs av

ocharbetsförmedlingenarbetshandikappmedsökandeAntalet
årfrån 000cirka 53ökatami hararbetsmarknadsinstituten personer

antalperiod harår 1995. Undertill cirka 81 0001990 sammapersoner
anställdaarbetshandikappadehandikappåtgärdemai samtpersoner

år till1990från 81 000endast ökatSamhall-koncemeninom personer
år 1995.84 000 personer

arbetsfönnåga,bedömningförgällande reglerEnligt personsav en
enbart kunnabedömsförtidspensiontillföreligger rätt personenom

utsträck-begränsadiförekommerarbete endastspecielltklara ett som
inte till-detta arbeteanställning,skyddad ärexempelvisning, menen

faktiskt erbjudshanMed tillgängligtför honom.gängligt attmenas
häwidlag.förändringföreslår ingenUtredningenarbete.detta
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skyd-förstå i köförtidspensioneras,för eniställetkan, attPersoner
anställningsådanförväntetidenkanfallvissaianställning, endad

utgår.sjukpenningtidvilkenunderår,uppgå till än ettmer
in-detpå behovet attuppmärksammadärförvill avUtredningen

ellerfunktionshindradeåtgärder försysselsättningsskapandeflerrättas
Sarnhallkoncemen,inomarbetei formantingenarbetshandikappade, av

offentligahosarbeteskyddateller ar-lönebidragmedanställning
anledningdet attfinnsuppfattning seutredningensEnligtbetsgivare.

ohälsoför-frånmedelöverförasamhällsnivåmöjligheten attöver
lönebidragfinansieringtillarbetslöshetsförsäkringen avochsäkringen

anställningar.skyddadeoch
ochindividenbåde föralternativ, sam-bättreåtgärderSådana är ett

arbetslöshetser-ellerförtidspensionmedförsörjningpassivhället än
därige-och kansjälvsigförsörjamöjlighetfårIndividen attsättning.

Arbetesamhällslivet. äridelaktighetochlivskvalitetökadfå ennom
försörjningenmateriella utandenförgrundbaraemellertid inte en

gemenskap,behov ut-mänskligagrundläggande aväven motsvarar
tillvaron.imeningsfullhetochveckling

vinstekonomisksannoliktalternativdessainnebärsamhället enFör
innebär.arbetslöshetellerförtidspensioneringvadmedjämförelsei en

arbets-SamhallbetänkandesittiredovisarLOSAM-utredningen en-
studieekonomisksid 2181997:64SOUåtgärdmarknadspolitisk en

arbetso-ellerfunktionshindradekostnader församhälletsvisar attsom
aktivaochrehabiliteringdessaminskar närförmögna genompersoner

gjortsharStudienarbetsmarknaden.på avsysselsättningfåråtgärder
LOSAM-ut-AronssonThomasochMalmquistClaesekonomema

effektenblandberäknar annatEkonomerna omuppdrag. avredningens
arbets-arbetslösa,sjukskrivnastödbehovsärskiltmedde avgrupper -

ohälsapsykosocialmedochstördapsykiskthandikappade, personer -
försäkringskassan,mellangråzonenisigbefinner ar-dvs. sompersoner

försörjningpassivfrångårsocialtjänsten,ochbetsförrnedlingen/AMI
sjuk-definieradesDessalönebidrag.med avanställningtill grupper

ochkommitténarbetsmarknadspolitiskaocharbetsskadekommitténoch
00040sammanlagtuppgå tillkorrnnittéernabådadeberäknades -av

tilluppgåberäknatsdeharstudieekonomemasI50 000 personer.
45 000 personer.

allaförpositivakonsekvenserna ärutredningeni ärSlutsatsen att
dettagällersynnerhetiochlönebidragmedrehabiliteringvidaktörer

beräk-uppgå till 40skulle procentendastlönebidragetOmför staten.
kro-miljarderdrygt 4medminskaförtidspensionförkostnadernanas

Ävenkronor.miljarder5,2med drygtarbetslöshetenför enochnor
innebäraemellertidskullelönebidragetkompensationsnivå förhögre

4
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subventionsgradendockhärför ärförutsättningvinst. En är atten
lönen.mindre 100än procent av

hushållsarbete bör slopasbestämmelseSärskild om

§13 kap. 1kap. 3 § ocharbetsförmåga skall enligt 7bedömningVid av
likställasomfattningskälighushållsarbete ii hemmetvärdetAFL av

all-funnits i lagenbestämmelse hararbete. Dennamed inkomst omav
Bakgrunden till be-1963.trädde ikraftdenalltsedanförsäkringmän

års1958i uttalandenhushållsarbete har berörtsstämmelsen so-avom
Förtidspensionering1961:29i betänkandet SOUcialvårdskommitté

Kommittén anförde:sjukpenningörsäkringoch m m.
invalidpensione-också problem inomvållar särskildaGifta kvinnor

måst lämnapå grund invaliditetkvinnanden giftaringen. Har av
med undervarit sysselsatthonhemmet,förvärvsarbete utom som

påprincip bedömashon börja iarbetstid, sättnormal sammasynes
sig för-delviskvinnanförvärvsarbetande. Harandra ägnatsom

kanarbetsprestationer honmåste samladebeaktas devärvsarbete,
hon intekontinuerligtståndvarit iha prestera,attantagas ommera

tidigare igälla kvinnaninvaliditet. Motsvarande bördrabbats omav
jord-verksamhet,hjälpt i dennesomfattningväsentlig t.ex.mannen

uteslutandegifta kvinnan däremotrörelse. Har denbruk eller annan
arbets-hushållsarbete bör hennesmed i hemmet,sysselsattvarit

förmågaförvärvsförmåga hänsyn till hennesbedömas medeller att
husmorsekonomiska värderingensådant arbete.Vid denutföra av en

någoninvalidiserade löntagareninte för denhararbete man som
får grundvaldärför,inkomst hon uppbär. Manledning den avav

hushållsarbetevilket den inva-och bedömningundersökning aven
andelutföra, söka fastställa hurhusmodem kanlidiserade stor av

hon alltjämt kan utföra. Hänsyndet tidigare utfört,arbete hon som
för lejd hem-också till de nödvändiga kostnadertorde böra tagas

hjälp förorsakats invaliditeten.avsom

återgavs i proposition 1962:90 med förslag tillKommitténs uttalande
försäkring.lag allmänom

råd följandeRiksförsäkringsverket har i Allmänt 1997:4 angett som
tillämpning bestämmelsen:vägledning för av

pensionsfönnån krävs den försäkrade grundFör till helrätt att av
förmågasjukdom eller skada helt saknar skaffa sig inkomstatt av

hushålls-följerarbete. Av detta försäkrad kan utföraatt en som
vården småbarnarbete i icke obetydlig omfattning församt svara av

arbetsförmågainte har sin helt nedsatt och detta skäl inte kan be-av
förmån.viljas hel

ingårviktigt det i beslutsunderlaget för hemarbetandeDet är att
bl.a. antal ålder,uppgift barn, barnens hur barnomsorgen löst,ärom
kvaliteten det utförda arbetet i hemmet arbete i hemmetdetsamt
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släktövrigkommun,familjemedlemmar,andra,utförs t.ex.avsom börförvärvsarbetarföräldrarnabåda manhushåll därIoch värmer.
för bam taoch t.ex.hemsysslomadelar ansvarförutsätta att man följaochfrån barnomsorgenkommit hemdebarnen närhand om

aktiviteter.olikadem
bedömningenvidförsäkringskassan avrekommenderar attRFV

hursjukdomenstill art,hänsynnedsättningarbetsförmågans tar
utförförsäkradedenarbetedetarbetsförmågan,påverkarsjukdomen

barnen.skötselniinsatsenbam,finnsdet avoch,i hemmet om
föräldraansvarnormaltförsäkradeden etttarfaktumdetEndast att

försäk-denförhållandetpension. Det atttillpåverka rättenintebör
familjentilllagahushållssysslor matattlättare t.ex.skötakanrade

pension.tillpåverka rättenhellerintebör

fastställtjuli 19972den7194/95 endomiharRegeringsrätten en
för-heltillmedgavsförsäkrad rättdärkammarrättenidomtidigare en

Honskiftarbete.heltid iarbetattidigarehadeförsäkrademån. Den
fyraomvårdnadensläktingar,ochmakesin avhjälpmed visshade, av

Riksför-1991. Irespektive19891987,1980,föddaminderåriga bam,
sedermeraochkammarrättentillöverklagande rege-säkringsverkets

juli1denregeländringenblandverketanförde annat attringsrätten
tillförinnebar rättinfördes,ersättningsnivå attfjärdedelsdå1993, en

ellersjukdomgrundförsäkradedenpensionsförrnån krävs avhel att
Avarbete.inkomstsinskaffaförmågasaknar genomhelt attskada

obe-ickeihushållsarbeteutförakanförsäkradföljerdetta att somen
arbets-sininte harsmå barnvårdenföromfattningtydlig samt avsvara

helbeviljaskaninteanledningdennaoch pen-nedsattförmåga helt av
sionsfönnån.

regeringsrättenvilketdomskäl,i sinaanförde senareKammarrätten
uttaladesintejuli 19931denregeländringenviddettill,siganslöt att

förvärvsarbetandetidigarehernmavarande,försituationennågot omg ansåg därförKammarrättenhushållsarbete.i visstmedkvinnor
rättslägetiförändringnågonförståssåbörbestämmelserna attatt

för-heltidtidigaredenavseendemedinträttinte grupp av
få hel för-kunnatlagändringenförekvinnorvärvsarbetande som

helt nedsatt,arbetsförmågaderas ansettspå grundtidspension attav
visstutförtförvärvsarbetetunderredanochutfördedeändock -- hushållsar-Värdetbarn.sinaomvårdnadochhushållsarbete avom

inkomstmedlikställasintesådant fallidärförbörhemmetbetet i ett
förmån.få helskulleintekvinnanmedföraocharbete attav

1997januariden 1införandetföljdtilldet avUtredningen att av5 anser
denvilkaenligtarbetsförmåga,bedömningregler förgällande avnu

sådant för-g tillrelaterasskallsjälvsigförsörjaförmågaförsäkradesi att
ellerarbetsmarknadenförekommandenormaltvärvsarbete ärsom
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försäkrade, saknasdentillgängligt förarbetelämpligttill ärannat som
bestämmelse.nämndabibehållaskäl att

visa hanförvärvsarbetepåkan än attEn sättannat genomperson
möj-sjukdom harsinarbetsförmåga. Omfaktiskt har trotspersonenen

eller formträdgårdsskötselhushållet,arbete iutföralighet avannanatt
förvärvsarbete,ochbåde privatlivettillhänföraskansysselsättning som

bedömningen iockså påverkakanfrån dettainte bortsekan att avman
arbetsförmågan nedsatt.månvad är

dock aldrigbarn börnågon exempelvis haromständighetenDen att
arbetsförmåga ihaautomatiskt kanhan eller honföranleda ettatt anses

omfattningenflera faktorer,förvärvsarbete. Detta avgörs avvaravav
faktorn.viktigastedensysselsättningenellerarbetet är

likheter med vadharviss uppgiftutförAtt somenen person som
hanvidareförvärvsarbete innebär intei visstutförs attutanettsom

arbetsuppgifter. Denliknandeverka medprofessionellt kanhoneller
inte nöd-barn behöveromvårdnad sinaexempelvis har egnaomsom

uppfylla de förutsätt-i övrigtochinneha den kompetensvändigtvis
arbeteFörarbete inom barnomsorgen.gäller föroch kravningar som

förskollärar- ellerregel antingenkommunalt daghem krävspå ett som
bamdagvårdare fram-med kommunalJämförelsenbamskötarexamen.

eller kvinnashemarbetanderelevant. Omstår ar-mansenmerasom
sådantförvad krävsskulleoch kompetensbetsinsats motsvara ar-som

förekomstenarbetsförmåga, däremot självamedanföreliggerbete av
arbetsförmåga finns. Sammabedömatillräckligt förbam inte är attatt

trädgård. där-Han harexempelvis arbetar i sinför densak gäller som
träd-för arbetekvalificerat siginte heller automatisktmed ett som

ioch regelbundet arbeteomfattandegårdsarbetare. kanDäremot egen
arbetsförmåga bordepåvisa vissträdgård med huseller atteget som

något förekommande arbete.försörjning i allmäntutnyttja för egen
föreslår denutredningenvad anförtsbakgrundMot attav som ovan

hushållsarbete i skälig omfattning skallbestämmelsensärskilda attom
skall bort lagstiftningen.jämställas med inkomst arbete tas urav

för till hel ersättningformellt krav7.4.2 Lägre rätt

sjukpenning, för-bestämmelser kan den beviljasMed nuvarande som
få ersättning med 25, 50, 75 eller 100tidspension eller sjukbidrag

får åtminstoneersättning beräknas,Den 75 teo-procent. procentssom
arbetsförmåga uppgår mellan ochretiskt, ha till 1 49 procent.somen

Utredningen nivån fjärdedels förtidspension har värdeettatt treanser
arbetsförmågan, kanför tillvarata särskilt föratt stannapersoner som
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arbetsför-kvarvståendeutnyttjaoch därarbetsgivaretidigarehos enl
få förbli aktiv.ocksådärmedochmåga och kompetens

eller för-långtidssjukpenningbeviljas 75 procentsEn somperson
till 25propositionregeringens rätt procentsenligthartidspension a-

ellerhanförutsättningår underlängst attunderkasseersättning sexsom
arbets-stå tillarbetsförmåga kanochfjärdedelsminsthon har en

riksdagen ännuharUtredningenförfogande. noterat attmarknadens
denarbetslöshetsersättning för25beslutfattathar procentsinte om

ohälsoförsäkringen.frånersättningfår 75 procentssom
kvarhavärde iså finns dethar attutredningen ettSom angett ovan

harför deersättningsnivå, framförallt ettfjärdedels ar-sompersoneren
denarbetslösför dengäller detta ärprincipiellt ävenbete. Rent som

utred-enligtbörfjärdedel. Personenarbetsförrnågankvarstående en
ocksåeller honhanförbehövsstödfå detuppfattning attningens som

försäkringssys-arbetsfönnåga. Dessutom ärutnyttja dennaskall kunna
skall han-arbetsmarknadspolitikenochsin uppgiftrenodlade förtemen

arbetslöshet.medfrågor hördetera sammansom
finnssvårigheterdemedvetenemellertidUtredningen är somom

arbetsförmågafåmöjlighetenfaktiskagäller dendet att en-när en
Även utred-arbetsmarknaden.efterfrågas påfjärdedeldast att omen

möjlighetenhand bör lösasfrågan i första attningen att genomanser
ändåutredningenvillinförs,arbetslöshetsersättningfjärdedelstill en

förslag.alternativ till dettafinnsdetpeka att
helbeviljaarbetslöshetsersättning är25Alternativet till attprocents

fjärdedelshabedömsdentillohälsoförsäkringenfrånersättning ensom
innebärdelen. Detdenarbetslösarbetsförmågakvarstående ärmen

skulle bedömasarbetsförmåga sättfjärdedels somsammaatt en
förekommandenormaltintesådana arbetengäller för anses varasom

skall be-förutsättning förpå arbetsmarknaden. Dvs. att personenen
också praktikenidetsådant arbete,arbetsförmåga iha ärdömas attett

för honom.tillgängligtskall vara
fråga fårdennaframhålla betydelsensärskiltvillUtredningen attav

fjär-bedöms harimligtdå det intelösning är att ensomen personen
får någondenna,utnyttja ersätt-arbetsförmåga, inte kandedels men

kompensa-65ersättningsnivå och75ning. Med procentsprocenten
nuvarande ord-denblir konsekvensentionsnivå försäkringeni av

tidigare in-denkompensationsnivån understiger hälftenningen, att av
arbetslöshets-beslut 25inte fattarriksdagenkomsten. Om procentsom

a-kasseersättningentillalternativskall utredningensersättning somses
fråga bör lösas.från utredningen hur dennaförslagett

synnerligendetkan vidare konstateraUtredningen äratt grann-enj återstår.arbetsförmågamycket liten,viss,laga uppgift avgöraattL om en
osedvanligomständigheter,kan specielladet enskilda falletI som en
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arbetsmarkna-medieller mötetbeslutsamhet,ochstyrka turpersonlig
sysselsättningför vissförutsättningarhittamöjligtdetden attgöra

all-Ihandikapp.ochsjukdomarsvåramycketmedockså för personer
mycketsvårtmycket avgöra attattdäremotdet entordemänhet vara

också risk fördetföreliggerDärmedföreligger.arbetsförmågaliten
Socialförsäk-rättstillämpningen.iolikforrnighetochbehandlingolika

1996/97:28propositionbehandlingvid sinharringsutskottet av
intesocialförsäkringenrenodlingenframhållit1996/97:SfU6 att av

påsiggrundarhuvudsakligenarbetsoförmågatillfår leda att somen
tillhänförasdelarolikaiförupp""delasskall attorsakermedicinska

sådanasociala,ellerarbetsmarknadsmässiga närsåsomorsaker,andra
nedsattinnebärorsakmedicinskdärskall,utskottetEnligt enfinns. en

kunna ävenförtidspensioneller utgessjukpenningarbetsförmåga, om
arbets-inverkarkaraktärsocialinslagvissafinnsdet t.ex. somav

förmågan.
ställsförtidspensionheltillfördetföreslår rättUtredningen att

100kravdetnedsättningarbetsförmågans änformella kravlägre
förkrävdesjuli 1993ldenFöregäller.nedsättningprocents nusom

femminstmednedsattarbetsförmåganersättningheltill att varrätt
tillarbetsfömiågan för rättnedsättningsjättedelarssjättedelar. Fem av

ersättningsnivånhögstadeniförklaring nästsinharersättning, atthel
arbetsförmågadenförtredjedelartvåtidpunkt vardennavid varsvar

högstanedsatt. Den nästheltintehälftenmednedsatt än menmer
be-denutredningen göroch75ersättningsnivån procentär nu

till helförnedsättningarbetsförmågans rättpåkravendörrmingen att
denkanDärmedåttondelar.sjuhögreinte änersättning bör somsättas
till fullfåarbetsförmåga rätt25hälftenmindre procentshar än av

tillinnebär rättenbedömningenmedicinska attstriktaersättning. Den
praktikenItidigare.vad denstriktareändå änförtidspension är var

mellanskillnadensvårt avgöramycketidagdet att entorde även vara
arbets-nedsattprocentigt100arbetsförmåga ochåterståendeobetydlig

reell.formell äntordeskillnadenförmåga, varför meravara
praktikeniförsäkradedenmöjlighet för ut-finns attOm det senare

problemetså detrestarbetsfömiåga löses atteventuellnyttja genomen
kapitel 14.förtidspension seutgåendefrånarbetsinkomstavräkna

arbetsförmåga kanmycket liten,viss,Genom attaccepteraatt en
tillrimlig hänsynpensionfulltillharockså denåterstå för rätt tassom

tillmåste hänsynslutligenochsist attarbetsfömiågebedömningen taatt
heltdenförsjukdomdenochlikden andraindividingen attär enesom
ochandredeneffekt förriktigthararbetsförmågan inteslår ut samma

omöjligtintill avgöra.verkligheten kan näst attdetta iatt vara
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ochsjukpenningtillförKriterier rätt7.5

långtidssjukpenning

för-allmän§ lagenkap 7i 3Lydelsenförslag:Utredningens om
till-skall isjukpenningtillkriterier för rättavseendeAFLsäkring

förtyd-demedså den överensstämmerändrasdelarlämpliga att
tillangåendeföreslagits rättkapiteldettaitidigareliganden som

arbetsför-försäkradsPrövningenAFL.i kap.förtidspension 7 enav
långtidssjukpenningenföreslagna10kapitelitill denmåga för rätt

tillbedömningen rättvidmed den görsskall överensstämma avsom
förtidspensiontill helförkravet rättsänkningsjukpenning. Den av

helåttondelarsjumotsvarandearbetsförmågenedsättningtill aven
förgällaskallkapitel, ävenföreslås dettaiarbetsförmåga, som

sjukpenning.ochlångtidssjukpenning

sjukpenningtillregler förGällande rätt7.5.1

allmänlagen§i 3 kap. 7återfinnssjukpenningtillförKriterierna rätt om
princip, medidetkapiteldettai ärframgått tidigareförsäkring. Som

vid be-skall tillämpasreglervaraktighetskravet,förundantag somsamma
förtidspen-tillbedömningvidsjukpenning rätttilldömning rätt avsomav

sjukpen-grund isinharskillnaderdeldockföreliggersion. Det somen
skall enligtSålundaersättningsfonn.kortvarigkaraktärningens en merav

sjuk-grundförsäkradefall deni detnämnda lagrumistyckettredje av
fjärdedel sinunder minstfrån förvärvsarbeteavstådom behöver aven

arbetsförmåga ned-eller hennesdag, hansvissarbetstidnormala ansesen
arbetetlämnardenbetydermån dagen. Detmotsvarande deni att somsatt

medarbetsförmåga nedsattha sinräknasskallarbetsdagenhalvaefter
dag.hälften denna

träddevilkenparagrafema,aktuelladeändringenVid den senaste av
uttryck förförarbetenaregeringen ijanuari 1997,kraft den li gav

användas vidarbetsförmågebegrepp bordeuppfattningen att samma
tillbedömningvid rättsjukpenningtillbedömningen rätt avsomav

tillbaka till sittkunnaförsäkrade intedenförtidspension när antas
1996/97:28 10.nuvarande arbete prop. s.

beskrivitssåsomarbetsförmågan bör görasBedömningen ovanav
därefterocharbetettill det tidigarerelaterasi första handstegvis, dvs.

till arbetemöjligheterSaknasarbetsgivaren.hosarbete annattill annat
rehabilite-långvarigasådant alltföreller kräverarbetsgivaren,hos ett

arbetsförmågabör den försäkrades prövas annatringsinsatser, mot ett
Arbetsförmåganförekommande arbete.normaltarbetsmarknaden
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till arbeterelaterassjukpenning,tillgäller avdet rätthärvid,bör när
hel-högstdockhafttidigareförsäkradedenomfattning som -samma

utföraförmågantillförtidspension, attgällerdeteller,tidsarbete när-
16.1996/97:28heltidsarbete prop. s.ett

tillförgällaskall rättkriterierVilka7.5.2
sjukpenningochlångtidssjukpenning

utredningenföreslårkapitel 10 attframgå er-en nykommerSom att av
långtidssjuk-benämndsjukskrivningar,långvarigavidsättningsform

långtidssjukpenningÖvergång tillsjukpenningfråninförs.penning,
ivaraktighetenprövningnågonhuvudregeln ske ar-skall enligt utan av

antalvisstuppgått tillsjukperioden ettbetsförmågenedsättningen när
tilluppgåtttidsperiod ettinomsjukperioderfleraellerdagar när en

långtidssjukpenningövergång tillskallfallvissadagar. Iantalvisst
bedömaskanarbetsförmågenedsättningenansökanefterskekunna om

år.minstbestående underbli ett
ersätt-avseddinte permanentLångtidssjukpenningen attär vara en

tid. Detlängre ärellerkortarevissundertänktning är utgesutan en
kanellerlång tidunderharsjukfallfrågadock varat somensomom
tillkriterierna för rättskälfinnsdetvarfördetta, attförväntas göra

förtidspen-gäller förfrån demavvikerintelångtidssjukpenning som
kriterierna ärutformningenvidutgångspunktviktigsion. En avannan

kommeriställetsjukbidrag attbeviljatshaskulletidigarede nuatt som
bestående ned-harindividerdessaEftersomlångtidssjukpenning.få en

varak-bedömaskanintedenarbetsfönnågan, ävensättning somomav
kri-hareglernuvarandeenligtprecisskäldettig, finns sammaatt som

för demdennaarbetsförmågenedsättning föravseendeterier somgrupp
förtidspension.beviljassom

framgått iharförtidspensionochsjukpenningKriterierna för som
till helavseendeändringenefter rättårenföregående dedet senaste -

Arbetsför-identiska.principvarit ijuli 1993den 1förtidspension -
på arbetsför-kravetochhar gjorts sättmågebedömningen samma

helt nedsattvaritbåda fallenförmån har ihelmågenedsättning för ar-
utredningenföreslårkapiteli dettaframgått tidigarebetsfönnåga. Som

heltillvid prövningenarbetsförmågenedsättning rättpåkravet avattnu
styckeföregåendeianförtsåttondelar. Somsänks till sjuförtidspension

allabehandlastarka skäl förmeningutredningensenligt attfinns det
bedöm-utifrånarbetsförmågenedsättningarbestående sammamera
avsnittikriterierdeföreslår därförUtredningenningskriterier. att som

för denskall gällaförtidspensiongäller ävendetföreslagits7.4 när
långtidssjukpenningen.föreslagna
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långtids-ochsjukpenningmellanbytetvidproblemskapakanDet
bådaförmån i deheltillförgällerregler rätt er-olikasjukpenning om

huvudregeln "automa-enligtsjukpenningEftersomsättningssystemen.
det,tidpunktviss ärvidlångtidssjukpenningövergå tillskalltiskt en

förutsättningövergången,vidbedömningssituationerundvika enför att
ersättningbådadetillförgäller typernarättkriterier avdeatt som

detmedvetenUtredningen attärvarandra.med omöverensstämmer
föreslåuppdragnågotinnefattar attdirektivenifrågasättaskan om
dock ikansjukfall. Gränsenkortaregleri deändringar avsersom

försäkrad kansjukfallen. Enolikademellanflytandefallmånga vara
nedsättninghabedömassjukfallunder ar-avtidigtredan enettt.ex.

enligtdärmedochlång tid,underbeståendeblir nuva-betsförmåga som
det före-iellerförtidspensionellersjukbidragbeviljasreglerrande

långtidssjukpen-undantagsfalleller iförtidspensionslagna systemet
ning.

arbetsför-kvarvarandelitenbedömningmedproblemSamma av
utred-enligtföreliggerförtidspensiongällande vidsigmåga görsom
lång-ellersjukpenningtillbedömning rättvidmeningningens även av

i dessaanledning ävendärförfinns atttidssjukpenning. Det samman-
arbetsförmåga för rättnedsattåttondelarssjukravtillämpahang ett

förmån.till hel
ohäl-sammanhållenskapaambitionutredningensmedlinje attI en

reglerföreslåändåutredningen attdärförväljer attsoförsäkring samma
sjukpenning,såvälgälla förskallarbetsförmåganbedömningenför av

därförföreslårUtredningen attförtidspension.långtidssjukpenning som
och hursjukdomsbegreppetavseendelagtexteniförtydligandende

§kap. 7föreslagits i 3tillarbetsförmåga skallprövningen somav
sjukpen-tillbedömningenför rättvägledandeskall ävenAFL avvara

hänseendendessaiändringarlångtidssjukpenning. Deochning som
iinarbetasdelartillämpligadärför iskallAFLi kap.föreslagits 7

lagtek-föreslår denvidareUtredningen§ AFL.kap. 73lydelsen av
lång-vidarbetsförmågeprövningenvaddetlösningenniska att avser

uppställs förkriteriertill dehänvisningtidssjukpenning görs somen
AFL.7 §i 3 kap.sjukpenningtillrätt
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utformningenvidAvvägningar8 av

ersättningeninkomstrelateradeden

utform-vidböravvägningar görasdeförkapitel redogörsdettaI som
lång-vidersättningeninkomstrelateradedenförreglernaningen av
bådeförAvvägningamaarbetsförrnåga. ärnedsatt gemensammavarigt

ersättnings-debäggedvs.förtidspension,ochlångtidssjukpenning
den in-beträffandeförslagföreslår. Konkretautredningenformer som

och 13.kapitel 10ilänmasersättningenkomstrelaterade

Direktiven1

till prin-förslaglämnautredningenskall1997:9dir.direktivenEnligt
arbetsförmåga. Er-långvarigt nedsattvidförmånsberäkningciper för

inkomstbortfallsprincipen. Er-pågrundasdagiskall liksomsättningen
vidgrunderandraenligt änberäknasfalli dessabör mersättningen en

börUtgångspunktenarbetsförmågan. attnedsättning varatemporär av
in-Ettinkomster.försäkrades tidigarepå denbaserasersättningen

längreunderinkomstförhållandenaavspeglarkomstbegrepp ensom
inkomstrelateradeberäkningen. Denförgrundtillliggatidsperiod bör

grundskydd.medskall kompletterasersättningen ett

iInkomstbortfallsersättningen8.2

nuvarande ATP-system
folk-gäller föri dagreglerredogörelse för definnskapitel 4I somen

förtidspensio-förbostadsstöd, ATPpensionstillskott,pension, m.m.
beskrivningutförliglämnasHärsjukbidragstagare.ochnärer aven mer

beräknas.ATPförtidspensioneninkomstrelateradehur den
Stor-tjänstpension.ATPtilläggspensionen ärallmännaDen en

dels deförhållande tillifrån bestämsATPpå förtidspensionleken
bortfalldetår, delsarbetadeantaletochförvärvsinkomstematidigare

till följddrabbatsenskilde hardenförvärvsinkomster avavsomav
fömtsättinggrundläggandefunktionshindret. Somellersjukdomen en
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harenskildedengällerfrån ATP-systemet attförtidspensiontillför rätt
dåårdettid föreförATPinompensionspoäng pen-tillgodoräknats

inträffade.sionsfallet
reglerprincipiefterberäknasfrån ATPFörtidspensionen samma

bestämsPensionenfrån ATP.ålderspension somgäller försom
pensionspoängen.intjänade15 bästademedeltalet60 procent avav

denATP. Förfå fullförpensionspoängmed somår att30krävsDet
medproportionellt, tret-pensionenminskarpoängår en30har färre än

år fattas.varjetiondel för som
Försäkrings-år.basbelopp7,5försäkringeni ärIntjänandetaket per

Pensions-folkpensionen.täcksbasbeloppetförstadetförskyddet av
maximaltuppgå tillsåledes motsva-år kanvisstför ATPpoängen ett

basbelopp.6,5rande
principskall ifrån ATPförtidspension motsvarapå helStorleken

dennetillberättigadbliskulleålderspensionden ompersonensom
hondå ellerhanmånaddenfr.o.m.pensionsådanuppbärabörjathade
vidreglersärskildafinnssyfteuppnå dettaår.65 För somfyller att

intjänadefaktiskttill debaraintehänsynpensionsberäkningen pen-tar
mellantidenunderförvärvsinkomstertänktaockså tillsionspoäng utan

påbyggaförfarande kan sägasålder.års Detta65ochpensionsfallet
skulle hainträffat,hadeintepensionsfallettanken att ompersonen,

ålders-tillframinkomsteroförändrademedförvärvsarbetafortsatt att
pensioneringen.

beräknasskallfrån ATPförtidspensioneninnebärReglerna att
visspensionspoängtillgodoräknatshar an-sedan enenpersonen

in-pensionsfalletåret eftermedårframtidanivå varjeför starttagen
fåskallantagandepoäng ägamedpensionsberäkningträffade. För att

harpensionsfalletförtidpunktenvidantingenfordras att personenrum
åretsviddetinkomstsjukpenninggrundande mothaft svararsomen

sigtillgodoräknaockså kanellerbasbeloppetgällandebörjan pen-
åretföreårentvå de fyra närmaståtminstoneför senastesionspoäng av

pensionsfallet.för
metoderalternativatvådenenligtberäknasAntagandepoängen av

utfallet. Denenskildedendet för mest ena me-gynnsammasom ger
tvådemedeltaletberäknasantagandepoängeninnebärtoden avatt som

pensionsfallet. Denföreårende fyraunder närmastpoängtalenhögsta
medeltaletberäknasantagandepoängeninnebärmetodenandra att som

åretårsamtligaunderpoängförvärvenhälften t.0.m.bästaden avav
densedantillgodoräknasförsäkradepensionsfallet. Denförenärmast

ellerår då hanår detsamtligaförantagandepoängenfastställda t.0.m.
år.64fyllerhon

reglersedan enligtberäknasfrån ATPFörtidspensionen somsamma
30-års-15- ochs.k.detillämningfrån medATPålderspensionför av
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tidförpoängtalenfaktiskabåde detillhänsynstagandeunderreglerna
pensions-eftertidpoängtalen fördeochpensionsfallet antagnaföre

inträffade.fallet
få för-skallförföreliggerinte attförutsättningarna personenOm

30-och15-tillämpasantagandepoängberäkningmedtidspension av
honellerhanpensionspoängdeendastgrundval somårsreglema av

pensionsfallet.företidenin förtjänatfaktiskt har
år 60 procentbasbelopp3,9ATP avmöjliga ärHögsta per

kronor50011drygtår 1997vilket perpensionspoäng, motsvarar6,5
månad.

förslagTidigare8.3

sjukfallföreslogSAKarbetsskadekommittén ettatt somochSjuk-
månadsersätt-s.k.övergå iskullenormalfalletiårs tidpågått i enett

inkon1strelate-förslagetenligtskallMånadsersättningenning. vara en
underinkomstförhållandena ettberäknasstorlekförmånrad vars

skallhuvudregelnEnligtinträffade.sjukfalletår innanantalvisst
storleksmässigtfyrademedeltaletpåberäknasmånadsersättning av

Kommitténåren.under deförvärvsinkomstema senastemellersta sex
underinkomsternamedeltaletaltemativregel därocksåföreslog aven

årenfemtedeldärberäknasålderårs16medår från och avalla enmen
förvärvsarbete.årsAltemativregeln förutsätter änbeaktas.inte sexmer

skallenskilde utgöradenförfönnånligastalternativ grun-ärDet som
in-pensionsgrundandemånadsersättning. Denberäkningden för av

komp-kunnaberäkningsunderlag,användasskallkomsten mensom
medPerioderförsäkrade.från denunderlagaktuelltmedletteras mer

sjuktvårdarbetslöshetsförsäkring,föräldrapenning,sjukpenning, av
beräkningen.vidutelämnasskallvämpliktstjänstgöringochbarn

månadsersätt-kompensationsnivån ividareföreslogKommittén att
65skallningen procent.vara

ålderspen-reformerattillförslagPAGPensionsarbetsgruppens
alla in-därmedskallinnebär ATP ersättas systemettsionssystem att
skisse-Arbetsgruppenpensionsrätt.skallhela livetunderkomster ge

förtidspensioninkomstgrundadberäkningmodell förrade somaven
ålderspensionssys-reformeradei detprincipernamedöverensstämde

dels deberoendebliskullepå förtidspensionenStorleken avtemet.
tillförsäkrade framdeneller förbetalatsålderspensionsavgifter avsom

tillgodoräk-förutsättningarsärskildaunderdelspensionsfallet, av--
antagandeinkoms-s.k.förvärvsinkomst,tänktavgifternande enen

ifyradegenomsnittetskulleantagandeinkomst utgöraDenna avten.
tänkte sigåren. PAGdemellerstainkomsthänseende senastesexav

å
r
E
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därantagandeinkomstenberäkningaltemativregel för ge-även aven
årsfrån 16årsamtligafemtedelarnafyrabästadenomsnittet avav
in-grund förtillliggaskullepensionsfalletåret föreålder ent.0.m.

sammanlagdalivetdetta överförtidspension. De sättkornstgrundad
därefterskulleavgifternainbetaldatillgodoräknadeoch sum-faktiska

någon fastfastställasskulle intepensionsbehållning. Dettill enmeras
pensions-skulledelningstals.k.med hjälpersättningsnivå, ettutan av

förtidspension.årligberäkningengrund förtillliggabehållningen enav

förunderlaghistorisktEtt8.4

antagandeinkomsten
funktionshinderellersjukdomvidFörsäkringsskydd

direktiveniutrycktillkommeruppfattningdelar denUtredningen som
ned-långvarigtvidförsäkringförfunktionernaprimäradeatt enen av

sigetableratdentillförsäkraarbetsförmåga skall att somsatt vara
åstad-inkomstbortfall. Förskydd attarbetsmarknaden motgottett

be-försäkringendär ersätterkonstruktionkrävsdettakomma enen
fåttskulle hatroligeninkomstdenandeltydande ompersonensomav

tillframförvärvsarbetaoch fortsattfriskförblivithadeeller hon atthan
till-börförsäkringenutgångspunktpensionsålder. ärEnordinarie att

det förstatvå Förkomponenter.medförsäkringsskyddhandahålla ett
försörja sigkanålder, inteförvärvsaktiviersättning ärnär menmanen

på debaseradålderspensionsrättandradetarbete. Föreget engenom
ochblivit sjuk. Ihadeinteintjänatskulle hainkomster manomman
delhar dennaålderspensionssystemetreformeringenmed senareav

Ålderspensionema helasigframtiden baseraskall iblivit viktigare.
åren.de 15 bästaunderinkomsternaendastoch intelivsinkomsten

förtidspensionä-dettatill förestorlekålderspensionensFrågan hurom
kapitel 16.ibehandlasberäknasskallrer

riskförsäkringEn

ekonomiskföruppfattningbestämdaUtredningens är systemetatt er-
karak-grunden bör haarbetsförmåga inedsattvid långvarigtsättning

enbart be-principbör itill ersättningriskförsäkring. Rättentären av en
nedohälsadrabbats sätterenskild harhuruvidastämmas somavenav
be-försäkringsersättningenskullearbetsförrnågan. Enligt detta synsätt

eller honlänge hanoberoende huri principtill den enskildetalas ut av
Inkomstskyddetförsäkringen.tillbetalat avgifteransluten ochhar varit
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intjänadkaraktärha densåledes intebörohälsoförsäkringi aven
ålderspensionssystem.förkännetecknanderättighet ettärsom

ålders-ochförtids-mellanskillnadavgörande ettettfinnsHär en
riskförsäkring,primärtförtidspensionssystem ärEttpensionssystem. en

sparandeinslagbyggerålderspensionssystemet stortettmedan av
Ålderspension lön.uppskjutenbetraktasprincipibörlivet. somöver

ålderspensionemabör stor-utgångspunktgrundläggande attEn vara
förvärvsaktivahela denunderinkomsternaavspeglaskallleksmässigt

reformeradegenomslag i detfåttharlivet. Dettadelen synsätt stortav
hela dentillskall relateraspensionemadärålderspensionssystemet
begränsatundertill inkomsternainteoch ettlivsinkomstensamlade

livsinkomst-lämpligt överdock inte omvägenår.antal Det att taär en
vidförsäkringsersättningstorlekenfastställaförberäkning att en

börIställetålder. ersätt-förvärvsaktivifunktionshinderellersjukdom
anslutningnågorlundainkomstförhållandena i näragrundasningen

inträder.arbetsförmågannedsättningendåtidpunkttill den av

stabiltbehovstarkaredesto ettersättningsfall,Ju längre av
underlag

tillväga förbörbästahursig sättfråga inställer ärDen mansom
itjänat inhaskulletroligende inkomsterfastställaatt personensom

ellersjukdomendrabbatshadehon intehan ellerframtiden avom
pågrundasinkomster börframtidaantagandefunktionshindret. Ett om

faktiskttidigaretillgängligfinnsinformationden personensomsom
fråganbetydelsefullakanskeförvärvsinkornster. Denintjänade mest ur

inkomsthistorialångt tillbaka isynvinkel hurprincipiell är personens
fastställa denidentifiera ochbör förlämpligenförsäkringen attsom
de inkomsteruppskattninggodantagandeinkomst kan avensom ge

fortsättaeller hon hade kunnathanha haftskulle ar-omsom personen
beta.

grundläggandeför sittredogjort synsättutredningenkapitel 3 harI
arbetsför-långvarigt nedsattvidbeträffande hur ersättningssystemet

do-denkonstaterades blandmåga bör utformas. Där senasteattannat
dettordegenomsnittförvärvsinkomsten iintjänade utgörakumenterade

intjänandeförmåga. kortaredeframtida Föruppskattningenbästa er-av
in-bortfalletviss delförsäkringensättningsfallen bör ersätta avaven

finns mycketdetförhållande den aktuella inkomsten. Mentillkomster i
fallmånga enskildaiaktuella inkomsten utgörtyder denattsom
finns detersättningsfallende längreöverskattningar. Iunder- eller

förmånsberälmingenunderlag förtillämpastarka skäl för ettatt som
utgångs-tidsperiod. Eninkomstförhållandena under längrespeglar en
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vilkenförbetydelsehalängd börersättningsfalletsdärförpunkt är att
försikteskallförsäkringen tainkomsthistoriadel sompersonensav

antagandeinkomsten.fastställaatt
uppkomnahastigtochoväntadehanterarriskförsäkringrenodladEn

för-skäl förövervägande attdetfinnssjukfallkortvarigaVidskadefall.
faktiska bort-ochaktuelladetrelativtskall storersättasäkringen aven

kunnaibehov settIndividens stortattförvärvsinkomster. avfallet av
Menfåmåste härkonsumtionsnivå väga tungt.aktuellabibehålla sin
ellertill denförhållande senasteiersättningmed systemett ger -som

förstås ersätt-blirförvärvsinkomsten-intjänadenyligenåtminstone
arbetsinsatsenförändringartillfälligaförkänsligstorlek avningens mer

destoersättningsfall,långvarigainträdde. Juohälsaninnanjust mer
årenstakaunderinkomsteniförändringartillfälligainteviktigare att

inkomstunderlaghistorisktutsträckningnågonigenomslag. Ettfår stort
utjämnaoch kanberäkningen attförgrundstabilare genomen -ger

låg in-ellerexceptionellt högmedperiodkortareeffektden ensom
ersättningensavseendeytterlighetsfallförriskenhar-minskakomst

inkomstunderlag sär-ärhistoriskttillämpamedFördelen ettstorlek. att
eftersomförtidspensionema, storabeträffande grupperpåfallandeskilt

för-huvudsakligasinförsäkringsersättningdennahakommer somatt
årtionden.underiblandår,under flerasörjningskälla

tid ilängrearbetathaeftersjukablir sammaattFör ensompersoner
skillnadensannolikt attkommeromfattningoch ianställning samma

sidanå andraochaktuellt ettsidanåmellanbegränsad ettenavara
intekanskeSkillnadeninkomstunderlag.historisktberäknatvisnågot

löneförhöjningar.årligaeventuelladenblir än motsvarasstörre avsom
defrämstdockdagensframförts systemharkritik motEn avsersom

fålyckaslönmed höganställningarkortvariga engenomsompersoner
sjukersättninghögdärmedochsjukpenninggrundande inkomsthög en

lönmotsvarandehafthaskullesannolikt intedelång tidunder trots att
högkortvarigsådanlåtafriska. Attförblivitdetillfälligtän enommer

sedermeraochsjukersättningtidslängreavgörande förbliinkomst en
sjukpen-efterGenomifrågasättas.kanförtidspension attföräven en

någon formbaserasersättningövergå tillningperioden avsomen
år medenstakaeffektdenutjänmasinkomstunderlaghistoriskt som

ha.inkomst kanhögovanligt
inkomstunder-historisktmedkonstruktioninnebärSamtidigt etten

be-vidfårinkomstårdåliga väga tungtenstakasäkerhetlag attmoten
lång-föregåsOftaersättningen.inkomstrelateradedenräkningen enav

inkomsten.nedvilka drarsjulcfall,kortareflerasjukskrivningvarig av
långvarigsinförtidspensionering iföregåsMånga gånger tur enaven

formellgår ned iocksåförekommersjukskrivning. Det att ar-personer
hanterarellerövertid, sättochfrån extraarbeteavstår annatbetstid,
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Även iarbetsinsats.sinneddraohälsabegynnande attgenomen
många förvärvs-negativt. Förinkomsternagivetvispåverkasfalldessa
inkomsttrygghetökadinnebäradärmed kunnadetskullearbetande en

står i för-ersättningfrånövergåsjukskrivningtidsefter somenatt en
ersättningenberäknatillinkomstbortfalletaktuelladet atthållande till

underinkornstförhållandenaavspeglarunderlagutifrån enett som
tidsperiod.längre

kravställerarbetsmarknadenDen nyanya

inkomstun-historiskttillämpabehovetochFördelen med ettattav --
arbetsmarknadenutvecklingfår motviderlag accentueras avenom

ökatanställningsförhållanden,kortvarigaoch ettflexibla egen-mer
ålder. Istudier imedperioderåterkommandeföretagande vuxensamt

deltidsarbe-anställningar,tillfälligaantaletökade1990-taletbörjan av
dess legatsedanoch harprojektanställningarochsäsongsarbetenten,
samtidigadenspeglar delvisutvecklingnivå. Dennahögrekvar en

utvecklingenSannolikt kommerkonjunkturen.försämringen av sys-av
förank-ochanställningsformerfå betydelse för hurselsättningen att

framtiden.påverkas iarbetsmarknadenringen
Även regleradochmed jämnheltidsanställningamafastade ar-om

det teckenockså finnsframöver,dominerakommersannoliktbetstid att
utsträckningiförekommainte kommerde att somatt samma

tidigare.
ändratslagstiftningenarbetsrättsligaocksåår denharUnder senare

kor-föranställamöjligheterarbetsgivaresutökaför att personeratt en
tillmöjligheteninförandetexempelsådanttidsperioder. Ett ärtare av

visstidsanställning.överenskommens.k.
ochbyten arbetenmed fleroregelbundenhettilltagandeEn meraav

genomslag för demfår särskilt ärinkomstförhållandenämna som ny-
framföralltnärvarande detarbetsmarknaden. För äretablerade ung-

på projektbasis. Ianställningar och arbetarhar tillfälligadomar som
ochåldersgrupperi andravanligaredock bliframtiden kan det även

yrkesområde tillhör. Attvilketberoendeframförallt varvamanavvara
också ivanligarestudier kan blianställningar och mönsterkortare ett

åldrar.högre
skulle hakvinnortalar förfaktorerfinnsDet att som gruppsom

inkomstbegreppökade trygghetdenän män ettstörre nytta somsomav
tidsperiod skulle inne-inkomstförhållandena under längreavspeglar en

inkornstutvecklingojämnarehar kvinnor överbära. Typiskt sett en
1950- ochframsocialförsäkringamade nuvarandelivet. När växte

dåutgångspunkt de förvärvsmönsterde med il960-talen formades som
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oftakvinnormedanår,frånheltidarbetadeFlertaletrådde. män unga
förväivsmönstret togsmanligatypiskadet somhemarbetade. Det var

ärkvinnordesssedan ärhänt att numerautgångspunkt. Det somsom
utsträckning attmän,iarbetsmarknaden mensometablerade samma

Medan nästanarbetsutbud. männenflexibeltbetydligtde har ett mer
ilivscykelnarbetstidersina överkvinnorvarierarheltidarbetaralltid

arbetsutbudockså sitt styraslåterKvinnor ar-grad. avhögrebetydligt
kvinnor ettDessutomutsträckning. tarbetskraftsefterfrågan i större

sigsmå. Dettadåår barnen tarärdeunderför hemmetstörre ansvar
föräldraledighet. Sam-kvinnornas störrei uttagblanduttryck avannat

harallmäntkvinnor settförhållanden endessainnebär attmantaget
ocksådärmed störreocharbetsmarknaden ore-tillkoppling ensvagare

oregelbundenhetdennaSjälvainkomstförhållandena.igelbundenhet
histo-tillämpaförsäkringenlåta ettbehovfinnsdet atttyder att av

inkomstrelaterade ersätt-denberäkningenförinkomstunderlagriskt av
ningen.

talar förarbetsmarknadenutvecklingytterligarefinns somDet en
för-tillämpaskulleutsträckningisocialförsäkringama störreatt

tids-längreunderinkomstförhållandenaspeglarmånsunderlag ensom
perio-återkommandemedvanligarebliantagligenkommerperiod. Det

utvecklingdenna attkommerTroligenålder.istudierder vuxenav
utbildningpåsatsningdenexempelEtt är somframöver.styrkatillta i

utbild-Antaletår.kommandesuccessivtochinletts växerredan som
samtidigtexpanderarhögskolorochuniversitetpå somningsplatser

Troligenkraftigt.ökarkunskapslyftets.k.detvuxenutbildning inom
inkomstförhållandeni ojämnareutslagtendensdennakommer att ge

allt fler.förkombinerasstudiestödochförvärvsinkomsternär

nuvarandemedpå svagheterpekarDirektiven
antagandeinkomstberäkning

antagandein-beräkningresultatetblirinkomsttänktaDen avenavsom
sjukdomgrundutvecklingenskallkomst avmotsvara personsav en

förvärvsinkomster.framtidaförlorade
fåttharutredningen1997:123dir.tilläggsdirektivdeI som

i dagensantagandeinkomstberäkningenmedtvå svagheteridentifieras
tankenbyggakanBeräkningen attsägasATP-system. person, omen

medförvärvsarbetafortsattinträffat, hadehadepensionsfallet inte att
Antagande-ålderspensioneringen.tillframoförändrade inkomster

tvådemedelvärdethuvudregelnenligtberäknasinkomsten avsom
pensionsfallsåret. Iföregårårsinkomsterfyradehögsta somav

obruten.ochinte jämninkomstutvecklingindividensoftapraktiken är
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nuvarandetillbidratilläggsdirektivenenligt attkanDetta
inkomsterdeuppskattninggodmindreberäkningsregel somavenger

och fortsattfriskförblivithadeeller honfått hanskulle ha ompersonen
arbeta.

ökningtillfälligavspeglaantagandeinkomstenkanExempelvis en
två årens inkoms-de bästaEftersomarbetsinsatsen.minskningeller av

ökningtillfälligkanantagandeinkomstberälaiingenvidbeaktas enter
dentillledafyraårsperiodenaktuelladen attunderarbetsinsatsenav

varit möjligthadevadblir högre attframtida inkomsten äntänkta som
arbetsinsats.normaluppnå engenom

år ochåldrarna 50förtidspensionerade finns iandelenDen största
vanligt lönendetyrkeslivet ärperioduppåt. Under denna är att somav

bliantagandeinkomstenålder kanhögförtidspension iVidhögst. en
för-inkomstnivå. inte ovanligtDetutifrån denna högre är attberäknad

stagnerandeharår därefter först60åldrarna eftervärvsarbetande i en
förtidspensionerasreallöneutveckling. Defallandesedanoch somen

ålderspensions-därmed ireallöneutvecklingeninnan stagnerar gynnas
yrkesområdeinomförhållande till andrahänseende i sammapersoner

förvärvsarbeta.fortsätter attsom

i högapensioneringöverkompensation vidbottenårToppår, och
åldrar

antagandeinkomstbe-reglerna föruppfattningenUtredningen delar att
så uppskattningså korrektskall utfomiaderäkningen att somenvara

Nuvarande beräk-inkomsterna.förväntade framtidademöjligt görs av
situationema kanredovisadetilläggsdirektivende iningsregler -i ge-

uppskattningotillfredsställandeantagandeinkomster avsom ger en
bättreskapasåledes anledningfinnsframtida inkomster. Det att en

sannolikaoch denantagandeinkomstenmellanöverensstämmelse
framtida inkomstutvecklingen.

individerförstås inte lämpligttoppårsefekten detgällerVad är att
omedelbart föreårs osedvanligt höga inkomsterellermed ett ett par

får antagandeinkomsttillgodoräkna sigpensionsfallet över-somen
skulle ha haft de för-de troligenstiger den förvärvsinkomst omsom

Utredningen hartidigare.blivit friska och arbetat vidare använtsom
undersökai avsiktstatistik ATP-poängRiksförsäkringsverkets över att

enligtantagandeinkomstberälmingentoppår vidförekomsten s.k.av
dem fickUppgifternahuvudregeln i nuvarande ATP-system. somavser

jäm-år Toppårförtidspension beviljad under 1994.sin mäts attgenom
år.övriga Förmed genomsnittet förden högsta ATP-poängenföra tre

förvärvsaktivför dem iredovisas motsvarande andelstaljämförelsens
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tiondeungefär1994. Förårförtidspensionerades varålder intesom
åt-årsinkomstenhögstadenförtidspensionnybeviljadmed varperson
årövrigaförgenomsnittet trehögre än50minstone procent

blandtoppår störst sompersonerFörekomstentabell 8.1. somvarav
ålder.stigandemedsedansjönkochåldrar,iförtidspensioneras yngre

blandtoppår änmänmedvanligarenågotdetålderOberoende varav
kvinnor.bland

50minst procentATP-poäng pro-högstaFörekomstenToppår.8.1Tabell enav
År 1994. Procent.år.övrigaför tregenomsnittethögre äncent

ÖvrigaNybeviljade
förtidspensionärer

KvinnorMänKvinnorMän
2423172220-34

9991435-49
5771250-54
5751055-59
894860-64

1414712Samtliga

någotdetvisar ärbefolkningenövriga attden van-medJämförelsen
Skillnadenförtidspensionärer.blanddessatoppår bland änmedligare

Även förvärvsarbetar ärdemblandmarkant.särskiltdock inte somär
finnasintetycksåldrar. Detitoppår störstförekomsten yngresomav

i dennaochkvinnor mänmellanskillnaderavgörande grupp.några
åt-årsinkomsten ärhögstadentoppårdefinition är attEn avannan
årövrigaförgenomsnittet trehögre än100minstone procent

toppårFörekomstenmönster. varHärtabell 8.2. avsammamanser
ochåldrar,iförtidspensionerasbland yngrestörst sompersonersom

någotålder detOberoendeålder.stigandemed van-sedansjönk varav
demmedJämförelsekvinnor.blandblandtoppår änmed mänligare

ovanligaretoppårvisar ärår 1994förtidspensionerades attintesom
förtidspensionärema.bland
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100minst procentATP-poänghögstaToppår. Förekomsten pro-Tabell 8.2 av en
Årår. 1994. Procent.övrigaförgenomsnittet trehögre äncent

ÖvrigaNybeviljade
förtidspensionärer

KvinnorMänKvinnorMän
151481320-34
444735-49
243650-54
232455-59
452460-64
8836Samtliga

år med högaenstakasåledesvisarstatistikRiksförsäkringsverkets att
inte före-generelltpensioneringsårettillanslutning settiinkomster

således knappastStatistikenutsträckning.någonikommer större ger
årföregåsskulleallmänhetförtidspensioneringar iförbelägg avatt

till dethörafall intei allatycksinkomster. Detovanligt högamed
förekommertoppårens.k.också detycksnormala. Det att snararesom

befolkningen.övrigaoftare hos
dockåldrar detpensionerade i ärblirBland dem van-yngresom

handlakaninkomstläge. Detår med högtenstakamedligare omett
arbets-inträdetår efternågotarbetsoförmögnablivitsompersoner

ellerdå endastharårs studier. De ettefter flera ettmarknaden, t.ex.
relativtmedkanskesig,bakomförvärvsinkomstfåtal år med enmen

inkomstnivå.god
tillÄven anslutningårenstaka ibottenår, dvs.s.k.förekomsten av

inkomster medundersökasnormalt, kanpensioneringsåret med lägre än
jäm-Bottenårtoppår.föranvändes mätsmetod attgenomsomsamma

åren medaktuella fyraunder delägsta ATP-poängenföra den genom-
års-lägstabottenår dendefinierasår.övriga Härsnittet för atttre som

år med minstövrigagenomsnittet förunderstigerinkomsten tre
utsträckningnågondet inte iantyderStatistiken större25 attprocent.

beståendeellerlångvarig sjukdombottenår åren innanförekommer en
någondet finnasheller tyckstabell Inteinträffar 8.3.funktionshinder

övriga.ochförtidspensionärerskillnad mellanstörre

166SOU1997.8
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lägre25mins procentATP-poänglägstamedBottenår. Andelen8.3Tabell en
År 1994. Procent.år.övrigaför tregenomsnittetän

ÖvrigaNybevilj ade
förtidspensionärer

KvinnorMänKvinnorMän

1820212020-34
1418141135-49
101781050-54
8136955-59
81491060-64

1l151614Samtliga

långvarigakaninkomsterlåga atttillförklaringbidragande varaEn
föregårgångermångaarbetslöshetmedperioderoch ensjukskrivningar

trygghetsförsäkringrespektiveföljdTillförtidspensionering. en-attav
inkomsternainkomstbortfallet ärförkompensationdeltill vissdast ger

möjligtvarithadei ställetdetförvärvatshadevaddå lägre än omsom
arbeta.att

förtids-ifrekventsärskiltÄven tycksintetoppårseffekten varaom
fårfallförekommandeidenundvikasdetbörpensionssammanhang att

kunnaFörantagandeinkomsten. attberäkningengenomslagstort av
börförekommatyckstoppårseffektmed den reg-tillrättakomma som

inkomsthögre änår medenstakanågotkonstrueradesålema attvara
Effekternaberäkningen.vid ettviktfår såår inteövrigaunder avstor

reglerinföraminskaskaninkomst att t.ex.år med högenstaka genom
pensionsfallsåretår innanantalvisstunderinkomstenhögstadär ett

huvudregelnuvarandemodifieringtänkbarmed. Enfår räknasinte av
årsinkomstenhögstaoch denlägstadenborträknaskulle kunna attvara

Mentvå mellersta.kvarvarandedemedelvärdetberäknadärefteroch
deninnebärbestämmelse attinförasjälvklartintedet attär somen

inkoms-högstagånger denMånga ärsidan.ställsinkomstenhögsta
många deexempelvis förgällatordeockså Detden ny-avsenaste.ten

dokumenteradeintjänadearbetsmarknaden. Denpåtillträdda senaste
uppskattningenbästagenomsnitt deniförvärvsinkomsten utgör av

fallenskildamånga utgöridenintjänandeförmåga,framtida även om
ihållandehaftharöverskattning. Förunder- eller ensompersoneren

förtidspen-innanperiodenunderinkomstutveckling närmastnegativ
finnaskan detsjukdom,tidslängreföljdexempelvis tillsioneringen, av

därigenomförinkomstenhögstamed denräkna attkunnabehov attav
inkomsterna.framtidauppskattning deoriktigundvika antagnaaven
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inkomsterbortfall framtidaersättning förskallförsäkringEn avsom ge
bäst kanmed det instrumentsigregelmässigtbör inte göra upp-somav

åtgärd kanintjänandeförmågan. Enframtidadenskatta somannan
år för vilkadet antaltoppår utökakanmildra effekten att me-varaav

regler beräknasnuvarandeEnligtskall beräknas.delinkomsten an-
de fyratvå högstademedelvärdettagandeinkomsten senasteavavsom

beräkningsgrun-sig ökatänkaskulle kunnaårsinkomstema. Man att
de femhögstamedelvärdet deexempelvistillden senaste,tre avav

årsin-årsinkomstema. flerJuhögsta detill de fyraeller senasteav sex
medelvärdesberäkningen, destosjälvatill grund förliggerkomster som

toppår.får enstakagenomslagmindre ett
för-förebottenår under periodens.k. närmastFörekomsten enav

understiger denantagandeinkomstentilltidspensionering kan leda att
ellerha haft hantroligen skulleenskildeförvärvsinkomst den omsom

På motsvarandetidigare.vidareförblivit frisk och arbetat sätthon som
framtida in-förväntadeöverskattning detoppår orsakakan avensom

fallen kanunderskattning. bäggebottenår innebära Ikankomsterna en
god uppskattningmindreantagandeinkomsten komma utgöraatt aven

tvåbort denuvarande regler räknarEnligtframtida inkomster. man
befogat kan denårsinkomstema. Om detdelägsta fyra senaste ansesav

möjlighet räknabottenår mildrasnegativa effekten attattgenom geav
sådan dock knappastdåliga årsinkomst. lösning kanEnbort ytterligare

utgårår beräkningenpå det antalsamtidigt ökabli aktuell utan att som
medbehöva utökasfyraårsperiod skulle rimligenifrån. Nuvarande

något några år.eller
för beräkningenår skall ligga till grundutökning antaletEn somav

iförsäkringenfår dock till konsekvensantagandeinkomsten mot-attav
på arbetsmarknaden.mån krav anknytning tillsvarande ställer högre

antagandein-uppnå försäkringsskyddlängre tid fulltDet atttar om
de högstaskall beräknas medelvärdet exempelviskomsten treavsom

två Flertalet deinkomsterna i stället för nuvarande högsta. av personer
ålder iförtidspensioneras i har haft fast förankringhögre en ar-som

dem skulle fönnodligen ökningbetslivet dessförinnan. För av an-en
årsinkomster ligga till grund för själva medelvärdesbe-talet skallsom

nivånräkningen mindre betydelse för försäkrings-generellt hasett
arbetsmarknadenskyddet. En skärpning kravet etableringav

fåtorde till följd främst ungdomar m.fl. nytillträddaäratt grupper som
på fåarbetsmarknaden skulle svårare fullgott för-komma i ettatt upp

frågan såsäkringsskydd. väcker i sin det i fall krävsDetta sär-tur om
någraskilda regler för någon eller grupper.

Den andra svagheten med antagandeinkomstberäkningen som anges
i tilläggsdirektiven består i den inte särskild hänsyn till för-att tar att
värvsinkomstema, i genomsnitt, har eller fallandestagnerande ut-en
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yrkesverksammasittslutetsigde närmarindivider närför avveckling
dåålderdenföreförtidspensionerasdeföljdtillfår attliv. Detta som

elleryrkesområde avstannarrespektiveinomrealinkomstutvecklingen
demmedjämförtåldrarhögaiöverkompensationfånedåt kanviker en

vid pensio-överkompensationsådanEnförvärvsarbeta.fortsättersom
ålderspen-denförbetydelsehahandi förstatordeåldrarhögainering

innanårenunder närmastintjänarförtidspensionäremasionsrätt som
ålderspensionsrätteneftersom grun-Dettaålderspension.övergår ide

förtids-utgåendedeneftersomMenantagandeinkornsten.heladas
antagandein-andelvissberäknas avATP-systemetipensionen som en

tiden,aktivadenunderpensionsrätterintjänadeeventuellaochkomsten
innebärstorlekförtidspensionens ensjälvasjälvklartintedet attär

troligenenskildedenlöndenmedjämförtöverkompensation som
förvärvsaktiv.fortsatthaftskulle ha som

denhosstyrkanochomfattningenundersöktharUtredningen av
Under-åldrar.i högaöverkompensationens.k.denberoreffekt avsom

intjänadestatistik överRiksförsäkringsverketspåbyggersökningen
nuvarandeföreställningen attbekräftatycksResultatenATP-poäng.

tillledergenomsnitthuvudregeln ienligtantagandeinkomstberäkning
dåålderi denförtidspensionerasdemföröverkompensation somen

finnsfalla. Detsedanochplanabrukar uttypiskt settrealinkomstema
Oberoendelivet.inkomstutvecklingen överiåldersmönstertydligtett

män-tycks mönstretochkvinnorbåde förkonjunkturläge-ochav
denhurredovisasfigurernaföljandedestabilt. Iförhållandevisvara

påi slutetdelssågrealinkomstutvecklingen utårligagenomsnittliga
periodensistnämnda1990-talet. Den upp-börjandels i1980-talet, av

underiakttaskanvadsituationannorlunda ändelari vissa somvisar en
1990-inledningenmedsomi likhet1980-talet avbörjanexempeltill av

dock ärVadkunjunktumedgång.kännetecknades somtalet av
andrai figurernaredovisasperiodersåväl de somför somgemensamt

inkomstnedgångkraftigskerdetstuderats ärperioder att ensom
8.2.och8.1figurålderårs55-60vidnågonstans
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och föråldrarolika mäninkomstförändring irealårligGenomsnittlig8.1Figur
realinkomst.oförändradVärdet 11987-1989. motsvararårenkvinnorrespektive
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komstökning

och föråldrarolika mäninkomstförändring irealårligGenomsnittlig8.2Figur
realinkomst.oförändradVärdet 11990-1992.kvinnor åren motsvararrespektive
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successivtrealinkornstutvecklingen ärframgår hurbåda figurernadeI
tilltakt frammåttligi relativtsåväl kvinnor mänföravtagande som

kraftigt.sjunkerrealinkomstutvecklingendåålderårs60förestrax
sjunkandestadigtrealinkomstemaperioden ärdenUnder senare

andra perio-tillförhållandeotypiskt ivilketunder 1 ärliggerkvoten
nedgång. Denkonjunkturuppgångsåvälunderstuderatsder somsom

påställetikonjunkturuppgång visarperiodentidigare avser ensom
inkomstutvecklingensänkningenkraftigarealinkomstölmingar. Den av

bådadefördockålderårs57-58cirka ärefterinträffar gemensamsom
perioderna.

förtidspension ochbestämningförberäkningsreglerMed dagens av
normaltvilkenålder viddenförepensioneringinnebärsjukbidrag en

individenpraktikenisker,realinkomstförsämringen attkraftigaden
dettainnebärOftatidpunkt.från dennarealinkomstfå oförändradantas

antagandepoängårdessadelvis medellerheltberäknaspensionenatt
ålders-får bättreindividensåledesinnebärår."bästa Detta att ensom

förtidspensionen, ändendennaeftersompension, är omsomsamma
ålderspensioneringen.tillframändaarbetafortsattindividen

kunnatinte harskyddaBehov att somgrupperav
utsträckningfullförvärvsarbeta i

föräldraledighetarbetslöshet,sjukdom,på grund etcPersoner avsom
årdeunderutsträckningfullförvärvsarbeta iförhindradevarithar att

drab-riskerabör intefunktionshindretföregått sjukfallet eller attsom
försäkringsersättning.lågfåekonomisktytterligarebas att engenom

kompensa-fullintetrygghetsförsäkringrespektiveföljdTill att gerav
perioder lägresådanaunderinkomsternainkomstbortfalletförtion är

för-möjligthade variti ställetdet atthade förvärvatsvadän omsom
så detsärregelnågoninnehålla formbör attSystemetvärvsarbeta. av

låg demförblir mycketantagandeinkomstenundvikaskan som avatt
perioddennormalt underinkomsterhaft lägreolika skäl har än som
särskiltantagandeinkomstberäkningen. Detta ärförtill grundligger an-

inkomstvid sjukdomlågavlönade,förgeläget etc tappar ensom
låg lön.redan

omfattandemedtillräckligt hänvisalångtifrånDet att personervore
garantinivåtill denförtidspensioneringensjukfrånvaro innanetc som

Även försäkringenbördessa falliförsäkringen.skall finnas i ge en
inkomstbortfall.täckerersättning som
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Inkomstunderlaget8.5

Ålderspensionssystemets inkomstmått bör kunna tas som
utgångspunkt

denberäkningväljs förinkomstunderlagdetviktigtDet är att avsom
administrativtoch detsäkert ärersättningeninkomstrelaterade är att
statistik inombefintligutläsaskunnaUppgifterna börlätthanterligt. ur

endast iuppgifternaVidare börintjänandet.efter självarimlig tid
revideringar.föremålbli föromfattning kunnabegränsadmycket

den för-skallålderspensionssystemetreformeradetillförslaget detI
refonneradeför detinomfastställaspensionsunderlagsäkrades ramen

pensionsgrun-grundval debestämmasålderspensionssystemet av
barn-belopp, dvs.pensionsgrundandeeventuellaochinkomsterdande

be-Pensionsgrundande inkomsterplikttjänstgöring.årsrätt, studier och
skattepliktigaolikanäringsverksamhetfrånstår inkomsterlön, samtav

sjukförsäk-ochfrån arbetslöshets-såsom ersättningartransfereringar
allaårligen förfastställaspensionsunderlaget skallringen. Eftersom

finns till-således redanochålderspensionssystemet,omfattassom av
vid beräk-använda detföradministrativa skäl ävengängligt, talar att

långtidssjukpenning. Pen-ochförtidspensioninkomstrelateradning av
information ochfastställdsåledes säker ochsionsunderlaget attenger

några be-slipperi principförsäkringskassan göradetanvända gör att
enskilda fall.dömningar i

reformeradedetföreslås tillämpas ipensionsunderlagI det som
inkomstpensionsgrundandeskall ävenålderspensionssystemet utöver

ochplikttjänstgöringstudier,belopp föringå pensionsgrundande
departementspromemo-publiceradebarnår. den nyligenI

frågor,finansiellaålderspensionInkomstgrundadrian 1997:67Ds -
enligtbarnår skall räknasföreslås vidpensionrätten treutattm.m

försäkradeför denalternativa beräkningsssätt. Det mest gynnsamma
skall användas. Alternativen är:

åretinkomst förepensionsgrundandeutfyllnad till den enskildesen-
bamets födelse

åretunder förgenornsnittsinkomstenutfyllnad till 75 procent aven-
försäkradealla

enhetligt belopp.för alla försäkradeett-
förvärvsin-förlust framtidaFörtidspensionen försäkringär mot aven

arbetsförmåga. framräknadekomster vid varaktigt nedsatt Den an-
uppskattning framtida in-skall betraktastagandeinkomsten som en av

reformeradei detkomster. det olämpligtDetta sättgör att som
ålderspensionssystemet tillåta den försäkrade tillgodoräknas extraatt
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inkomstför-faktiskaavspeglardessabamårför attpensionsrätt utan
hellerintemedförbarnårpensionsrätt svararhögreDenhållanden. som

användandeochinkomsthänseende ettiökningförväntadnågonmot
långtidssjukpen-inkomstrelateradedentankenmedstridstå iskulle

försäk-förtidspensioneninkomstrelaterade ensomdenochningen
föreslåsoch 13 attkapitel 10inkomstbortfall. I an-vidringsersättning

underinkomstförhållandenautifrånberäknasskalltagandeinkomsten
funktions-ellersjukdomenföreperiod närmastekortförhållandevisen bestämmandeförtidsperiodenaktuelladenEftersominträffade.hindret

tillgodo-möjlighetskulle attkortrelativtantagandeinkomsten är enav ledabamår kunnavidbelopppensionsgrundandeförpensionsrätträkna
uteslutandemedbestämdförsäkringsersättningfår sintill att personen

denmedföraskulle attgrund. Detta per-bamårenförpensionsrätt som
för-faktiskaeller henneshansvadpension änhögrefick ensonen

motiverar.värvsinkomster
detförinomfastställasskall re-pensionsunderlag ramenDe som

eventuellaavdrag förmedbör, pen-ålderspensionssystemetformerade
inkomstun-användasbamår, kunnaförbelopp somsionsgrundande

lång-ochförtidspensioninkomstrelateradberäkningenvidderlag av
tidssjukpenning.

intjänandetaketInkomstindexering av

harsocialförsäkringarnaiinkomstenförmånsgrundandedenförTaket
inkomstår. högstaDenbasbelopp7,51960åralltsedan motsvarat per

kronor23 000cirkaår 1997ersättningtill motsvararkan rättgesom
vilketprisutvecklingen,allmännadentillkopplatTaketmånad. ärper

följdTillnivå.realaochfast avliggerdetinnebär sammaatt en
delalltoch störrefleråren alltunderharreallöner enstigande personer

Vidtaket.hamnatbefolkningen överi entotala inkomstsummandenav
prisindexe-nuvarandemedkommerframövertillväxtrealekonomisk

försäk-saknaförvärvsinkomstemaandelväxandetaketring avenav
förredogjordeskapitel 3Iallmänna upp-i det systemet.ringsskydd

frånrealthöjasbörohälsoförsäkringifönnånstaketfattningen att en
följaåtminstonebörTaketår.basbelopp7,5nivånuvarande per

föryrkesaktiva. Dettabland deinkomstutvecklingenallmännamed den
roll förnuvarandebibehålla sinkunnaskallallmännadet systemetatt

befolkningen.iförsäkringsskyddetsamladedet
taket iföreslåsålderspensionssystemreforrnerattillförslagetEnligt

all-till denknytas2000/2001årsskiftetmedfrån ochdet systemet
räknaskommerbasbelopp7,5Taketinkomstutvecklingen.männa

prisnivånallmännai denförändringentillförhållandeibarainteom
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idemblandrealinkomstenallmännadeniförändringenockså medutan
in-medräknasskallfönnånstaketgången omFörstaålder.yrkesaktiv

blirdetFörutsatt2000/2001. attår pos-årsskiftet envidkomstindex är
ålderspensionsrätter attsåledeskommerframöverreallönetillväxttiv

medfalletvaritskullevadinkomster änhögreförtillgodoräknas som
tak.prisindexeratfortsattett

börohälsoförsäkringeninomintjänandetaketUredningen attanser
ål-reformeradedetInominkomstutvecklingen.allmännadenmedfölja

indexerasbasbelopp7,5fönnånstaketföreslåsderspensionssystemet
dennaMotinkomstutvecklingen.allmännatill denförhållandei

inkomstrelateradberäkningenockså förlämpligtdet avbakgrund attär
pensionsunderlagfrån deutgåförtidspensionochlångtidssjukpenning

ålderspensionssystemet.reformeradedetinomtillämpasskallsom

ersättningsnivånprocentuellaDen8.6

olika intressenmellanAvvägning

in-olikafleramellanavvägningersättningsnivån krävsgällerVad en
börutgångspunkter sty-depresenterades varakapitel 3 somItressen.

avgörandeEnförsäkringsvillkoren. ut-konstruktionenrande för av
fallriskförsäkringar-i dettarenodlademedsyftetgångspunkt är att
braförsäkringsskydd, dvs. enohälsoförsäkringen-är gottettatt ge

upprätthållaMöjligheternaden. attbehöver endenförförsäkring som
från för-ersättningtillförkriterierna rättförbättrasersättninghög om

offentlig ochErsättningsnivån ikonsekvent.tillämpas ensäkringen
detillförsäkraförhögtillräckligt attbörförsäkringobligatorisk vara

inkomstskydd. Denordentligtförvärvsarbetande ettflertaletstora
avtalsförsäk-nivåsådanhållas attbörförsäkringenoffentliga en

börSamtidigtutfyllnad.ochkomplementrollenfårringar somm.m.
obligato-undvikas. Enöverförsäkring kans.k.såutformasvillkoren att

med-flestadenivådenhögreligga änbör inteförsäkringrisk som
försäkrings-sittväljakundefrittdeförbetalaviljaskulleborgare om

motverkarså denhögersättningenfår inte att enVidareskydd. vara
försäkringenutnyttja ävendrivkraft föreller attåtergång i arbete utgör

fall.avseddai inte
ersättnings-bestämmafrittockså möjligheteninskränks attGivetvis

finansielladeninommåstetotaltförmånernanivån sett rymmasattav
människor ärteckendetfinnsdagtillgänglig. I attfinnsram som

prak-och isjukdomförsäkringsskydd förhögrebekostavilliga ettatt -
kom-tecknautsträckningbetydande attiockså dettiken gör genom

finan-Aveller ibasisenskildsjukförsäkringarpletterande grupp.
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föreslåmöjligheterutredningen inga ettdocksiella skäl har att
försäkringen.allmännaförsäkringsskydd i denhögregenerellt sett

lämnades1994:81Försäkring DsAllmän ettEnESO-rapportenI
och be-sjukdomersättningsnivåer vidfallandesuccessivtförslag om

förstärktaindividenskullearbetsoförmåga. Syftetstående att gevara
utredningåtergå i arbete. Dennamöjligtså snabbtdrivkrafter att som

obliga-ochallmänkonstruktion. Ensådantillsig avvisandeställer en
sjukskrivnautifrån grundsynenutformasohälsoförsäkring bör atttorisk

isig-menmånmöjligasteefter, i ansträngervill,människor strävar
arbetslivet. Dettilltillbakasvårigheter kommaofta harpraktiken att-

utifrånersättningsreglemarimligt utforma attdå intekan att synenvara
försörjningfå sinväljerskälekonomiskakortsiktigamänniskor attav

självklararbeta. Enstället förifrån försäkringssystemet ut-att annan
försäkringen ividkommandeohälsoförsäkringens ärgångspunkt för att

funktionshindradeochskall sjuka män-utsträckningmöjligastörsta ge
fallandeFortlöpandetrygghet. ersätt-ekonomisklångsiktigniskor en

ersättningsfallen.för deolämpliganingsnivåer särskilt permanentaär
gått mistegång befunnits haharförsäkringenMänniskor omensom av

debehandlasarbetsförmåga intebörsindelarhela eller som omav
uppenbarafinnsarbetsmarknaden. Häråtervända tillallt kantrots

självaersättningsvillkoren. Iutformningenvidhänsynsociala att ta av
försäkringarnade olikarenodlingenmedfördelarnaverket är aven av

upprätthålla godlångsiktigt ersätt-självklartdet blir attatt enmera
ohälsaarbetsförmåga grund närningsnivå långvarigt nedsattvid av

ersättning.tillgrundarenbart ohälsa rätten

standardtillväxtbegynnelsenivå framtidadel iellerHög

priorite-måste Omavvägningfinns ytterligare göras.Det mansomen
finansiella skälmåstebegynnelseersättninghög systemet varaavrar en

förmånen tid. Omindexeringenrestriktivt beträffande över manavmer
denskall få deldrabbas ohälsaförordar dei stället taatt avavsom

blandefter nybeviljandetlönetillväxt under tiden ägaväntas rumsom
hållasårens iersättning behövaförvärvsaktiva kan de förstade nere

i direktBegynnelsenivån måste bestämmasmån. därförmotsvarande
utgående ersättningen.indexeringsmetod för denanslutning till valet av

begynnelsenivå i princip val hur denSåledes blir valet ett sam-avav
för-tiden.försäkringsersättningen skall fördelas Dettamanlagda över

hållande i avsnittdiskuteras ytterligare 8.7.
kommer betalas destolängre tid försäkringsersättningenJu ut, mer

få standardtillväxtden enskilde del iangeläget kan det för attvara
särskilt debland dem yrkesarbetar. I praktiken det därförär somsom
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fåtidintresseha överår kan attiförtidspensioneras ett enavsomunga
inkomsternahurtillförsäkringsersättning ut-sinanpassningviss av

lö-ohälsoförsäkringenOmförvärvsarbetar.demsig förvecklar som
gårförvärvsinkomsterdeandelbestämdtäckapande skall somaven

försäk-börfunktionshindretellersjukdomenföljdförlorade till av
deförutvecklasinkomsternahurefterringsersättningen anpassas

försäkringser-bordefår förbättringararbetardeOmyrkesaktiva. som
Samtidigtmed.följautsträckningnågonienligt dettasättningen synsätt

ellerlångvarigdrabbatshardeintressestarktdetfinns att avett somav
trygghet.ekonomisklångsiktighaskall kunnaohälsapermanent en

in-tillförsäkringsersättningenanpassningskulleVisserligen aven
förtroligenpå siktyrkesaktivadeförkomstutvecklingen gynnsamvara

riskenmedmåste räkna attförtidspensionären,enskildeden manmen
Efter-perioder.vissaundersjunkerellerinkomsterna t.o.m.stagnerar

sin ekono-påverkakunnaavgörandenågot sättmöjligheten attsom
finnasdetkanför dessabegränsadstarktsituationmiska är grupper

köpkraftdenlångsiktigt motsvarasskäl försärskilda avtryggaatt som
visssäkralångsiktigtdettaersättningen. Att sättnybeviljadeden en

förplaneringenlångsiktigadenunderlättakanköpkraftbestämd en en-
ochboendevalbeträffandeexempelvisfamilj,skild och dennes av

beslut.ekonomiskaviktigaochandra stora

ersättningenIndexering8.7 av

köpkrafttryggadstandardtillväxt ellerDel i

försörjningsförmåganframtidadenbör detprincipiella skälAv vara
börFörsäkringenohälsoförsäkring. ersätt-försäkras iskall geensom

funktionshind-ellersjukedeninkomsterdebortfalletförning somav
och fortsattfriskförblivithadeeller honin hanha tjänatrade skulle om

denna in-hursvårt bedömasjälvfalletförvärvsarbeta. Det storär attatt
sjukblivithadeinteframtidblivit iskulle hakomst personenomen

antaganderimligtdockfunktionshindrad. Deteller attär ett personens
följt den allmännaskulle hautsträckningnågonåtminstoneiinkomster

ohälsoför-iInkomstbortfallsmomentetsamhället.löneutvecklingen i
den inkomstpå inte barasiktebör därförsäkringen ersättaattta som

arbets-anslutning tilldirekttidpunkt ihaft vidskulle ha attenpersonen
inkomst-framtidaockså förväntadedenförlorad,förmågan gick utan

till-få idelkommitskulle hatroligenökning att enavpersonensom
ställningstagandetfram tilllederväxtekonomi. attDetta resonemang

skullenågon utsträckningohälsoförsäkringen iförmåner iutgående
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inkomstutveck-allmännatill denmed hänsynindexerasbehövakunna
förvärvsaktiva.bland delingen

utformningen ersätt-vidhänsynandradetfinns att ta avSamtidigt
kanaspektindexeringsmetod. Envalet varaoch somningsreglema av

förmåner inne-löpanderealinkomstindexeringbetydelse är avatt enav
fleraellersjunkerreallönema ettrealtminskasersättningenbär omatt

prisför-trygghetfår motviktigaredetEventuellt attår. är enpersonen
väsentlig.mindrestandardtillväxten ärdel iochändringar att

ställ-vidbetydelse ettkostnadsaspektenNaturligtvis ävenär av
ersättningama.löpandedeindexeringspörsmåletningstagande i avom

förbli kostsammaretidenmedinkomstindexeringskulleRimligen
långdeteftersomprisindexering,enbartvidkommande änsystemets

samhällsekonomin. Enitillväxtnågonfalli allablirtroligensikt
tillväxtenOmtillväxten.framtidadenvadfrågacentral är tror omman

realtVidkostnadseffektnågon övertaget.uppstår inteuteblirhelt
i för-indexeringmedbilligare äninkomstnivåer blirfallande systemet

prisutvecklingen.allmännadenhållande till
vid utforrn-måsteavvägningar görasväsentligadeEn sommerav

å sidan ersätt-mellansåledes denersättningsreglema ärningen enaav
indexeringen ersätt-sidanå andraochnybeviljandetningsnivån vid av

börbegynnelseersättninghögprioriterarOmtid.ningen över enman
uppräk-beträffanderestriktivtskälfinansiellasystemet mervaraav

riktningipekarprioriteringsådan mottid.förmånen Enöverningen av
ställetifömiånema. Omutgåendedeprisindexingtillämpa manatt av

lönetillväxtdenfå delskallförtidspensionärema taföredrar somavatt
ersättning be-åretsförstadetförvärvsaktiva kanblandägaväntas rum

inkomst-allmännatill denförhållandeiindexerasochhållashöva nere
mellanValetbäst.inkomstindexeringsiglämparHärutvecklingen. en

inkomstindexerademedellerprisindexeringmedordninghaatt en
sammanlagdaden ersätt-hurvalprincipdärför iförmåner ettär av

tidpunktfrån dentiden,fördelasskall överenskildtillningen personen
ålders-får sineller honhandesssker tillförtidpensioneringendå att

in-vad viindexeringsmetodvalet ärAvgörande för trorpension. omav
framtiden.ikomsttillväxten

ohälsoförsäkringen,frånskall betalasersättningtidlängre utJu en
in-uppfattningutredningensenligt ettdet-angelägetdesto är urmer -

all-till dentidersättningenkomstbortfallsperspektiv överatt anpassas
Samtidigtförvärvsarbetar.bland deminkomstutvecklingenmänna som

begränsadehareller endastsaknaraspektenfinns den att personer som
hasituation kanekonomiskapåverka sin ettsjälvamöjligheter att

konsumtions-vilkentillförhand kännaandrabehovstarkare än att
lång-värdetbetonarlångsiktigt. Ommednivå kan räknade av enman

det förtalarförsäkringsersättningennivånrealastabilitet i densiktig
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all-deniförändringartillendastförhållandeitiduppräkning överen
bibe-ersättningenprisindexering attgaranterarprisnivån. Enmänna

trygghetenekonomiskalångsiktigatid. Denvärdereala översitthåller
försäk-sigförlitamåstedemför ensärskilt tungttorde somväga

tid.långunderringsersättning
utformningenvidintressenmotstridiga avtvåsåledesfinnsHär

tids-längreunderbetalasskall ut enersättningarförvillkoren som
iersättningenförlångsiktighetenÅ attsjälvatalarsidanperiod. ena

såstandardutvecklingen, attallmännadenföljabörutsträckningnågon
Å andrayrkesaktiva.med dehålla jämnakan stegförtidspensionären

åtminstoneellerförskäl permanentavägandedet attfinnssidan tungt
detköpkraftden motsvaras aversättningsfall somlångvariga trygga

ersättning.åretsförsta
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utformningenvidAvvägningar9 av

grundskyddett

utforrn-vidbör görasavvägningardeförredogörskapiteldetta somI
arbets-nedsattlångvarigtvidgrundtrygghetenförreglernaningen av

långtidssjukpenningbådeförAvvägningarna ärfömiåga. gemensamma
fö-utredningenersättingsformerdedvs. bäggeförtidspension, somoch

kapitelilämnasgrundtrygghetenbeträffandeförslagKonkretareslår.
13.och10

Direktiven1

prin-tillförslaglämnautredningenskall1997:9dir.direktivenEnligt
arbetsfönnåga. Ut-nedsattlångvarigtvidfönnånsberäkningförciper

försäkradesdenbaserasersättningenbörgångspunkten attvara
inkomster.tidigare

medkompletterasskall ettersättningeninkomstrelateradeDen
demgrundnivå förtillförslaglämnaskallUtredningengrundskydd.

tillellerersättninginkomstrelateradtillsigkvalificeratinte ensom
lämpligvad ärskall övervägaUtredningensådan.låg enendast somen

inkomstre-försigkvalificeratharintedemnivå förgaranterad ensom
nivån igaranteradeden lägstatillrelationiersättninglaterad satt

situa-uppmärksammasärskiltskallUtredarenålderspensionssystemet.
nytillträdandenandraochfunktionshindrade t.ex.förtionen grupper,

ellerheltersättninguppbäraförväntaskanarbetsmarknaden, som
lång tid.mycketunderdelvis

nedsattlångvarigtvidersättningallskallUtgångspunkten attvara
skattepliktig.arbetsförmåga skall vara

arbetsförmåganedsattlångvarigtförersättningharPersoner som
BTPpensionärertill mot-bostadstilläggberättigade tillskall vara

Eftersomregler.enligt dagenspensionärerförgällersvarande sätt som
för BTPreglernabehöver ävenförtidspension ersätts systemett nyttav

änd-vilkaförslagskall lämnaUtredarenavseende.i dettaanpassas
skallUtgångspunktenbehöver göras.BTPreglerna föriringar som

gälla.skallmöjligtså långtBTPregler förnuvarandedärvid attvara
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nuvarandeiGrundtryggheten9.2

folkpensionssystem
olikaför denuvarande reglerför hurredogörelsefinnskapitel 4I en

endastlämnasutfomrade. Härgrundskyddet ärkomponenterna enav
huvuddragen.beskrivningkortfattad av

bestårsjukbidragförtidspension ochvidgrundskyddNuvarande
allabetalas tillFolkpensionenpensionstillskott. utochfolkpensionav

Pensionstill-förvärvsinkomster.tidigareoberoendepensionärer av
eller ingenlåghar ATPför demfolkpensionenfyllerskottet ut som en

särskiltformSkatteregler i ettDärtill kommeralls.ATP avgynnsamma
bostads-inkomstprövadeoch detSGAför pensionärergrundavdrag

BTP.pensionärertilltillägget
konstruktiongrundskydd harFörtidspensionäremas somsamma

pensionstillskotthögreålderspensionärer. Genomgrundskyddet för ett
sjuk-ochförtidspensionvidpå grundskyddet högrenivåndockär

med dessalägstanivå motiverashögreFörtidspensionäremas attbidrag.
ofta harochålderspensionärerkonsumtionsbehovregel har äni större

jämställashänseende böroch de i dettatidförmån under längresin att
ålder.yrkesaktivövriga imed

förensamståendehögre för ärgrundskyddetNivån är personen
2,015pensionstillskottFolkpension ochgift. är sammantagetärsomen

årvilket 1997förtidspensionär,ogiftår tillbasbeloppminskade enper
skatt drasmånad. Efter denkronor5 950drygt sommotsvarar per

giftaFörcirka 5 300 kronorblir detpensionstillskottetdet netto.extra
år,basbeloppbruttonivån minskade1,84förtidspensionärer mot-är per

månad ochbrutto450 kronor närmarecirka 5svarande per
800 kronor4 netto.

storlek berorbostadsstödskattefrittDärtill kommer ett per-vars
grundnivån.inkomstereventuellabostadskostnad och utöversonens

boendekostnaden i inter-83Bostadstillägget beräknas procent avsom
medmånad. förtidspensionärEnkronorvallet 100-4 000 enper

få maximaltmånaden 1997i kanmånadskostnad kronor4 000
månad.250 kronor3nära per

emellertidskattepliktiga. ReglernaAlla pensionsinkomster ärär
låga medelhöga inkoms-har ellerför de pensionärer somgynnsamma

vid självdeklarationenfår särskilt grundavdragDessa göra ettter. som
på delenbetala skattförtidspensionärer slipperinnebär störreatt av

förtidspensionär medinkomster.grundskyddet de saknar andra Enom
på pensionstillskottet, medangrundnivå får detenbart betala skatt extra

skattefri.resterande del är
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förslagTidigare9.3

pågått isjukfall ettföreslogarbetsskadekommittén att ettochSjuk- som
Månads-månadsersättning.s.k.övergå iskullenormalfalletiårs tid en

förmåninkornstrelateradförslagetenligtskall varsersättningen vara en
år innanantalvisstunderinkornstförhållandena ettberäknasstorlek

inkomst-försigkvalificeratintedeninträffade. Försjukfallet ensom
motsvarande 2,1garantinivåkommitténföreslogersättningbaserad en

likaskullenivåninteframgickförslagetår. Av varabasbelopp omper
giftaochogiftaför personer.

finnasskallframtidendet för ettföreslogPensionsarbetsgruppen att
låg in-medellerförtidspensionärergrundtrygghet för utanförsystem

dock ingaredovisadeArbetsgruppenförtidspension.komstrelaterad
vilkatillellerutformasskallgrundtrygghetssystemdettatill hurförslag

förtidspensionärer.skallnivåer garanterassom

grundskyddförUtgångspunkter9.4 nyttett

börbefolkningenhelaomfattaskallohälsoförsäkringallmänEn som
förFörsäkringsskyddetgrundtrygghet.ochtillhandahålla både inkomst-

två delar. Förbeståsåledesbörförtidspensionärerlångtidssjuka och av
för-standardskyddförförsäkringenskallförsta ettdet gersomsvara
harförvärvsinkomstemaförhållande till hurisäkringsersättningar stora

tillhandahållaförsäkringenskallandradetyrkeslivet. Förvarit under
allsförvärvsinkomsternågrahaftharintegrundskydd för demett som

låga inkomster.endasteller
folk-tillÄven motsvarighetalltså finnasdetbörfortsättningeni en
nivå,garanterad lägstabehovettillgodoseförpensioneringen att enav

inkomstrelaterade ersätt-förvärvsarbete. Denoberoendeär avsom
ned-långvarigtvidersättningekonomiskfördetiningen systemetnya

reglermedkompletterasmåste därförarbetsförmåga garante-somsatt
levnadsnivå.godlångvarigt sjukaalla enrar

olikaförGrundskyddet behövs grupper

omfattasindivider kommerhuvudsak fyrai attDet är somgrupper av
ned-varaktiglångvarig ellerhändelsegrundskydd iförsäkringens avav

arbetsförmågan:sättning av;
yrkesverksamförefunktionshinder ellermedföddade har somsom-

skada,sjukdom ellerålder drabbatshar av
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arbetsmarknadenförankringuppnått fastdeinnande som-
skada,ellersjukdomdrabbas av

yrkesverksamidå varitdetiddentidlängreunderde avensom- drabbasdärefterochförvärvsinkomsternågrahaft avålder inte som
skadaellersjukdom samt

låga inkomster.myckethaftförvärvsarbetat,harde mensom-
åldervilkenvidärolikadeskiljerhuvudsakligen gruppernaDet som

denågontillhörIndividerbetalasbörjarersättningen avut. somsom
fall ned-deIersättning.beviljandetvidtvå första är avungagrupperna
hänvisasdebestående kommerarbetsförmåga attärderassättningen av

år-fleragrundnivå underohälsoförsäluingenfrånersättningtill en
tredjedenIndivider iålderspension.går ideinnan övertionden

likagrundnivå underohälsoförsäkringenshaintekommer attgruppen
Individer iålderspensioneringen.tillde hareftersomlång tid, närmare

sannoliktframtideniåldrar,allaifinnaskanfjärdeden mengruppen
blandfrämst yngre.

försäkringsersättningGrundskyddet som en

grund-påprincipiellt olika synsätttvå ettförredogjordeskapitel 3I
ohälsoförsäkring.allmäniskydd en

betraktasgrundskyddetkaraktäriserasförsta att somDet synsättet av
ochsjukasäkerställasyfte attärminimiinkomstgaranti, attvarsen

nöd-allradettäckerfår inkomstmänniskorfunktionshindrade somen
egentligNågonmycketintekonsumtionsbehovet,vändigaste mer.men

egentligenbehövsibefolkningenlevnadsstandarden itill stortkoppling
inte.

in-denprecisgrundskyddet,bördet andraEnligt synsättet som
i försäk-utgångspunktmedutformasersättningen,kornstrelaterade
utformasnågon utsträckningdärför iGrundskyddet börringstanken.
enskildedeninkomståterspegla dendvs.försäkringsersättning,ensom

funktionshindrad.ellerblivit sjukhon intehan ellerhaftskulle ha om
det finnasbörinkomstframtidasådan tänktavspeglakunnaFör att en

levnadsstandardenden allmännagrundnivån ochmellankopplingen
bördettycker synsättetUtredningenövrigt.befolkning i atthos senare

i dengrundskyddetkonstruktionenprägel självasinfå sätta nyaav
ohälsoförsäkringen.
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arbetsförmågalångvarigt nedsattvidgrundskyddEtt och samma

långtidssjuk-medtidgrundskydd underochfinnasskallDet ett samma
förefallergrundskyddBehovetförtidspension.ochpenning ett upp-av

hälsoskälvidkommande. Denförtidspensionäremasför avsomenbart
måstesigförsörjamöjlighet garanterassaknarochhelt attpermanent

Även nedsätt-klartframstårintefall deti de attförsörjning. somen
ibehövs detbeståendearbetsförrnågan kommerningen att envaraav

försörjningsskydd.grundläggandeförsäkringallmän ett

levnadsstandardEn god

möjliggörså detutformasohälsoförsäkring börGrundskyddet i atten
intesjuk ochallvarligtblir ärdenlevnadsstandard förgod somsomen

nivåskallGrundskyddetarbetsmarknaden.etablerad somenvara
levnadsnivå social-enligtskäligförvad krävsliger högre än ensom

skäl sak-medicinskagrundMänniskormening.tjä-istlagens avsom
behovsprövadetill detförsörjningsförrnåga hänvisasskall inte so-na:

cialbidragssystemet.
sjuka ochlångvarigtblirför demträder ingrundskyddDet somsom

täckaförtillräckligt högtskalllåga förvärvsinkornster atthar varasom
från boendet. Ikonsumtionsbehov bortsettalla normalain principi
kunna fungeraenskilde skalldenuppfattningenbakgrunden finns att

också på sikt.ekonomiskt

vid sidanBostadskostnaderna av

ekonomi vid sidantryggadsyfta tillbör främstGrundskyddet att enge
varierar kraftigtbostadskostnademaSkäletboendekostnaden. är attav

också Skulle denregionalt.hushåll,enskildamellanbarainte utan
fick detbostadskostnadernivån genomsnittligatäckagaranterade även

framför demlåga bostadskostnader skulleföljd de medtill att gynnas
frågaskulle kunna bliså garantinivå dethögbor dyrare. En somsom

utgiftsökning förkraftigleda tillskulle dessutom kunna enorr.
för denskullevidkommande. Samtidigt utrymmetsystemets

ersättningen minska.inkomstrelaterade
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funktionshinderföljdtillMerkostnadsersättning av

medkompletteraskunnabörohälsoförsäkringiGrundtryggheten en
Defunktionshindrade.förstödm.fl.merkostnadsersättningarsärskilda
tillfrånvarierarorsakarfunktionshindret personmerkostnader som

beroendeoch dessutombehov-iolikheterpå-beroendeperson
rättvise-såvältillhör. Avlandsting somvilketochhemkommun man

förutanförhanterasmerkostnadsersättningar ramenskäl börfinansiella
tillhandahåller.ohälsoförsäkringengrundskydddet som

ensamståendenivå förHögre

försörj-godsyften är garanteraattgrundskyddets enytterstaEtt av
in-tillräckligt högintjänatharintedemförningsnivå enäven som

till-måsteInkomstnivånförsäkringsersättning. varakomstrelaterad
konsum-vissttillgodoseskall kunna ettenskildedenförräcklig att

tvåper-ilägrenomialt ettsettärKostnadentionsbehov. personper
s.k.förklaras stor-Detensamståendesonshushåll för avän person.en

itvåexempel:Någraflerpersonshushåll. personeridriftsfördelar
telefonabonne-dagstidning,förkostnadendelahushåll kansamma

garantinivån liggaorsak bördennaAvoch TV.radiovitvaror,mang,
ogifta.förgiftaförnågot lägre än

förnågot högregrundskyddetfolkpensionssystem ärnuvarandeI
Även reformeradei detgift.ärförensamstående än sompersonen

ogiftamellanskillnadmotsvarandefinnsålderspensionssystemet en
gifta.och

önskvärtkundeutgångspunkterÄven principiellafråndet varaom
nuvarandeinomdetgrundnivå skulleberäknadindividuelltmed en

kon-ensamståendesdeförlåg ersättningalltförkostnadsramar enge
ersättningsnivåhögreföreslår därförUtredningensumtionsbehov. en

gifta.ogifta förför än

utfyllnadkaraktärenhaGrundskyddet bör av

inkomst-ovanpå denutfyllnadbetalasbörGrundtryggheten ut ensom
grundskyddetbörTekniskt ut-försäkringsersättningen. settrelaterade

den in-utfyllnadgarantipensionformas avensomgersomensom
Grund-nivå.garanteradvisstillersättningenkomstrelaterade enupp

förprincipernaenligtmån utformasi vissdärmedskulleskyddet
pensionstillskott.dagens

folkpensionssys-dagensskillnadprincipiellfinns gentemotHär en
vid in-för alla. Förstlikabottenfolkpensionsbelopp imed etttem
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inkomstmellankopplingeninledsnivåvissinkomster övertjänade en
karaktärenställetigrundskyddetförsäkringsförmån. Genom gesattoda

frånredanersättningeninkomstrelateradeovanpå denutfyllnadav
ohälsoförsäkringen.iförsäkringsinslagetstärkskronanförsta

avskaffasskallpensionärerförskattereglernasärskildaDe

särbe-intefortsättningsvisförtidspensionärerskalldirektivenEnligt
ersättningallskallUtgångspunkten attskattehänseende.i varahandlas

skattepliktig. Det sär-skallarbetsfömråganedsattlångvarigtvid vara
förtidspensio-såavskaffasdärförskall attSGAgrundavdragetskilda

förvärvsaktiva.reglerenligtbeskattasframöver somsammanärer
inkomstskattingenantingenbetalarpensionlågmedPensionärer

vid likafår betalalöntagaredenlägre änskatt ärelleralls somsomen
särskilts.k.medåstadkomsskattefördel ettDennainkomst.taxeradhög

likaSGAMaximalt är stortpensionsinkomsten. somgrundavdrag
minskasSGAålderspensionärer.förgäller suc-grundpensionden somg

årsenligt 1997förinkomsterm.fl.stigande ATP attmedtakticessivt
förkronor000109pensionvidbortreduceratheltregler caenvara

gift,pensionär är mot-förkronor96 500ochensamstående somen
månad.kronor000drygt 8respektive9 100svarande pernära

pensionendeldenmed 65ned somprocentSGA avavtrappas
Vidhar.ålderspensionärergrundpension genom-denöverstiger ensom

direkttillSGAbidrar31,66påkommunalskattesats procent ensnittlig
kronor0001inkomstEn52ungefär extramarginalskatt procent.

l drygtskattalltså ökadföranlederATPi formt.ex. enavj
beskattnings-deneftersomskattikronordet 317blirFörst520 kronor.i

1 000.31,66kronorna000 procentde 1medökarL inkomsten avbara
be-deni följdtill206 kronor attytterligaremedskattenökarSedan av
nedt då SGA650 kronormedökar trappasinkomstenskattningsbara

så högamedPensionärer650.31,66mycket pen-lika procent av
får ställetitill noll göranedSGAsionsinkomster sammatrappasatt
inkomst.lika högmedförvärvsaktivagrundavdrag som

komponenterdeinnebärskatteförrnån SGA är somDen en avsom
skulleSGAOmfolkpensionärer.förgrundskyddnuvarandebär upp

mistemedelhöga inkomsterlåga ochmedgår pensionäreravskaffas omg

i köpkraft försämras.derasinnebärpraktikenskatteförrnån, vilket i atten
denskall försämrasinteköpkraftendockutgångspunkt an-En är avatt

börGrundskyddetläggasskallskattebestämmelsernaledningen att om.
efter skattbruttonivå inkomstensådantillhöjasprincip attdärför i en

nivå.nuvarandemotsvarar
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standardrelateradålders- ochEn9.5

garantinivå
på grundskyddetocksåinkomstbortfallsperspektivEtt

uppgifter ersätt-grundläggande ärohälsoförsäkringens attEn engeav
sjukdomdrabbasför deminkomstbortfallettäckerning avsomsom

försäkringsersättningeninkomstrelateradefunktionshinder. Deneller
justförvärvsinkomstertill destå relationibörvisstill sompersonen

inträffat. Etthadeohälsanintehaftskulle hatroligeneller honhan om
tidigare in-dengrundasbörinkomsternaframtidadeantagande om

hävdarUtredningenhar visatenskildetjänandefönnåga den upp.som
det högstaharförvärvsinkomstenintjänadeden prognos-senasteatt

fallmånga enskildaidennaframtida inkomster,värdet för även om
sjukfall börVid kortvarigaöverskattningar.ellerunder-troligen utgör

inkomstbortfallet,aktuelladel detvissohälsoförsäluingen ersätta aven
förvärvsin-dokumenteradedenskäletdetbland senasteattannat av

in-framtidauppskattningenbästadeni allmänhetkomsten utgör av
Även fall torde denlångvariga ellertjänandeförrnåga. vid permanenta

måttet för-det främstai allmänhetförvärvsinkomsten utgörasenaste
många gånger tämligenänandefönnåga, detintjväntad framtida atttrots
Prognosvärdet för dennivå.individuellmåttdåligtsäkert är ett

sikt. Isannolikt längresjunkerförvärvsinkomstenintjänadesenaste
tillämpastarka skäl fördärförfinns detersättningsfallende längre att

inkomstförhållandenaspeglarförmånsberäkningenförunderlagett som
försäkringenriskfinns dettidsperiod. Annarslängreunder attenen

dåligamånga gånger baserasersättningarlångvarigt betalar ut som
framtida inkomster.förväntadeuppskattningar personernasav

ocksåkunna anläggasinkomstbortfallsperspektiv skulleliknandeEtt
Även principenhär skulleohälsoförsäkring.på grundskyddsdelen i en

det kaninkomsterförhållande till deersättningen iställaatt somvara
haft han ellerskulle hafunktionshindradeden sjuke ellerantas att om

råder vidden situationTill skillnadhon hade förblivit frisk. mot som
beträffandedetinkomstrelaterad ersättning finnsfastställandet av en

vilkanågon vägledning föregentliggrundskyddet emellertid knappast
haft.individen skulle ha Denden enskildeförvärvsinkomster grupp

grundskyddetbehöva utnyttjakanske i första hand torde är ungasom
omfatt-alls eller endast i mindreintefunktionshindrade personer som

Många gånger kommerpå arbetsmarknaden.ning etablerat sighar
innanmycketi ohälsoförsäkringen redandessa in utan attunga,som

några Eftersomnågon förvärvsinkomster.haft chans tjäna indess ha att
in-någon dokumenteradmöjligt identifieradet i dessa fall inte är att

relateratjänandefömiåga nivå skulle i stället kunnaindividuell man
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lev-denochinkomstförhållandengarantinivån till degenerelladen
idemförekommande förvanligt mot-ellernormalnadsstandard ärsom
finnsohälsa. Detlångvarigdrabbadeinteåldrar ärsvarande avsom

prägelsinfåkunnabör sättasådant synsätttalar förmycket ettattsom
ohälsoförsäkringen.i dengrundskyddetkonstruktionensjälva nyaav

jämnårigahosstandardenförhållande tilliGrundtrygghet

obero-grundnivå ärtillämpasfolkpensionssystemnuvarande somI en
allmännatill denkopplingenålder ochende genomsompersonensav

Många demtid.köpkraft överprisutvecklingen avmotsvarar samma
arbetsfömrågan sättssådan ohälsaår drabbas atti urredan avungasom

prin-konsumtionsnivå iochlevnadsstandardtillhänvisasspel somen
ålderårs65viddetills dessframhelafastligga vägencip kommer att

kan deoförändradebehållsSå reglernalängeålderspension.övergår i
äldre,blirmed de äventaktförbättring inågon attframinte ommotse
långsiktigt hargrundnivåpensionssystemetsvisarerfarenheterna att

köpkraftgrundnivånårbeslut. Ipolitiskaförbättrats enunga gergenom
konsumtionsmöj-med dejämförtförhållandevis generöskan varasom

förhållandetDetålder har.motsvarandeandra i motsattaligheter som
be-uppfattningutredningensEnligtåldrar.i högregenerelltgäller sett

förlika högtnödvändigtvisintegrundskyddetdockhöver ungenvara
kan iDeti livet.förtidspensionerasdenför senaresomsomperson

ohälsoförsäkringenslåtanågon utsträckningirimligarestället attvara
typisklevnadsstandardden ärförhållande tillgarantinivå isättas som

drabbatsinte haråldermotsvarandeidemgenomsnittlig föreller som
funktionshinder.sjukdom ellerföljdarbetsförmåga tillnedsatt avav

ohälsoförsäkringenersättningen i utgörinkomstrelateradeDen en
nivå.individuellpåberäknadinkomst ärandelviss antagen somav en

någonhosbetrakta inkomsternaskulle kunnaPå motsvarande sätt man
garantinivålåta självaochantagandeinkomst ut-som enannan grupp

denna.andelvisstryckas avsom en

25-30-årsåldern föriändaekonomisktBegränsat utrymme upp
icke-förtidspensionärer

högretroligen iidag, ocharbetsmarknaden sker änpåEtableringen
vanligadetförr. Vi mönstreti livetframtiden,grad i än vet attsenare

arbetsfönnåga denförmånen hälsan ochha ärharför dem attattsom
gymnasie-år. Underiganska blygsamstandardenekonomiska är unga

praktiken bero-och isina föräldrarallra flesta kvar hosde ärtiden bor
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vidarestuderaväljerhemifrån. demAv attstödekonomiskende somav
studie-huvudsakligenflertaletuniversitet leverellerhögskola

materiellmåttlig stan-harallmänhetde iinnebärvilketmedel, att en
förekonomisktrealiteteni utrymmesaknarochenkeltMånga bordard.

tidigt,arbetabörjarungdomarAndranödvändiga.detän mestannat
medkombinationikompetensochkunskapökade kravendemen

möjligheterna attbegränsararbetsmarknadennärvarandeförden svaga
för-få fastförståslyckasVissabetalning.med bra enjobbfastfå ett

nivå redanbrasigförsörjakanocharbetsmarknaden enankring
tillfälligatillhänvisadedockungdomarMånga ärgymnasietiden.efter

framförhåll-ekonomiskhasvårtdetfalldessa attI äranställningar. en
deVissaryckighet.präglasförsörjningen ung-aveftersomning, av en

arbetsmarknadensigförsörjakaninteöverhuvuddomar tagetsom
sigkvalificeratmån hardei denarbetslöshetsersättninglevatvingas

dagitvingasmänniskormångaFörhållandevissådan.för ungaen
vanligareblivithar attDetsocialbidrag. mankommunenssigförlita

ilångtföräldrarsina ävenhoshemmakvarskäl bor uppekonomiskaav
åldrarna.

dettillbidrarfaktorer attsamverkandesåledes flerafinnsDet som
normalticke-förtidspensionärerförhandlingsutrymmetekonomiska

för-får sin förstaFlertalet25-30-årsåldem.iändabegränsatärsett upp
medtaktår. Ifyllda 20gång efternågonarbetsmarknadenankring

flestafår deyrkeserfarenhetochökad kompentensålder ochstigande
följd. Delöneinkomsterstigandemedförankringfastare somen
harlevnadsstandardenochförvärvsinkomstemagenomsnittliga en re-

tilltendensstigandeinkomstutvecklingenallmännaden upplativt
förändringenrealarelativadenliggerDärefter30-årsåldem. avungefär

sjunkerDärefter55-60-årsåldem.tillframfastförvärvsinkomstema
allradeFörförvärvsinkomstema.realagenomsnittligaderelativt sett

deminskarmedochtillålderspensioneringentillframåren ge-sista
absolutinkomsternarealanomsnittliga sett.

istandardutvecklingengarantinivån tillAnpassning av
åldermotsvarande

ohälsoför-nivån igaranteradedenförtalariakttagelseOvanstående att
allranivå för delägre yngsta,skulle kunnasäkringen menstarta en

Därefterår.ungefär 30tillålderökadtakt medrealt iräknas uppupp
till 65nivå framhögrepå ochligga fastden kunnaskulle sammaen --

förtidspensio-åriskulle denkonstruktionsådanår. Med ungasomen
följautsträckningvisslevnadsstandard ifå singrundnivån seneras

Begynnelsenivånjämnåriga har.hennesellerhansutvecklingden som
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låga inkomster äreftersommåttligförhållandevisblivisserligenskulle
ökaköpkraftenskullegengäldIungdomar.andraockså förnormaladet

hen-ellerdå hanslivetperiod idenunderförtidspensionärenockså för
densedanNärtypisktstandardförbättringar sett. re-fårjämnåriganes

någonplanarförsvärvsarbetande utdeförstandardutvecklingenlativa
standardök-sinförtidspensionärerfårSO-årsåldem även segång efter

nivå.högförhållandevispåplananing ut
ohälsoförsäk-garantinivån inomförskälytterligare attfinns ettDet
Merpartenallradeförnågot lägre yngsta. avkunnaskulleringen vara

tordegarantinivånberoende personerår blir varaidem avungasom
allvarligdrabbatsharellerfunktionshinder enmedfödda avmed som

medviktigarealltsamhälletdet iblirAllmäntskada.eller settsjukdom
funktionshindermedMänniskorkunnande.formellt avochutbildning

övrigautgångsläge än attbetydligt sämrevanligtvisslag harolika ett
iblandochgyrrmasieutbildningEnarbetsmarknaden.konkurrera

för-gångermångahögskolenivå ärutbildningtids enlängreäven en
därförarbetsmarknaden. Det ärpåsighävdakunnaförutsättning att
dennamotverkarinteutformning attohälsoförsäkringensangeläget att

nivån inomgaranteradedenOmsig.fortbildarochstuderargrupp
ekonomisktbättreinnebärallrade ettförohälsoförsäkringen yngsta

studie-ordinariedetinomförsörjningsnivådenalternativ än gessom
fördrivkrafterekonomiskamissriktademedföradetkanmedelsystemet

för-till dennasigsökaungdomarfunktionshindrade attexempelvis
sig.utbildastället försörjning i att

ochsjukaallragrundnivå deför yngstalägremedMen även en
någotkommagrundskyddet motsvarakan attfunktionshindrade en

kanhar. Dettaallmänhetjämnåriga idedenstandardhögre än som
befinneroftaungdomarfunktionshindrademedmotiverasdock att unga

andraföräldrar,till sinablandberoendesituation, annat somisig en
ekonomisknågotutsträckning. En störreiinteungdomar gör samma

självstän-bristandedenkompenseranödvändigt förkan attfrihet vara
funktionshindrad.innebärakandetdighet att varasom

garantinivånIndexering av

iförsäkrasskallförsörjningsfönnåganframtida endenDet är som
försäkringenfunktionshinder börellerVid sjukdomohälsoförsäkring.

vidhaftskulle haförvärvsinkomstdenbarainte personenersätta som
också för-denförlorad,gickarbetsförmågan utanförtidpunkten att

skulletroligenhonhan ellerinkomstökningrealaframtidaväntade som
arbeta.fortsättamöjligtvarithadedetfått del attomav
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fåbörutredningen sättaförsäkringstankedenmedlinjeI ansersom
garantinivån prin-grundskyddet börkonstruktionenpåprägelsin avav

hos demstandardförbättringaruppåt medi taktfölja medskälcipiella
grundskyddet böruppfattningenharOm attförvärvsarbetar. mansom

deninkomståterspegla dendvs.försäkringsersättning,utformas ensom
funktions-ellersjukblivitinteeller honhanhaftskulle haenkilde om

grundnivånmellankopplingtiden finnasbör dethindrad, överäven en
Vidövrigt.ibefolkningenhosstandardutvecklingenallmännaoch den

dendärförbörarbetar garante-för deminkomstförbättringarreala som
utsträckning.någonmed iföljalägstanivån försäkringenirade
inkomstindexerings.k.visssåledesförordarUtredningen aven

Syf-ersättningen.inkomstrelateradedenförprecisgrundskyddet, som
förvärvsaktiva.delevnadsstandarden förtillanpassningär atttet ge en

får högreibefolkningenOmrättvisa.fråga stortDet är ytterst omen
förtidspensio-funktionshindradesvårt ellersjukalevnadsstandard bör

pris-docklösningmöjligfulltEn ärförbättringen. attfå delnärer av
eko-garantinivånmedtanken ärgarantinivån. Om attindexera enge

rimligtnivå kan detgrundläggande atttrygghetnomisk varaen
standardför-eventuellakonsumentprisindex ochtill attdenna anpassas

period harlängrebeslut. Settpolitiska överi formskerbättringar enav
folkpension,grundnivå -i formockså pensionssystemets pen-av

stigitkontinuerligtmindreellerbostadsstödochsionstillskott mer-
detskälprincipiellapolitiska beslut. Avdiskretionärarealt voregenom

in istandardanpassning byggslöpande systemet.dock bättre om en
drabbatsde harstarkt intressedetfinnsSamtidigt attett avsomav

ekono-långsiktighaskall kunnaohälsalångvarig eller permanent en
försäkringsersätt-anpassningskulleVisserligenmisk trygghet. aven

troligenyrkesaktiva siktdeförinkomstutvecklingentillningen vara
realin-riskenmåste räkna medden enskilde,för attmen mangynnsam

perioder. Eftersomunder vissasjunkerellerkomstema t.o.m.stagnerar
ekonomiskapåverka sinkunnanågot avgörandemöjligheten sättatt

skäl förfinns detdennabegränsad förstarktsituation attär ga-grupp
ekonomisklångsiktigBehovetrantinivån försämras.inte skall kunna av

grundskyddet.utfornmingfå viddärförtrygghet bör väga tungt av

garantinivåålders- staudardrelateradEn och

åldersprofilen itill den typiskaGarantinivån således delsbör anpassas
generellauppåt medi taktfölja medinkomstutvecklingen, dels

funktionshindradförvärvsarbetande. Eninkomstförbättringar hos ung
garantinivå skulleohälsoförsäkringenshänvisad tillärperson som
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inkomstutvecklingenallmännafå dendelutsträckningsåledes i viss av
inkomstutvecklingen.åldersrelateradeockså få del i denoch

redandemgrundskyddetkonstruktionsådanEn somgynnarav
år börjannågra igarantinivån. Undertillhänvisadeblirlivettidigt i

måttligförhållandevislevnadsstandardenvisserligenskulle envara
delenunderdelen,åldersrelaterade störrenivå följd dentill avmenav

konstruktionenligt dagenshögrestandardfå änärkan delivet somen
efter-ålder, delsökadnivå medstigerdels eftersomgrundskyddetav

reallönetillväxt.uppåt vidnivån medföljersom
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vidLångtidssjukpenning10

varaktigtintelångvarigt men

arbetsförmåganedsatt

Sammanfattning

ohälsoförsäkringenår skallisjukskrivenvaritindivid har ettNär en
ersättningsfonnlångtidssjukpenning. Dennabetalaövergå till nyautatt

arbetsfönnåganedsattvaraktigtintelångvarigtmedför menpersoner
skallLångtidssjukpenningsjukskrivning.årsefterföreslås vid ettta

dag-för-dag.beräknasersättningsjukpenningliksom somvara en
fram-för denersättningekonomiskskallLångtidssjukpenningen ge

Densjukdom.följdtillförloradgårförsörjningsfömiågatida avsom
80skalllångtidssjukpenningen ettutgöra procentinkomstrelaterade av

inkomsthänseendetvå idegenomsnittet treunderlag motsvarar avsom
detOmlångtidssjukpenning.övergången tillföregåttår harbästa som

sjukpenninggrundande inkomstendenenskilde kanför dentill fördelär
årsinkomstema.deden sistaanvändas förSGI treav

årligen juste-skalllångtidssjukpenninginkornstrelateradUtgående
prisnivån KPI.allmännai denförändringenförhållande tilliras

medkompletterasskallersättningeninkomstrelateradeDen samma
förtidspension. Denvidgrundskyddetnivå påkonstruktion och ga-som

standardrelaterad.både ålders- ochnivån skallranterade vara
långtidssjuk-garantinivån inomsjukpenningmed lägre änPersoner
i formlångtidssjukpenningbeviljasansökanefterpenningen kan ga-av

förutsättningEn ärettårsgränsen harrantinivån redan innan passerats.
minstunderförbli nedsattarbetsförmåga bedömseller henneshansatt

år.ett
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förslagTidigare10.1

modell för1996:113 attSOUbetänkandesittpresenterade iSAK en
ohälso-allmänsjukbidrag iochförtidspensionnuvarandeintegrera en

månadsersättning.arbetsnamnetmedförsäkring
dagar450periodunderföreslog närKommittén omatt enpersonen

skalldagar över-365sammanlagtomfattatsjukperioderhaft ensom
övergångBeslutmånadsersättning.tillsjukpenningfrångång ske om

någon be-innehållaprincip inteskall imånadsersättningtilloch rätt
tillmöjligheternabyggervaraktighetsjukfallets re-dörrming somav
frågankommitténansåg dockskäl attadministrativaAvhabilitering.

bedömningen.med ifinnasändå måstevaraktighetsjukfalletsom
be-framdenförsäkringskassan, närdärför tarföreslogKommittén att

bedöm-skallmånadsersättning, göraberäkningslutsunderlag för enav
isjukpenninguppbära ytter-kommerförsäkradeden attning av om

365 dagar.periodenefter60 dagarminstligare om
ansökan.särskildefterkunnaföreslogsMånadsersättning även utges

år.ytterligareförnedsattdå bedömas ettmåsteArbetsfönnågan vara
inkomstrelateradförslagetenligtskallMånadsersättningen envara

visstinkomstförhållandena underberäknas ettstorlekförmån vars
månads-skullehuvudregelnEnligtinträffade.sjukfalletår innanantal

fyraunderförvärvsinkomstemamedeltaletberäknasersättning avav
inkomstmed lägstdetochår med högståren. Detde senastesex

alternativregel därocksåföreslogKommitténbeaktas.skulle inte en
ålder be-årsmed 16år från ochallaunderinkomsternamedeltalet av

åravsågdelenbeaktas. Denåren intefemtedeldärräknas avenmen
Altemativregeln förutsatte äninkomst.lägstellermed ingen sexmer

försäk-förmånligast för denalternativDet ärårs förvärvsarbete. som
månadsersättning. Denberäkninggrunden förskullerade utgöra av

beräkningsunder-användasskulleinkomstenpensionsgrundande som
försäk-från denunderlagaktuelltmedkompletteraskunnalag mermen

arbetslöshetsförsäk-föräldrapenning,sjukpenning,Perioder medrade.
vämpliktstjänst-två år ochfylltintesjukt barnvårdring liksom somav

beräkningen.vidförslag utelämnaskommitténsenligtgöring skulle
kompensationsnivån månadsersätt-iföreslog vidareKommittén att

försiginte kvalificeratdenFör65ningen skulle procent. ensomvara
skulle finnaskommittén detföresloginkomstbaserad ersättning att en

år.basbeloppmotsvarande 2,1nivå ersättningenförlägsta per
föreslogmånadsersättningtillgäller den fortsattadetNär rätten

skullerehabiliteringsarbetemålinriktatochaktivtkommittén att ett
beslutensmånadsersättning ochfortsatt tillgrund för rätt att var-vara

försäkringsadmi-situation.individs Detutifrån varje äraktighet prövas
påpe-kommitténbedömningar ochdessaskallnistrationen görasom
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förförsäkringsadministrationenökade kravmåste ställasdetkade att
kom-skall enligtigeninsjuknarochåtergått i arbetedetta. Den som

för-ellerdagarinte 30månadsersättning,haförslagmitténs merom
börjar.sjukperiodtillssjukperiod avslutatsfrån detflutit att nyenen
anledningmedoch beslutmånadsersättningövergång tillBeslut om

beslut fortsattliksomskulle, rättmånadsersättningansökan omomav
socialförsäk-förslag fattaskommitténsenligtmånadsersättning,till av

ringsnärrmden.
månadser-uppbärförsäkradvidareföreslogKommittén att somen

Kommit-rehabiliterande syfte.arbete ikunnaskullesättning pröva ett
förtidspensionvilandereglernuvarandeföreslogtén anpassasatt om

månadser-medförsäkrademånadsersättningen. Förtillöverförsoch
möjlighetförhållanden harvissa attundersättning ar-gynnsammasom

skullekommittén reglerföreslogutsträckningbegränsadbeta i viss som
Månadsersättningenarbetsförmåga.utnyttja dennamöjligtdetgöra att

från sådanainkomstenviss delminskas medfallskulle i dessa aven
Kommitténåterkommande arbeten.oregelbundetellertidsbegränsade

tillförvärvsinkomsterinnebärdock fribeloppföreslog attett uppsom
minskas.månadsersättningengodtasskullehalvt basbelopp utan attett

skullefribeloppetöverstigerförvärvsinkomster65 procent somav
månadsersättningen.minska

Direktiven10x2

arbets-Sjuk- ochregeringenutredningen konstaterarIdiirektiven till att
fullständigt ochmånadsersättning inteskadekommitténs förslag varom

behövdes.utredning därförytterligareat
utgångspunktema förangåendeutredningens uppdragSom angavs

till utfommingenskulle lämna förslagutredarenattmytt systemet av
arbetsfömiåga. skullelångvarigt Ersättningenvid nedsattexsäittning er-

principförtidspension och sjukbidrag. Denmeddagenssätta system
arbetsskadekommittén skisseratmånadsersättning Sjuk- ochsomon

återgång iåterkommande chanser tillnedl aktiv rehabilitering som ger
utgångs-övergång från sjukpenning bordearbete och regler för utgöra

Utredaren bordeprnlkten vid utfommingen den ersättningen.av nya
också någon ersättning skall utformas föröverväga permanentmerom

invalidiserandefirsäälcrade med mycket allvarliga sjukdomar eller
fmlktionsnedsättningar.
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Långtidssjukpenning10.3

förinomersättningförformEn ramenförslag:Utredningens ny
införs.långtidssjukpenningohälsoförsälcringenföreslagnaden

sjukpenningårfyllt 19denförLångtidssjukpenning ersätter som --
flerahaftförsäkradedeneller när365 dagarsjukperiod varatnär en

deundersjukskrivning365 dagarssammanlagtmedsjukperioder
dag-för-dag-beräknadskallErsättningendagarna.450 varasenaste

sjukförsäkringssystemet.tillkopplingmed
skalldetinkomstrelateradskallLångtidssjukpenningen menvara

försigkvalificeratintegarantinivå demförfinnas somäven en
så lågförendastellerallsersättninginkomstrelaterad ennågon

utgår iErsättningengarantinivån.tillnårintedensådan att upp
tillutfyllnadgarantibelopp garan-i form uppfallsådana ett somav

lång-garantinivån inomsjukpenning änmed lägretinivån. Personer
ilångtidssjukpenningbeviljasansökanefterkantidssjukpenningen

har passerats.365-dagarsgränseninnangarantinivån redanform av
för-bedömsarbetsförmågahennesellerhansförutsättning ärEn att

år.minstundernedsattbli ett

ersättningsform10.3.1 En ny

Utgångspunkter

reforme-tillförslag ettPensionsarbetsgruppensigrundtankarnaEn av
frånfrikopplasskallålderspensionssystemetpensionssystem är attrat
vik-Ettpensionssystem.dagensifinnspensionsformerövrigade som

påbyggerålderspensionssystemet ettföreslagnadettigt är attargument
nödvändigtdetvilketförmåner, görochavgiftermellansambandstarkt

förskälSomdetta.sidanvid ettfinansieras enförtidspensionema avatt
harförtidspensionenochsjukförsäkringssystemet pen-mellankoppling
likheterförmånen harsistnämndadensionsarbetsgruppen angett att

båda fallen ärkriterier imedicinskaeftersom av-sjukpenning,med
förmån.tillgörande för rätten

sjuk-ochsjukpenningersättningsforrnertvåfinnsdagensI system -
med-tillstånd,jämställdasjukdommedellersjukdomvid sombidrag - Sjuk-arbetsförmågan.nedsättningvaraktigintelångvarigför avmen

försäkradpensionssystemetinomersättningsform enbidrag somär en
be-intesjukdomgrundarbetsförmågadennesbeviljaskan avom

beslutavsevärd tid. Ettunderbeståendevälvaraktig omdöms mensom
RiksförsäkringsverketsEnligttiden.ibegränsatskallsjukbidrag vara
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kan be-nedsättningfrågaskall detrekommendationer somom envara
rehabiliterings-ingaskall hellerNormaltår.uppgå till minstdömas ett

beslutförframtidenden att ettplanerade för närmasteåtgärder omvara
varaktigbedömsnedsättningenaktuellt. Ombliskallsjukbidrag som

förtidspen-tillförsäkradesden rättfrågastället prövaiblir det attom
jämställasdetkantidsbegränsatskallsjukbidragEftersomsion. vara

förtidspension.begränsadtidtill vissmed en
detutredningen ärfinnerpensionsarbetsgruppen attmedlikhetI

elleri sjukdomgrundsinharersättningsforrneravskiljarimligt att som
helt andrabyggerålderspensioneringen,fråntillståndliknande som

sjukpenningbeslutmedlikhetsjukbidrag ibeslutEftersomkriterier. om
dennaförersättningarhörbedömning typmedicinsk avbygger en

inomsjukförsäkringssystemet äninomhemmaförsäkrade pen-mer
sionssystemet.

betänkande skisserati sitthararbetsskadekommittén ettochSjuk-
medochavskaffas ersättsförtidspensionochsjukbidragdär ensystem

ersättningsform,tidsobegränsadfriståendefrån pensionssystemet av
fåttutredningenhardirektivenmånadsersättning. Ibenämndkommittén

förslagkommitténsmedvidare medarbetai uppdrag ett systern somatt
utgångspunkt.

delaktivaOhälsoförsäkringens

förslagför sittutgångspunkt ändelvisvaltharUtredningen annanen
idéskiss.arbetsskadekommitténsochSjuk-grund förtilllegatden som

all-skapaföresatshaftutredningenframgått har attSom ensomovan
varaktig-sjukdomensallainnefattarohälsoförsäkring oavsettmän som

frånskillnadtillaktivitetstimuleraavseddFörsäkringenhet. är att men
värdedetuppfattningenden är attutredningen stortSAK attär avav

iarbetsförmågavaraktigt nedsatt ävenhabedömaskanden ensom
i formtrygghetvaraktigtillförsäkrasskall kunnafortsättningen aven

Även och möjliggörastimuleraförslagetförtidspension. attavserom
utred-förtidspension, kanbeviljatsdenaktivitet hosäven man sesom

ochaktiv"beståendeohälsoförsäkringtillförslagningens enavsom
långtids-ellerdå sjukpenningaktiva delen,Under denpassiv" del.en

återvändakunnaenskilde skallmålet denutgå,skallsjukpenning är att
arbetsförrnågenedsättningbeståendeharmedan dentill arbete ensom

ohälsoför-delenövergå passivatill denskall ha möjlighet att avmer
förtidspension.benämndsäkringen,

anförs iuppfattningsåledes i denUtredningen instämmer som
tidigareliknande denutgångspunkt fördirektiven ett nytt systematt en

skallden försäkradeskallmånadsersättningenföreslagna att gesvara

SOU1997:1669
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åter-tillchanseråterkommandeochrehabiliteringaktivtillmöjlighet
iförsäkradedenunderlättasmöjligheterSådanaarbetslivet.gång i om

tidigaresinmedkontaktenbibehållermöjligtutsträckningså stor som
rehabiliteringsåt-förplatsennaturligadenregelivilken ärarbetsplats,

skälfinnsdetuppfattningSAK:sdärför attdelarUtredningengärder.
ställ-innebärDennasjukbidrag. ettersättningsforrnenavskaffaatt

tidlängrebeståendekommersjukfallet attningstagande envaraattom
rehabiliteringsåt-endastfrågai närnormaltkommerår ochminst ett

därför ikansjukbidragbeslutförestående. Ettgärder inte näraär om
framtidaförutseddtillövergångfall kommamånga enatt som enses

riskeragångermångadärförkansjukbidragBeslutförtidspension. om
rehabiliteringsinsat-försvåraocharbetslivetmedsambandetbrytaatt

långvarigtvidinföraskälgoda systemdärför annatettfinns attDetser.
rehabiliteringsför-ochaktivitetbetonararbetsförmåganedsatt mersom

åter-kunnaskallindivideninställtsiktetsåledes har attochsök som
arbetslivet.tillvända

ersättningtidsobegränsadEn

föreslås därför,långtidssjukpenningtillsjukpenningfrånövergångEn
ställnings-innebäraintenormalfalletiframgår nedan, sammasom

isjukbidrag görbeslutvaraktighetsjukfalletstill etttagande omsom
dag.

hellerintelångtidssjukpenningenskallfrån sjukbidragskillnadTill
dock inteskallLångtidssjukpenningtiden.begränsad iformelltvara

dess dentillavseddersättningsform är utgesattutanpermanentvara en
bak-färdigrehabiliterad. Motoch/elleråtergår arbetei ärförsäkrade

normaltlångtidssjukpenningövergång tillbeslutgrund att ett omav
arbetsförmågened-ivaraktighetenbedömningnågoninnehållerinte av

från dagupphörakantidsbestämtinte hellerochsättningen är utan en
dag-måste formenså dennaturligendetblirtill att enavgesannanen

harutredningenskälallt dettaframförersättning.för-dag Det är somav
ställetoch isammanhangetoegentligt imånadsersättningfunnit namnet

dennalångtidssjukpenning för ersätt-benämningenanvändavalt att
ning.

tillåtervändabedöms kunnainteviktigtDet ar-är att sompersoner
ersätt-trygghetfå denmöjlighet permanentbetslivet har att ensom

kategoridennarimligtintemed sig. Detningsfonn för är att personer
Utred-omprövad.fortlöpandeersättningfå tillsinskall behöva rätt

arbetsskadekom-från Sjuk- ochskillnadtilldärförväljerningen att,
bedömsarbetsförmågenedsättningförsäkradsföreslårnittén, att om en
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be-kunnaohälsoförsäkringssystemetinomhanbestående skallvara
förtidspension.i formersättningviljas permanent aven

drab-sjukdomgrundändåmålet ärEftersom att avsompersoner
skallåtergå arbetetillskall kunnaarbetsfömiågenedsättningbats enav

långtids-ellersjukpenninguppbärtidhela denunder personensom
kunnarehabiliteringsåtgärderarbetslivsinriktadeaktivasjukpenning

rehabiliteringsbehovetföreslår utredningenkapitel 11 attIäga rum.
rehabilite-ingenochdokumenterasochskall attkontinuerligt prövas

rehabili-månader. Först närfå äldreskall änringsbedömning sexvara
konstaterasoch det kanmeningsfull attkanlängreintetering ar-anses

be-kunnaförtidspensionskallnedsattstadigvarandebetsförmågan är
arbetsförmågan skallnedsättningenBedömningenviljas. varaavav

försäkrings-viktigtsammanhangi detta attmedicinsk. Detstrikt är
föremållångtidssjukpenningfall inte ärdeföljerkassoma även somupp

arbetsförmåga kanvilkassårehabiliteringsåtgärderför att personer,
långtidssjukpenninggår kvarintenedsattvaraktigtbedömas som

förtidspension.fårställetiutan
sjuk-sjukpenning,medgäller dagensmed vadlikhetI systemsom

igraderaskunnalångtidssjukpenningskallförtidspensionochbidrag
dagvad iLiksomstorlek.arbetsförmågenedsättningenstillrelation

lång-tillbörsjukbidrag/förtidspension rättochsjukpenningförgäller
minstmednedsattarbetsförmågandåinträda ärtidssjukpenning en

fjärde-medföreslås kunnaLångtidssjukpenningenfjärdedel. utges en
gällerersättninghelförutom sättfjärdedelarochhälftendel, tre som
före-Utredningenredovisatsersättningsforrnerför dei dag ovan.som

förmåntill helskallnedsättning oavsettgrad rättslår att geavsamma
sjukpen-långtidssjukpenning ellerförtidspension,sigdet rör omom

gradföreslås således denlångtidssjukpenningheltill attFörning. rätt
långtidssjukpen-till helskallarbetsförrnågenedsättning rättgesomav

arbetsförmågan.nedsättningåttondelarstill sjuning bestäms av
sjukbidragenhuvudsakiLångtidssjukpenningen kommer ersättaatt

långa sjuk-också1996decemberden 31cirka 52 000 menpersoner
Därmedtidpunkt.vidår 000drygt 43fall över ett sammapersoner

behandlasochlånga sjukfallendekommer ersättas ettatt en-mer
mellan situationerråda likhetkandet oftaidag,hetligt sätt än när stor

årlängre tidSjukfallsjukpenning. änochmed sjukbidrag ettvaratsom
Såvaraktighet.långa och vissbetraktahelsthurär att avsomsom

rehabilite-väsentligtdetinte bedömslänge de är attpermanentasom
enhetligbedömerUtredningenringsmöjligheter tillvara. atttas en

detta.långtidssjukpenning understryker
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Övergång långtidssjukpenningtill10.3.2

långtidssjukpenningövergång tillAutomatisk

utredningenfinnerarbetsskadekommittén att enochSjuk-medlikhetI
återspeglarersättningövergång tillförtidpunkt mersomlämplig en
sjukperiodhaftförsäkradedenbör närinkomsten enhistoriskaden vara

under365 dagarsammanlagtsjukperioder enfleraår, eller omettom
undertidAFL§3i 3 kap.sjukperiodMeddagar.450period avsesom
i 7 §sjukdomliderföljdoavbrutenförsäkrad i avsessomvilken aven

långtids-hardenFörsjukpenning.till atthareller somrättAFL
deövergå tillkunnaskallårs tid,efteransökan,efter ettsjukpenning

långtids-vanligavid dengällerersättningsreglerannorlundadelvis som
räknaslångtidssjukpenningmedtid somkrävssjukpenningen ävenatt

räknaskall kunnagälla förmåstesak attävensjukperiod. Samma man
beräkningvidlångtidssjukpenningmedperioder av nytidigaremed

450desjukdagar senaste365regelnenligtkvalifikationstid avom
dagarna.

iliggerlångtidssjukpenning strävan attförslagutredningens enI om
vilkasjukbidragsbeslut,dagensliknandebeslutundvikanormalfallet
sjuk-Eftersomsjukfallet.ivaraktighetenbedörrminginnebär aven

förbere-alltför oftauppfattningutredningensenligt ensombidrag ses
utredningenförtidspensionen ärförväntadedeninför avperioddande

ochaktivitetmotverkariskerarsjukbidragsystemet attuppfattningen att
framgåttgår därför,förslagUtredningensrehabiliteringsinsatser. som

stadig-hurbedömningnågonskallintepå det göras avattutovan,
avseddlångtidssjukpenningen är attblisjukfallet kan er-varande utan

uppfyllt.kriteriernågot dessa ärautomatiskt närsjukpenningensätta av

sjuklön/sjukpenningförställetLångtidssjukpenning i

beräknaddag-för-dag ersätt-karaktärlångtidssjukpenningensI enav
arbetsförrnågenedsättninggraddenligger personning ensomatt av

därförDetolika dagar. ärmellanvarieramåste kunnaskall ersättas
långtidssjukpen-gradfastslå högstaövergångenvidolämpligt att aven

kandetövergången, eftersommedsambandutgåskall ining varasom
övergångjust dagengäller förnedsättningvilkenslumpartat somsom

administrativtocksåskulleDetlångtidssjukpenning sker.till vara en
tvåfrånersättningfåskulle kunnasjukdenlösningolämplig äratt som
harfalletskulle blisåsomsamtidigt,ersättningssystem personom en

drabbadessjukpenning hanfåskullelångtidssjukpenningpartiell avom
därförhararbetsförrnågan. Utredningennedsättningytterligare aven
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långtidssjukpenningföruppfyller kravendentillframkommit att som
anledningiarbetsförmågenedsättninggrundersättningfå allbör av

övergåttharEnlångtidssjukpenning. sompersonformisjukdom avav sjukpenningtillhainte rättdärför attkommerlångtidssjukpenningtill
långtids-förvillkorenuppfyllerhonellerhanså längesjuklöneller

deninnebärainte attsåledesskallövergångBeslutetsjukpenning. om
grad. Denfastställdvissilångtidsjukpenninghaskall enförsäkrade

itill kommerharförsäkrade rättdenlångtidssjukpenninggrad somav
frånvarierakunnasjuklönenoch ensjukpenningenmedlikhetistället

tilldag annan.en

uknandeåterinsjvidkarensdagIngen

vadmedlikhetidetfrågan somuppkommersammanhang omdettaI
lång-inomkarensdagfinnasskallsjuklön,ochsjukpenning engäller

långtidssjukpenningtagaredåsituationeni dentidssjukpenningen en
tid efterså kortåterinsjuknarförvärvsarbetetillåtervänthaefter att

i formersättninghaskallfortfarandehanarbetettillåtervändandet att
sammanhangi dettaanledningfinns attDetlångtidssjukpenning.av

ärlångtidssjukpenningtagamatänkta perso-dedelbetona storatt aven
haftdvs.sjukbidrag,haftskulle pen-ennuvarandemed systemsomner

bedömtsarbetsfömiågenedsättningpå somgrundadsionsförmån en
deteftersomUtredningenår. attminstunderbestående anserettsom

dokumenteratdrabbatsharmänniskorsig avsåledeshär rör somom
någrainteså föreliggertillståndjämförbaraellersjukdomarlångvariga

karensdag. Det ärsjukfall, hakortvarigavid helt enskäl för att, som
dettaeftersomsammanhangi dessakarensdaghaolyckligtockså att en

arbetslivet äråtergång tilldentillförsök sommotverkariskerar att
intedetdärförföreslår attUtredningenmål.långtidssjukpenningens

Där-långtidssjukpenningsystemet.inomkarensdagnågonskall finnas
intelångtidssjukpenningen ärbakgrund endet attfinns mot avemot

förskälinteersättning attdag-för-dagersättning utanpermanent en
läkarintygochsjukförsäkranfrångå de kravlångtidssjukpenningen

sjukpenningssystemet.uppställs inomsom

övervägandenAdministrativa

långtidssjukpen-övergång tillförmodellenvaldautredningenDen av
nack-ochbåde för-medförasynpunkt sägasadministrativkanning ur

medsamband över-längd isjukfalletsbedömningnågonAttdelar. av
långtids-medperiodeninnebärafallvissai attkangången inte görs
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ochdå onödigttyckaskankort. Detblir mycket ettsjukpenning som
underlag förframräknarförsäkringskassanslöseri med attresurser

tillfälligt-utbetalasendast kommerdennalångtidssjukpenning attnär
medhänseendeadministrativtimycketdock auto-vinnervis. Man en

påkanärendenahuvuddelen avgörasövergång eftersom ettmatisk av
ersättnings-ingående prövning ännågonförenklat annatsätt utan av

nivan.

åldersgränsNedre

medomfattasskallvilkagäller reglerna fördet systemetNär avsom
viktigtdetbetonaanledninglångtidssjukpenning finns är attatt att

blivitharfunktionshinder ellermedföddaharmänniskor somsomunga
gårnormalttid ungdomarår under denieller skadat sigsjuka somunga

särbehandlasmycket börallt förgyrrmasium integrundskola elleri
visserligen istöd behövsvisstEttmed andra ungdomar.jämfört extra

riktadeåstadkommasdet börför dennaallmänhet genomgrupp men
ersättningar för de ökadeellerassistenterpersonligastöd t.ex.som

sig.för med Deteller sjukdomenfunktionshindret ärkostnader som
mån undvikasåledes i möjligasteviktutredningens meningenligt attav

ellerersättningssystemin imänniskor lotsasmycketatt av merunga
förtidspension.långtidssjukpenning ellervaraktig karaktärmindre som

åldersvillkor inträde iföruppställaväljer därförUtredningen att ett
hän-åldersgräns i dettalångtidssjukpenning. naturligEnmedsystemet

försäkrade dåår, denmening 19 eftersomutredningensseende enligtär
direktivi sinastudiestöd. Utredningen harberättigad tillinte längre är

särskild redovisning i de1998fått den 1 aprili uppdrag att senast enge
årUtredningens förslag 19ungdomar.delar förslagen om somavser

kanlångtidssjukpenning därför inte definitivtålderlägsta för är utan
utredningsarbetet.det fortsattaunderkomma omprövasatt

långtidssjukpenningAnsökan om

garantinivålångtidssjukpenningens under-normalfallet kommerI att
allmänhet inte finnasstiga sjukpenningen, varför det i kommer att

någon ansöka omsådan. vissa fall,anledning för försäkrad Iatten
arbetsmarkna-framför allt för aldrig varit etableradepersoner som

någonanställningar, och därför inte harden eller endast haft kortare
sådan,låg kansjukpenninggrundande inkomst, eller endast mycketen

sådan blir långtids-situationen dock den omvända. Omvara en person
beståendesjuk sjukdomen kan kan det hända garanti-attutan att anses
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Eftersomdenne.förfördelaktigarelångtidssjukpenningen ärnivån i
ekonomiskt för-kan ettsådanalångtidssjukpenning för varapersoner

ansökamöjlighetenbörsjukpenning att omalternativ ändelaktigare
motsvarandegarantibeloppi form garan-långtidssjukpenningen ettav

prövning görasdockböransökningsfallen avIhållastinivån enöppen.
varaktighetsjukfalletskravvaraktighet. Somberäknadesjukfallets

mindreellerarbetsförmåga i störreförsäkradesdenuppställasbör att
framåt. Avårminstundernedsattförbli ettbedömaskanomfattning

långtidssjukpen-tillövergångenautomatiskavid denskäl somsamma
utgåkunnalångtidssjukpenningoch sam-sjukpenningintebörning

ansökanefterlångtidssjukpenningövergång tillbesluttidigt. Ett om
lång-gradvilkenfastställandenågotinnebärahellerintedärför avbör

eventuellinnebäraendast attutgå medskall er-tidssjukpenning utan
inteochlångtidssjukpenningutgå formiskall somframöversättning av

tillrelationutgå isedanskallstorlekFörmånens ar-sjukpenning.
från dag.storlek dagbetsförrnågenedsättningens

innebärlångtidssjukpenningtillsjukpenningfrånövergång somEn
försäk-denförförändrasnormaltersättningen settframgått attovan

förhållandeersättning idå frånövergårOhälsoförsäkringen attrade. ge
baseradersättningtillinkomstbortfallet meraktuella endettill en

förhållandevisbliförändringentordegångerMångainkomst.historisk
ökningellerminskningbetydandeblidetfall kanvissaimåttlig enmen

långtidssjukpen-övergång tillbeslutstorlek. Ettersättningens omav
grundPåenskilde.för denbetydelseekonomiskfådärförkanning stor

exempelvistid,vissåläggasförsäkringskassan enattbörhärav en
underrättaaktuelltblirlångtidssjukpenningbeslutmånad, innan ett om

långtidssjuk-övergång tillmedaktuelltdetförsäkrade ärden attom
uppgiftpreliminärerhållaförsäkradedenSamtidigt bör ompenning. en

underrättelsenmedsambandfå. Imedräknakanhanbelopp attvilket
frågan.isigtillfälleberedasförsäkrade yttraden attbör

försäkrings-inteochsjälvförsäkradepå denankommabörDet
långtidssjukpenning. Däremotansökantillinitiativkassan att ta omen

försäkradedeinformeraskyldigförsäkringskassan att ombör vara
långtidssjukpenning.ansökamöjligheten att om
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långtidssjukpenningInkomstrelaterad10.4

medberäknasskallLångtidssjukpenningenförslag:Utredningens
föregår detkalenderårunder dei inkomsternautgångspunkt tre som

Långtidssjuk-sker.långtidssjukpenningtillövergångår som
två idemedeltaletuppgå 80skall procentpenningen avavsom

långtidssjukpenningunder-årdessainkomsthänseende bästa av
inkomst-§ lagenkap. 2enligt 4Pensionsunderlagetlaget. om

pensionsgrundandeundantagskall, medålderspensiongrundad av
detFörberäkningen.förgrundtillbamår, liggaavseendebelopp

får dockberäkningenförgrundårde utgörsista tre somav
försäkrade,för denfördelaktigaredettapensionsunderlaget, ärom

vidgällerinkomstsjukpenninggmndandedenersättas somav
beslutsåretstillräknasskallpensionsunderlagSamtligabeslutet. upp

prisnivå.

debaseratinkomstunderlagEttlO.4.1
årentvå debästa senastetreav

Utgångspunkter

sjukpenning-denersättningenberäknassjukpenningmedUnder tid
förväntadeaktuella ochmått deninkomsten,grundande är ettsom

in-långvariglåtalämpligtemellertid inteinkomsten. Det attär meren
förvärvsinkomsterdeenbartersättning baseraskomstrelaterad som

kanaktuell inkomstsjukfallet. Enomedelbart föreintjänadepersonen
och där-arbetsinsatsenminskningellertillfällig ökningavspegla aven

intjänadetidigareförhållande till deisigrättvisandeinteför varevara
fått hanhaskulleinkomstertill deellerinkomsterna ompersonensom

konstruktionAvsikten medförvärvsarbeta.hade fortsatteller hon en
historisktersättningenberäknaövergår tillförsäkringendär ettatt

år medenstakaeffektutjämna deninkomstunderlag är att excep-som
stabilttillämpaha. Genominkomst kanlåg eller högtionellt ettatt mer

trygghetökadåstadkommainkomstunderlag kanoch robust enman
få bättresamtidigtochoch förbåde den enskildeför systemet pro-en

börstorlekLångtidsjukpenningensframtida inkomsterna.deförgnos
inkoms-relation tilliförtidspensionen bestämmaslikhet meddärför i

då sjukdomenden tidpunktår föremindre antalunder närmastetttema
inträffade.

Övergången skall ilångtidssjukpenningfrån sjukpenning till nor-
inteskallårs sjukskrivning. Detautomatiskt eftermalfallet ske ett
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ochsjukfalletlång tidhurbedömningellerprövningnågon ar-göras av
vid till-kananledningbestå. dennaAvbetsoförmågan kommer manatt
förutseövergång säkertbeslutetvidhuvudregeln intelämpning omav

dockkanManbetalaskommerlångtidssjukpenningen ut.attlängehur
måna-någraunderbetalasvanligtvis kommerden utmed atträkna att

avseddsåledesLångtidssjukpenningen attärårs tid.enstakaellerders
skillnadtilltidbegränsadförhållandevisunderbetalasnormalt ut en

ersättnings-avsedd permanentförtidspensionenfrån är att envarasom
utredningensledervidkommandelångtidssjukpenningensFörform.

inkomsttrygghetbehovetbetoningtillavvägningar somav enaven
bibe-kankonsumtionsnivån iaktuella settden stortsäkerställer att

hållas.

Beräkningsregler

vid be-inkomstunderlagdelvisväljaskälfinns därför annatDet ettatt
Utredningensförtidspension.vidlångtidssjukpenning änräkning av

pensions-detbörförtidspensionviddet liksomuppfattning är att vara
förslagetenligtpensionsrättberäkningenvidbestämsunderlag avsom

grund för be-tillliggaskallålderspensionssystemreforrnerattill som
in-aktuelladock avspeglaskallLångtidssjukpenningenräkningen. mer

lång-förInkomstunderlagetförtidspensionen.komstförhållanden än
förtidspen-periodkortareberäknas ändärförbörtidssjukpenning en

inkomstunderlagetbedömningendenhar gjortUtredningen attsionen.
börlångtidssjukpenningunderlaget,s.k.långtidssjukpenningen, detför

långtidssjukpen-år dåföregår dettreårsperiodpå dengrundas som
grundvalberäknasskallstorlekbeviljas. Dessningen genom-av

åren.debästainkomsthänseendetvåde isnittet senastetreavav

Inkomstunderlaget

således medlångtidssjukpenninginkomstrelaterad görsBeräkningen av
övergången tillföregårårdeunderutgångspunkt i inkomsterna tre som

pensions-deskall bestämmasInkomstemalångtidssjukpenning. av
ålderspensioninkomstgrundadlagenkap §enligt 4 2underlag omsom

pensionsgrundande beloppförår, med avdragrespektivebestämts för
för beräk-år grunddebamår. det utgöravseende För senaste somav

sjukskrivningomfattandenormalfalletindivid ihar dockningen var-en
år bör införas.inkomstunderlag för dettaregel avseendeför särskilden

enligtpensionsunderlaget,individen bästaår väljs det fördettaFör av
sjukpenninggrundande inkomstenoch denbeskrivitsvad ovan,som
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iersättningfåttindividendagsistaför denfastställtsSGI somsom
år.sjukpenning dettaform av

tilluppräkningochåren bestämtsdeförinkomstunderlagen treNär
be-långtidssjukpenningunderlagetskaprisnivå gjortsårsinnevarande
in-detvå högstade tregenomsnittet avDetta utgörs avstämmas. av

komstunderlagen.
normaltvilkentaxeringen,vidförstbestämsPensionsunderlaget

Vidin.tjänatsharinkomsternadetefteråretaugusti attiäger rum
tidigareskerlångtidssjukpenningtillsjukpenningfrånövergångar som

pensions-bestämmaproblemuppkomma attdärfördetåret kanunder
be-året föreförpensionsunderlagnågotår. Omdettaförunderlaget

långtidssjukpen-såledesmåstebeslutetvidfastställtslutsåret inte är
sjuk-beslutsåretsanvändandemedbestämmaspreliminärtningen av

åretssistadettillhänsyninkomst pen-penninggrundande tagenutan
storlekenbeslutslutligtförutsättersionsunderlag. Detta ettatt om

fast-harpensionsunderlagetsaknadedetlångtidssjukpenningen när
fastställandevidi dagredananvändsliknande avställts. Ett systern

FörsäkringskassanAFL.§kap. 2i 20reglerasochförtidspension a
skallersättningbeslutpreliminärt attfall fattai dessaskall ett omäven

bestäms ersätt-detOm attbelopp.preliminärtmedbetalas senareettut
denmedanutbetalasskall dettabeloppmed högre omskallning utges

försäkradeså denbelopplägre ärtilllederavstämningen ettslutliga
eller honhanendastbeloppöverskjutandeåterbetalaskyldig omatt
elleruppgifts-sinfullgöraunderlåtituppgifter,oriktiga att an-lämnat

utgått medersättningförorsakatmälningsskyldighet, sätt attannat
ersättningför höguppburitobehörigenövrigtiellerbelopphögtför

föreslårUtredningendetta.ha insettbordeskäligenhonellerhanoch
lång-utbetalningfrågaiskall tillämpas ävenförfarande avdetta omatt

tidssjukpenning.
förtidspensionen ärintelångtidssjukpenningen av-Eftersom som

underendastnormaltersättning utgesutansedd permanentatt envara
huvud-kompletteraförskälintefinnsövergångsperiod attsammaen

långtidssjukpen-beräkningföralternativtnågot sättmedregeln av
den SGIanvändamöjlighetenstorlek. Dessutom attningens somger

skydd förberäkningsåren visstdebeslutet ettvidgäller treett avsom
lång-tillövergångenföreår precisdåligainkomstmässigthaftden som

föreslå någon alter-frånavstår därförUtredningentidssjukpenning. att
beräkningsregel.nativ
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ersättningsnivå 8010.4.2 En procent

långtidssjukpenningenErsättningsnivån iförslag:Utredningens
långtidssjukpenningunderlaget.s.k.detskall 80 procent avvara

siktkortomöjligtgånger svårt ellermångadetVid sjukdom attär
bortfall för-detkompenserakonsumtion förpåned sindra att av

Därför börarbeta.kunnainteföljdenblirvärvsinkomsten attavsom
faktiskaochaktuellaandel detohälsoförsäkringen ersätta stor aven

isjukpenningförsäkringen ersättsförvärvsinkomster. Inombortfallet av
SGI. Densjukpenninggmndande inkomstenden75dag procent av

ersättningsnivån höjas till 80skalljanuari 19981 procent.
förslagutredningensår skall enligtpågått isjukfall harNär ettett

skallSamtidigt för-långtidssjukpenning.avlösassjukpenningen av en
aktuellt in-utifrånersättningenberäknaövergå frånsäkringen ettatt

inkomsternabestämsunderlagtillkomstunderlag SGI ett avsom
skallförsäkringenmedAvsiktentreårsperioden.under den attsenaste

viddethistorisk inkomstaktuell tillövergå från är attersättaatt enen
utgå från stabilt, robustlämpligareersättningsfalllångt är ettattett mer

angelägetersättningsfall, destolängreinkomstunderlag. Ju attmer
låga eller höga inkomsterexceptionellttillfälligtvisundvika att som en-

olikastorlek. Vissafår ersättningensunderlag avgörasamt an-som av
under deförvärvsinkomster sjunkafått sinaharledningar senastese

på in-beräknadfå sin ersättningåren dockkommer attatt gynnas av
förstatill grund för detlegatden SGIkomster högre änär somsom
följdfå ersättning tilllägreårets Andra kommersjukersättning. att en

sjukpenningenårets haftsjukskrivningdet förstade underattav
avsik-års inkomster. Mentidigarepå högregrundad SGI änären som

intehistoriskt inkomstunderlagövergå till tillämpa ärmed ettattattten
generelltsjunka eller höjasräknat skallälva ersättningen i kronoratt
långtids-vidersättningenutgångspunkt för utredningenEn är attsett.

ersättningen vidskallnormalfallet ungefärsjukpenning i motsvara
utsträckningså övergången i möjligakorttidssjukskrivning, störstaatt

ekonomiska villkor för den enskilde.innebär oförändrade
få långtidssjukpen-den enskilde vanligtvisTroligen kommer att

något några årsnågra månader ellereller högstningen utbetald under
individer komma handla längredet för enskilda kantid, även att omom

detutredningen bedömningenperioder. denna bakgrundMot ärgör att
medförbättras realt i taktmindre angeläget ersättningen skall kunnaatt

yrkesarbetande. Med prisindexeringrealinkomstökningar hos de aven
ersättningsnivå vidlångtidssjukpenningen för högutrymme ny-enges

beviljandetidpunkten.
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aktivitetutredningen ärför attutgångspunktprincipiellviktigEn
månmöjligasteidärförskallOhälsoförsäkringen gefrämjas.skall

tillsigsökaförmågaeftermöjlighethar attdemfördrivkrafter som
iersättningssystemetdet permanentaSamtidigtförsörjning. somegen

inkomsttrygghetlångsiktigochbramåsteförtidspensionform engeav
arbetsförmågasinnedsättningvaraktigdrabbatshar avdenför avsom
alternativ. Detekonomisktbättreprincipiaktivitet ettfortsattbör vara

rehabi-arbetslivsinriktadeideltaochaktivsiglönaalltidskall att vara
lång-vidersättningsnivånbakgrund bördennaMotliteringsåtgärder.

förtidspension.vidhögrenågot äntidssjukpenning vara
ersättningsnivåenhetligdet omtillämpasreglernuvarandeMed en

föräld-ochsjuk-inominkomstenförmånsgrundandeden75 procent av
1998januari1Denersättningsslag.andravissaraförsäkringen samt

Ut-80från till75 procent.höjasersättningsnivånenhetligaskall den
långtidssjukpenningersättningsnivå vidföreslårredningen en

långtids-tillsjukpenningfrånövergångsamtidigt80 procent, ensom
byggtberäkningsunderlagfrånövergånginnebär ettsjukpenning en

in-årensde trebaserat senasteunderlagtillinkomstaktuell ett
komster.

inkomstrelateradedenIndexering10.4.3 av

långtidssjukpenningen

inkomstrelate-denförBeräkningsgrundenförslag:Utredningens
skalllångtidssjukpenningunderlagetlångtidssjukpenningenrade --

prisindexeras.

långtidssjukpenningenfåvanligtvisenskildeden attkommerTroligen
långtidssjukpen-tid. Förårsnågraellernågothögstunderutbetald

detbedömningen ärden attutredningenvidkommande mergörningens
nybeviljandetidpunkten än attersättningsnivå vidhögmedangeläget en

realinkomstökningarmedi taktrealtförbättrasskall kunnaersättningen
långtidssjuk-grundasbedömning attyrkesarbetande. Dennadehos

sjuk-kortvarigadenmedlikhetermångaharkaraktärtill sinpenningen
likartade ersätt-dragitillframledabördetta storaochpenningen att

ningsregler.
be-starktmöjligheternavanligtvisinträffatsjukfall har ärNär ett
si-ekonomiskapåverka densiktkortenskildedengränsade för att

bortfalltotaladetellerminskningdenkompenseraför avtuationen att
försörj-harför demSärskiltföljden.blirförvärvsinkomsten somsom

ställasnabbtomöjligtsvårt ellergångermånga attdetningsansvar är
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börsjukdomhändelsekonsumtion. Ifamiljensnedeller dra avom
ordentlig inkomst-perspektivetdet kortaiförsäkringen garantera en

konsumtionsnivån iaktuella settså den stortinträdertrygghet attsom
be-ersättningendärförsjukfall börbörjanbibehållas. Ikan ett varaav

ersättnings-inkomstbortfallet ochaktuelladetförhållande tilliräknad
hög.förhållandevisnivån vara

ställningstagan-ovanståendeÄven huruvidadiskuterasdet kanom
sjukfallförgiltigafulltsjukskrivningar ärkortvariga utbeträffandeden

omständigheterytterligarevissafinns detettårsgränsenpasseratsom
långtidssjukpen-förmotsvarande synsätttillämpaförtalar ettattsom

långtids-tillsjukpenningfrånövergångenVidvidkommande.ningens
förvaraktighetenbedömningnågoninteskall detsjukpenning göras av

betalasdärför komma utkanlångtidssjukpenning attEnsjukfallet.
Frånvaronårs tid.någrakansketillnågra dagarfrånallt av enunder

tillframuppfattningutredningensenligtledervaraktighetsbedömning
utsträckningmöjligailångtidssjukpenningen störstaiersättningenatt

harnivårelativa högadenmed personenbör överensstämma som--
ersättninginitialhögMedsjukfrånvaro.åretsförstadetfått under en

förmindregradmotsvarandeskäl i utrymmefinansiella endetfinns av
prisindexering.talar förtid, vilketuppräkning övergenerös

Garantinivån10.5

börlångtidssjukpenningenGarantinivån iförslag:Utredningens
grundtrygghetennivå förochkonstruktionmed denidentiskvara

förtidspensionen.föreslås ikapitel 13isom

mycketförsäkringallmän ärkaraktär ettohälsoförsäkringensI enav
försäkradesamtligadärmedochallaomfattardeninslagviktigt att ger

sjukdom. Denlångvarigförsörjning vidtillräckligtill sommöjlighet en
måstesigförsörjamöjlighet garante-saknarlångvarigthälsoskäl attav

försörjning.enras
denmedidentiskbörlångtidssjukpenningenGarantinivån i vara

förtidspen-föreslås igrundtrygghetennivå förochkonstruktion som
kapitel 13.Sesionen.
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Bostadsstöd10.6

berät-skall inteLångtidssjukskrivnaförslag:Utredningens vara
bostadsstödsärskiltBTP. Ettpensionärerbostadsstöd tilltilltigade

levnads-skäligtillutfyllnadi formlångtidssjukskrivnatill uppav
utredas.nivå bör

sjukförsäkringssystemetdelskallLångtidssjukpenningen avenvara
Långtids-försörjning.ochåtergång i arbeteinriktningmed mot egenen

skiljer sigochsjukpenningenfortsättningsjukpenningen utgör aven
beräkningsgrunden förnågot skildadenfrån denna enbart er-genom

delsjukbidraget,konsekvens ärEnsättningen. att pen-en avsomav
lång-hardelångtidssjukpenning ärsionssystemet, ersätts att somav

tillerhålla bostadstilläggskall kunnasamtidigtintetidssjukpenning
berättigade till bo-dekommerBTP.pensionärer Däremot att vara

grunder.enligt ordinariestadsbidrag
påbyggdlångsjukpenninginkomstrelateradhardemFör enensom

framstår bostadsbidragetförsörjt sigtidigaredeinkomst somsom
tillgängligtfunnitsstödbostadsstödet. Detnaturligadet är somsamma

be-för den aktivasjukskrivningsåret utformatochunder det första är
grundtrygghet.del pensionssystemetsi ställetfolkningen. BTP är aven

sinvaraktigt beroendeför demkomplement ärDet utgör ett avsom
boalla pensionärermöjligt förskall detpensionsinkomst och attgöra

kan BTPbostadsbidragetfrån gäller förvadTill skillnadbra. som
år barnlösa.ensamstående ochutgå 29också till över

omkringstatistikenligt RFV1996 detdecember31Den :svar
dessa hade majoriteten,sjukbidrag. Avhade52 000 om-sompersoner

kvinnorvanligaresjukbidrag. mänkring 500, helt Det än34 attvar
antalet sjukbidrags-det totala60hade sjukbidrag. Drygt procent av

också berättigadsjukbidrag kanharkvinnor. Dentagare varavar som
pensionärerpensionsförmåner, såsom bostadstillägg förtill andra
också BTP.sjukbidrag hade 38dem hade heltBTP. Av procentsom

hade heltbland demhade BTPAndelen störst somvarpersoner som
hade fjärdedels sjuk-endastsjukbidrag. Bland de ettpersoner som

tid-Vid2,5 hade BTP.bidrag det endast ävenprocent sammasomvar
hade varit sjukskrivnafanns det 43 000punkt nära merpersoner som

delen 1990-år. långtidssjukskrivna har underAntalet störreän ett av
från årtoppnotering 1991talet uppvisat sjunkande tendens enen

år.på76 med sjukskrivningstiddrygt 000 över ettpersoner en
få bostadsbidragHushåll kan enligt dagens reglermed barn redan

sådanthar bo-enligt lagen 1993:737 bostadsbidrag. Denom som
den del dennahar inte till för bostadskostnad tillstadsbidrag BTPrätt
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långtidssjukpenning-dennaFörbostadsbidrag. avgruppmotsvaras av
någonfåsjukbidragomreglernaändringenintedärförtorde avtagare
reglerdagensenligtharbarnharinteDenbetydelse.avgörande som

åroch 2918mellanhoneller ärhanendastbostadsbidragtill omrätt
Möj-BTP.uppbärförsäkradedenhellerutgår inteBidraggammal. om

begränsade ävenbarnhushåll ärförbostadsbidrag utanfåligheterna att
boende-delden75medutgår procentbostadsbidrag avavsåpå sätt att

6002intekronor1800överstigermånad menkostnaden somper
50medbostadsbidraglämnashögremånadskostnaden ärOmkronor.

600till 3månadkostnadenöverskjutandeden uppperprocent av
inkomsterharförsäkradedenendast somdockgällerDettakronor. om

förkronor000och 58ensarnboendeförkronor00041överstigerinte
tredjedelmedreducerasbidragetskallinkomster enVid högremakar.

beloppet.överskjutandedetav
till bo-bamhar rättintealltså denharreglernuvarandeEnligt som

kanbidragår. Detoch 29mellan 18 somdenne ärstadsbidrag om
grundnivåmed ärlångtidssjukpenningberättigadutgå tilltänkas en

föregå-iredovisatsreduceringsregeldengrunddessutom somav
grundnivå kommerpåLångtidssjukpenningotillräckligt.styckeende

nödvändigtdetdemhandikappade. För ärutgå tilloftatroligen unga
självständigtlevaskall kunnadeför ettbostadsstödsärskilt attmed ett

försörjningsförrnåga.omedelbarsaknardeliv atttrots egen
änd-krävasdet kommeruppfattningen attden attUtredningen är av

alltframförkompenseraförbostadsstödssystemet attregler inomrade
förordarUtredningengrundnivå.långtidssjukpenning enmeddem

SBTP. Dettapensionärertillbostadstilläggsärskiltliknandelösning
lev-skäligenskildedenbostadsstödsärskilt garanterar enär somett

socialbidragsnivåschabloniseradmotsvarandeprincipnadsnivå, i en
pensionärertillvilketbostad,skäligför utges somkostnaderoch en

under-inkomsterboendekostnader harskäligaföravdrag somefter
utfyllnads-utgår formiErsättningen ettlevnadsnivå.skäligstiger av

bo-förändringsådanlevnadsnivån. Enskäligatill den avbelopp upp
varföröverväganden,omfattandeoch kräverkompliceradstadsstödet är

utredning. Rege-dennaförinomutredasfråga hinnerdenna ramen
till-1997höstenerfarit underutredningenenligt vadkommerringen

bostadsstödssystemet,uppdragmed överutredning, somden attsätta se
Fråganl997/98:1.år 1998 prop.förbudgetpropositioneniaviserats

långtidssjukpen-fåskallförslagetenligtför dembostadsstöd somom
utredningen.deninomutredaslämpligenning bör
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Beslutsnivå10.7

långtidssjukpenningövergång tillBeslutförslag:Utredningens om
medanförsäkringskassantjänstemanfattasansökanutan av
ansöktförsäkradedär deni ärendenbeslutarsocialförsäkringsnämnd

långtidssjukpenning.om

avsågsmånadsersättningtillarbetsskadekommitténs skissochSjuk-I
möjligheternabedömningskulledet görasnämnts att avenovansom

Utredningensextio dagar.inomavslutaskunnaskullesjukfallet an-att
denförbetydelsebeslutfrågadet storsåg eftersom en-att avomvar

frågormed beslutetsambandinaturligtdet taochskilde att uppatt var
ochingå beslutsprocesseniförtroendevaldaså borderehabiliteringom

socialförsäkringsnänmd.således fattasbeslutet av
långtidssjukpenning iövergång tillbeslutvår modellI omavses

arbetsförrnågenedsättningensprövningnågonskenormalfallet utan av
beslut inne-sådanttid.viss Ettsjukfallet harvaraktighet när varat en

långhurföljddirektbedömningarnågrainte ärdärförfattar utan aven
beslutetbörPå grund dettasjukpenning.uppburitförsäkradetid den av

försäkringskassan.tjänstemankunna fattasfalli dessa av en
ansökan denväcktslångtidssjukpenningDå frågan avengenomom

detfall ankommerdessaIsituationen däremotförsäkrade är annan.en
arbetsförmågannedsättningenbedömapå beslutsfattaren att avom

frågafall kan blianfördaår. Då det i stortettkommer att ett omvara
ansöknings-beslut ibörbeslutsfattandetvidbedömningarinslag av

således ankommaförtroendevalda ochmedverkanmedfattasfallen av
socialförsäkringsnämnd.på

Överklagande beslut10.8 av

rörandebeslut ärendenFörsäkringskassas iUtredningens förslag:
förvaltnings-allmänöverklagas tilllångtidssjukpenning skall kunna

skall kunnaRiksförsäkringsverketBåde enskilde ochdendomstol.
Överklagande regler ienligt deskall skeöverklaga besluten. som

enligtförsäkringbeslut i ärendenöverklagandedag gäller för omav
allmän försäkring.kap. i lagen20 om

för-kan besluti kap. § AFLgällande regler 20 11Enligt av
försäk-lagen allmäni ärenden försäkring enligtsäkringskassa omom

förvaltningsdomstol. besluttill allmän Ettring överklagas som en
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överklagasintefår dockfattatförsäkringskassanhosenskild tjänsteman
Enförsäkringskassan.hosskettförstomprövningenskild attutanenav

harbeslutet omprövatsinnansådant beslutöverklagandeenskilds av
paragraf. Ettnämndaenligtomprövningbegäranskall omensomses

kommerdetskallomprövningbegäranelleröverklagande omomen
delfickfrån dennemånadertvåinom attinkommetenskildfrån varaen

ellerförsäkringskassaallmänanförsöverklagandetOmbeslutet. avav
från detmånadertvåin inomkommaskall dettaRiksförsäkringsverket

försäkringskassas,Allmänmeddelades.beslutetatt
gälla,omedelbartskallbeslutdomstolsellerRiksförsäkringsverkets om

hardomstoldeneller bestäms atti beslutetföreskrivsinte somavannat
iingår nämndemänkammarrättsåväl länsrättbeslutet. Ipröva som

prövningstillstånd.krävsi kammarrättprövningFörrätten.
utredningensgenomförandeefterkommerFörsäkringskassan ett av

sådanövergång tillbeslutfattalångtidssjukpenningtillförslag att om
möjligtbör över-nivån denna. Det attfastställaochersättning vara

be-långtidssjukpenningövergång till ettbeslutsåvälklaga somett om
Likaledes börsådan.övergång till över-ansökanavslåslut att omen

bestämtförsäkringskassanersättningsbeloppdetklagande varsomav
bör kunnaRiksförsäkringsverket över-ochenskildeBåde dentillåtet.

långtidssjukpenning.rörandeärendenbeslut iförsäkringskassansklaga
avsedd näralångtidssjukpenningenframgått attärSom varaovan

försäkrings-avgörandenDesjukförsäkringssystemet.kopplad till som
betydandenågonikommaintekanfattakommer attkassan antasatt

sjukpenning.i ärendenfattasi dagbeslutfrån demån avvika omsom
överklaganderegler medskapaanledningdärförsaknasDet att an-nya

överklagandeförGällande reglerlångtidssjukpenningen.ledning avav
dentillämpasdärförkan ävenkap. AFLi 20sjukpenningbeslut om

ersättningen.föreslagnautredningen nyaav
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konsekvenserArbetsrättsliga10.9

arbets-inteområdet kanpraxisochlagstiftninggällande enEnligt
uppsägning.grund försjukdomarbetstagaresåberopagivare somen

på grundarbetsförmågadå arbetstagarensfallför detgällerUndantag
någotutförakanlängrehon inteellerhanså nedsattsjukdom attärav

fastslåskall kunna attFörarbetsgivaren.förbetydelse attarbete manav
kanrehabiliteringtillmöjligheterallapraktikenikrävsså fallet attär
interegelnämligenkanarbetsgivareuttömda. En sombedömas vara

så längeuppsägninggrund förarbetsförmågenedsättningåberopa som
hosarbetetillåtergånginriktaderehabiliteringsinsatserpågårdet

roll vilkenavgörandeingendäremotsituationi dennaspelardenne. Det
beslutEttsocialförsäkringen.frånersättningsform omutgessom

enligtdärförlångtidssjukpenning kan ut-tillsjukpenningfrånövergång
grundsakligföreliggerdetmedförai sigintebedönming attredningens

uppsägning.för
normaltkommerlångtidssjukpenningövergång tillmedsambandI

anställdespå dengrundatmyndighetsbeslutnågot attfinnas ar-inte att
beslutdagensvidstadigvarande sättbetsfönnågenedsättning är som
grundvillarbetsgivare sägasjukbidrag. En personupp ensomom

uppsägningstvist i deviddärförtordearbetsförmågenedsättning enav
utredningsådanförebringasjälv habeviljaslångtidssjukpenning attfall

arbets-anställdesdenförbevisbördanuppfyllaför attbehövs attsom
kunnakan förväntasintehannedsatt attstadigvarandesåförmåga attär

förhållandeDettaarbetsgivaren.förbetydelsearbetenågotutföra av
anställningstrygg-enskildespåverka denindirektfalli vissakan sägas

efterbeviljaslångtidssjukpenningfallderiktning. Ipositivihet an-en
arbetsförmågenedsättningensbedömningdetochsökan görs var-aven

bli densammaanställningsskyddshänseendeisituationentordeaktighet
regler.dagensenligtsjukbidragbeviljandevid avsom

grundarbetsförmågenedsättningframgåttharDet avattovan
så detlängeuppsägningförgrundsakliginteenligt praxissjukdom är

arbetsplatsen.denåterinträdemed sikterehabiliteringpågår egna
inteanställdedenvisaskandet inteendastgäller dock attDetta om

arbetsgiva-betydelse förnågot arbeteutföraförväntaskanframöver av
steg-för-s.k.bakgrund denförhållande intressantDetta är mot avren.

arbets-enskildesdenbedörrmingenanvänds förbedömningsteg avsom
in. Enskall över-rehabiliteringsinsatservilka sättasförmåga och som

inriktarrehabiliteringsinsatsernanämligen6 betydergång till attsteg
och intearbeteförekommandenormaltarbetsmarknadensig mot ett

iarbetsgivarenVadarbetsplatsen.den gamlainriktadedirektär mot en
kommeranställde intedenändå måste visauppsägningsvist attär att

aktuellaarbetsgivaren. Denbetydelse förnågot arbeteutförakunna av
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för-samråd mellanifattasavgörande6övergången till är ettsteg som
Övergången gångermånga när-kanarbetsgivaren.ochsäkringskassan

inblandademellan deförhandlingresultatetbetraktas enmast avsom
möjligheternatillställningstagande attslutligtaktörerna än ettsnarare

bedöm-utredningensEnligtarbetsgivaren.tidigaredenåtervända till
bevis förnågot säkerti sig6 inteövergång tilldärför stegning utgör en

kan kommaalltrehabiliteringen attefterfråga inte trotsiatt personen
arbetsgivaren.tidigaredenhosbetydelsearbeteutförakunna av

fåställeti avgöras motkommerintefallet eller attsåHuruvida är
fall.enskilti varjeomständigheternasärskildabakgrund deav

ändringar itillde förslagsåledesuppfattningUtredningens är att er-
anställnings-påverkarbetänkandet inteföreslås isättningsreglema som

iändringarbehovnågotföreliggerdetsådantskyddet sätt att av
behovdet finns görafalldetanställningsskydd. För attlagen avom

ianförtsvadbakgrundanställningsskyddetiförändringar mot somav
rehabiliteringmedsambandianställningstrygghetenföregåendedet om

tillkoppladstarktfrågadennauppfattning ärutredningensdet attär
kostnadshänse-framför allt ihar,arbetsgivarenvilketfrågan ansvarom

för-medkommaolämpligtskulle därförfall. Det atti dessaende, vara
åtgärds-ochkostnads-arbetsgivaressamtidigtdelardessaslag i som

1997:90.dirordningutreds irehabiliteringvid annanansvar





2731997:166SOU

ochrehabiliteringAktiv11

uppföljning

Sammanfattning
rehabilite-inomförändringarvissautredningenföreslårkapiteldettaI

ohälsoförsäkringsammanhållenfåsyfteringsområdet. I att meren
reha-genomgårbort. Denrehabiliteringspenningen tasföreslås somatt

långtids-ellersjukpenningerhållaställetiskallbiliteringsåtgärder
beträffande ersätt-förändringingendockinnebärDettasjukpenning.

avsikttillharregelförändringarföreslås ävenövrigtningsnivån. somI
rehabilite-planeringochuppföljningvikten avbetonaytterligare avatt

rehabili-möjligheterutökadeföreslås attVidare somringsåtgärdema.
denhögskoleutbildning attsamtlängre sompåbörjateringsåtgärd en
rehabili-delfåansöka taskall kunna attförtidspension averhållit om

denförmöjligheterökadeocksåföreslårUtredningenteringsåtgärder.
prövaderehabiliteringendenfrågor enfå avförsäkrade egnaatt om

instans.högre

Bakgrund1.11

sjukförsäkringssystemetinomarbetsmarknadspolitikensåvälInom som
sjukförsäkrings-inominnebärarbetslinjen. Dennas.k.dentillämpas

utanförstårsjukdomgrunddenmålet ar-är att avattsystemet som
återfåskalldelvisellerheltmöjligtså snabbt ar-betsmarknaden som

kunnadärigenomochåtergå arbeteikunnaskaså hanbetsförmågan att
passivalångaundvikamöjligtlångtsåMåletsjälv. ärsigförsörja att
rehabi-tillmöjlighetererbjudasskallförsäkradeDensjukskrivningar.

utbildning.ocharbetsprövningformilitering t.ex.av
varitsjukförsäkringeninominriktningenocksåharUnder senare
sjuk-vidrehabiliteringsinsatserbetydelsenbetonatstarkt avatt man

tagits framstatistikframgårtendens avskrivningar. Denna somav
faktorerfriskRisk-1997:6,RedovisarRFVRiksförsäkringsverket
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60 dagarsjukskrivningarlångavidrehabiliteringsinsatserangående
varit i detdet1980-talet har närmasteFrån mittenlängre.eller enav

rehabi-vid vilkalångtidssjukskrivningarandeldenökningkonstant av
reha-1985/86 inbudgetåretdetMedanin. sattesliteringsinsatser satts

hade siffransjukskrivningardessasjubiliteringsåtgärder vid procent av
långvarigtmajoriteten1993/94. Denstigit till 20 storaprocent av

rehabiliteringsåtgärderföremål försåledes inteblir utansjukskrivna
rehabiliterings-teckenåtergå arbete. Ettikan attannatspontant

åtgär-det faktumaktivtmyckettid blivit ärdenna attarbetet under mer
åttiotalet. Iunder mittentidigarebetydligtin änderna i dag sätts un-av

utbildningutredning,idelas insatsernadersökningen tre grupper;upp
åtgärden ochvanligastedensistnämndadenarbetsträning, äroch varav

Utredningundersökta fallen.deanvändning i 59kommit till procent av
fallen. Deti 13utbildningsinsatseroch26sker i procentprocent av

erbjudsåtgärderde mänmellanskillnaderfinns även typer somav
rehabiliteringomfattandeerbjuds oftarekvinnor. Mänrespektive mer

påerbjuds träningkvinnor oftaremedanutbildningi formt.ex. av
något,minskatåren 1991-1994underSkillnaden hararbetsplatsen.

itidigare arbetstränarpå flergrundframför allt ändock mänattav
risk förgenomgår finnsutbildning. Detförhållande till dem attensom

påtjänstesektomarbetaryrken inomokvalificeradeisärskilt kvinnor
innebärrehabiliteringsåtgärdema dessa fall oftaigrund attav

blir kvar iomfattningpå arbetsplatsen iden gamlaarbetsträning större
tillbakagång. Undersökningenpåarbetsmarknadensektorer ärsomav

för ochpositivaresultatenhelt överraskandevisar inte äratt mest yngre
visar sig dockmedicinska problem. Detomfattandemed mindredem

framgångsrika.äldsta oftaåtgärderna bland de ärävenatt
på grund sjuk-de flestauppfattningenUtredningen är att avsomav

såmånarbetsförrnågenedsättning möjligaste ochidom drabbats av en
allmän ohälsoför-återvända till arbetslivet. Isnabbt möjligt vill ensom

beredas rehabi-ingår för den försäkradedärför möjlighetensäkring att
också samhälletsliteringsåtgärder mycket viktig del. Det är ursom en

de kostnaderlånga sjukskrivningar medsynvinkel vikt undvikaattav
också blir följddet skattebortfalldetta medför och män-som en av om

lång frånålder under tid tvingas bortaniskor i förvärvsaktiv vara ar-en
Framgångsrikapå grund sjukdom. rehabiliteringsinsatserbetslivet ärav

således såväl samhällets synvinkel.positiva den enskildesur som
såbetydelse den sjuke tidigt möjligt underDet är stor att somav
rehabiliteringsåtgärder ökasjukperioden erbjuds möjlighet att genom

återvända lång tillåtssina möjligheter till arbetslivet. Om allt för tidatt
rehabiliteringsåtgärderinnan aktualiseras finns risk för den för-att

genomgå åtgärdernasäkrade passiviseras och hans motivation attatt
igångsjälvklart viktigt inte med rehabi-Det dock även sättaäravtar. att
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harsäkerhetmedhälsotillståndförsäkradesdenförränliteringsåtgärder
iskada äntill nyttainteåtgärderna ärbättreså mycket merblivit att

be-anledningdärförfinns attsammanhangdettaIläkningsprocessen.
behandlandesjälv,försäkradedenförutommed,samrådviktentona av

tidpunkt.vid felinrehabiliteringsinsatser sättsundvikaförläkare attatt
samrådiförsäkringskassanplanerasskallRehabiliteringsåtgärder av

motivationförsäkrades attdenErfarenhetsmässigt ärenskilde.med den
till fram-utsikternaförbetydelseavgöranderehabiliteringgenomgå av

önskemålenskildesdenbetydelsefulltmycket attdärförgång. Det är -
möj-istyrande störstahelttillåtaskangivetvis intede varaäven -om

haskallverkligenåtgärdernavaldadeförrespekterasmån attliga
in-försäkringskassanockså viktigtmeningsfulla. Det attärblichans att

socialförsäk-inombudsstår tillmöjlighetervilkaformerar somom
undvikaför atttillämpliga attreglervilka är m.m.ringssystemet, som

rehabilite-nödvändigaförsenarförsvårar ochmissförståndonödiga
tillåsikterenskildesden tasviktigtdet är attFörutomringsåtgärder. att
fåkunnaskallåtgärdernavikt förmycketockså attdet storär avvara

såföljashand kan attefterochplanerasde uppresultatönskat att noga
behov.förändradeinidividenstillde kan anpassas

rehabiliteringsinsatserbetydelsenbetona attviktigtLika att avsom
arbetsförmåga detäråterfå sinskall kunnaenskildedenförin attsätts

i deinslentrianmässigt sättsinterehabiliteringsinsatserbetona attatt
frånbegränsade. Det ärbedömasframgång kantillutsikternafall som
denviktigtdärförsynvinkel attsamhälletsochenskildesbåde den ur

rehabiliteringsinsat-fallvilkaiförnödvändig attselektering är sesom
Även utredningardemedin somskall görs storsättas omsorg.ser

ledakaninterehabiliteringsinsatser antasbedömningenmedslutar att
värdefulla eftersomarbetsförmågaåterfår sin ärförsäkradedentill att

dennesDärmed kanklarläggs.förtidspensiontillförsäkrades rättden
såvälochfastställasförtidspensiontrygghetlångvarigtillrätt genomen

kostna-ochbesvärytterligaresamhället besparasförsäkradeden som
rehabiliteringsförsök.fruktlösaföljdenblikunnatskullevilkader, av

framgångs-bliskallsiktpå längrerehabiliteringsverksamhetenFör att
rehabilite-ikontinuerlig lärprocesspågårdetviktigtdetrik är att en

hos demså kompetensenförsäkringskassornaringsfrågor att som
förökar. Entidenhelarehabiliteringsverksamhetenfördär har ansvar

anledningmedtycks,dennainriktningviktigframtiden avprocessav
differen-satsningrelaterade RFV-rapporten,den mervara enovan

utbildning. Förlågmeddemsärskiltkvinnor;rehabiliteringtierad avav
generelltkrävsrehabiliteringsverksamhetenutvecklingytterligare aven

de insatser görs.utvärderingpåsatsningytterligare somsett aven
åtgär-ståskall förförsäkringskassanintedetnormalfalletI är som

samordningsansvar.alltframförharsådana kassan ettderna utansom
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rehabiliteringsären-roll viddubbelhakanFörsäkringskassan sägas en
ställa kravochintressenallmännasdetbevakaharden. Kassan att

skallhonellerhani syfteåtgärderställa attenskildeden att upp
imedverkarinteförsäkradearbetsförmåga. denOmåterfå sinkunna

sinmistehonellerhanrehabiliteringsåtgärder kanföreslagna om
försäkringskassansåledessammanhang harförsäkringsförmån. dessaI

Å andra sidanförsäkrade.denmyndighetsutövande roll gentemoten
för-försäkrade ochdenstöd förförsäkringskassanskall även ettvara

rehabiliteringen.imedverkanaktivtillstimuleraochmotiverasöka en
underförsäkringskassanstödfunktioni denna ärviktigt inslag attEtt

arbets-försäkradesmed densamarbetarrehabiliteringsplaneringen
stånd lämpligafå tillförrehabiliteringsaktörerövrigagivare och att re-

för-också vägleda denskallFörsäkringskassanhabiliteringsåtgärder.
ochmyndighetermedkontaktikommer rätteller honså hansäkrade att

kanManrättigheter.till sina ut-dennehjälpadetta sätt att ta vara
myndig-ochandra aktörerså försäkringskassantrycka det gentemotatt

påförsäkradeverka för denskallrehabiliteringsverksamheteniheter
dockombudsroll. Detpåminner ärdelartill vissasätt avett om ensom

meningenombud i deninteförsäkringskassanbetona ärvikt ettattatt
önskemål och intressenenskildesdentill utanbara harden attatt se

myndighet.framgått harockså, vilket att enagera somovan,
olikablanda ihopintebetydelsenförtjänarDet poängteras attatt av

myndig-vilkenuppstår oklarheterså detuppdragmyndigheters att om
de olikaviktigtåtgärder. Detför vilka ärharhet att myn-ansvaretsom

det intevarandraså intillansvarsområden ligger tättdighetemas att
förtvå stolar". Riskmellanförsäkrad hanmarnågonrisk förfinns att

arbetsförmedlingenallt mellanframförkanskesituation finnsdenna
uppstå försäk-dettänkasfall kanEtt ärförsäkringskassan. attoch som

hardenneochförsäkradrehabiliteratringskassan att numeraanseren
alltså inte längreutsträckning ochmindrearbetsförmåga elleri större

kanArbetsmarknadsmyndighetematill sjukersättning.har teore-rätt
måhända harbedömningen handensituation,tiskt, i göra att ensamma

arbetsmarknadensståändå tillinte kanarbetsförmåga hanattmen
försäkradearbetsför. Densådan mån hanförfogande i att anses som

då tillfår intearbetslös ochbetraktasdärför inte rättkommer att som
försäkringskassan tidigtdärför viktigtarbetslöshetsersättning. Det är att

arbetsförmedlingeni kontakt medförsäkrade kommerinitierar denatt
samråd arbetsförmedlingen utformarmedförsäkringskassan ioch att en

arbetsfönnåganåterfått för-försäkraderehabiliteringsplan. denNär är
arbetsförrned-det ankommeruppgift slutförd ochsäkringskassans

arbetslös,betraktastödja den försäkrade,lingen är attatt somsom nu
omskolningsåtgärder.fall bekostaoch i förekommande
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rehabiliteringInnebörden11.2 av

åtgärdervilkatydliggöraFörförslag:Utredningens att som om-
rehabilite-begreppetföreslår utredningenkap. AFL22fattas attav

framgårså det tydligtparagrafkapitlets förstadefinieras i attring att
arbetslivsinriktademeningkapitletsrehabilitering i 22ordet avser

ochbehandlingmedicinskrehabiliteringsåtgärder och inte re-
habilitering.

rehabilitering imeddetviktigtsammanhang poängterai detta attDet attär
omskolningsåtgärder, utbild-arbetsprövning,meningAFL:s22 kap. är

i syftebehandlingMedicinskliknandeoch attningsinsatser avses.som
irehabilitering, vilketmedicinskfrisk liksomskall bliförsäkradeden

rehabiliteringsbegreppet,medspråkbruk detnormalt är avsessom avses
förhållandedettamening olyckligtutredningensenligtinte.här Det attär

missförstånd mellan denleda tillframgår vilket kanlagtexten,klartinte av
omfatt-På detta börgrundmyndigheter.inblandadeförsäkrade och av
försäk-rehabiliteringsåtgärder dendeomfattasningen vad somavav som

samordna ochharförsäkringskassanoch utövakan begärarade attsom
enligt utred-finns därförDeti lagtexten.tydligaretillsyn avgränsasöver

kap. AFLparagraf i 22införa förstaanledningmeningningens att en ny
försäkradeåtgärder dendefinierasrehabiliteringdär begreppet som som

förrehabilitering,behandling ellermedicinskbehöver, attutöver rent
arbetsförmåga.behållaåterfå eller sin

rehabiliteringsåtgärderPlanering11.3 av

dåfall detskall i samtligaFörsäkringskassanUtredningens förslag:
rehabiliteringsin-behovenskildesaktuellt klarlägga denblir att av

fortlöpande följasskallrehabiliteringsplan. Dennaupprättasatser en
rehabiliteringsbe-så ingenbehovoch vid omprövas sätt attupp

månadertillåts gammal.dömning äldre än sexvara

rehabilite-försäkringskassanEnligt kap. 6 § skall22 AFL upprätta en
rehabiliteringsåtgärd, förden försäkrade behöverringsplan enom

skall enligtkan utgå rehabiliteringsersättning. Planenvilken det samma
samråd Planensåvitt med den försäkrade.lagrurn möjligt iupprättas

frågarehabiliteringsåtgärder ochskall skall komma ide vemsomange
innehålla tidsplanskall för dem. Vidare skall denha ansvaret ensom

åtgärderna uppgifter i övrigt behövs för genomföraför och de attsom
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be-denuppgiftinnehålladessutomskall omPlanenrehabiliteringen.
Försäk-rehabiliteringstiden.underersättningförkostnadenräknade

viddetochföljsplanen atttillfortlöpande attharringskassan att se
i den.ändringarnödvändigabehov görs

sittlämnarförsäkradedenkravabsolut attintesåledes ettDet är
försäk-Denkunna upprättas.skalldenförplanentillmedgivande att

tillsinförlora rättAFL3 §kap.20 attenligtmedochtillriskerarrade
rehabiliteringsåtgär-imedverkarintehanrehbailiteringsersättning om

försäkringskas-lyckaskunnaska attdenförviktigtdock attder. Det är
plane-ochförsäkrade attdenmedtillsammansplanenupprättarsan

önskemål.försäkradesdenförlyhördhet egnamedskerringen stor
förändringarpågår kanrehabiliteringsåtgärdertiddenUnder som

ochförbättrasbådekanhälsaHanssituation.försäkradesi deninträda
ochförändraskanåtgärdernagenomföramotivationhans attförsämras,

frågaocksåkanDetändras.omständigheterna varakanövrigtiäven
därfördelmål. Det ärolikamedgenomförsrehabilitering somom en

ochfortskrideråtgärdernahurföljerförsäkringskassomaviktigt uppatt
föränd-förberedskap attoch harflexiblaförsäkringskassoma äratt

utredningensEnligtrehabiliteringsplanen.inödvändigablikanringar
dendels förvikt. Detta attmycketuppföljning stordennamening är av

rehabiliteringsåtgärdermed somfortsättabehövaskallinteförsäkrade
tillfördels attochlämpliga attellerverkningsfulla semindresigvisar

användsrehabiliteringsinsatserförtillgängligafinnsmedelde som
bedö-framgång kantillmöjligheternadärindividerdeförochdet sätt

störst.sommas
uppföljningochplaneringgodviktenbetonaytterligareFör enavatt

ii dag,gällervadfrånskillnadtilldet,utredningen somdärför attanser
skall näralltid upprättasrehabiliteringsplanföreskrivasbörAFL att en

rehabilitering.behovförsäkradesdenklarläggafråga avblirdet attom
måstedetintressenterallatillställasformelltinte menbehöverDenna

Sekretessreglersåvitt inteplanen,innehållet inaturligtändå attvara
åt-involverade iblikanallaförkäntblirihinder vägen,lägger som

lagtexteni ävenmeningutredningensenligtdetbörVidaregärderna.
fortsattai denflexibilitetochuppföljningviktenstarkt poängteras av

rehabilite-kravställasdet attDärför böråtgärder.planeringen av
utgångspunktrimligEnföljsmellanrumjämnamedringsplanema upp.

äldrefår bli äninterehabiliteringsbedömning sexhärvidbör att envara
rehabilite-uppföljandepåkravdettatydliggöramånader. För enatt

lämpligt ävenmening attutredningensenligtdetringsbedömning är
Förplan.ha formenskallrehabiliteringsbedömningen enavden nya

rehabiliteringsbedömningenvid denplaneringenförrafall dendet nya
förändraanledningsjälvklart attsaknasadekvatfortfarande varaanses

bedömning görsändå viktDet attplanen.innehållet i ärsjälva nyenav
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enskilda fallet kanske endast imånad det i detsjätte ävenvar om
planen fastställs för ytterligarepraktiken leder till den gällandeatt sex

månader.

rehabiliteringunder tid medErsättning11.4

Rehabiliteringspenningen avskaffas. Ersätt-Utredningens förslag:
föreslås stället enligt de reglerning under rehabilitering i utges som

Möjlighet skall docksjukersättning eller ohälsoersättning.gäller för
få särskilt bidragfortsättningsvis finnas för den försäkradeäven att
föreslåsbidrag fortsätt-för merkostnader vid rehabilitering. Detta

rehabiliteringsbidrag.ningsvis heta

Gällande regler1l.4.1

till rehabiliteringsersättning regleras i 22 kap lagen all-Rätten 7 § om
framgårförsäkring. rehabiliteringsersättning skallDärmän att utges

arbetsförmågaförsäkrad, till följd sjukdom nedsattnär ären vars av
rehabiliteringmed minst fjärdedel, deltar i arbetslivsorienteraden som

förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis förebygga ellerattavser
arbetsförmågan.häva nedsättning Rehabiliteringsersättning kan ut-av

i två former, dels rehabiliteringspenning och dels särskiltges som som
bidrag. Rehabiliteringspenningen skall täcka den inkomstförlust som
uppstår för den försäkrade då rehabiliteringsåtgärderhan deltar i medan
det särskilda bidraget uppstårtäcka kostnader för denattavser som
försäkrade i samband med utbildningen. Rehabiliteringsersättning

efter ansökan försäkradeden och förutsättning för tillrättutges av en
ersättning försäkringskassan rehabiliteringsplan iär upprättatatt en
vilken den rehabiliteringsåtgärden ingår.aktuella

finns framgåttDet möjligheter rehabiliteringser-att utgesom ovan
sättning i förebyggande syfte för den försäkrade skall kunna fåäven att
eller behålla arbete. sådana fall behöver inte arbetsförmåganI vidett
beslutet rehabiliteringsersättningen så nedsatt till sjuk-rättattom vara
penning föreligger. Arbetsförmågan skall dock nedsatt i denanses vara
omfattning den försäkrade på grund rehabiliteringsåtgärdensom av
måste avhålla frånsig förvärvsarbete prop. 1990/91 s.60f.

Rehabiliteringsersättning förutsätter det fråga arbetslivsin-äratt om
riktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilitering häravses

arbetsprövning, arbetsträning och utbildning siktet.ex. tar attsom
återge den försäkrade hans möjligheter kunna klara sitt arbeteatt av
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försäk-dentidföljerdetta attAv somarbete.lämpligtfåeller annatett
rehabilite-tillrättomfattasinteåtgärdsådan avrade väntar en

enbartförsäkradedå denperioderhellerinteochringsersättning
Då denrehabilitering.medicinskellerbehandlingmedicinskgenomgår
arbets-medparallelltrehabiliteringmedicinskgenomgårförsäkrade

sinaiRiksförsäkringsverketrekommenderarrehabiliteringlivsinriktad
rehabilite-sinbehållafårförsäkradeden1991:12råd attallmänna

ringsersättning.
rehabilite-tillha rättkanutbildninggenomgårFörsäkrad som

allmän-yrkesutbildning,genomgårförsäkradedenringsersättning om
förbe-nödvändigutbildning ärorienterande ensomellerteoretisk

fördatateknikiutbildningorienterandeyrkesutbildning,förredelse
Rehabilite-skolutbildning.föråldradellerbristfälligmedpersoner

förgrundutbildning t.ex.vid vuxna,intedocklämnasringsersättning
invandrare.försvenskundervisninggrundläggandeochgrundvux

förrehabiliteringsplanupprättaskyldighet attFörsäkringskassans en
rehabi-tilltillkopplad rättenreglernuvarandeenligtförsäkrade ärden

rehabiliteringsåtgärdbehöverförsäkradedenOmliteringsersättning. en
försäkrings-skallAFLkap.enligt 22utgåkanersättningvilkenför

rehabiliteringsplan.upprättakassan en
100tillrehabiliteringspenningen pro-uppgick1993juli1denFöre

iändringdenGenominkomsten.sjukpenninggrundandedencent av tidpunktdennavidkraftiträddeförsäkringallmänlagen somom förreglernamedsambandi att95tillersättningsnivån procentsänktes
och ersätt-infördeskarensdagså sättändrades attsjukpenning

karens-efterdagarnatvå förstade65till procentsänktesningsnivån
90med dagochtillmed 80ersättning procentutgickDärefterdagen.

karensdag.ingeninfördesrehabiliteringsersättningFörsjukfallet.av
rehabiliteringspen-lägreblevbesparingarnatillAnledningen att

ekonomiskfinnasskullefortsattdetville enattningen att manvar
AFLändringVidrehabiliteringsåtgärder. avidelta endrivkraft för att

ersättnings-enhetliginfördes1996januari1denkrafti enträddesom
ochsjuklöne-inominkomstförmånsgrundande75nivå procent av

vissabeträffandeochföräldraförsäkringeninomsjukpenningsystemen,
innebärsocialförsäkringsorrtrådet. Detta att eninomersättningarandra

hanersättningfår lika genom-reglernuvarande stor ommedförsäkrad
harhanrehabiliteringspenninguppbär omochrehabilitering somgår

sjukpenning.
för-iutgå förkanbidragetsärskildadet angeskostnaderVilka som

framgårrehabiliteringsersättning. Där att1991:1321ordningen om
de intedeldentillutbildningsväsendet,reguljäradetinomkursavgifter

läm-bidragsärskiltkanVidareersättningsgilla.logi,och ärkostavser
förövrigtiochpunktskriftsböcker ävenochtal-förkostnaderförnas
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de inteden delhandikappade tillläromedel tillavseendemerkostnader
Även hälftensjukvårdshuvudmannen.ellerkursanordnarenbetalas av

kursanordnaren kanbetalasde intekostnaderskäligaandra avomav
bi-till särskiltstudietidenunderöverstiger 300 kr rätttill den del de ge

betraktadeskäligaerhållas förbidragövrigt kandrag. För mer-som
överstigerdessarehabiliteringenmedsambandikostnader för omresor

från bo-längre bortliggerrehabiliteringsortenmånaden. Omkr i300
utsträckningi visspendlingsavstånd kan bidragnormaltstadsorten än

Även kanlogikostnaderersättning förochutgå traktamenteför resor.
handikappad ochförsäkradedensituationer. Om ärutgå i denna typ av

reskostnader,utgå för dennesersättningkanledsagarebehöver ävenen
uppehälle.förarbetsförtjänstförlorad samt

pågenomgår rehabiliteringskyddas denförsäkringshänseendeI som
förordningvanligt Iförvärvsarbetarden sätt.sätt somsamma som

personskadeskyddstatligtarbetsskadeförsäkring och1977:284 an-om
deltar iför denarbetsskadeförsäkring gälleri även2 § att ar-somges

reglerLiknandeenligt 22 kap AFL.rehabiliteringbetslivsinriktad
tecknat hosförsäkringskassan harförsäkringgäller för denäven som

olycksfallsförsäkringen gällerSåväl ansvarsförsäkringenFolksam. som
ochförsäkringskassanbeslutadersättninguppbärför avsompersoner

uppgjord plan.genomgår enligtrehabiliteringinitiativkassanssom
således intefinnsrehabiliteringsersättningenNågon tilldirekt koppling

försäkiingshänseende.i

utredningarAndra11.4.2

betänkandediskuterade i sittarbetsskadekommittén SAKSjuk- och
rehabilitering. SAKvid arbetslivsinriktadfrågan kostnadsersättningom

särskilda bi-frågan utifrån möjligheterna förbättra detbehandlade att
tvåför rehabiliteringsersätmingen. Dekan inomdrag utges ramensom

låta försäkringenutredningen valde mellan delsalternativ attvarsom
innebar förde nödvändiga merkostnader rehabiliteringenersätta som

schablonbidrag ad-den enskilde, dels skattefritt dag. Avatt ett perge
ministrativa skäl för modellen med schabloniseratstannade SAK ett

mycket i de merkostnader olikabelopp det kan skiljatrots att personer
har grund rehabiliteringen. Utredningen motiverade sitt förslagav
med försäkringskassoma skulle slippa utredningargöraatt att om en-
skilda huruvida kost-kostnadsposter och slippa enskildaavgöra
nadsposter verkligen nödvändiga merkostnader.var

uppgåSAK föreslog schablonbeloppet skulle till 40 kr dag.att per
frånEnligt uppgifter 1995 uppgick antalet dagar med rehabilite-

ringspenning till miljoner, vilket skulle lett till årskostnad4,8ca en om
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ochtillförslagderasmedräknade nyenattSAKkr.miljoner190ca skullerehabiliteringsdagarantalettillledaskulle attförsäkringaktivare
medvaldamed det systemetårskostnadendärförberäknadeochöka

detförkostnadernaEftersomkr.miljoner280tillschablonbelopp ca
krmiljoner66tilluppgick1995rehabiliteringsbidraget casärskilda

rehabiliteringser-reformenföreslagnademden avSAK att avantog
miljoner210kostnadsökningårlig cainnebära omskullesättningen en

kr.

överväganden11.4.3

rehabili-ochsjukpenningförersättningsnivå införtsenhetligSedan en
försäkradedenlängreinterehabiliteringspenningenteringspenning ger

tillåtervändaförsökarehabiliteringdrivkrafterekonomiska att genom
Reglernaavsågs göra.tidigare attersättningdennavilketarbetslivet,

funktioner,andradeldockharrehabiliteringsersättningtill enrättom
rehabilite-skall upprättaförsäkringskassanfallvilkaide styrattt.ex.

sinharförsäkradedå densituationden ar-fall ärEttringsplan. annat
rehabiliteringgenomgårochfjärdedelmednedsattbetsförmåga en

för-dessaUndersjukskrivningen.omfattasintetiddenunder avsom
intetid ärutgå denförrehabiliteringsersättning er-somhållanden kan

arbetsförmåga. Detnedsattgrundsjukpenningsättningsgill avsom
ersättningsformemaolikabådademed urvärdehakan sägas ettäven

kostnadersamhälletssärskiljakunnalättareförsynpunktstatistisk att
rehabiliteringsinsatser.vidtagnaför

haonödigtallmänheti attdockdetmening ärutredningensEnligt
förskäl talarstarkaersättningsnivå intemedtvå omsystem samma
be-fördå kriteriernadettafallisynnerhetigäller ettdetta. Det som

ersättningtillarbetsfömiågenedsättning rättdendönmingen gersomav
någrainte oöver-föreliggermeningutredningensEnligtidentiska.är

rehabiliteringsersättningende förinkorporeraförhinderstigliga att
utredningenEftersomsjukpenningsystemet.inomreglernaspecifika

denskall näralltid upprättasrehabiliteringsplan en-föreslagit attovan
mellankopplingensaknarutredasbehöverrehabiliteringsbehovskildes

intebörbetydelse. Detrehabiliteringsplanochrehabiliteringsersättning
särskildadenbortproblemmedföraförsäkringshänseende att taiheller

försäkringskassanssåväleftersomrehabiliteringspenningen som ar-
försäkradedenfaktumtill detkopplad attförsäkring ärbetsskadelagens

försäkrings-medenlighetirehabiliteringsåtgärdergenomgår aven
bak-sådan. Motersättningentilloch inteplanupprättadkassan som
skallalltidförslagutredningensenligtförsäkringskassangrund attav

denklarläggaaktuelltblirdetrehabiliteringsplan att en-närupprätta
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förhållandena försäkrings- ochirehabiliteringsbehov kommerslkildes
förslagoförändrade med utredningensarbetarskyddshänseende attvara

rehabiliteringspenningen.avskaffa den särskilda
möjlig-heller likaintestatistiskaDet väger tungtargumentet som

föroch likforrnigtfå sammanhängande ersätt-heten systemettatt mer
möjlig-dock viktigtsjukförsäkringssystemet. Detning inom är att

försöka motverkaförebyggande arbetetill värreheterna att genom
ersättning viddagens möjlighet tillhindras. Därför bör intesjukfall inte

sjuk-bör reglernarehabiliteringsåtgärder bort. I ställetsådana tas om
sjukpenning för detså blir möjligt uppbäraändras detpenning attatt

rehabiliteringsåtgärder i före-tillmedverkarfall försäkringskassan
arbetsfönnågan skalldag gällerbyggande syfte. De regler i attsom om

försäkrade grundi den omfattning dennedsatt av re-somanses vara
avhålla från oför-habiliteringsåtgärden måste sig arbete kan överföras

sjukpenningsystemet.ändrade till
försäkrades drivkrafter försökaviktigt denDet är att attatt genom

rehabiliteringsåtgärder tillbaka till sitt arbete inte hindraskomma av
dåförhållande, rehabiliteringspen-ekonomiska skäl. Vid nuvarande
vårt dåsjukpenningen, och enligt förslag rehabi-ningen inte överstiger

så långtliteringspenningen detförsvinner, det särskilt viktigtär att
någon genomgåmöjligt inte medför ekonomisk förlust rehabilite-att

behållaringsåtgärder. viktigt de möjligheter tillDet därförär sär-att
skilt dag finns till täckande de kostnaderbidrag i extra somsom av
uppstår rehabiliteringsåtgärder.vid

på sårefererade betänkande föreslogs förändringI SAK:s ovan en
utgå.schablonbelopp dag skulle Utredningen harsätt över-att ett per

denna möjlighet och funnit den i sig torde kunna öka de försäk-vägt att
genomgårades motivation rehabilitering. Utredningen denäratt en av

uppfattningen viljan komma tillbaka till arbetslivet med dessatt att so-
ciala funktion och känslan deltagande i samhället och inte den eko-av
nomiska ersättningen den viktigaste drivkraften för den enskildeär att
genomgå rehabiliteringsåtgärder. schablonbidrag innebär dessutomEtt

fårvissa försäkrade inte sina kostnader täckta till fullo, medan andraatt
blir överkompenserade. Förslaget medför därutöver också kostna-att
derna för det särskilda bidraget ökar avstårkraftigt. Utredningen av

fråndessa skäl lägga sådant förslag. De regler i dag finnsettatt som
bör därför stället kvarståi oförändrade vid genomförande för-ett av
slaget bort rehabiliteringspenningen. Enligt utredningens meningatt ta
blir "särskilt bidrag" efter borttagande rehabilite-namnet ett av

någotringspenningen oklart, varför utredningen föreslår detta bi-att
drag fortsättningsvis kallasbör rehabiliteringsbidrag.

Det saknas enligt utredningens någramening anledning ha sär-att
skilda regler för situationen den övergår långtidssjuk-försäkrade tillatt
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skallpåbörjaspågår ellerfortfarandedårehabiliteringOmpenning.
för-utgå denrehabiliteringspenningsärskild utannågondåhellerinte

meddocklångtidssjukpenning,uppbäravanligtskallsäkrade sätt
rehabiliteringenstäckandetillrehabiliteringsbidragtillmöjlighet av

merkostnader.

utbildningRehabilitering11.5 genom

möjligheternaföreslår attUtredningen attförslag:Utredningens
skallrehabiliteringsåtgärdutbildninglång högregenomgå somen

utbild-sådanförsäkrade,denskall skeökas. Detta att enomgenom
nöd-bedömsrehabiliteringsförordningen,§i 3 somning angessom

sådanpåbörjaskall kunna ut-rehabiliteringssynpunkt,vändig enur
då uppbäraår ochpågåberäknas överden ettbildning även om

året.förstadetundersjukpenning

reglerGällande11.5.1

tillstödförnärvarande ut-förfinnsbidragocholikaantalEtt system
arbetsmarknadsutbildninggenomgårDenformer.olikaibildning som

för dendagpenningformiutbildningsbidrag somerhålla somkan av en
medandennalikaarbetslöshetsersättning är storförkvalificerad somär

dagpen-nivå förlägstabestämdsättfinnsövriga annatfördet en
ningen.

utbildningssatsningsärskildvidarepåbörjadesjuli 19971Den en
gymnasieut-treårigsaknarår. Personerfempågå underskall somsom

studerautbildningsbidragsärskiltstödmedkanbildning ettav
studieår.under högstgynmasienivå ettochgrundskole-

kategorier.olikafyrafinnsstudiestödssystemetInom

studiehjälp-
vuxenstudiestöd svuxsärskilt-

svuxaarbetslösavuxenstudiestöd försärskilt-
studiemedel-

gymnasialellergymnasieskolanistudierförStudiehjälp lämnas annan
år.20fyllerstuderandeår dendetvårterminenmedtill ochutbildning

inackorderings-ochtilläggstudiebidrag,bestårStudiehjälpen extraav
fördvs.barnbidraget,beloppsmässigtstudiebidragettillägg. motsvarar

behovsprövattillägget ärmånad. Det ett640 krnärvarande extraper
Inackor-hushåll.från inkomstsvagastuderandetilllämnastillägg som
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påutgå studiervidförutsättningarunder vissaderingstillägg kan annan
hemorten.änort

inkomstbort-principvuxenstudiestöd i ersättaSärskilt är avsett att
därförbidragsdel och harhar högstudier. Svuxsamband medfall i en

grundskole-huvudsak studiertill gälla ibudgetskäl begränsats attav
yrkestekniskenbarthögskoleområdet detgymnasienivå. Inom äroch

specialpedagogutbildning rättochhögskoleutbildning YTH som ger
urvalsför-begränsade skerförtill Eftersom är ettsvuxresursernasvux.

be-ibedömsEndast destöd. störstvid beviljandefarande varasomav
tillhänsynVid urvaleterhåller detta.och stödutbildninghov tasav
be-möjligheterår arbetsmarknaden,utbildning, antaltidigare att

frånUndantagbetungande skuldbördapå fritid,studiernadriva m.m.
tillbeviljashögskolenivån. principIförurvalsprövningen görs svux

För denspecialpedagogprogrammet.till ochYTHalla antas somsom
utbildningsbi-vuxenstudiestödet 65tillhör A-kassa är procent aven

utbild-förA-kassa gäller liksominte tillhördendraget. För ensom
dagpenning.ningsbidrag lägstaen

påför studierför kan beviljassärskilda studiestödetDet vuxna
gymnasialtvå vid utbildninggrundskolenivå för högst termineroch

skall arbets-sökandennivå. villkor för till stöd gällerSom rätt att vara
ha för-arbetsfönnedlingen,anmäld arbetssökande hoslös, vara som

kalenderårkalenderår för vilket stödföre detvärvsarbetat minst tre
uppgår utbildningsbidraget.Bidraget till 65skall beviljas. procent av

studiestödsformensammanhang intressantaDen i detta är stu-mest
två nämligenstuderande,diemedel, omfattar gruppersom

eftergymnasial utbildninghögskolan ochstuderande i annan-
äldre i utbildningår och och deltarstuderande 20är somsom-
nivå. räknas utbildning i kommu-grundskolenivå gymnasial Hitoch

påbyggnadsutbild-folkhögskolor,och statlig vuxenutbildning,nal
andra skolor.ningar i gymnasieskolan och delen

statlig,grundvillkor för till studiemedel utbildningenEtt ärrätt är att
statsunderstödd eller under statlig tillsyn. utbildningarställd De som

till studiestöd finns förtecknade i bilaga till studiestödsförord-rättger
ningen.

bådeStudiestöd beviljas för heltids- och deltidsstudier. Deltids-
måstestudier dock omfatta minst halvtid. Stöd för studier högskole-

nivå kan beviljas under år, möjlighet till förlängning detmedsex om
föreligger särskilda skäl.

rådCentrala studiestödsnämnden har utfärdat allmänna övreom
åldersgräns för studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd CSNFS

framgår år1992:48 dessa den 45 kan beviljas stöd iAv är överatt som
Sådanaform studiemedel det finns särskilda för det.bara skälav om

l0 SOU1997:166
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tillframterminnågonåterstår examenendastdetskäl kan attt.ex. vara
kravytterligarefördjupningsstudier. Ettkortaresigdet röreller att om

ilängdvissöverstigerintelängdutbildningensåterståendedenär att
46-50Är mellanstuderandedenålder.studerandesdentillförhållande

ochterminerår fem51fylldavidterminer, 1begränsiningenår är sex
år har55fylltstudentår. Enterminmed somdärefterminskar peren

termin.understudiemedelfåmöjlighet enbaradärför att
be-studiernastudiemedel ärtill attfortsattför rättförutsättningEn

visstenskilde ettden tenteraattkravinnebärDettakt. ettvissidrivs
beviljas.skallstudiemedelytterligaretermin för attantal poäng per

innebärochhårda att stu-förhållandevis enstudietakt ärkravDessa
studiemedel vidfortsatttillhaprövning, rättsärskildfördent utanatt,

klaramåsteundervisninglärarledddelbegränsadutbildningarfrias.k.
prin-ikrävsutbildningarbundnas.k.läsår. Förfall 30 poängi vart per

helt.studieplanenföljerstudentencip att
lånedel.delsbidragsdeldelstvå delar,består enStudiemedlen enav

utnyttjade tillfulltstudiemedlenuppgårmånaderläsår nioUnder ett
1997,706 kr för63basbeloppet varav175,5tillbidraget procent av

bidrag.kr707 utgör17basbeloppet48,78motsvarande procent av
då stödhalvårdetefterÅterbetalning tidigaststudielån börjarav

lån-Återbetalning med fyraske procentskall avbetalades ut.senast
inkomst-statligförtaxeringenenligtsammanräknade inkomsttagarens

medårligenräknasStudieskuldenåterbetalningsåret. uppåret föreskatt
6upplåningsränta70motsvarande statensprocent avprocentsatsen

ideklara-avdragsgillintestudielånet är1997. Räntanförprocent
år65fyllerlåntagarenobetaldkvarstår närskuldDentionen. som

avlider.denneliksomskrivs även omav,
rehabiliteringsersättning1991:1321 angesförordningen§I 3 om

avdel-studiemedel enligtmedfinansieraskanutbildningföratt somen
jäm-eller1973:418studiestödsförordningentill amanbilagaining B

utbild-endastlämnasrehabiliteringspenningfår omutbildningförlig
ochstudieveckor,40höstomfattarningen

påbörjad efter-tidigareavslutningellerfortsättninginte enär enen
ochutbildning,gymnasial

utbildning.sammanhållenlängredelhellerinte är av enen

gåbehovirehabiliteringssyfte attäriden eninnebär avDetta att som
försäkrings-eftersomregler,dagensår enligtutbildning änlängre ett

heltfall,sådana ärrehabiliteringsersättning ibeviljakanintekassan
studieñnansieringsreglema.allmännatill dehänvisad
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utredningarAndra11.5.2

studiestödSammanhålletbetänkandei sittStudiestödssutredningen har
studiestödssystemet. Ut-förändringartillförslag1996:90 lämnat av

både förinvesteringutbildningförslaget ärförgångspunkten är att en
därförutbildning börfinansieradoffentligtAllsamhället.individen och

ochekonomiska insatserförknippad medutsträckningnågoni vara
ochstuderandedenrimligtfrån enskilde. Detden äruppoffringar att

lånesystem. Iviaekonomiskadelar det ett nyttsamhället ettansvaret
lån markeras.förenskildesstudiestöd bör den upptagetettansvar

stödstudiesocialtrenodlatstudiestödetDet ett somavses varanya
tillstudiernabehov undersärskildaharstuderande,förutsätter att som

fönnåns-generellafrån andrafår ersättningarhandikapp,följd av ex.
system.

föreslår utredningenstudielånåterbetalningensyfte ökaI att av
lånebeloppet förmaximeringåterbetalningsregler ochskärpta aven

fram till ochunder tidenbetalas tillbakaLånet skalläldre studerande.
år. före-under 25 Detår, dock längstdet år låntagaren fyller 60med

ytterligareexempelvislånetaket innebärstudenterslagna för äldre att
uppgår 250ålder till cirkaårslån låneskulden vid 30inte lämnas om

terminerungefär tolvveckorskr, omkring 220000 motsvarande
Motsvarandeuppgående till 40studiemedel med bidragsdel procent.en

årsålder, kr vid 50vid års 80 000vidtak åldrar 170 000 kr 40andra är
nått taketstudiestöd.veckors Denålder, ungefär 60motsvarande som

års återbetalningen ofta30vid den reguljäraålder kommer attgenom
några tenniners studier inågonskapat låneutrymme ellerförha ett nytt

erhållafyrtiofemårsåldem. studier förStudielån tagits för attsom
grundskole- vid prövningräknasskall integymnasiekompetenseller

lånetaket.mot
sarnrnanhållet,föreslår studiestöd,Utredningen ärett nytt mensom

förförmånligt stödetdärmed hurochsubventionens storlek ärdär -
har kort tidigaredenkan Principenstuderande variera. ärden att som-

längre tidigarestöd den harförrnånligareutbildning än ut-ett somges
föreslås generell, vilket innebärtill studiestödbildning. Rätten attvara

utbildning skall hastudiestödsberättigadalla tilli princip antassom en
studiemedel, ochstödforrnemastöd. De nuvarandebillrätt svuxasvux

studiemedel.sammanhållet studiestöd benämntmedföreslås ersättas ett
ochbestå obeskattad bidragsdelstudiestödetDet enavses av ennya

nivå på studiemedlen, cirkaTotalnivån till dagenslånedel. skall knytas
studerande.månad, densamma för alla Dettaoch7 000 kr gerper vara

nivå vad många förvärvsarbetandedisponibelt belopp i medett yngre
har.
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proportionendifferentieratföreslås attStudiestödet genomvara
utbild-studerandesdenoch bestämsvarierarbidraglån ochmellan av

får det bästautbildningbehoviså de störstningsbehov, äratt avsom
bör lämnasbidragmed 80stödet,fönnånliga procentsstödet. Det mest

eller ivuxenutbildninggrundläggande mot-ideltartill dem annansom
förlämnasstödet börförmånligastedärefterutbildning. Detsvarande

fär-kunskaper ochdetillgymnasienivå, syftarutbildning att gesom
specialut-nationella ochgymnasieskolansiförmedlasdigheter som

saknarår ochminst 23studerandetill ärformade somsomprogram,
utgå medföreslåstill dessaBidragfärdigheter.ochkunskapersådana

bidrag.60 procent
år. Undan-föreslås bli 50i detåldersgränsen systemetDen övre nya

skäl.särskildadet finnsålderårstill 55kunnaskall göras omtag upp
ellernå grundskole-förstudierbl.a.räknassådana skall att gym-Som
yrkesverk-sökandesdenbetydelse förharochnasiekompetens som

samhet.
deinomskärpspå studietaktkravenföreslår vidareUtredningen att

närvarandeförstudietakt75högskoleutbildningar där procents accep-
deteftersläpningtioUtöverprövning.särskild procentsutanteras

studie-40eftersläpningfemytterligare högst poängsåret börförsta per
godtas.poäng

närvarandeförutredskompetenshöjningtillmöjlighet avVuxnas
1995:67. Kom-dirkunskapslyfi förnationelltkommittén Ett vuxna

ansvarsfördelningvilkentillställningblandskallmittén somannat ta
och arbets-utbildningenfinansieradeoffentligtdenmellanskall gälla

utbildningsinsatser.olikalivet för typer av

Överväganden11.5.3

arbetsför-nedsattlångvarigtvidersättningförmodellUtredningens
skall sti-sidaförsäkradefrån denåtgärderaktivamåga bygger att

ökafördelsåtergång i arbete, attmöjliggörai syftedelsmuleras, att en
livaktivtlevaockså övrigti trotsettförmöjligheterna attpersoner

arbetslivsinrik-aktivaExempelarbetsförmåga. äroch nedsattsjukdom
ochlångtidssjukpenningtid medunderrehabiliteringsåtgärdertade

förtidspension.medtidunderarbetatillförslaget rätt att
principiellt ioch instämmerförståelse för rentharUtredningen stor

möjligtså långtmänniskorolikamålsättningenallmännaden att som
grundenistödsystemet. Det ärstudiesocialai detbehandlas likaskall

sigså det lönar väntaförmåner utformas attochregler attinte bra om
få högredärigenomföri livetskede etttillutbildning attmed ett senare

studerande inomkategorierolikabrahellerintestöd. Det sammaär om
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demorättvistupplevaskanstödforrner. Detolikaharutbildning avsom
utred-lån. Samtidigt kanstudiersinafinansieramåste genomsom

rehabiliteringsersättningreglernuvarande ut-konstatera attningen att
hinderlångaårhögst utgörutbildningar ettunder ärgår endast ettsom
arbets-konkurrenskraftochkompetensenskildesdenökaför att

aktivt liv.levamöjligheterdennesmarknaden och ettatt mera
fleraanledningmeningutredningenssåledes enligt attfinnsDet av

långtidssjukskrivenförUtgångsläget attregel.ifrågasätta dennaskäl en
börjardenförstudier oftast stu-änpåbörja längre sämre t.ex.är som

delsmedförförsäkrade hararbetshandikapp denDetdera ensom ung.
uppnå braochklara studiernamöjligheternaosäkerhet attstörre om

individerosäkerhet hosfinnaskan detstudieresultat, dels störreen
någontillledakommerverkligenstudiernadennainom attomgrupp

denMed tankearbetsmarknaden.påkonkurrenskraftförbättrad
för denråda detsåledes kanosäkerhet är att tastort stegett somsom

Studi-högskoleutbildning.inleda längrestuderat förutharinte att en
helt säkertdetskuldsättningbetydande ärmedför attattutanenerna

studiernafår arbetefaktiskt närstudierna ellerklarar ettatt manavman
ocksåsigårs utbildningmaximaltRegelnfärdiga. terär ettom

från arbetsgivarnasallt kravsamhälle ställsotidsenlig. dagens störreI
Utbildningutbildningsnivå kompetens.och utgörenskildespå densida

fåmöjligheternafaktorerna förviktigastede absolut att en an-en av
längrehögskolestudier elleralltfler arbeten kräverställning och annan

utbildning.
inte skapaanförts viktdet motsätt-Samtidigt är attovan avsom

på denstuderande grundasmellan olikaningar att enesomgrupper av
tvingasoch den andresocialförsäkringenbetaldahar sina studier av

studielån. bakgrund deMotstudier själv,finansiera sina t.ex. avgenom
genomgår rehabilitering,denbli följdenorättvisor kan att somavsom

viktig finnafår utbildning betald detfrån sintill skillnad andra, är att
våga börjasjukskrivnestimulera denkanavvägning att ensomen

stötande för övrigasigutbildning det stödlängre utges terattutan som
den för-det viktigasteutredningens meningstuderande. Enligt är att

fågång ochi med studiernafår möjlighet till hjälp kommasäkrade att
den försäk-på dessa. därför rimligthan klarar Det är attavprova om

långtids-få behålla sjukpenning ellerersättningen i formrade kan av
sedan tyckeråret studierna. han eller honsjukpenning det första Omav

hon undervill fortsätta bör han ellerkunna klara studierna ochsig av
studiertill finansiera sinastudietiden hänvisadden fortsatta attvara

ellerför det ordinarie studiesocialainom sätt.annatsystemetramen
den försäkradeförutsättningarna kan förändras efterEftersom att

genomgå gång blirgenomgått utbildning deteller försökt när nästaen
årsrehabiliteringsåtgärder möjlighet till studieraktuellt med bör ett
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rehabiliterings-varjevidfinnas nyttkunnasjukpenningmedtidunder
områdeinomstudier somfortsattaför sammaintedocktillfälle,

de spän-medvetenframgått omUtredningen är ovantidigare. som
studentgrupper.olikamellantillledakanförslagsådant härningar ett

demendastomfattatill upp-sombegränsasdärför attbörMöjligheten
ellerarbetslivserfarenhetårsfemminstoch harålderårs25minstnått

finansieratshögskoleutbildninggenomgåttlivet somitidigareden som
blibörmeningutredningensenligtutbildningarDevanligt sätt. som

studiestödsförordningentillbilagai av-räknasdeaktuella är uppsom
delning B.

måstedetmedförförändringarna attföreslagnautredningenDe av
rehabiliteringser-1991:1321förordningen§i 3tillägg omgöras ett

långtidssjuk-ellersjukpenningfåkanförsäkradsåsättning att en
omfattasutbildningsådanåret avförstadet somunderpenning enav

längre änutbildningen ärstudiestödsförordningen ävenibilaga B om
befinnsutbildningenframgått attförutsättning ärår. En ovansomett

rehabiliteringssynpunkt.nödvändig ur
långtidssjukpenningellersjukpenningmedtidunderUtbildning

rehabilite-ingå ivårt förslag,enligtrehabiliteringall enliksomskall,
hurrehabiliteringen,medmåletframgåskallplanenAvringsplan.

Målet medfinansieras.skalldenhurpågå och re-beräknasdenlänge
imedföraskallutbildningen att personenskallhabiliteringen attvara

och kunnaarbetsförmågan ta ettåterfåskallmöjligtsåfråga snart som
arbeteellerarbeteförekommande annatnormaltarbetsmarknaden
ingeninnebärförslagUtredningensför denne.tillgängligtfinnssom

arbetslivsinriktad.skallutbildningenavseendeförändring varaatt
tillframkommerutredning attsinvid enförsäkringskassanOm

utbildning,motsvarandeeller vararsomhögskoleutbildning annan
återfåskallförsäkradedenförförutsättningår, attärlängre än ett en
enligtdetha avgöraförstkassan attarbetsförmåga kommer att omsin

för-dentillledakanskäl attsärskildasådanafinnsreglerdagens som
tillersättningår,tidlängre änunder t.ex.ersättning ettfåkansäkrade

skallrehabiliteringsplan upprättasdenAvfunktionshindrade. som
denelleråretförstadetefterfinansierasskallstudiernaframgå hur

skäl.särskildaföreliggerdetaktuellblikantidpunkt omsomsenare
stadium,tidigtsjälv, tahärigenom etttvingasförsäkrade attDen

studera,fortsättasigtänkakaneller hon atthuruvida hantillställning
lån. Dettaviafinansierasmåstedelvisstudiernamedfördet attäven om

möjligheternaändå ökatordebindande. Detjuridisktintekontrakt är
på-finansieringenframtidadenkännedommedde omatt sompersoner

innanredandeeftersomdensammafullföljerocksåutbildningbörjar en
åtagandetvadigenom atttänkatvingasutbildningenpåbörjarde

sikt.på längreinnebärstudera



SOU 1997: 166 Aktiv rehabilitering och uppföljning 291

En situation med högre studier innebär självständighet förstoren
den försäkrade. Försäkringskassan har därför inte möjlighetersamma

vid normal arbetslivsinriktad rehabilitering ha direkt insynsom attmer
i hur rehabiliteringsåtgärdema fortskrider. krävsDet därför försäk-att
ringskassan särskilt aktiv i uppföljningshänseendeär det gällernär re-
habilitering längre studier. Om det skulle finnas indikationer pågenom

den försäkrade får problem med sina studier det viktigtatt dettaär att
så snabbt möjligt kommer till försäkringskassans kännedom såsom att
den med den försäkrade kan frågan huruvida fortsatta studierta upp om

meningsfulla. Det skulle olyckligtär försäkrad intevara om en som
klarar studierna i rehabiliteringshänseende kastar bort helt läsårettav

det under gångstudiernas tydligt visar sig högre utbildning i detattom
enskilda fallet åtgärd.olämplig Om dåär kommer fram till atten man
studierna bör avbrytas det naturligt eftersom den försäkrade fickär att,
studierna betalda eftersom de alternativet till förtidspension, på nyttvar

den försäkrades till förtidspension.pröva rätt
Fråga uppkommer i detta sammanhang vad det fåskall för följder

avbryter sina studier och huruvida han arbetsför-om en person om
mågenedsättningen då kvarstår skall beviljas förtidspension. de fall dåI
den försäkrade väljer avbryta utbildningen ekonomiska skäl kanatt av
det tveksamt huruvida han skall beviljas förtidspension. Denvara
försäkrade sådanthar i åfall sidan de facto återfåttinte arbets-ett ena
förmågan utbildningen såledesoch inte fullföljt den rehabilite-genom
ringsåtgärd förutsättning för han skulle återfå arbetsför-attsom var en

Åmågan. andra sidan kan han årsklara högskole-sägas att ettgenom
studier ha uppvisat inte obetydlig arbetsförmåga. Det torde inteen vara
möjligt eller önskvärt införa någon form tvångsförfarande dåattens av
det sannolikt skulle leda till alltför många skulle på-dra sig föratt att
börja längre tids utbildning under sådana förutsättningar. I ställeten
torde frågadet bli direkt den försäkrade avbryter sina studiernärattom

bedömning den försäkradesgöra arbetsförmåga och vilkaen ny av
möjligheter till rehabilitering kan lämpliga. måste dåDennasom vara

med beaktande de studieresultatgöras den försäkrade uppnåttav som
under den studietid han deltagit



1661997:SOUuppföljningochrehabiliteringAktiv292

medtidunderRehabilitering11.6

förtidspension

skallförtidspensionhelbeviljatsDenförslag:Utredningens som
Förtidspen-rehabiliteringsåtgärder.imedverkaskyldig attinte vara

ansökabegränsningarvissamedmöjlighethadock attskallsionär
åtgärder.sådanafå deltaatt avom

kanlydelse ävennuvarandedessiAFLstycketandra§3kap.20Enligt
rehabiliteringsåtgärdergenomgåskyldig attförtidspensionär varaen ideltaanledning vägrargiltig attförsäkradedenOm utankap.enligt 22

för-tillsinförlora rättvidaretillsdelvisellerheltdennekanåtgärderna
tidspension.

nedsattlångvarigtvidohälsoförsäkringmodell förUtredningens en
långtids-meddelaktivframgåttarbetsförmåga bygger enovansom

medtidUnderförtidspension.kalladdelpassivareochsjukpenning en
skallrehabiliteringsinsatseraktivatankenlångtidssjukpenning attär

mån intemöjligasteiarbetsmarknadenmedkontaktenpågå och att
harförsäkradedenkonstateraskan endet attdärfalldeIskall brytas.

meningutredningens attarbetsförmåga ärsinnedsättningvaraktig av
vilketförsörjning,i sintrygghetlångvarigkännaskall kunnadenne en
dockgrundasförslagUtredningensförtidspensionen.skall ske genom

beviljatsdenpositivt ävendet är somuppfattningen att omäven
skeskall kunna ärdettaFörmöjligt. attså aktivförtidspension är som

förtidspensionhansriskerarinteförsäkrade om-attdenviktigtdet att
förslag rätt attUtredningensaktivitet. ar-uppvisar omhanprövas om

grundläggandebetraktaförtidspension ärmed atttid enunder sombeta
utredningenföreslår attuppnå dettaFörsträvande. atti dettaingrediens

sinförlorakanförtidspensionärAFL3 §kap.i 20 attbestämmelsen om
avskaffas.skallrehabiliteringimedverkarintehanpension om

rehabiliteringideltabehöverinteförsäkradedenReglerna attom
heltsåledesochförtidspension,erhållit heldengällaendastkan som

sindelfortfarande harPå denarbetsmarlmaden. ar-avenlämnat som
såidenneställas kravfortsättningsvis attbörbetsförmåga kvar även

ocksådärmedochsigförsörjaskallmöjligt varautsträckningstor som
rehabiliteringsåtgärder.påställaskyldig att upp

detefterbättreblivithar atthankännerförtidspensionär attOm en
återvändaförsökavilldärförochfattadesförtidspensionbeslutet om

stimuleras. Imeningutredningensenligtdettabörarbetsmarknadentill
möjlighethaförtidspensionbeviljatsbör denhärmedkonsekvens som

arbetslivsinriktadedelfåförsäkringskassan taatthosansöka avomatt
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rehabiliteringsåtgärder. det skallFör meningsfullt göraatt attvara en
bedömning fåttden förtidspension krävs dennes hälso-attny av som

tillstånd eller övriga omständigheter förbättrats och förbättringenatt
bedömas såledeskan varaktig. För försäkringskassan inte skallattsom

rehabiliteringsbedömningar såbehöva genomföra ofta dessa bliratt
gått frånonödiga bör det därför det viss tid beslutetkrävas för-att om

få fråntidspension. skäl bör det tid det rehabi-Av attsamma en en
literingsbedömning gjorts till det finns anledning den. Be-omprövaatt

huruvida rehabiliteringsinsatser skall idömningen in börsättasav
ske grunder gäller för den inte beviljatsövrigt efter samma som som

Någon åtgärderförtidspension. absolut till konkreta kanrätt natur-av
skäl inte finnas; däremot till seriös bedömning denliga rätten en av

återfåmöjligheter rehabiliteringsinsatser sinförsäkrades att genom ar-
betsfönnåga.

det skall meningsfullt bedömningFör göraatt attvara en ny av en
återfåförtidspensionärs möjligheter rehabilitering sin arbets-att genom

förmåga krävs den förbättring har visat viss varak-ägtatt som rum en
tighet. bör därför, och för försäkringskassan skall slippaDet göraatt

gått tidonödiga rehabiliteringsbedömningar, ha inte alltför korten
blisedan beslutet pension innan det kan aktuellt att nytt taom upp

fåfrågan. rehabiliteringsbedömning skallOvan har föreslagits ingenatt
månader förbättringbli äldre innan den Omomprövas.än varatsex en

påså finnas den försäkrades möjlig-länge kan det skäl prövaatt nytt
därför lämpligt använda dettaheter rehabiliteras. kanDetatt attvara

rehabiliteringsåtgär-frågatidsintervall det ansökanäven när är om om
förtidspension böransökan rehabiliteringsbedömning efterder. En om

månader gått fråntill prövning förrän be-därför inte kunna tas upp sex
blirförtidspension. sig gällande detslutet Samma gör närargumetom

rehabiliteringsåtgärder.fråga ansökan böransökan Enom en ny om ny
månader gått sedan beslut fattades itill prövning förräninte tas upp sex

tidigare ansökan.anledning av en

Möjligheter till överklagande11.7 m.m.

Försäkringskassan skall normalt inte behövaUtredningens förslag:
rehabiliteringsåtgärdernågot vilket in-fatta formellt beslut ochom

nehåll skall begäradessa skall ha. försäkrade dock haDen rätt att ett
sådant beslut. beslut skall kunna överklagas till allmän förvalt-Detta

Omprövningsbeslut skall fattas tjänstemanningsdomstol. av annan
försäkringskassan den fattat det ursprungliga beslutet.hos än som
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hursjukedenförbetydelseföregåendedetianförts storDet är avsom
inriktningvilkenmål ochvilketochskall läggasrehabiliteringen upp
rehabilite-betydelseavgörande attdärförDetskall ha. äråtgärderna av

uppfattningförsäkradesdensådant sätt omattutformasringen ett
tillarbetsmarknadenåterinträde tastillfinnsmöjlighetervilka som

förutsättning-bedömningsjukesdenochFörsäkringskassans avvara.
kanför dennaformernaochrehabiliteringframgångsriktill enama

motiveradförsäkradeden ärsituation närviktig ärolika. En t.ex.vara
inteförsäkringskassanrehabiliteringsåtgärdgenomgå viss menatt en
kansådan begäranavslagmeningsfull. Ettdenna ärbedömer enatt

följdfå tillsådant kan attfelaktigtochbeslutlivsavgörande ettettvara
arbets-utanförhamnakommervaraktigtonödan attiförsäkradeden

finnsdetviktigträttssäkerhetsskäl attdet enVidaremarlmaden. är av
rik-bedömning ärförsäkringskassansprövningtillmöjlighet omaven

20enligtförsäkradedenfaktumdetbakgrund attsärskilttig, mot av
medverkar ihan inteersättningsinförlorariskerarAFL3 §kap. att om

därförharUtredningenåtgärderna.föreslagnaförsäkringskassande av
skulle finnassituationi dennadetmöjligheten typattövervägt av

socialförsäkrings-prövad ifå fråganenskildeför denmöjlighet att
avvägningarinveckladeförhållandevisfrågadockblirnärrmd. Det om

Socialförsäkrings-slag.ochmedicinskt annatbedömningaroch av
tillförsäkradesbedöma rättinriktaduppgift i dag är attnämndernas

tvek-meningutredningensenligtnivån denna. Det ärochersättning
och harföravpassadesocialförsäkringsnämnder ärdagenssamt om

Socialförsäkrings-ställningstaganden.dennaförkompetens typ av
beslutenligtutredningföremål fördessutom rege-avnänmdema är

avstår därförutredningDenna1997:71.dir1997april30denringen
del.i dennanågot förslagoch läggafråganividarefrån att

möj-försäkrade hardenviktigtdockdeträttsäkerhetsskäl attärAv
Förinstans.högreibehandlade attfrågorfå dennalighet typ enatt av

rehabilite-fråganibeslutfinnsdetkrävsmöjligt ettså skall att omvara
verk-försäkringskassomasonödigtvisskulleringsåtgärdema. Det tynga
med-dennaärendensamtligai typskyldigablevdesamhet att avom

försäkrade idenföreslår därförUtredningenbeslut. attformelltdela ett
försäkringskassanskall hosrehabiliteringsåtgärdergällerfrågor som

försäk-denupplysaharFörsäkringskassanbeslut. attbegärakunna ett
försäkringskassanochförsäkradedenrättighethansdennarade omom

uppfattning.olikahar
Riksförsäk-försäkrade ellerdenöverklagasskall kunnaBeslutet av

ibestämmelserna 20förvaltningsdomstol enligttill allmänringsverket
rehabiliteringsärenden ifaktumdetbakgrundMotAFL. attkap av

dennaolyckligtdetkaraktärbrådskande ärhafall tordemånga omen
nivåer.olikafyrakunnaskulleteoretiskt överprövasärendentyp av
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enligt 20 kap. 10 §omprövningdärför denUtredningen att sommenar
överklagande inte böreftervid försäkringskassanskall skeAFL ett

falli dennastället börpå socialförsäkringsnämnd. Iligga typ om-av
vid för-sakkunnig tjänstemanochpå behörigliggaprövningen annan

står också ilösningbeslutet. Dennaden fattatsäkringskassan än som
föreslåsomprövningmodell fördenöverensstämmelse med avsom

be-framtida roll i sittsocialförsäkringsnämndemasUtredningen om
kvalitetökadFörtroendemannainflytande1997:134tänkande SOU -

rättssäkerhet.och
socialförsäk-utökaockså möjlighetenUtredningen har övervägt att

missnöjd med hurså denuppgifterringsnämndemas ärsätt att som
försäkrade hareller hur denärendehar behandlatförsäkringskassan ett

modelldit behandlingen. Denklagaskulle kunnablivit bemött som
iförtroendenärnnderdesneglathärvidlag harutredningen ärmot som

socialförsäluings-Dagenslandsting och kommuner.dag finns inom
vilketbeslutsorganemellertid avseddanämnder gör attär att renavara

dåligt in Dess-iallmän klagoinstansuppgiften systemet.passarsom en
delsocialförsäkringsnämndemapåmed tankefinns det ärattutom en
desocialförsäkringsnämndemaförsäkringskassan risk för att omav

fristående.framstå tillräckligtsådan uppgift inte skulletillades somen
vid normala besluts-uppstå jävsproblem detdet kanDärtill kommer att

sak.klagoärende i Dethaftfattandet nämnden tidigare ett sammaom
fannsönskvärt detmeningdock enligt utredningensskulle omvara
sjuk-synpunkter inomfå framföra sinaför den enskildemöjligheter att

anledningdärför finnaskanförsäkringssystemet. Det övervägaatt ett
och kommuner.inom landstingi dag finnsliknande detsystem som

varför utred-så utredas särskild ordning,fråga dock fall ibör iDenna
fråga.något iavstår från förslag dennaningen läggaatt
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inkomstutfyllnad tillSärskild12

övergår till ettsompersoner
arbetebetaltlägre

Sammanfattning

anställningsintvingas lämnasjukdompå grundEn menavsomperson
förtids-tillsaknaromställningkrav rättförsäkringenstill följd av

habedömsinkomstutfyllnad hanfå särskildskall kunnapension, om
inkomstutfyllna-särskildabetalt arbete. Denlägrearbetsförmåga i ett

i detoch lönenförtidspensionenmellanmellanskillnadenden utgörs av
arbetet.nya

reglernuvarandeTidigare och12.1

före denförtidspensionbeviljandeförgälldereglerEnligt de avsom
tillförtidspensionbeviljamöjlighetfannsjanuari 19971 att personer

hel-övergick tillheltid. Enarbetade annatde etttrots att person som
arbetettidigarebetalt detarbete lägredetta änkunde,tidsarbete varom

kompenserasarbetakunde fortsättasjukdom intehan attsom p.g.a.
uppstod. Dennainkomstbortfall rättför detförtidspension somgenom

publicerad dom TAFbl.a. iFörsäkringsdomstolenfastställdes enav
invaliditetsbedömning itillställningdomstolen1967 där ett29/ tog

på grundtillsjukbidragangående förtidspensionmål somen person
byggnads-Målet gälldeheltidsarbete.övergått tillsjukdom annat enav
kontorist.övergått till arbetesjukdomgrundarbetare ett somavsom

på cirka 000årsinkomst 27han ha haftskullebyggnadsarbetareSom en
inkomst 12 100hade hankontoristochkronor28 000 ensom-

följdarbetsförmågan tillfannår. Försäkringsdomstolenkronor attper
försäkrade fort-denhälftenmed minstsjukdom nedsatt trots attvarav

förelåg därför.sjukbidragtillheltidsarbete. Rättutfördefarande ett
måni vadbedönminggäller vidjanuari 1997Sedan den 1 att ar-av

förmåga för-försäkradesskall beaktas denbetsförrnågan nedsatt attär
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förekommandearbetsmarknaden normaltsörja sig själv ettgenom
i dettasjälv arbeteuttrycket försörja sigarbete. Med genom avses

få lön medarbeta heltid ochsammanhang överensstämmeratt somen
inom det arbe-eller i övrigtgällande kollektivavtal är gängse nyasom

tetlyrkesornrådet.
endasttill tidigare inkomstskall hänsyn intebedömningenI utantas

försörja sig självförmåga kunnaförsäkradesden ettatt ar-genom
förekommande arbete.betsmarknaden normalt

överväganden slutsatseroch12.2

hävdasInkomstbortfallsprincipen börl2.2.1

samhällets trygghetssys-utgångspunkt för utformningenallmänEn av
så inkomstbortfallskall leda tilllångvarig sjukdom inte stortärtern att

till skapaInkomstbortfallsprincipen syftarhelt förändras.livet attatt
påförsäkradinkomst. Omförhållande till tidigareiinkomsttrygghet en

arbetsförmåga inkornsttrygghe-fungerarsjukdom helt saknargrund av
det sigbakgrund häravinkomst. Motförhållande till tidigarei terten

arbetsför-nedsättningföljdtillförsäkrad,inte rimligt avavsomom en
vilketpåbörja arbete förochvälbetalt arbetemåga lämnatvingas ettett

för den inkomst-försäkringhelt saknarutgår lägre lön,betydligtdet
åsamkas.därvidförlust hansom

hävdasArbetslinjen bör12.2.2

vid sjukdomekonomisk trygghetuppgiftOhälsoförsäkringens är att ge
försäkringen, blandskallarbetsfömiågan. Dessutomnedsätter an-som
rehabiliteringsåtgärder,arbetslivsinriktadetillmöjlighetnat genom

grundåtergå i arbete. Personerindividen kantillmedverka att som
arbetsområde skallellertidigare yrkes-länma sittsjukdom tvingasav

upprätthålla arbets-arbete. Atttillmöjligt rehabiliteras ett annatom
förhindrar ellerReglerför försäkringen.viktig uppgiftlinjen är somen

ellermåste undanröjasåtergång arbetslivettill iförsvårar möjligheten
förändras.

villflesta människoruppfattning de allrautredningensDet är att ar-
valmöj-människor harsjälva. de fallförsörja sig Ibeta och kunna en

ekonomiskt stödockså förvärvsarbete framförså väljer de i regellighet
då istället skulle viljatillfällen definnasfrån samhället. kan dockDet

sådantfå förtidspension. Ettför exempelvisarbetslivetlämna att en
långoch tvingassjukdomdrabbastillfälle kan när enperson avvara en

övergåsvårt tilltvingasMånga detyrkeskarriär. kan uppleva ettattsom



SOU 1997:166 Särskild inkomtugüllnad till 299personer...

arbete i vilket den yrkeserfarenhet och kompetens han ellerannat som
frånhon har det tidigare arbetsområdet har begränsat värde. Om detett

arbetet dessutom innebär de upplever sig få försämradattnya en
yrkesstatus och lön blir betydligt lägre vad den i detänen som var
tidigare arbetet, kan förtidspension upplevas det mesten som
fördelaktiga alternativet.

påEn grund sin sjukdom inte längre kan fortsätta attperson som av
arbeta i det tidigare yrket sedan den berörda förändringen, hänvisadär,
till arbete han eller hon bedöms arbetsförmågahaatt ta ett annat om en
i det arbetet eller medverka i arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder

återgångsyftar till i arbete. såledesPersonen har ingen reellsom en
valmöjlighet välja mellan arbete eller medverka iatt att ta ett annat att
rehabiliteringsåtgärder få sådantför arbete, och istället väljaatt ett att
få går ifrånförtidspension. dock inte bortse enskildesDet denatt att

motivation för medverka i rehabiliteringsåtgärder eller,att att utanegen
rehabiliteringsåtgärder, övergå till arbete har betydelse förannat storen

nåmöjligheten positivt resultat.att ett

12.3 Utredningens förslag

grund sjukdom övergår från arbete tillEn ettperson som av-
ellerarbete lägre betalt det tidigare arbetet,är änett annat som

arbetsförmåga sådant fallbedöms ha i arbete, kan i vissaettsom
erhålla särskild inkomstuwllnad. förutsättning för beviljandeEn

detinkornstutfyllnad förvärvsinkomsten isärskild är att nyaav
erhållit ivad den försäkrade istället skulle haarbetet understiger

sådan beviljats.förtidspension, om
skall beräknas till det beloppsärskilda inkomstutfyllnadenDen-

faktiska skillnaden mellan vad förtidspen-denmotsvarar ensom
förmånuppgå sådanskulle han istället hade beviljatssion till om

beräknade förvärvsinkomsten i det lägreoch den faktiska eller
betalda arbetet.

ingårfastställda förvärvsinkomsten i underlaget för be-Den som-
räkning inkomstutfyllnad bör löneindexeras.särskildav

föreslås årligen medsärskilda löneutfyllnaden räknasDen upp-
förtidspension,indexering gäller för uppräkning avsamma som

dvs. halv reallöneindexering.
kalenderårarbetet underOm förvärvsinkomsten i det ärettnya-

vid beviljande särskild inkomstut-högre vad beräknatsän avsom
denfyllnad uppräknad med löneindex skall 80 över-procent av

det särskilda inkornstutfyll-skjutande inkomsten avräknas mot
nadsbeloppet.
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inkomstutjâ/llnadsärskildförslagmed sittvillUtredningen upp-om en
ohälsoförsäk-inkomstbortfall iförförsäkringrätthålla principen om

sjukdomgrundförsäkrade,stimulerasamtidigtochringen avsom
yrkesområde,tidigarei sittkvar ett annatkan arbeta att talängreinte

lönenivå vadbetydligt lägre änmedförarbetedettaarbete, även enom
arbetet.i det tidigarehadeeller honhan

få-frågablikommerdet endast ettbedömerUtredningen attatt om
för kunnaförutsättninginkomstutfyllnad. Ensärskild attuppbärtal som

arbetsfönnåganförstaför detinkomstutfyllnadsärskild ärbeviljas att
beviljasMöjlighetenarbetet.tidigaredetnedsatt i attdelvisellerhelt är

så denocksåföreslås begränsas sättinkomstutfyllnad attsärskild
arbete hosbetaltlägreövergår tillbeviljasinte kan annatettom man

arbetetlönenivån detikrävsDessutomarbetsgivaren.den att nyaegna
sådan iställetuppgå tillskulleförtidspensionvadlägre änär omen

Även övergå tilltvingaslågavlönade kan ett annatbeviljats.hade om
yrkesområ-det tidigareilönesättninglägrebetydligt änmedarbete en

särskilda inkomstut-bedömning, denutredningensenligtkommer,det
lågav-avlönade. Förför högreframföralltbetydelsefyllnaden haatt
så lågtlönenivån hamnardenovanligarelönade torde det att nyavara

minskarinkomstenmedförförtidspensionsnivå allt atttrotssomsom
avtalspension.eventuellfrånbortsercirka 35med procent enmanom

förinkomsthistoriskförtidspensionenberäknasDessutom som
förvärvsinkoms-aktuellainkomstnivå denlägreinnebär änflertalet en

ten.
Även möjlig-omfattasfåtal kommerdet endast attär ett avsomom

principi-så denkommerinkomstutfyllnadfå särskild attheten att vara
socialförsäk-inkomstbortfallsprincipen iupprätthållaviktig förellt att

ringssystemet.

inkomstutfyllnadsärskildbeviljasVilka kan12.3.1

arbetsgivareomplacering hosEj vid samma

utgå fallskall i deinkomstutfyllnadsärskildinteUtredningen attanser
eller hos denarbetsplatsenpå denomplacerasförsäkradeden ar-egna

blev sjuk.hananställd hoshanbetsgivare närvarsom
rehabiliteraskallpå arbetsgivarenlångtgående kravställsDet att

arbetsfömiåga. Rehabi-får nedsattsjukdomgrundanställda avsom
anställderegel deninnebärarbetsplatsendenlitering attsomegna

tilleller omplacerasarbetsuppgifteråtergår till tidigareantingen ett an-
omplaceringmedföraarbete kantillOmplaceringarbete. attannatnat

ellerhandet arbetelägre betaldaarbetsuppgiftertill änsker är somsom
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ovanligthellerinte attDetlämna. ärtvingadessjukdomenhon p.g.a.
tillomplacerasarbete, ettvisstmedorkarlängreinte ettanställda, som
reglerdeenligtsjukdomstillståndföreliggerdetarbete ettattutanannat

kanomplaceringSådanförsäkring.allmänlagenenligtgäller omsom
fram-förriskenminskaförsyfteförebyggandei attvidtasexempelvis

enskilde ochbåde denockså initieraskan ar-avohälsa. Dentida av
omplaceringar ärsådanaviddeterfarUtredningen attbetsgivaren.
lönenivån.högretidigarebehålla denfåranställdedenvanligt att

försäkringenlämpligtintedetuppfattning attärutredningensEnligt
arbetsgivaren.åliggerredovisatsvadenligtövertar ett ovansomansvar

byterförsäkradfalldeannorlunda föremellertid ar-Förhållandet är en
dennearbetsgivarekräva attmöjligtinteDetbetsgivare. är att nyav en

anställnings-deanställningsavtal ochtidigareförskall ettta ansvar
förtidspensionsnivånavtal. Dessutom utgördettaföljervillkor avsom

vilketinkomstutfyllnaden,särskildaoch denlönenför dentakett nya
inkomstnivå jäm-sänktkraftigtinnebärflertaletfördetmedför att en

tidigare lönen.med denfört

ålderbegränsning iIngen

inkomstutfyll-särskildföråldersgräns närföreslår ingenUtredningen
beviljas.skall kunnatidigastnad

inkomstutfyllna-särskildaomdenifrågasättasvisserligenkanDet
påtidförhållandevis korthardenbeviljasskall kunnaden även ensom

arbetsmarknadenbakgrundbland attarbetsmarknaden, motannat av
åtminstonefår,Mångaungdomar.förframföralltrörligare,blivithar

också finnasdet kanochanställningartillfälligaendastinledningsvis,
anställningsför-olikademellanlönesättningenivariationeravsevärda

någonfinnasskalldetintedetta attUtredningenhållandena. trotsanser
beviljandegäller förvadålderfråga utöveri avbegränsning somom

förtidspension.
skall beräknasförtidspensionenkapitel 13föreslår iUtredningen att

ochinkomsterivariationerEventuellainkomst.historiskefter
storlekenpåverkadärigenomanställningsförhållanden kommer att

blikunnaregel intebedömsdennaochförtidspensioneventuell somen
in-blivit. Denhaskulleförvärvsinkomsteventuellvadhögre än en

denförsannoliktdärförkommerförtidspensionen att,komstrelaterade
förtidspensio-så lågfallmångaiarbetslivet, attitidhar kort varasom

grundnivån.kommerendast motsvaraattnen
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heltidsarbeteMer än ett

hinder beviljaden januari 1997 fanns inget uttryckligtFöre 1 mot att
försäkrad nedsättningenpartiell förtidspension till föreen som av ar-

betsförmågan heltid och efter nedsättningen arbets-arbetade än avmer
fömiågan arbetsförmågan bedöms iarbetade heltid. Idag gäller för-att
hållande till högst heltidsarbete beaktande tidigare arbetsut-ett utan av

medför sinbud eller förvärvsinkomster. Detta att trotsperson somen
fårheltidsarbete inte längre tillsjukdom bedöms klara utföra rättatt ett

två heltidsarbeten.ersättning han eller hon tidigare klaradeom
lagstiftamaAnledningen till förändringen den l januari 1997 attvar

ansåg exempelvislång veckoarbetstid kan upphov till förslit-att geen
långtidssjukskrivningar och förtidspensione-ningsskador medförsom

bör inte stimulera människorring. allmänna försäkringenDen att ta
få sammanlagd arbetstid vida överstigerflera arbeten och som nor-en

mal heltidsanställning.
lågUtredningen instämmer i de överväganden till grund försom

heltidsarbeteförändringen den 1 januari 1997. harDen än ettsom mer
på sjukdom minska sin arbetsinsats och endastgrund tvingasmen av

behåller heltidsarbete, bör därför inte ha till särskild inkomstut-rättett
fyllnad.

bådadäremot grund sjukdom tvingas lämnaOm av ar-personen
övergå berättigadbetena och till helt arbete kan han bli tillannatett

inkomstutfyllnad om"lönen i det arbetet understigersärskild nya en
frånpå sammanlagda inkomsteneventuell förtidspension, beräknad den

båda ingårde tidigare arbetena. Eftersom dessa inkomster i den pen-
möjligtsionsgrundande inkomsten inte utredningen det äratt attanser

frånbortse någon dessa inkomster vid beräkning förtidspension.av av

friskskrivning12.3.2 Beslut efter

Möjligheten till särskild inkomstutfyllnad kan, enligt utredningens upp-
få påfattning, positiv inverkan individens motivation lägreettatt taen

betalt arbete han eller hon grund sjukdom tvingas lämna sinnär av
tidigare anställning. Enligt utredningens uppfattning bör därför beslut

särskild meddelas fårinkomstutfyllnad den försäkradeoavsettom om
arbete eller arbetslös det har bedömts han eller honär närett nytt att

arbetsförmågahar i lägre betalt arbete.ett annaten
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SFNfattasbörinkomstutfyllnadsärskildBeslut avom

principikommerinkomstutfyllnadsärskildbeslutförUnderlaget om
Avförtidspension.vid beslutuppgifterinnehålla omsomatt samma

skallutredningengjordaförsäkringskassandenläkarutlåtande och av
denyrkei detnedsattdelvishelt ellerarbetsförmågan ärframgå somatt

yrkes-vilkaellerframgå vilketinomvidareskallförsäkrade har. Det
arbetsförmåga.försäkrade hardenområden som

inkomstutfyllnadsärskild ärbeslutetbakgrundMot avatt omav
beslutet fattasförtidspension börbeslutkaraktär so-avomsomsamma

cialförsäkringsnämnden.

särskildberäkningförUnderlag12.3.3 av

inkomstutfyllnad

skillnadenfaktiskadeninkomstutfyllnaden bör utgörasärskildaDen
utbetalts iskulle habeloppdetocharbetetdetimellan lönen somnya

regler. Igällandeenligtbeviljatshadesådan iställetförtidspension om
inkomstutfyllnadutgå särskildiskallvilket beloppbeslutet somom

för-fiktivberäknaddelsbeslutetdet isåledesförutsättes att enanges
få i detberäknasförvärvsinkomstdels dentidspension, personensom

betalda arbetet.lägre
avlönadesitt högrelämnardeltill vissendastde fallI ar-personen

utgå. Ominkomstutfyllnad kunnasärskildpartiellbör per-bete även en
på-ocharbetetidigaresittlämnartill hälftenendastexempelvissonen

bedömsellerarbete,betaltlägrehalvtidsarbete i sombörjar annatettett
för-fiktivabåde denbörsådant arbete,ihälftentillarbetsför ett

efterberäknasförvärvsinkomstenberäknadeoch dentidspensionen en
förvärvsinkomsten.halvadenochförtidspensionhalv

Förtidspensionsbeloppet

utgått iskulle habeloppdetFörtidspensionsbeloppet utgörs somav
särskild inkomstut-beviljasistället förförtidspension attpersonenom

krävsregler. Detgällandeenligtförtidspensionbeviljatshadefyllnad
för-beviljandevidutredningsunderlagprincipsåledes i avsomsamma

särskildförutsättning förbland attinnebärtidspension. Det annat att en
in-utredning,det finnsbeviljasskall kunna ärinkomstutfyllnad att en

sjuk-föreliggerframgår detvilken det ettläkarutlåtande, attklusive av
varaktigtarbetsförmåganmedför ärsjukdomendomstillstånd och attatt
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finnasdet tidigare högre betalda arbetet det bedömsnedsatt i attmen
arbetsfönnåga i arbete.annatetten

inkomstutfyllnad i principunderlaget för beslut särskildAtt ärom
emellertid inteförtidspension innebärdetsamma vid beslut attsom om

eller kunnabeslut förtidspensiondetta underlag skall ett omses som
prövning förtidspension. Omgrund för framtidautgöra en per-aven

återsärskild inkornstutfyllnad, igenhan har beviljatsefter detson,
långvarigt i det arbetet,skulle bli sjuk och arbetsoförmögen även nya

beslut.därför utredning ochkrävs ett nyttnyen
förtidspension, exempelvisutredning tillkanDäremot rätten om

arbetsförmågadet finns ii bedönmingenvid ansökan, attutmynna en
förtidspension skullebetalt vadarbete lägre änärett annat ensom

tillkunna bli berättigadinnebära och skulle härigenom sär-personen
påförsäkringskassaninkomstutfyllnad. bör ankommaskild Det att

frågan särskild inkomstutfyllnad skall kunnainitiativ prövaeget om
beviljas i dessa fall.

Förvärvsinkomsten i det yrketnya

bedöma vilken förvärvsinkomstförutsättning för kunnaEn att som
tydlig precisering inom vilket ellerskall fastställas detär görsatt aven

arbetsförmåga.yrkesområden bedöms havilka som personen
arbetsförmåga yrkes-fall endast bedöms ha inomI de etten person

område uppstår problem vilket yrke skall grundinget utgöraom som
Flertalet försäkrade kommerför fastställande förvärvsinkomst.av

uppfattning, bedömas ha arbetsför-emellertid, enligt utredningens att
måga yrkesområde. bakgrundinom Blandän attett annat motmer av
arbetsförmågan nationella arbetsmarknaden.skall relateras till hela den

arbetsförmågaUtredningen i de fall bedöms haatt en personanser
yrkesområde,inom skall förvärvsinkomsten i det yrkesom-än ettmer

råde lönenivånhar den högsta grund för beräkning sär-utgörasom av
skild inkomstutfyllnad. Försäkringskassan bör därför, enligt utred-
ningens uppfattning, ha möjlighet fatta beslut för-att om en annan
värvsinkomst den faktiska inkomsten i de fall den försäkradeän även
får arbete efter sjukskrivning.ett

exempelvis välja hellre lägreEn kan själv betaltatt ta ettperson ar-
bete för det arbetet ligger bostaden betalthögrenärmare änatt ett ar-

påbete kanske finns eller i region. be-Hanortsom annan en annan
höver ocksådärigenom inte pendla eller flytta till kanDetort.annan

så han kan få det lägre betalda arbetet och behöver därigenomattvara
inte arbetslös i avvaktan det andra, högre betalda arbetet,attvara
skall bli tillgängligt för honom.
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samhällsekonomiskuppstådetkansistnämnda falletI det enanses
också kundefå direkt, utgörakanfaktiskthanarbetedetvinst somom

någon arbets-eftersominkomstutfyllnad,särskildberäkningsgrund för
intedockUtredningenbetalasbehöverintelöshetsersättning ut. anser

arbetsmarknadspo-tillhänsynstagandensärskildanågrabördet tasatt
inkomstutfyllnaden. Omsärskildadenförinomfaktorerlitiska ramen

andra för-innebäraskulle detsådana faktorer atttillskullehänsyn tas
vadinkomstutfyllnaden änsärskildaför dengällaskulleutsättningar

någrainteprincipdet idärförsäkringen, tasgäller inomövrigtisom
arbetsförrnågebedöm-vidhänsynstagandenarbetsmarknadspolitiska

går hellerinteskäl. Detsärskildaföreliggabedömsintedetningen om
får bästadendenkansjälvförsäkradedenfrånbortse somatt varaatt

haneftersombetalda arbetetlägredetutdelningenekonomiska att taav
tillflyttabehöverinte ort.kanske annan

lönenfaktiskadendetförförutsättning ärytterligare att somEn
börinkomstutfyllnadsärskildberäkningförunderlagskall utgöra av

löndenellerkollektivavtalgällandeföljer motsvararlönen somattvara
motsvarandeförarbetsplatsenyrkesområdet ellerinom ar-gängseär

betsuppgifter.
bör detföretagetinomlönesättningenhetligdet finnsfallI de en

Inomförvärvsinkomst.fastställaocksåproblemnågrainte att envara
enhetligainteemellertidfinnsbranscheroch/elleryrkesområdenvissa

kanlönespridningenoch storpersonliglönesättningar. Lönen är vara
innehåll.liknandemedarbetsuppgifterförföretaginomäven samma

riktlinjergenerellamöjligtdetinte ärUtredningen attatt angeanser
iochindividenbörUtgångspunktenfall.i dessabedömningenför vara

övrigaellerkvalifikationskraven,utsträckning dennevilken motsvarar
anställ-exempelvislönesättning,vidgällakanförutsättningar som

motsvarandehararbetsplatsenpåmed övrigajämförelseningstid, i som
arbetsuppgifter.

in-ställningstagandenför dessaunderlaglämpligtdockDet är att
organisationerna.fackligaoch deföretagsledningfrånhämtas

fattamöjlighetenmedframhålla avsikten ettattvillUtredningen att
skallfaktiskadeninkomst änskalldetbeslut somatt annanvara enom

påverka före-inkomstutfyllnad, inte är ettsärskildför attgrundutgöra
denförförutsättning sär-nödvändigden attlönepolitik, ärutantags en

påarbetenvissaförskallinteinkomstutfyllnaden attskilda utrymmege
förtidspensionssystemet.subventionerasskallarbetsmarknaden av

förutsättningargällaprincipiarbetslös bördenFör är sammasom
förvärvsinkomstfår arbete. Dvs.för den ett enangetts somovansom

yrkesområdet inomellerarbetetbetaldautifrån högstdetfastställasbör
Även hänsynfall böri dessaarbetsförmåga. tashabedömsvilket han

lik-ellerprincipilönesättning föriolikheterfinnstill det sammaatt
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lönesättningen inom visst företagarbetsuppgifter. Istället förartade ett
grund för jämförelse ochbör det i dessa fall branschen utgörvara som

från lämpligtuppgifter företagsledning detistället för inhämta är attatt
sådana från branschorganisationer.uppgifter inhämtas

Förvärvsinkomsten bör reallöneindexeras12.3.4

ingår särskild in-i beräkningsunderlaget förförvärvsinkomstDen som
lönenivåtak för vilken kommerkomstutfyllnad formutgör somen av

tillåten särskilda inkomstutfyllnaden kommerdenatt attatt utanvara
årligenförvärvsinkomsten räk-påverkas. bör den fastställdaDessutom

löneutvecklingen, s.k. reallöneindexeringmed den allmännanas upp
kommerenligt kap. 6 lag inkomstgrundad pension. Härigenom1 § om

reducera den särskilda inkornstutfyllna-inte normala löneökningar att
rationell handläggning jämfö-den. Samtidigt möjlighet till närges en

relse sedan med den taxerade inkomsten.görs

förvärvsinkomst den12.3.5 Högre än

löneindexerade

tidigarelöneindexerade förvärvsinkomstenDen utgör, angetts, ettsom
får särskilda in-tak för hur mycket den försäkrade tjäna denutan att

något årpåverkas. förvärvsinkomsten underkomstutfyllnaden Om
löneindexerade inkomsten, utredningenskulle överstiga den attanser

inkomstenden förvärvsinkomst överstiger den löneindexeradesom
särskilda inkomstutfyllnaden. Utredningenskall reducera den menar

överskjutande inkomsten inte helt bör reducera inkomstut-dock denatt
föreslår det avräkningsmodellfyllnaden. Utredningen införsatt en som

innebär den del den faktiska inkomsten för-80att procent av av av
löneindexerade förvärvsinkomstenvärvsarbete överstiger densom av-

frånräknas den särskilda inkomstutfyllnaden. Genom begränsaatt av-
räkningen till 80 den faktiska förvärvsinkomsten, stimulerasprocent av
den försäkrade till öka sina arbetsinsatser och därigenom sinävenatt
inkomst.

Beslut reduktion särskild inkomstutfyllnad hänförlig till ettom av
årvisst skall försäkringskassan fattas på grundval taxeringsmyn-av av

dighetens beslut taxering ifrågavarande års inkomster.om av
Personen bör i samband med beslut särskild inkomstutfyllnadom

uppmärksam det faktum den särskilda inkomstutfyllnadengöras att
kan komma reduceras den faktiska förvärvsinkomsten kommeratt om

överstiga den löneindexerade inkomsten. härigenomPersonenatt ges
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anmäla till kassanochbevakasjälvförsäkringskassantillmöjlighet att
iavräkningpreliminärbehovfinnas görabedöms av-det att enavom

taxeringen.slutligapå denvaktan

denförvärvsinkomst än12.3.6 Lägre
löneindexerade

inkon1stutfyl1nadensärskildaskall denutredningenSom angett ovan
denöverstigerförvärvsinkomstenfaktiskaden somreduceras om

löneindexerats.ochberäknatstidigare som
beräk-vadockså lägreblikan änförvärvsinkomstEn sompersons

be-vidfalldeframförallt ihenne,ellerhonomför personennats
fast-förvärvsinkornstenförväntadedenocharbetslösslutstillfället var
tid-vidgjordesarbetsförmågabedömningutifrån denställdes somav

skall skedetifrågasättasdärförkanbeslutstillfállet. Detförpunkten om
taxeringenvidförsäkrades inkomstdentilläggsutbetalning omen

skulle haoch denförvärvsinkomstenlöneindexeradedenunderstiger
iställetinkomstendenutfyllnadsbeloppetsärskildadetpåverkat om

tillkommit framharUtredningenberäkningen.grund förtillhade legat
dessaiskallintetilläggsutbetalning görasnågonbedömningenden att

framtida för-denbedömningförutgångspunktenfrämstafall. Den av
speciñceringmedarbetsfömiåganbedömningenvärvsinkomsten är av

före-utredningenvadenligtlönenivån skallhögstayrken. Denvissaav
inkomstutfyllnad.särskildberäkningsgrund förslagit utgöraovan,

hanmöjlighet avgörasjälv attintehindrar omDetta att gespersonen
avlönadedet högrebetaltlägre änarbete ärvillhellre annatettta som

arbetsförmåga.hansockså bedömdesarbetet motsvarasom
löneut-allmännadenefterhalkarsiktpå längrefallI de personen

in-särskildadenskeprövning kunnaemellertidvecklingen, bör avny
fastställdadenprövningfåMöjlighetenkomstutfyllnaden. att avnyen

inkomstutfyllnadensärskildaockså dendärmedochförvärvsinkomsten
årfemtidigasttilluppfattning, begränsasutredningensenligtdock,bör

beviljats.inkomstutfyllnad harsärskildbeslutdetefter att om
skulle berodäremotinkomstutvecklingen attlägredenOm

vid be-gälldevadmedjämförtförsämratshälsotillståndet har som
Ävenförtidspension.prövningfrågablikan detslutstillfállet avom en

inkomstutfyllnad isärskildbeviljandevidbeslutsunderlaget avom
krävsförtidspension,tillprövningvid rättprincip detsammaär avsom

förarbetsfömiågebedömningbeslutsunderlag ochdock nyttett nyen
särskild in-vid beslutställningstagande änkunna göra annatett omatt

komstutfyllnad.
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inkomstutfyllnad vidl2.3.7 Särskild

arbetslöshet

inkomstutfyllnadföreslagit beslut särskildUtredningen har att omovan
den försäkrade harkan meddelas efter det har bedömtatt att enman ar-

arbetet ochbetsförmåga i arbete lägre betalt det tidigareär änett som
förtidspensionförvärvsinkomsten förväntas bli lägreden än omnya

såledessådan beviljats. Beslut skall kunna fattasistället hade oavsett
får arbete eller han arbetslös.ärett omom personen

blir arbetslös efter rehabilitering eller,Om utan att ar-en person
rehabiliteringsåtgärder ändåbetslivsinriktade har vidtagits, bedöms

arbete bedöms normalt före-arbetsförmögen i ett annatvara som vara
erhållerpå arbetsmarknaden, han eller hon arbetslöshetser-kommande

få sådan ersättningsättning under förutsättning villkoren för äratt att
kommer i detta fall beräknasuppfyllda. Arbetslöshetsersättningen att

utifrån tidigare i det yrke han eller hon inteden högre inkomsten som
pålängre arbeta kvar i grund sjukdom. gäller under förut-kan Dettaav

ersättningsättning han uppfyller kvalifikationsreglema i övrigt föratt
från arbetslöshetsförsäkringen.

ifråga särskild inkomstutfyll-Flertalet dem kan komma förav som
nad kommer, enligt utredningens uppfattning, ha haft inkomst iatt en

fönnånstaketöverstiger idet tidigare högre betalda arbetet ar-som
uppgår till cirka basbelopp ellerbetslöshetsförsäkringen, vilket f.n. 5,5

år. högsta ersättningsgrundande för-cirka 000 kronor200 Denper
år vadhärigenom cirka 000 kronor lägrevärvsinkomsten 70 änär per

medför arbetslöshetsersättningden i socialförsäkringen. Dettaär att en
det betalda arbetet, i flertalet fall kom-baseras tidigare högresom

förtidspension skulle innebära.lägre vadänattmer vara en
i princip avsedd täckaEftersom arbetslöshetsersättningen är att

kan det, enligt utredning-inkomstförlust förtidspensionensamma som
ifrågasättas särskild inkomstutfyllnad skall utbetalasmening,ens om

fårunder tid den försäkrade arbetslös och arbetslöshetser-ärsom en
sättning påbaseras den inkomst han hade i det tidigare högresom som
betalda arbetet, eller den särskilda inkomstutfyllnaden skallom vara

fåttvilande och utbetalas först han har arbete.när ett
direkt efter sjukskrivningsperiodDen däremot över-person som en

går till arbete lägre betalt tidigare arbetet och vidär änett annat som en
fråntidpunkt blir arbetslös det arbetet kommer, i de fall han harsenare

haft år, fådetta arbete i cirka arbetslöshetsersättningen baseradett att
på den lägre lönesättningen. det här fallet det,I enligt utred-ärsenare
ningens uppfattning, naturligt särskilda inkomstutfyllnaden fort-denatt

utbetalas under arbetslösheten.sätter att
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också inne-kanarbetslöshetsförsäkringenförmånstaket ilågaDet
kanarbetetoch dettidigarebåde i detförvärvsinkomstenbära nyaatt

därigenomkommerArbetslöshetsersättningenfönnånstaket.överstiga
förvärvsin-och lägrefrån den högrebådebeloppuppgå tillatt samma

komsten.
särskilda inkomstut-denÄven ocharbetslöshetsförsäkringenom

medvetenhetenochinkomstbortfall trots omfyllnaden ersätter samma
arbetslöshetsförsäkringen,förmånstak ilägreförfinnsmotivde ettsom

utred-arbete,tillomställningstarka kravet annatdet anserbl.a.
utbetalasskall kunnainkomstutfyllnadensärskildaden sam-ningen att

på detbaserasfall dennai dearbetslöshetsersättning, ävenmedtidigt
tilläggdetintebedömerUtredningen attbetalda arbetet.högretidigare

försämrakommerinkomstutfyllnaden utgör, attsärskilda mo-densom
Utred-arbete.betaltlägreenskildedenför annattivationen ettatt ta

möjlighetenvetskapen attbedömningendendäremot attningen omgör
efterarbetslösbliskulleinkomstutfyllnad ävenfå särskild manom

stå arbets-tillförmotivationenskildesden attökarsjukskrivningen,
förtidspension.ansökastället föriförfogandemarknadens att om

särskildreallöneindexeringHalvl2.3.8 av

inkomstutfyllnad

förtidspen-inkomstrelateradedenutredningenföreslårkapitel 13 attI
Eftersomreallöneindex.halvtochprisindexmedräknasårligensionen upp

garanti förskallprincip atti utgörainkomstutfyllnadensärskildaden en
individenblivit fallethadevadlägreskall bli äninteinkomsten omsom

prin-utredningenförtidspension, attbeviljatshadeistället sammaanser
inkomstutfyllnadensärskildadenuppräkningförgälla sombörciper av
inkomstutfyllnaden börsärskildaDenförtidspensionen.föreslås förgälla

förföreslås gällaindexmedårligen räknashärigenom somsammaupp
utred-detenligtförtidspensionerinkomstrelateradeuppräkning somav

§ AFL.föreslår i kap. 87ningen

Omprövning12.3.9

enlighetiskall kunnainkomstutfyllnad omprövassärskildBeslutet om
socialförsäk-fattasbeslutandragäller förreglermed avsomsomsamma

ringsnärrmden.
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nedsattvaraktigtvidFörtidspension13

arbetsförmåga

Sammanfattning

fått arbets-sinfunktionshinder harellersjukdomtill följdDen avsom
skillnadförtidspension. Enfåskall motvaraktigt nedsattförmåga nuva-

finansiellt ochskallförtidspensionemaordningrande är orga-att vara
ingå ioch i ställetålderspensionssystemetfrånfrikoppladenisatorisk

ohälsoförsäkring.sammanhållenen
framtidaför denersättningekonomiskskallFörtidspensionen ge

förtids-inkomstrelateradegått förlorad. Denförsörjningsförmåga som
antagandeinkomst,65 mot-skallpensionen utgöra procent somenav

årdebästainkomsthänseendefyra idegenomsnittet sexavavsvarar
beräkningsregelalternativpensionsfallsåret. Enföregåttnärmastsom

deminstunderdemutnyttjaskunna treefter ansökanskall avsomav
arbetslöshetsjukfrånvaro,perioderomfattandegrundåren avavsex

normalt.inkomsterhaft lägrehar änetc
löneutvecklingframtida realaockså denskallFörsäkringen ersätta

få handelkommithaskulledet kan att omatt avantas personensom
Utgående in-arbeta.fortsattfrisk ochförblivithadeeller hon att

delsmedårligen justerasskall därförförtidspensionerkomstrelaterade
realin-denhalvadelsprisnivån KPI,allmännai denförändringen

i principhar. Avförvärvsarbetandedekomstförändring sammasom
prisut-tillmed hänsynräknasgarantinivån årligenskallskäl även om

in-den realahänsyn tillmedreallöneökningar-och vidvecklingen -
förvärvsarbetande.komstförändringen hos de

medkompletterasskallförtidspensioneninkomstrelateradeDen en
någon in-tjänat ininte harförtidspensionärergarantinivå. De som

fåsådan skalllågendastersättning alls ellerkomstrelaterad ut-enen
föreslås delsnivån stigagaranteradegarantinivån. Denfyllnad tillupp

bland deminkomstutvecklingenden realaålder, dels medmed som
förvärvsarbetar.
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O

förslagTidigare13.1

betänkande Reformeratföreslog i sittPensionsarbetsgruppen pen-
administrativtförtidspensioneringen1994:20SOUsionssystem att

ålderspensioneringen ochfrånbortskulle förasfinansielltoch samman-
försäkringsgren.få särskildellersjukförsäkringenmed utgöraföras en

före-arbetsgruppenålderspensioneringenutformningMed den somav
detfömiåner-avgifter ochmellansambandstarktmedslog ett var-

sidansker vidförtidspensionernafinansieringennödvändigt av.att av
lik-harförtidspensionertalakundesjukförsäkringslösningenFör att

förmån itillavgörande försåtillvida rättensjukpenningmedheter att
skäl. Medmedicinskanedsattarbetsfömiåganbåda fallen ärär att av

tid-vid denarbetsskadekommittén SAKSjuk- ochtillhänsyn att
frånPensionsarbetsgruppenfrågor avstodmed dessaarbetadepunkten

föreslåtillinskränkte sigheltäckande förslag attutanpresentera ettatt
från ålderspensionssystemet.skulleförtidspensionatt separeras

all-betänkande Eni sittföreslogarbetsskadekommitténochSjuk-
rehabiliteringsjukdom ochvidförsäkringaktivochmän

Så-skulle slopas.ersättningsforrnenvaraktigaden1996:113SOU att
detta förslagskulle enligtförtidspension ersättassjukbidragväl som

långa, mellanrumjämna,vilken medmånadsersättning,med menen
aktivhävdavilleanledningarnaEnskulle attomprövas. enmanvarav

rehabiliteringsmöj-avskrivaoch intetillämpningförsäkringenssyn
för-med denkontaktskulle haFörsäkringskassan näralighetema. en

stärktfamiljeller henneshansförsäkrade ochdensäkrade och enge
verkar föradministration aktivtoch dessförsäkringen attkänsla attav
sysselsättningkanskeochaktivt livförutsättningar för ävenskapa ett

förvärvsarbete.och

ersättning13.2 En permanent

arbetsförmågannedsättningvaraktigVidförslag:Utredningens av
försäkrade hafjärdedel skall densjukdom med minstgrund enav

förtidspensiontillförtidspension. Rättersättning i formtillrätt aven
redovisats i kapitel Nuva-harkriterierenligt deskall prövas som

från 16 till 19förtidspension höjstillåldersgräns förrande nedre rätt
år.

fmansi-varit iutredningens arbete harutgångspunktema förEn attav
i sjukdomsin grundersättningar harfrikoppla allahänseendeellt som

övergång tillförespråkarUtredningenfrån ålderspensionssystemet. en
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allasammanhållen ohälsoförsäkring innefattarfinansiellt som er-en
på varaktighet.grund sjukdomsättningsfall oavsettav

långvarigtersättning vidden modell förUtredningen har övervägt
Sjuk- och arbetsskadekommit-arbetsförmåga föreslogsnedsatt avsom

från det behövstill skillnad SAKtén SAK, att en penna-men anser
värdefullt denohälsoförsäkringen.inom Detersättningsform är attnent

arbetsfömiåga fårsinvaraktig nedsättninghakan bedömas avensom
trygghet. därlångsiktig ekonomisk Etttill utsätterrätt system manen

eller hon med mycketomprövningar hanenskilde förden när stor san-
motverkar detta.återvända till arbetslivetkan kunnanolikhet aldrig

förtidspensionersättning i formmöjlighet tillDen permanent somav
förmånen,beräkningenförmed undantagfinns i dag bör, sättet avav

ohälsoförsäkringen.föreslagnaprincip oförändrad till denöverföras i
på tankar sti-fasta deemellertid anledningfinnsDet attatt ta om

framfördesåtervända till arbetslivetmulera förtidspensionärer att som
utred-deti direktiven, därhar betonatsSAK. Detta även attangesav

rehabilitering ochföreslå möjliggör aktivskallningen systemett som
framgårföreslår därför,Utredningentill aktivitet.uppmuntrar avsom

fått förtidspensionmöjligheter för denökadekapitel 14 och 15, attsom
pension.därigenom riskera sinstuderaarbeta ellerpröva utan attatt
år-i dag 16 -tordeåldersgränsen för förtidspensionnedreDen

fråga långtidssjuk-denna förkapitel behandlas10kunna diskuteras. I
med-människor medviktigtvidkommande.penningens Det är att unga

årsjuka i inteblivit skadade ellerellerfunktionshinderfödda ungasom
jänmåriga.jämfört med sina Ut-utsträckningi alltförsärbehandlas stor

undvikasståndpunkten det börockså denintarredningen attatt unga
ersättningsformer.varaktigaeller mindrelotsas in imänniskor mer

förtidspension,vidframstår starkare ärDessa ännuargument somsom
ålders-föreslår därförUtredningenersättningsform. attpermanenten

ålderår, dentill 19 dvs.förtidspension höjsför tillrättgränsen som
fallet vidlångtidssjukpenning. Liksomålder förföreslås lägsta ärsom

dennainte definitivtutredningens förslaglångtidssjukpenning är
utredningsarbeteunder detpunkt, kan komma omprövasattutan avse-

våren årredovisas under 1998.skallende ungdomar som

förtidspensionBeviljande13.3 av

beviljandenuvarande ordningen förDenUtredningens förslag: av
oförändrad till det föreslagnai principförtidspension överförs sys-

temet.
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förtidspensionbeviljaärendeaktualiserasdagens attI ettsystern om
försäk-ellerförsäkradedenansökan attantingen genomavgenom

förtidspension.fråganinitierarringskassan om
försäkrings-detta hosskall ansökaönskar pensionDen omsom

försäk-från densjälvfallet kommakanansökanImpulsen tillkassan. en
försäkrings-dockrekommenderarRiksförsäkringsverketsjälv.rade att

till för-tyderomständigheter rättfår redadenkassan, somom
reglerdeförsäkradedeninforrnerarföreligger,tidspension somom

pensionvilken gradinnehålla uppgiftskallAnsökangäller. somav
villönskemål eller honhanframförakanförsäkradesöks. Den även om

läkar-fogasansökan skallTillsjukbidrag.ellerförtidspensionbeviljas
hälsotillståndet.utlåtande om

ansöktförsäkrade hardenockså beviljaskanFörtidspension attutan
sjukpen-försäkrade hardenaktuelltkan blipension. när t.ex.Detom

sjukhusvård enligtersättning förellerrehabiliteringspenningning,
RiksförsäkringsverketsEnligtförsäkring AFL.allmänlagen re-om

sjukpen-utbytetillförsäkringskassanskallkommendationer att avse
be-så kandetförtidspensiontillersättning skereller snartning annan

avsevärdeller förarbetsfömiåga varaktigtförsäkradesden ärdömas att
beviljasbörFörtidspensionfjärdedel.framåt med minstnedsatttid en

tillstånd harmedicinsktdefinitivtkan konstaterasdet ettnär att mera
bli fram-bedöms kunnaåtgärder intearbetslivsinriktadeinträtt samt att

gångsrika.
socialförsäkringsnämnd.fattasförtidspensiontillBeslut rätt avom

ersättningtilldröjsmål kan rättbetydande avgörasintedetOm utan om
provisoriskt be-meddelaskyldigförsäkringskassanföreligger ettattär

sannolikadet finnsfattas,slutligt beslutpåavvaktanslut i ettatt om
väsentlig bety-och dettaföreliggertill ersättning ärskäl för rättatt av

vidtjänstemanSådant beslut kan fattasförsäkrade.för dendelse av
sådant bemyn-socialförsäkringsnämdenförsäkringskassan gett ettom

digande.
ersättningsformhafortsättningsvisskälfinnsDet ävenatt somen

arbetsför-nedsattvid varaktigttrygghetlångsiktig ekonomiskger en
praktikendel innebär idennaförslag imåga. Utredningens att nuva-

föreslås för-förändringarbibehålls.förtidspension De ärrande attsom
ålderspensionen ochförhållande tilli sättetfrikopplastidspensionen att

införandetinnebärersättningen modifieras. Dessutomberäknaatt av en
beviljas.längre kommersjukbidrag intelångtidssjukpenning attatt

frångå den be-några skäl fördock intemedförförändringarDessa att
Förtids-förtidspension.tillför prövninggällerslutsprocess rättavsom

beslut ibeviljasfortsättningsvispension bör därför även ett so-genom
cialförsäkringsnärnnd.
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Övre åråldersgränsen 6513.4

år föråldersgräns 65Nuvarandeförslag:Utredningens övre
kvarstår i detförtidspension systemet.nya

ålders-år65 denoch ATP-systemfolkpensions- övrenuvarande ärI
till detförtidspension. Med hänsynnybeviljandeför attgränsen av

inrymmaskallålderspensionssystemetreformeradeföreslagna stor
pensionsåldernågon allmänfinnasframtiden inteskall det iflexibilitet

finnasDock skall detålderspension.inkomstgrundadvad gäller en
Ålderspension 61 årsfrån och medkunnaskallåldersgräns.nedre tas

på livsinkornstprin-baserasföljd detålder. tillMen systemetatt nyaav
tidigarelivsvarigt lägrepensionsbeloppetårligablir detcipen pen-

sionen tas ut.
åldersgränsen tilldenförtidspensionsystemeti det sätta övreAtt nya

råkarfå konsekvensår skulleexempelvis 61 utatt person somensom
anspråk ålderspen-sintill iskulle hänvisasohälsaför att tapermanent

förhållande tilliberäknad minskningförsäkringsmässigtmedsion ut-
få mycketlivsvarigtriskerakategori skulleår.från 65 Denna atttag en

någottill val.möjlighetålderspension halåg inkomstrelaterad utan att
denfortsättningsvisårbör 65 övrebakgrund detta ävenMot varaav

ålderspension.nybeviljandeåldersgränsen för av
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förtidspensionInkomstrelaterad13.5

baserad deantagandeinkomst13.5.1 En
årendefyra bästa senastesexav

förtidspensioneninkomstrelateradeDenförslag:Utredningens
antagandeinkomstantagandeinkomst. Dennapå s.k.skall baseras en

i in-medeltalet de fyrahuvudregeln beräknasskall enligt avsom
pensionsfallsåret.åren föredekomsthänseende bästa närmastsexav

inkomstgrundadlagenkap 2 §enligt 4Pensionsunderlaget om
förpensionsgrundande beloppmed undantagskall,ålderspension av

antagandeinkomstensberäkningengrund förtillbamår, läggas av
samtligaskallmedelinkomstberäkningen görsstorlek. Innan pen-

beräk-prisnivå. alternativEnaktuelltillräknassionsunderlag upp
ochundertillämpasansökan vartkan efterningsregel personenom

partiellaellerhelaår vissahaftdessademinst er-treett sexavav
föräldra-arbetslöshet,sjukdom,utgått följdtillsättningar avsom-
drabbatsdå typisktunder tidersättningdvs. settledighet manm.m.,

detutsträckningsådaninkomstminslming i motsvararattenav -
innebärregel ävenersättning. Dennahelår med atthalvtminst ett

tillår kan läggasnämndaår förepensionsunderlag för närmast sex
fyrastorlek. Högstantagandeinkomstensberäkningförgrund av

användas.år kansådanaytterligare

Utgångspunkten

lång-vidersättningenutgångspunktendirektiven bör attEnligt vara
in-tidigareförsäkradespå denarbetsförmåga baserasnedsattvarigt

inkomstförhållandenaavspeglarinkomstbegreppEttkomster. som
beräkningen.till grund förliggatidsperiod börlängreunder en

börutredningen görasavvägningardekapitel 8I menarsomangavs
ersättningen.inkomstrelateradedenreglerna förutformningenvid av

långvarigt nedsattvidförsäkringutgångspunktfundamental ärEn att en
den inkomstpåsiktearbetsförmåga bör ersättaattta personensom

för-och fortsattförblivit friskhadehonfått han eller attskulle ha om
detutgångspunkt behövsdennaomfattning. Medi normalvärvsarbeta

Vidare kanersättningssystem.iantagandeinkomsters.k. även nyttett
realistisktgrund förtillliggainkomsterrelativt aktuella ettendast an-

hanframtidenfått iskulle hainkomstertagande de ompersonenom
funktionshinder. Avellersjukdomdrabbatshadehon inteeller av

frånförvärvsinkomsterersättningen baserasböranledningdenna en
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förhållandevis före sjukdomenbegränsad tidsperiod detnärmast att
eller funktionshindret inträffade.

långvarigautgångspunkt beräkningendet vidEn är att av er-annan
måni möjligaste stabilt in-lämpligt säkerställasättningar är att ett

tillämpa s.k.komstunderlag för antagandeinkomsten. Genom ettatt
ellerundvika kortvariga högahistoriskt inkomstunderlag kan attman

låga till sjukdomen eller funktionshind-inkomster alldeles i anslutning
långvarigsjälvständigt underlag vid beräkningenanvändsret av ensom
i allravaraktig ersättning deersättning. Förtidspensionen är somen

års65fram till dess vidflesta fall kommer betalas attatt ut personen
går ålderspension. detta skäl beräknasålder i Ersättningen bör av

minsta tidsrymdinkomster har tjänats in under vissgrundval enav som
arbetsoförmågadå drabbades till följdföre den tidpunkt avpersonen av

sjukdomen funktionshindret.eller
således till-ersättningsunderlaget börs.k. ramtiden förDen vara

bra prognosinstrument förräckligt för kunna tjänakort ettatt som
lång säkerställasamtidigt tillräckligt förframtida inkomster, attattmen

ersättningen riktigt avspeglar de förvärvsinkomstersättett personen
både lång förSåledes kan för ochhar haft under längre tid. enen en

ersättningenfå negativa konsekvenser. Slutsatsen blirkort ramtid att
arbetsförmågalångvarigt bör beräknas viss andelvid nedsatt som en av

något så aktuell medelinkomst.nären
också särskild tillfinns anledning hänsynDet att ta grupper som

beräkningen in-ligger till grund förunder den tidsperiod avsom
arbetslösa, sjukskrivna, föräldraledigakomstunderlaget har varit etc

underhar fått minskade förvärvsinkomsteroch den anledningensom av
år antagandeinkomstberäkningen.de ligger till grund försom

beräkning antagandeinkomstenHuvudregeln för av

beräknas antagandeinkomstenMed nuvarande regler i ATP-systemet
tvåenligt huvudregeln medelvärdet de högsta de fyra senasteavsom av

årens toppår fåinkomster. eventuellt s.k. kanpensionsgrundande Ett
slår till hälften. kapitelgenomslag till följd det igenom I 8stort attav

toppårpresenterades undersökning förekomsten vid be-aven egen av
räkningen antagandeinkomst. Statistiken inte belägg för för-attgerav

föregås årtidspensioneringar med ovanligt höga in-i allmänhet av
år inkomster något oftarekomster. Vidare tycks enstaka med höga

Ävenförekomma övriga befolkningen hos förtidspensionärer.hos än
toppinkomstår inte tycks finnas särskilt ofta i förtidspensionssam-om

höginkomstårenstaka till-manhang bör det allmänt undvikassett att
beräkningen antagandeinkomsten. Orsakenvikt vid ärmäts attstor av

ll S0/ 1997:166
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för-överskattningtillledakaninkomsterhögatillfälligtsådana aven
be-grund förtillfår liggaförsörjningsförmåga deframtidaväntad om

räkningen.
effektendämpaföralternativ antagan-två tänkbarafinns attDet

vidkommande-individensmed-förårenstakadeinkomsten ettav
denkundealternativet attDetinkomst.högförhållandevis varaena

tänk-Enberäkningen.grund förtillfår liggaallsinteinkomstenhögsta
borträknaalltså kunnaskulleregel attdagensförändringbar varaav

medel-beräknadärefterochårsinkomstenhögstaoch denlägstaden
självklartintedettvå Men ärmellersta.kvarvarandepå devärdet

inkoms-den högstainnebärbestämmelse attinföralämpligt att somen
också deninkomstenhögstagånger denMånga ärsidan.ställsten

nytillträddamånga deexempelvis förgällatordeDet ar-avsenaste.
förvärvsin-dokumenteradeintjänadeDenbetsmarknaden. senaste

in-framtidauppskattningenbästadenallmänhetikomsten utgör av
under-fallenskildamånga utgöridentjänandeförmåga, även enom
årsin-högstadenanledning bördenna ävenöverskattning. Aveller

alternativetandraDetantagandeinkomsten.förtill grundliggakomsten
år förantaldetutökainkomsten,den högstabeaktakunde att menvara

tillliggerårsinkomsterflerJuberäknas.medelinkomstenvilka som
fårgenomslagmindredestomedelvärdesberälmingen,självagrund för

ochSjuk-ochPensionsarbetsgruppentoppår.enstakaett
antagandein-förslaglämnadeSAKarbetsskadekommittén attom

storleksmässigt fyrademedelvärdetberäknasskullekomsten avsom
ireglernaförhållande tillIårens inkomster.demellersta senaste sexav

både densåledesförslagderasinnebär attATP-systemnuvarande
vilkaår förantaletutökningochsidanställsinkomstenhögsta aven
skallårantaletutökningEnberäknas.skallmedelinkomsten somav

får dock tillantagandeinkomstenberäkningenförgrundtillligga av
kravhögremån ställermotsvarandeiförsäkringenkonsekvens att

arbetsmarknaden.tillanknytning
ersättningensåledesföreslogarbetsskadekommittén attochSjuk-

medeltaletberäknasskallhuvudregelnenligtmånadsersättningvid
före-åren. Mandemellerstastorleksmässigt senastede fyra sexavav

ersättning. Femfå fullår förkrävasskulledetsamtidigt attslog att sex
sjättedelarfemmotsvarandeersättningskulleförvärvsarbeteårs ge en

altemativregel därocksåföreslogKommitténersättning.full me-enav
beräk-års ålder16från medår ochallaunderinkomsternadeltalet av

beaktas.åren intefemtedeldär avennas, men
ställskravhögredestoförsäkringen,ramtid is.k.längreJu an-

fulltnå tillskallenskildeför denarbetsmarknadentillknytning att upp
arbetsmarkna-nyetableradedeminstförsäkringsskydd. ärInte som

exempelvisgällerförsäkringsskydd. Detfulltståriskerarden utanatt
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börjat arbeta efter nyligen ha avslutat sina studier.har attpersoner som
alltförUtredningen tycker SAK:s huvudregel innebär strängtatt ett

försäkringsskydd.krav för komma i fulltatt upp
utredning huvudregelnVisserligen denna bedömningengör även att

skall ersättningsunderlagetför beräkningen förtidspensionen attav vara
sexårsperiodinkomstförhållandena under den före-skall avspegla som

går pensionsfallsåret. Antagandeinkomsten bör dock motsvara genom-
åren.årsinkomstema under de aktuellasnittet de fyra högsta Detsexav

två förmånsgrundande årsinkomstema läm-lägsta deinnebär deatt av
återstå-antagandeinkomsten beräknas debeaktande och attutannas

sådanårens Med beräkning avspeglas den för-ende fyra inkomster. en
dittillsvarande, relativt begränsad tidsperiod,säkrades under uppar-en

åreller med tillfälligbetade faktiska inkomstförvärv. Ett ett enpar
påverkar årarbetsinsatsen inte utfallet. Enstaka medminskning av
påverkar i mindreexceptionellt höga inkomster antagandeinkomsten

toppår fårutsträckning med dagens regler. eventuellt genomslagEttän
alltsåfjärdedel. betydande utjämning automatiskt,med Det sker enen

regel den högsta inkomstenvilket minskar behovet säger attav en som
får medelvärdesberäkningen. Vidare innebärinte alls finnas med i ut-

årförslag det krävs fyra för komma i fullt in-redningens attatt upp
års aktuell anknytning till arbetsmarknadenkomstskydd. Tre ger en er-

fjärdedelar full ersättning.sättning motsvarande tre av
Enligt dagens regler inkornstrelaterad förtidspension ATPom

till beräkning antagandepoäng.finns villkor för Förrätt attett av an-
skall kunna beräknas krävs pensionspoäng finns förtagandepoäng att

åren år dåtvå fyra innan det pensionsfallet in-minst de närmastav
konsekvent genomfört eftersom det finnsträffade. Kravet dock inteär

pensionspoäng beräknas detalternativ regel innebär kanatten som om
årfinns och den sjukpenninggrundandepensionpoäng för minst ett att
för pensionsfallet lika med ellerinkomsten SGI vid tidpunkten är

år.i januarihögre basbeloppetän samma .
förslag inte något villkor förUtredningens innefattar formellt att

fåden enskilde skall tillgodoräkna sig antagandeinkomst. Denen som
två år årenhar pensionsunderlag för endast eller de närmastett av sex

fårinnan pensioneringen emellertid antagandeinkomst meden som,
till ersättningsnivå föreslås,hänsyn den inte räcker för kommaattsom

garantinivå föreslås. två årenden Om inkomsterna under deöver som
påligger den högsta nivå beaktas i försäkringen 7,5 basbeloppsom

kan den inkomstrelaterade förtidspensionen visserligen komma att
garantinivånöverstiga aning, det krävs i praktiken pensions-en men

år få någotunderlag för för verkligt utbyte.atttre
frågaviktig hur krav skall ställas på aktuellEn är stränga som an-

knytning till arbetsmarknaden. Med utredningens förslag krävs det fyra
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har.inteförsäkringsskydd. Defå fulltföraktuella inkomsterårs somatt
någon in-får inteåren skulleaktuelladeunderi landethärarbetehaft

ersättningställetfår ialls,ersättningkomstrelaterad utan en
garantinivån.

omfattandeförtidspensioneringföregåsgångerMånga av enen
ocksåförekommerrehabiliteringsåtgärdermedPeriodersjukfrånvaro.

årenunderarbetslösvaritfall harvissaofta.förhållandevis I personen
arbetslöshetsersätt-sjukpenning,förtidspensioneringen.innannärmast

ingå ikommertransfereringarskattepliktiga attandraoch pen-ning
denberäkningengrund förtilldärmed liggaochsionsunderlagen av

storlek.förtidspensionensbestämmeri sinantagandeinkomst tursom
full kom-intetrygghetsförsäkringrespektiveföljdtillMen gerattav

periodersådanaunderinkomsternainkomstbortfallet ärförpensation
möjligtvaritstället hadeidet atthade förvärvatsvadlägre än omsom

förtidspensio-inkomstrelateradedenblirDärförförvärvsarbeta. även
beräkningengrund förtillinkornstår liggersådanalägre av an-omnen

tagandeinkomsten.
sexårs-aktuellaunder denårsinkomsternatvå lägstadeGenom att

års sjuk-fördockdetfinns ettbortskall räknas utrymmeperioden par
därmedochantagandeinkomstenarbetslöshetellerskrivning attutan

kunnadettatordeExempelvisnegativt.påverkasförtidspensionenäven
på-behöverintenormalfalletsjuklighet ibegynnandeinnebära att en

storlek.förtidspensionensverka

sjukfrånvaro,omfattandemedskyddaBehov att grupperav
förtidspensioneringeninnanarbetslöshet etc

underårsinkomstemahögstafyrasåledes deskallhuvudregelnEnligt
beräkningengrund förtillliggasexårsperiodenaktuella av an-den

räknasskallårsinkomsternatvå lägstadeGenomtagandeinkomsten. att
arbetslöshetsjukskrivning,årsfördetfinns m.m.bort ettutrymme par

på-förtidspensionendärmedochantagandeinkomsten ävenattutan
ellerföregås iblandförtidspensioneringMennegativt.verkas merav

tidsperioderunder längrearbetslivetfrånfrånvaromindre permanent
förtids-innanomedelbartlångtidssjukskrivnavaritår. hartvå Vissaän

arbetslös-medsjukskrivningarlångaAndra harpensioneringen. varvat
Åter föräldraledighet,långefterinsjuknatharandrahetsperioder. en

period medsammanlagdomfattandede haftföljdenmed den er-att en
socialförsäkringen.frånsättning

tillfreds-detohälsoförsäkring är ettinslag iviktigt attEtt gesen
tillinkomsterminskadedrabbatshardemskydd förställande avsom

för deangelägetsärskiltDettaarbetslöshet, ärsjukdom,följd m.m.av
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försäkringsersätt-kommer haersättningsfallen. De attpermanenta som
ålderspensio-tillförsöijningskälla framsin huvudsakliganingen som

detpåtagligt förtidspension endastfå lägreskall inte behöva avennen
arbetslöshets-med sjukpenning,omfattande perioderde haftskälet att

grund för antagandein-år ligger tillunder deersättning etc sex som
förtidspensionen base-därför undvikasbörkomstberälmingen. Det att

social-utsträckning innefattar andraipå inkomstunderlag storsomras
försäkringsersättningar.

förekommande fall bördet iprincipiella skäl förfinnsDet att vara
faktiska transfe-enbart denbakomliggande inkomsten och inteden s.k.

antagandein-för beräkningenskall ligga till grundreringen avsom
har legatden inkomstbakomliggande inkomstMedkomsten. somavses

arbetslöshetsersättningensjukpenningen,till grund för beräkningen av
försäkringsersätt-skullelönen.nonnalfallet den vanliga Annarsietc,

grundvalberäknasförtidspensioneringen kommaningen inom att av
delåtminstone tilluteslutande ellersådana årsinkomster storsom

med respektiveinkomstbortfall. ochför Isjälva ersättningar attutgör
inkomstbortfalletkompensation förtill viss delförsäkring endast ger

påendastberäknadförtidspensioneringenkompensationen inomskulle
låg redan harotillfredsställande förblidessa ersättningar grupper som

ersättningsnivåutgår fråninkomster. Omminskadedrabbats enmanav
förtidspen-och 65 inompå sjukförsäkringeninom80 procentprocent

varit sjukskriven hela denharskullesionssystemet pe-en person som
fåantagandeinkomstenberäkningenligger till grund förriod enavsom

vad han eller honungefär hälftenpensionsnivå motsvarande endast av
0,650,800,52.tidigare i lönhade

bakomliggande in-medföreslogPensionsarbetsgruppen ett system
ålderspensionsrätt. För-intjänandereglerna förkomst beträffande av

ålderspensions-tillgodoräknasindividen skulleinnebarslaget extraatt
försäkrings-å sidan den utbetaldaskillnaden mellanför helarätt ena

olikabakomliggande inkomsten. Iå sidan denersättningen och andra
uppnåbland föromgångar förslaget modiñerats,har sedan attannat en

fråndepartementspromemoria Genom-administrativ förenkling. I en
inkomstgrundadRefonnerat pensionssystem-lagförandegruppen om

den enskildeålderspension, 1995:41 föreslogsDs utöverattm.m.
s.k.förmånen skulle tillgodoräknaspensionsrätten för själva pensions-

motsvarande procentenhetergrundande belopp för fiktiv inkomst 10en
departe-förmånen. nyligen publiceradeden utbetalda Enligt denav

frågor,ålderspension finansiellamentspromemorian Inkomstgrundad -
finansi-dock Genomförandegruppen främstDs 1997:67 har avm.m.

avstå frånskäl valt lägga framella administrativaäven att att ettmen
sådant administrativa skäl hade det varit fördel för kon-förslag. Av en

förtidspensionssystemet det refonneradestruktionen det omav nya
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pensions-medordninginnefattathade extraålderspensionssystemet en
För-föräldrapenningarbetslöshetsersättning, etc.sjukpenning,förrätt

aktuelladedradåhade kunnat atttidspensionssystemet nytta pen-av
ålderspensions-fastställas förändå skullebeloppensionsgrundande

något förslagintedetändamål. När presenteras om pen-systemets nu
arbetslöshetochsjukdomvidinkomst etcbakomliggandeförsionsrätt

skulleålderspensionssystemetreformeradedetförinom manramen
pensionsgrundande beloppmotsvarandetänka sigförstås kunna att

för-Etträkning.förtidspensionssystemetsförsärskiltfastställasskulle
förtidspensions-uteslutande förinkomsterbakomliggandefarande med

administra-alltförbliemellertid kunnaskullevidkommandesystemets
tillvägagångssättetprincip förutsätterIkostsamt.betungande ochtivt

informationfullständigsamla in samt-måsteförsäkringskassan omatt
skulleDärtillförvärvsinkomst.förloradförersättningarindividersliga

ersättningsnivå hardenuppgiftertillgång tillkrävasdet somom
bakgrund ersätt-minstfall. Inte attenskiltvarjei mottillämpats av

blidet kunnaförefallertiden ett tungar-ningsnivåema varierakan över
betat system.

in-minskadedrabbatshardemskyddaEtt sätt att avannat som
skulle kunnaarbetslöshet, attsjukdom,följdtillkomster varam.m.av

arbetslöshetsersätt-föräldrapenning,sjukpenning,medperiodergöra
antagandeinkomsten.beräkningenvidöverhoppningsbaraning avetc

arbetsskadekomrnittén. LiksomochSjuk-föreslogslösningDenna av
påförslagsittkommitténgrundadePensionsarbetsgruppen

grundvalskall beräknasförsäkringsersättningenuppfattningen avatt
innebäraÄven troligendockskulleförfarandedettaförvärvsinkomster.

talarkostnader. Dettaoch emot ettadminstrativa insatserbetydande
tid.överhoppningsbars.k.byggersystem som

beräkningsregel föralternativtillämpaMöjlighet att en
antagandeinkomsten

denågontillämpaalltsåskäl talaradministrativa emot attFrämst av
tid-överhoppningsbarochinkomstmetoder-bakomliggande som

omfattande sjuk-medskyddaföreslagits förtidigare har att grupper
inteförtidspensioneringen. Förarbetslöshet innan attfrånvaro, so-etc

ökningfå alltförskallcialförsälcringsadministrationen stor ar-aven
hardemskydd förlösning tillenklaresökabetsbördan bör somenman

ellerarbetslöshetsjukdom,till följdinkomsterminskadedrabbats avav
metoddå efterböranledning. Manliknande strävanågon somenannan

idå tillämpasdenochregelmässigt stortillämpasbehöverinte som
schablonberälcningar.byggautsträckning kan
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årsinkomstemaEnligt huvudregeln skall de fyra högsta under den
sexårsperiodenaktuella ligga till grund för beräkningen antagan-av

två årsinkomstemadeinkomsten. skall räknas bortGenom de lägstaatt
årsfinns det för sjukskrivning, rehabilitering, arbets-ettutrymme par

och förtidspen-löshet antagandeinkomsten därmed ävenutan attm.m.
påverkas negativt. ekonomiskt skydda föräldraledigasionen Att är

järnställdhetspolitiskt inslag,dessutom nödvändigt eftersom rättenett
oftare och utsträckning kvin-föräldraledig utnyttjas i störreatt avvara

ytterligare skäl individens vilja delta iEtt ärän att att re-nor av
habilitering skulle kunna hotas.annars

utgångspunkt eko-ohälsoförsäkring principiella skälEn är att en av
har drabbats minskade in-nomiskt bör försöka skydda dem som av

undvikakomster till följd sjukdom, arbetslöshet Detta företc. att attav
den inkomstrelaterade försäkringsersättningen vid ohälsapermanenta

påförtidspension beräknas basis inkomstunderlag i sin be-turav som
står förlorad förvärvsinkomst sjukpenningersättningar för etc..av

föreslårUtredningen därför det skall finnas möjlighet efteratt att
ansökan utnyttja altemativregel vid beräkningen antagandein-en av
komsten. Altemativregeln syftar till skydda dem under den ak-att som

sexårsperiodentuella arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga ellervarit
haft andra dagersättningar för förlorad förvärvsinkomst, och som av

fåttanledningen reducerade pensionsgrundande inkomster.den har För
kalenderår två sexårs-varje under den aktuellautöver personensom -

form arbetslöshetsersättning, sjuk-perioden har haft ersättning i av-
m.fl. dagersättningar för förlorad förvärvsin-penning, föräldrapenning,

år årskomst motsvarande minst halvt heltid, läggs ytterligare ettett
pensionsunderlag till grund för beräkningen antagandeinkomsten.av

sådana år således antagandeinkomstenden haft beräknasFör tresom
årensmedelvärdet de fyra högsta de sju pensions-senastesom av av

underlag. På kan antagandeinkomsten komma be-motsvarande sätt att
åtta,räknas medelvärdet de fyra högsta de nio ellersenastesom av av

åren sexårsperiodentio under den aktuella har haft fyra,om personen
sådana år.fem eller skall alltså möjlighetDet grundaattsex vara er-

sättningen på maximalt tio år föregåttde har pensionsfallet. Densom
mån förmånligarealternativa regeln skall tillämpas i den den blir för

den försäkrade.
påAltemativregeln sikte särbehandla sådana pensionsunder-tar att

lag blivit lägre nomialt till följd under minstän attsom av personen
halva kalenderåret inte har kunnat förvärvsarbeta i full utstäckning. Det
finns antal dagersättningar för förlorad förvärvsinkomst be-börett som
aktas i altemativregeln: arbetslöshetsersättning enligt lagen 1973:370

arbetslöshetsförsäkring, kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagenom
1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd, ersättning enligt lagenom
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förordningenenligtdagpenningarbetslöshetsersättning,1997:238 om
lagenenligtutbildningsbidragsärskiltaktivitetsstöd,1996:1100 om

ersättningellersjukpenningutbildningsbidrag,särskilt1996:1654 om
sjuk-ellerarbetsskadeförsäkring1976:380lagen4 §enligt 6 kap. om

sjuklönpersonskadeskydd,statligt1977:265enligt lagenpenning om
långtidssjuk-sjuklön,1991:1047§ lagenenligt 20ersättningeller om

smittbärar-havandeskapspenning,föräldrapenningförmåner,penning,
ellersrnittbärare när-tillersättning1989:225enligt lagenpenning om

förledighetochersättning14651988:lagenenligtståendepenning om
merkostna-förersättningsåvittVårdbidrag,närståendevård, utom avser

utred-enligtreglersåväl dagensenligtförtidspensionder somsamt
tillslåsskallersättningarpartiellamedförslag. Dagar sammanningens

meddagersättninghalvmedtvå dagar motsvarardvs.dagar,hela en
ersättning.hel

försäkringskassanskall göraförtidspensionbeviljandetVid enav en
ekonomiskadensäkerställaförbland attutredning,grundlig attannat

fråganbörmed dettasambandfastställd. Ikorrektblirersättningen om
aktualiseras.antagandeinkomstenförberäkningsregelnalternativaden

skallförvärvsinkomstförloradfördagersättningardeFlertalet somav
adrninistre-försäkringskassansådanaaltemativregelni ärbeaktas som

föruträkning avgöramaskinell attkunnadärförbör görasDet enrar.
utsträckningdenersättningar isådanahaftharhuruvida sompersonen

Försäkrings-beräkningssättet.alternativafå utnyttja detkrävs för att
ersättningarövrigavilkaenskildedenockså informerabörkassan om

beräk-alternativautnyttja detfåmöjlighetenförbetydelsehar attsom
då ankommabörarbetslöshetsersättningar. Detblandningssättet, annat

arbetslöshetsperioderuppgiftermedkompletteraenskildeden att om

m.m.
försäk-förmerarbetevisstfrågablidetfall kanenskilda ettI om

beräknings-alternativadentillämpavidkommanderingskassans att
admi-blihantering behövadennaintedockbörregeln. Sammantaget
kunnaaltemativregelnkommerförsta attdetbetungande. Förnistrativt

arbetslös-perioderomfattandehafthardemendastutnyttjas avsomav
årsin-två lägstabort deräknabestämmelsengenerellaDen atthet etc.
andradetskydd. Förtillräckligtfallflertalettorde ikomstema ettvara

administrerasersättningardeberäkningenmaskinellabör den somav
hantering.enkelförhållandevistillbidrakunnaförsäkringskassan enav
föregåsförtidspensioneringarmångaklarlagt hurinte avDet är som

åren. Oavsettdeminstunderfrån arbetslivet senastefrånvaro tre sexav
skyddaväsentligtdockdethandla attdet kan ärmångahur ompersoner

be-avgörandehafall kanenskildadet iekonomiskt, eftersomdem en
förtidspension.på derasstorlekentydelse för
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Pensionsfallsåret

pensionsfallsårföreslår förändring hur begreppetUtredningen ingen av
Enligt nuvarandetill förtidspension.vid prövningskall tolkas rättav

möjligtsåpensionsfallettidpunkten förbestämmelser nära somavses
nåttarbetsförmåga detförsäkradesi denansluta till nedsättningenatt

tillförvaraktighet förutsättesfråga grad ochstadium i rättsomom
tillämpningen börUtgångspunkten försjukbidrag.förtidspension och

dåvid den tidpunktha inträffatskallpensionsfalletatt ansesvara
kan betraktasoch nedsättningenarbetsförmågan blivit nedsatt som

varaktig.

Inkomstunderlaget

in-lagenenligt 4 kap 2 §årsvisa pensionsunderlags.k.De omsom
för detskall fastställas inomålderspensionkomstgrundad ramen re-

underlaganvändasålderspensionssystemet bör kunnafonnerade som
långtids-ochinkomstrelaterad förtidspensionockså vid beräkningen av

eventuella pensions-avdrag förDock skall detsjukpenning. göras
antagandein-barnår. Beräkningenbelopp avseendegrundande av

medsåledes enligt huvudregelnförtidspension skallvid göraskomsten
föregårårunder deutgångspunkt pensionsunderlageni pen-somsex
skall beräk-alternativa regelnsionsfallsåret. tillämpandet denVid av

åtta, niode sju,pensionsunderlagen underpå grundvalningen göras av
pensionsfallsåret.år föregårtioeller som

reformeradepensionsunderlagen i detförfinns flera skälDet att
också ohälsoförsäk-kunna tillämpas inomålderspensionssystemet bör

ringen:

skattepliktigaförvärvsinkomster olikasåvälDe inkluderar som-
transfereringar.

plikttjänstgöring.för studier ochinnefattar pensionsrättDe-
ålders-för det reformeradefastställas inomDe kommer att ramen-

någon administra-skulle knappast innebärapensionsreformen. Det
förtidspensionssam-använda dem itiv merkostnad ävenstörre att

manhang.
år för pensions-på skall tillämpastak 7,5 basbeloppDet per som-

årsskiftet knytas tillfrån med 2000/2001underlagen kommer och att
använda dessaden allmänna inkomstutvecklingen. Genom att pen-

siktallmänna ohälsoföräkringensionsunderlag kan därför den
bibehålla totala försäkringsskyddet.sin roll för det
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normaltvilkentaxeringen, ägervidförstbestämsPensionsunderlaget
Vid för-in.tjänatsharinkomsternadetåret efteraugustii att enrum

därför uppkommaåret detkanundertidigareskertidspensionering som
någotår. Omför dettapensionsunderlagetbestämmaproblem pen-att

beslutetfastställt vidbeslutsåret inteåret före ärförsionsunderlag
hänsynpreliminärtbestämmasförtidspensionen utanmåste således

det fattasförutsätterpensionsunderlag. Dettaårets atttill det sistatagen
saknadedetförtidspensionen närstorlekenslutligt beslutett om

i daganvändsfastställas. Dettakunnatharpensionsunderlaget systern
§ AFL.kap. 2i 20reglerasochförtidspensionfastställandevid aav

ersättningbeslutfall fattaskall i dessa attFörsäkringskassan ett om
bestämsOm detbelopp.preliminärt attmedbetalasskall ett senareut

denOmutbetalas.dettaskallbeloppmed högreskallersättning utges
försäkradeså denbelopplägretill ärlederavstämningenslutliga ett

honellerhanendastbeloppöverskjutandeåterbetalaskyldig att om
uppgifts- ellersinfullgöraunderlåtituppgifter,oriktigalämnat att an-

utgått medersättningförorsakatpåmälningsskyldighet, sätt attannat
ersättningför höguppburitobehörigeni övrigtellerbeloppför högt

föreslårUtredningeninsett detta.borde haskäligeneller honoch han
föreslagnafråga deniskall tillämpasförfarande ävendetta nyaomatt

förtidspensionen.

pensionsunderlagenPrisindexering av

pensions-skallförtidspensioninkomstrelateradberäkningenVid av
allmännaförändringar i dettillhänsynmedräknasunderlagen om

föränd-förhållande tilliskall räknasPensionsunderlagenprisläget. om
och detunderlagetårrespektivemellanbasbeloppetiringen avsersom

beräkningenår avser.som

ersättningsnivå på 6513.5 En procent

skallförtidspensionenErsättningsnivån iförslag:Utredningens
antagandeinkomsten.65 procent avvara

sjukfall. Ii börjanersättninghögbörOhälsoförsäkringen ettavge en
långvariga sjuk-också deuppfattningenredogjordes förkapitel 10 att

skälen förnivå.motsvarande Ettersättning attfallen bör avges en
begynnelseersättninglångtidssjukpenningensnivåtillämpa samma

sjukförsäkringen. Itillanknytningersättningsfonnsdenna näraär nor-
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malfallet kommer troligen långtidssjukpenningen betalas underatt ut
förhållandevis begränsad tidsperiod, det i enskilda fall kanävenen om

komma handla längre tider.att om
För de ersättningsfallen, de övergåtthar i för-permanenta som en

tidspension, finns det emellertid för andra ställningstagandenutrymme
beträffande hur ersättningsvillkoren skall utfonnas. Grundläggande är
givetvis förtidspensionema skall hög inkomsttrygghet för dematt ge en

fått arbetsförmågamedicinska skäl sin förlorad. dettaAvsom av se
måsteskäl själva ersättningen förhållandevis hög jämfört med ti-vara

digare förvärvsinkornster. finns emellertidDet rad omständigheteren
talar för förtidspensionema någotkan ha lägre procentuellattsom en

ersättningsnivå jämfört med den nivå 80 i kapitel 10 fö-procent som
reslås långtidssjukpenningensför vidkommande.

En förtidspension kommer i normalfallet betalas under fleraatt ut
års tid. fick årDe sin förtidspension beviljad under 1996 cirkasom var

år52 i genomsnitt. kan ha förtidspensionenDessa underväntas en
period år går ålderspension.13 i medeltal, innan de i vissaFöröverav

kommer förtidspensionen den huvudsakliga försörj-attgrupper vara
årtionden.ningskällan under

Efter avvägning åmellan sidan intresset hög begynnel-en ena av en
senivå för åersättningen och andra sidan möjligheten för förtidspen-
sionärema tid kunna del förrnodad framtida standard-överatt ta av en
förbättring bland de förvärvsaktiva kommer utredningen till slutsatsen

det intresset få förhållandevisbör vid utforrn-vägaatt tungtsenare
ningen inkornstrelateradeden förtidspensionen. Valet begynnel-av av
senivå för förtidspensionen innebär i princip avvägning hur denen av
sammanlagda ersättningen skall fördelas tiden. Särskilt deöver som
förtidspensioneras i år kan ha intresse anpassning sinunga av en av
försäkringsersättning till realinkomstökningen hos dem arbetar.som
Men det innebär samtidigt ersättningsnivåden procentuella kan be-att

hållashöva aning.nere en
Utredningen har tidigare redogjort för behovet hög ersätt-av en

ningsnivå såväl långvarigavid kort- sjukskrivningar. Vanligtvis ärsom
svårtdet eller omöjligt i det medellångakorta och perspektivet ställaatt
eller dra ned sin och den eventuella övriga familjens kon-om egen

sumtion. Möjligheterna för den enskilde långsiktigtplanera in-att
skränks dessutom det inte kan någon någorlunda säker be-görasattav
dönming hur länge sjukfallet pågå.kan vid förtids-Menväntasav en
pensionering gäller inte dessa förhållanden på Förtidspen-sätt.samma
sionen skall enligt utredningens förslag ersättnings-permanentvara en

Eftersomfonn. det inte bör ske någon löpande omprövning för-av
månen har den enskilde långsiktig ekonomisk i bottentryggheten som
innebär långsiktigökade möjligheter till planering. Efter bortavaroen
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år har denflerakanskeelleriförvärvsarbete harfrån ett en-varatsom
sin konsum-delvissmöjlighet läggatid ochhaftskilde ofta att avom
till denövrigtitillvarosinutsträckningnågonoch ition nyaanpassa

situationen.
också detförtidspensionema gör atthoslångsiktighetenSjälva

ålders-medersättningsvillkorenjärnställahandstillligger närmare att
Ålderspensionsystemetssjukförsäkringen.medpensionema änsnarare

försörjningsnivåvilkenföri praktikenersättning sam-sätter normen
arbetslivet.lämnatharrimligt demför permanenthället är somanser
nuvarandeersättningsnivån inomintevisserligenkanskälradAv en

betän-i dettamed denjämförasoch ATP-systemfolkpensions- som
förenklatStarktvidkommande.förtidspensionemasföreslås förkande

nuvarandeersättningsnivån isammanlagdadendockkan säga attman
degenomsnittet60-67cirkaålderspensionssystem procentutgör avav

före-Dettillväxt.ekonomisknormalvidårsinkomstema15 högsta
annorlunda kon-harålderspensionssystemetreformeradeslagna en
generelltpensionerungefär lika settstruktion omväntas storagemen

hygglig tillväxt framöver.blirdet
givetvisersättningsnivån inskränksfritt bestämmaMöjligheten att

finansielladeninomskallfönnånerna totalt ram somsettatt rymmasav
ersättnings-detslår fastdirektivUtredningenstillgänglig. attfinns nya

perspektivetkortaarbetsfönnåga i detlångvarigt nedsattvidsystemet
för-nuvarandeenligtutgiftsnivå gällerinom denhålla sigskall som

desåförtidspensionema postutgör tungEftersomhållanden. aven
intedetarbetsförmåga harnedsattlångvarigtutgifterna församlade
Engenerelltförmånerväsentligt högre sett.aktuelltvarit övervägaatt

ungefärskalltotaltdethar varit settutgångspunkt systemet geatt nya
Tilläggsdirek-innebär.nuvarandeförrnånsnivåer systemsomsamma
sjunkandesuccessivttillskall leda ut-förslagendocktiven säger att en

lång sikt.medellång ochgiftsnivå på
någotmedrimligtförtidspensionviddetovanstående skälAv är en

ersättningmed denjämförtersättninginkornstrelateradlägre gessom
förtidspensionErsättningsnivån vidlångtidssjukpenning.tid medunder

baserasantagandeinkomst65bör genom-procent somenavvara
sexårsperio-under denårsinkomstemahögstade fyra senastesnittet av

den.
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inkomstrelateradeIndexering denl3.5.3 av

förtidspensionen

förtidspension skallbeviljandetVidförslag:Utredningens enenav
grund för beräk-tillskall liggaDenantagandeinkomst bestämmas.

Antagandeinkoms-förtidspension.inkomstrelateradedenningen av
uppnårdåår individendetTill och medårligen räknasskallten om.

förändringenårt dels medantagandeinkomstenårs ålder justeras59
år delsår och juni t-l,mellan juni t-2prisläget KPIallmännai det

inkomstnivån såden allmännaförändringen ihalva realamed som
det reforme-förhar lämnatsförslagenligt detden skall mätas som

då individenårFrån med detochålderspensionssystemet.rade upp-
förhållande tillårt iålder antagandeinkomstennår års justeras60

fallandeår Vidår juni t-l.ochmellan juni t-2förändringen i KPI
ålder justerasi yrkesaktivbefolkningenirealinkomster an-

föränd-nedåt med halvaåldersgruppför dennatagandeinkomsten
realinkomstnivån.i den allmännaringen

reallöneutvecklingentillUtgående förtidspensioner bör anpassas

försäkras iförsörjningsfömiågan skallframtidadenDet är ensom
försäkringenfunktionshinder börsjukdom ellerohälsoförsäkring. Vid

nivåpå denförvärvsinkomstenförlusteninte baraersätta somav
förlorad,arbetsförmågan gickdåvid tidpunktenhade utanpersonen

eller honhaninkomstökningframtida realaockså förväntadeden som
fortsätta arbeta.möjligtvaritfått del det hadeskulletroligen attav om

följaförtidspensionen börinkomstrelateradeskäl denAv somsamma
följa medbör denlönelägetuppåt i allmännavid tillväxt detmed en

de yrkesaktiva.faller blandnedåt reallönernaom
habeviljas kommerförtidspensionen ersätt-De attär närungasom

årtionden.under Kopp-försörjningskällahuvudsakliganingen sinsom
allradärförlöneutvecklingförvärvsaktivas störstlingen till de är av

antagandeinkomstenår. Ompensioneras ibetydelse för dem ungasom
reallönervid stigandeförtidspensionenkommerendast prisindexeras

förlora sittförmed tidenpå arbetsmarknadenför dem stegatt steg re-
in-urholkninginnebäravilket i realiteten skullelativa värde, aven

tidsperiodlängreförsäkringen. Underkomstbortfallsprincipen i ären
förvärvsarbetandeblandinkomsttillväxtsannolikt realdet högst att en

inkomstnivån utvecklasallmännaOavsett hur denkommer ägaatt rum.
förtidspensionä-skäl riktigtnybeviljandet det principiellaefter är attav
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reallöne-förvärvsaktivassåväl deförhållande tillifår följa medrema
försämringar.derasförbättringar som

inkomstindexeringinvändningar mot ren

inkomstrelateradeockså utgåendedärmedochAntagandeinkomsten
in-allmännafölja denprincipiella skälsåledesbörförtidspensioner av

förtidspensionenålder. Eftersom äri aktivför demkomstutvecklingen
detförvärvsinkomsterframtida ärförloradeförsäkringsersättning fören

nedåt medsåväl uppåtfår medföljaförtidspensionärerriktigt somatt
förvärvsinkomstema.i de realasvängningarna

fullstän-lämpligt hadet inteskäl fördet ärSamtidigt finns attatt en
inkomstut-allmännatill denantagandeinkomstenanpassningdig av

real-första skulledetarbetar. Fördemblandvecklingen renensom
vid-förförhållandevis kostsambli systemetslöneindexering kunna

hålla be-påkravställagrad kan detmotsvarandekommande. I att nere
bli alltförkunnaskulleårets ersättningförstaDetgynnelsepensionema.

såFrågan det ärinkomster. ärförhållande till tidigarelåg i somom
Mångafördelad.livspensiontotalasinönskar haförtidspensionärer

blevförtidspensionlön ochmellanskullehellrekanske stegetattse
nybeviljandeåret.ersättninghögrelativtfickoch demindre settatt en

långsiktig eko-behovetredovisadetidigaredetdet andra finnsFör av
funktionshindradesjuka ochförtrygghetnomisk van-personer som

försörjninghuvudsakligasinförtidspensionenhakommerligen att som
inkomstindexeringår.antal Enfalli vissaflera ochunder stortett ren

kraf-ganskaperiodvisrisk förmed sigförantagandeinkornsten enav
konjunktumed-medsambandvärdet. Irealadeturholkningartiga av

fullti värdeförlorakunnaförtidspensionemaskulle ut.gångar

lämpligt iinteFöljsamhetsindexering är
förtidspensionssammanhang

låta förtids-möjlighetkunnaFöljsamhetsindexering skulle attenvara
för-kanstandardhöjningallmännadel denpensionärema ta somav

Även refonneringenvidpensioneringstidpunkten.efterväntas av
pensionä-förframförtshar detålderspensionssystemet attargument

Vidrealinkornstförbättringen.framtidafå del denskall ta avrerna
utgåenderealinkornstindexeringskullereallönerstigande aven ren

skullestandardnivå siktpensionärensålderspensioner innebära att
konstruktionsådanhon blir. Enhan elleräldreoch bli högrestiga

för-behövaskullebegynnelsepensionenmedföraskulle dock att vara
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ifrågasatte pensionärer ihållandevis låg. Pensionsarbetsgmppen om
på in-totala livspension fördeladallmänhet önskar ha sin sättett som

låg begynnelsenivå ökar äldre deförhållandevis siktnebär somen
och pensionMånga skulle mellan lönkanske hellreblir. att stegetse

alltså hög be-fick relativtså möjligt och deblev litet settatt ensom
åren ålderspensionärde förstagynnelsenivå. bra pension underEn som

de ekonomiska be-inkomstutvecklingliteoch sedan närsvagareen
åldermed stigandeanspråken många gånger i takthoven och avtar

tidenfördelningrimligarekanske flertalet upplevs över avensomav
pensionsbehållningen.den totala

totalalivet denåstadkomma fördelningFör överatt aven annan
valtålderspensionssystemetreformeradelivspensionen har i detman

anspråkförstaårspensionen iberäkningenvid antagentaatt enav
Följsamhetsindexeringenrealinkomsttillväxt, tillväxtnorrn.framtida en
diskonteras, blandframtida tillväxtenbygger den annatatt antagna

ålderspensionär förväntasår nybeviljadtill antaletmed hänsyn som en
Begynnelsepensionen kan där-sin ålderspension.och därmed haleva

få stånd totala förvän-för till ochmed högre. Mensättas att sammaen
får förstamåste inkomstnivå pensionären detdentade livspension som

hadelångsammare takt vadåret utvecklas iframöver än som annarsen
Över förhållande tillutgående ipensionerfallet. tiden räknasblivit om

förmed avdrag för denbland de aktiva,inkomstutvecklingen normmen
begynnelsepensio-vid beräkningentillväxten tillgodoräknades avsom

uppgår tillårliga reala tillväxten framöverdenDet innebär attnen. om
räknasnivå prisskyddasskall pensionen attgenomsamma som normen

får pensio-reala blir högreinflationstakten. den tillväxtenmed Omom
påslag pensionen.priskompensationen, visst realtnären, utöver ett

ned vilket in-pensionen realtVid lägre tillväxt justerasän sett,normen
prisutvecklingen.fullt förpensionären inte kompenserasnebär utatt

tillämpaemellertid avgörande invändningarfinnsDet mot attett par
och därmedföljsamhetsindexering antagandeinkomsten även aven av
det första det inteutgående inkomstrelaterade förtidspensioner. För är

fördelning sinförtidspensionärer i allmänhet vill hasjälvklart att aven
begynnelsenivån relativtinnebärtotala förtidspension sättsattsom

deden sedan utvecklas i motsvarande gradhögt, änatt svagaremen
på såbland förvärvsarbetande. stället för ireala inkomsterna I sättatt

standardförbättring kan det kanskeförskott förmodad framtidata ut en
går i förtidspension löpande vill hatvärtom antas att enpersoner som

bland de för-direkt följsamhet till realinkomstutvecklingenmer
värvsaktiva. i särskilt hög grad gäller dem blir för-Detta kanske som

år. Jämfört med inkomstindexering inne-tidspensionärer i unga en ren
kring tillväxtnorrn högre risk förbär följsamhetsindexeringen en en

det andraåterkommande förtidspensionema.nedskrivningar Förav
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ganskatillupphovföljsamhetsindexeringmedskulle system enett ge
vissföljsamhetsindexering kringhantering. Entekniskomfattande en

beräknadförtidspensionfår sindeninnebärtillväxtnonn att genomsom
förtillväxtendentillgodoräknasdiskonteringsförfarande antagnaett

honhan ellertills desspensioneringstidpunktenfrånperioden atthela
förtidspensioneringstill-vidpå ålderBeroendeålderspension.övergår i

ålderspensionår tillantal framolikahandladetfallet kommer att om
förtidspensionärblirexempelvisEnolikaför somperson sompersoner.

periodförtillväxtendentillgodoräknas60-åring skulle antagna omen
år denpå förperiod 44handlaskulledetår, medanfyra somenom

utgåendeföljsamhetsindexeringår. Enfyllda 20vidpensioneras av
varjefördiskonteringsfaktorersåledes unikaförtidspensioner kräver

förtidspensionärskollektivetinomåldersgrupperOlikaåldersgrupp.
förmodligentiden. Detinkomstutvecklingfå olika överskulle vore

sigkunnatordekringfå uppslutning tesvårt systemett somatt som
svâröverskådligt.ekonomiskteventuellttekniskt och även

hälftenochprisförändringenmedIndexering av
realinkomstförändringen

följsamhetsindexering förtillämpasåledes olämpligtDet att envore
förtidspensionä-nybeviljadeförberäknasantagandeinkomstden som

någoniangelägetdetuppfattningenstår är ut-dock attKvar attrer.
följaförtidspensionemautgåendelåta defulltdock intesträckning, ut,

förvärvsarbetar.bland demrealinkomstutvecklingallmännaden som
börohälsoförsäkringenprincipentillgodoseförDetta att ge er-att om

vidinkomstbortfalletaktuellaförhållande till deniinte barasättning
framtida realadenockså förlustentillpensioneringstillfället, utan av

hanfått delskulle hatroligenenskildedeninkomstökning omavsom
arbeta.fortsättahade kunnathoneller

föränd-helameddelsårligen räknasbörAntagandeinkomsten om
all-i denförändringenmed halvadelsprisläget,allmännai detringen

standardanpassningvissPå så kanrealinkomstnivån. sättmänna aven
årensde förstasamtidigt ersätt-åstadkommas,förtidspensionema som

minskartill hälftenrealinkomstindexeringhållas Enkanning uppe.
Samtidigti reallönerna.svängningarnaförkänslighetockså systemets

reallöneförbätt-vidfulltföljer medinteförtidspensionärema utsom
de för-faller hosdå realinkomstemahälftende tillskyddasringar

den före-innebärinkomstindexeringmedJämförtvärvsaktiva. en ren
förtids-samladedenfördelningjämnarekonstruktionenslagna aven
ekono-långsiktiggradhögredärmedochtidenpensionen över aven

från förtidspen-få försörjningsinskalldemtrygghet förmisk som
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finansielltprisindexering blir detJämfört medsionssystemet. renen
utgiftsökningi gengäld vissbörjan,återhållande effekt isett enmenen

i ekonomin.realinkomstökningarblirdetom
dennautformningenkonkretafråga hur denkvarståendeEn är av

utgångspunktskall Enantagandeinkomsten ärindexering attut.seav
denuppgifterlätthanterlig. Deadministrativtindexeringen bör omvara

utläsasbör kunnaskall användasinkomstutvecklingenallmänna ursom
indexeringhanteringenoomtvistade. Helastatistik ochbefintlig avvara

kostnadsmässigtocksåmåsteförtidspensionerutgående accep-varaav
detförstås välkommetskulle detbakgrunddennatabel. Mot omvara
förändå fram inomskallinformationanvändagick tasatt ramensom

ålderspensionssystemet.reformeradei detindexeringenföreslagnaden

reformeradei detpensionsrättintjänadIndexeringsmetoden för
ålderspensionssystemet

ålders-reformeraderiktlinjerna för detriksdagenEnligt de antagnaav
räknasålderspensionsrättintjänadvärdetskallpensionssystemet omav

iinslagi samhället. Dettainkomstutvecklingentill syste-med hänsyn
till in-med hänsynlöpande omräkningförutsätter det görsattmet en

iprisutvecklingenmed enbartstället förkomstutvecklingen, i som
pensionsförmånemaskopplasDärigenomnuvarande ATP-system.

utgåendevilka deinkomsterdeutvecklingentillvärde urav
omräkningsådanmedförVidarefinansieras. attpensionerna en

allmännadenrelativtbehåller sitt värdepensionsrättintjänad
pensionsförmånema kan betraktasomräkninginkomstnivån. Denna av

därmed i vissoch fyllerpensionsförmögenhetenavkastningsom en
ellerpremiereservssystemiavkastningenfunktionmån ettsomsamma

skall skeOmräkningenbanksparande.vanligt attförräntan genomsom
i s.k.årliga förändringendenmedpensionsförmånema räknas ettom

inkomstindex.
medeltaltreårs glidandekonstrueratInkomstindexet är ett avsom

medpensionsgmndande inkomsterförändringen iden reala per person
året.prisförändringen detjustering för senaste

Även kopplas tillålderspensioner skallutgåendeutvecklingen av
samhetsindexering.följs.k.inkomstutvecklingenden allmänna genom

harålderspensionssystemetreformeradei detinkomstindexValet av
departementspromemorianegenskaper. Ibetydelse för systemetsstor

Ds:1997:67frågor,finansiellaålderspensionInkomstgrundad m.m.-
reformeradedetindexeringen iutformningvissa förslag tilllämnas av

deredogörelse förlämnas avväg-Vidareålderspensionssystemet. en
inkomstmått skallvalet detdet gällerhar gjortsningar när somavsom



166SOU 1997:Förtidspension...334

Valetreformeradei detför inkomstindexettill grundligga systemet. av
måldeförmåga uppfylla vissamått betydelse förhar attsystemets av

ålderspensionssys-reforineradeHuvudmålet för dethar satts upp.som
utgåendeoch depensionsrättemaintjänadedehar attansettstemet vara

vid beräk-tillgodoräknatsavräkningefterpensionema, somnomienav
genomsnittsinkoms-följa utvecklingenskallpensionen,ningen avav

alltsåskallålder. Indexeringenförvärvsaktiviför dem ut-ärtema som
inkomst-skillnader iså långt möjligt undvikersåformas storaatt man

måloch pensionärer. Dettaförvärvsverksammamellanutvecklingen
måttmedindexeringuppnås bäststandardstabilitet ettgenomom

förvärvsarbetande.för degenomsnittsinkomsten personper
mål,ytterligarefinnsstandardstabilitethuvudmåletsidanVid omav

målsådant fi-Ettreformerade ärdetrestriktioner, föreller systemet.
skall följasiktålderspensionsutgiftemastabilitet, dvs.nansiell att

stabilitet, dvs.samhällsekonomiskmålEttavgiftsinkomstema. ärannat
utvecklingenskall följasiktpensionsutgiftemautvecklingenatt av

finansiellt stabiltEttsamhällsekonomiskatotaladet utrymmet. sys-av
pensionsutgifterochavgiftsinkomsterdesskännetecknas atttem av

karaktäri-samhällsekonomiskt stabilttiden. Ettbalanserar systemöver
stabilandel lönesummanpensionsutgiftemas överäratt avseras av

stabilitetsrestriktionensamhällsekonomiskafinansiellatiden. Den upp-
samlademått förvärvsaktivasdemednås indexeringbäst ettgenom

inkornstsumma.
i detindexeringenvalts förmålforinuleringsarmnanvägdaDen som

långt möjligtsåålderspensionssystemetreformerade är systemetatt
härifrånavvikelsergenomsnittsindex,medindexerasskall attett men

hotas. Detfinansiella stabilitet,hand,i förstaskall göras systemets,om
utvandringen ökarobalanserfinansiellauppstå långsiktigakan t.ex. om

uppståsådana riskerar detfallminskar. Ibarnafödandeteller att enom
snabbareoch pensionsrätter änutgående pensionersituation där växer

Ålderspensionssystemetsmål standard-avgiftsunderlag.systemets om
finansiellt ellerobalanssåledes vidöverordnat,stabilitet är sam-men
från i för-indexeringfå stå tillbaka. Avvikelsehällsekonomiskt bör det
ålder skall intedem i aktivförhållande till genomsnittsinkomsten göras

åter-stabilitetenfinansiellatid, denske under längreeller änstörre, att
påsituationer ochtill i vilkainget förslagställs. 1997:67 lämnasI Ds

exaktaindexeringen skall ske. Densådan avvikelse ivilket ut-sätt en
utredasbalanseringsmekanismen skall förstden aktuellaformningen av

ytterligare.
inkomsterdefinitionen vilkaden exakta1997:67 beskrivsI Ds av

beräkningenföreslås indexberälmingen och hurligga till grund försom
redovisasi dessa delar. Härföreslås motiven för förslagettill samt

huvudsakliga inslagen.de
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år till64 skall liggamellan 16 ochförinkomsterEndast personer
ingårinkomstdefinitioneninkornstindex. Iför beräkningengrund av

och in-tjänstinkomsteri formpensionsgrundande inkomster avav
OcksåAFL.kap. 2 och 3 §§förvärvsarbete 11komster annatav

Äveningår. in-arbetslöshetsersättningarochsocialförsäkrings- m.m.
ingå.föreslås In-på 7,5 basbeloppintjänandetaketkomstdelar över

föreslås ingå.förtidspensionkomster i form av
inkomstmått.förändringen irelativadenInkomstindex skall mäta ett

årkalenderår skall för 1999ochvarjefastställasskallInkomstindexet
föränd-innebärindexkonstruktionenföreslagna100,00. Den attvara

medelvärde. In-glidandeinkomstmåttet skall beräknasiringen ettsom
förändringenprocentuellaså denår beräknasskallkomstindex för attt

år, år t-1 ochföljandetvå varandraindextalet mellan motsva-i
inkomstmåttetiförändringenårliga relativamedelvärdet deavrar

årenavseendeinkomstuppgifterskallDärmedåren ocht-4 t-l.mellan
årinkomstindex 2000.beräkningenföranvändas19991996 t.o.m. av

beräknasårs indexkommandeskallPå motsvarande ettsätt som
treårsgenomsnitt.glidande

utgåendeanvändas förskallinkomstindextillMed hänsyn att pen-
år innanfleraundvikas detdet bör1997:67isioner Ds tarattsägs att

pensionsförrnånema.påfår genomsslaginflationstaktenivariationer
påverka indexom-prisförändringaråretsbör detdetta skälAv senaste

iförändringenföreslås medPrisutvecklingenfullt mätasräkningen ut.
deflate-årår till juni t-l. Förstfrån juni t-2konsumentprisindex KPD

treårsperio-underiförändringen KPIinkomständringen attgenomras
perio-underi inkomsternaförändringenifrån nominelladenden dras

iförändringeninkomstförändringenreflaterasDärefterden. attgenom
till.år läggsår till juni t-1från juni t-2KPI

in-skall beräknaRiksförsäkringsverketföreslås1997:67I Ds att
år.varjeregeringenfastställasskallkomstindexet avsom

Ålderspensionssystemets för intjänadindexeringsmetod
utgåendeockså försannolikt användaskanpensionsrätt

förtidspension

försörjningsfömiåganframtidadet denutgångspunktEn ärär att som
eller funktions-Vid sjukdomohälsoförsäkring.försäkras iskall en

förvärvsinkomstdeninte baraförsäkringenhinder bör ersätta som per-
arbetsförmågan gick för-förtidpunktenha haft vidskulle attsonen

inkomstölming hanrealaockså förväntade framtidadenlorad, utan som
fort-hade varit möjligtfått del detskulleeller hon troligen attav om

förtidspensio-inkomstrelateradedenskälarbeta. Avsätta somsamma
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löneläget bör deni det allmännauppåt vid tillväxtfölja medbör ennen
yrkesaktiva.bland defallernedåt reallönemafölja med om

in-till den allmännaförtidspensionerutgåendekopplingEn av
åtgärd för dembetydelsefullsärskilttordekomstutveckling somvara en

sinförtidspensionenår harochförtidspensioneras i somsomunga
årde fyller 65fram till dessårtionden,försörjningskälla ihuvudsakliga

utgå-prisindexeringmedordningålderspension. Engår ioch över av
standard-måletstå strid meddärmed iskulleförtidspensionerende om

indexeringenIstället börförsäkringsersättningen. ut-anpassning avav
måttutgångspunkt imedförtidspensionergående stan-göras ett

så långa perioderförvärvsaktiva. Underblanddardutvecklingen som
ireallöneutvecklingpositivblitorde dethandlardet här sam-enom

hållet.
indexerings-aspekterför deredogjordesföregående avsnittI tre

ålders-reformeringenvid den fortsattabeaktandefrågan itas avsom
målethuvudsakliga1997:67 detEnligt Dspensionssystemet. är att

utgående ålderspensioner. Utöverstandardsäkringåstadkomma aven
ålderspensionssys-reformeradestandardstabilitet finns i detmålet om

till slutsatsenlederrestriktioner. Dessamål ellertvå ytterligaretemet
indexeringenbalanseringsmekanismer iinbyggasdet bör sys-att om

stabilitet hotas.samhällsekonomiskaellerfinansiellatemets
utgå-följsamhetenvidkommande börförtidspensionernasFör av

i yrkesaktivför deminkomststandardutvecklingenförmåner tillende
betraktasförtidspensionen börinkomstrelateradeålder prioriteras. Den

förvärvsinkomst.framtidaförloradförsäkringsersättning förensom
med in-någon utsträckning följabör iförtidspensionärenenskildeDen

försämringar.ellerfår förbättringaryrkesaktivadekomstmässigt när
ingalundainnebär dockstandardanpassningprioritering attDenna av

givetvisbetydelse. skulleDetskulle saknaaspektenfinansielladen
förtidspensionemafinansieringenuppstå svårigheter att trygga omav

offentligadeneller iobalanser iuppstå finansiellaskulledet systemet
någon buffert-inte harohälsoförsäkringeni Eftersombudgeten stort.

fåskulle obalansematillfälliga obalanser,fondering kan parerasom
långvariga fi-situationer medomgående.eller mindre Igenomslag mer

legitimtekonomin kan detoffentliganansiella problem i den attanses
får vidkännas vissålderspensionärerprecisförtidspensionärer ensom

också förtids-det förfönnåner. talar försina Dettaförsämring attav
mekanismnågon slagsbör byggas invidkommandepensionssystemets

utgående för-kan definansiella obalanservid allvarliga anpassasom
månema.

låta inkomstindexeringenlämpligtskäl kan detAv flera att avvara
iindexeringmotsvarandebyggaförtidspensionema väntas tassom

föreslagna in-det första har denålderspensionssystemet. Förbruk i
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ändamåls-egenskaperövergripande ärsådanadexeringsmetoden som
såskall utformasIndexeringenförtidspensionssystem.också ienliga ett

inkomstutvecklingskillnader iundvikermöjligtså långt storaatt man
finansi-Endast vidförvärvsverksamma.och storapensionärermellan

få stå tillbaka.standardstabilitetmåletskallobalanserella om
administrativaåstadkommaskunnadetandra skulledet ävenFör

antagandeinkomstemainkomstindexeringenlåtafördelar att avgenom
ålderspen-i bruk iindexeringmotsvarande väntaspå tasbygga som

föreslåkunnaskäl förstarkamåste tillDet attsionssystemet. annanen
annorlunda kon-förmotivuppenbaradet saknasSå längeordning. en

byggaförsvarligtintekostnadsskäl attblanddetstruktion annatär av
indexeringsfrågan.hanteringadministrativparallell avupp en

föreslås in-1997:67det i Dsemellertid attkomplikationEn är att
inkomstmåttingå detföreslås iförtidspensioni formkomster somav

föreslåsförtidspensionärerpåberäknasskallinkomstindexet attsamt
skallmedelvärdesberäkningenår16-64ålderningå dem ibland som

därmedinkomstmåttet ytter-motivutifrån. ärDet attgöras angessom
iförinkomstutvecklingenspeglaskullenågot bättreligare personer

förrobustinkomstmåttet bliålder.yrkesaktiv Dessutom sägs mer
sjukförsäk-mellangränsdragningarförändradeframtidaeventuella

sjukpenningformiInkomsterförtidspensionssystemen.ochrings- av
behandlasmed förslagetochiförtidspension kommer attoch samma

ingå in-i detförtidspensionerlåtainkomstmåttet. Förslageti attsätt
probleminnebärinkomstindexgrund förtillskall liggakomstmått som

utredningenförslag. Eftersomutredningenstillförhållandei ett egnaav
med hän-skall räknasårligenförtidspensionerutgåendeföreslår omatt

blir detinkomstindexetaktuellai detförändringenhälftentill enavsyn
ingår i detförtidspensionerutgåenderundgång i systemet sammaom

höjsförtidspensionerutgåendepå. Omberäknasskallmått indexetsom
utgåendeår höjerkommandei sininkomstindexetså höjs etttursom

förtidspensionerskulle sänktamotsvarandePå sättförtidspensioner.
förtidspensionernasänkaskullesiniinkomstindexetdämpa tursom

också få återverkningarskullerundgångseffekt ut-framöver. Denna
aktuella in-alltså denförefallergående ålderspensioner. Det attsom
förtidspen-inkomstindexerademedkombinationdexeringsmetoden i

hänseende.principielltproblem iinnebärsioner ett
ålderspen-inkomstindexeringen inomutformningenslutligaDen av

utrednings-ytterligareskallbeslutad. Förstintesionssystemet är ännu
huruvidaställning tillsvårt i nulägetdetDettaarbete gör tagöras. att

indexeringsmetodålderspensionssystemetstillämpalämpligtdet är att
emellertidutgårUtredningenförtidspensionssystemet.också i det nya

utgångs-haberedningsarbetet kommerfrån det fortsatta att somatt
refonne-i detskall införasbalanseringautomatiskreglerpunkt att om
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ålderspensionssystemetrade och avsikten fram konstruktionäratt ta en
åstadkomma ålderspensionssystemetskan lärnplig-för vid-som en

kommande -balans mellan standardstabilitet, finansiell stabilitet samt
sådanstabilitet. inte självklart kon-samhällsekonomisk Det är att en

utsträckning kommer kunna lämpligstruktion i anses varasamma
frånockså utgår dock den in-för förtidspensionema. Utredningen att

föreslås ålderspen-för det reformeradedexeringsmetod kommersom
också förtidspensionema.komma tillämpas försionssystemet kan att

föreslår utredningen lösning innebärPreliminärt därför attsom an-en
utgåendeden inkomstrelaterade förtids-tagandeinkomsten styrsom-

sin utgångspunktpensionen indexeras enligt konstruktion taren som-
från reformerade ålderspensionssystemets indexeringsmetod. Idet

lämpligtslutligt utformas kan detsamband med inkomstindexetatt vara
utgåendehalv inkomstindexeringhuruvida förslagetövervägaatt avom

tillåtas påverka indexet eller inte.förtidspensioner skall

60-årsåldern indexeringen förändrasI bör

antagandein-blir resultatet beräkningentänkta inkomstDen av avsom
deför förtidspensionär skall utvecklingenkomsten motsvara aven
påförloratframtida pensionsgrundande inkomsterna som personen

således tänkt avspeglaAntagandeinkomstengrund sjukdom. är attav
pensionsfalletförtidspensionerade skulle ha haftden inkomst den om

till-förtidspensionärerna skallinte hade inträffat. Utredningen attanser
standardökningen. Därför börförsäkras del i den allmänna antagan-en

de in-inkornstunderlag ligger till grund fördeinkomstema- de som
förhållandeförtidspensionema-indexeras dels i tillkomstrelaterade

förhållande till hälftenförändringen i det allmänna prisläget, dels i av
ålder.inkomstnivånförändringen bland dem i förvärvsaktivi den reala

talar för inte alla förvärvs-Samtidigt finns det mycket det ärattsom
får allmän reallöneölming samhället.arbetande del i Somav ensom

tidigare många yrkesgrupper först drabbashar visats tycks av av-
tagande fallande reala förvärvsinkomster underökningar eller sedan av

åren ålderspensioneringen. Omde sista yrkesverksamma innan an-
förhållandetagandeinkomsterna skulle indexeras i till den allmänna

då åldrar innebära denrealinkomstutvecklingen skulle det i höga att
förhållande till inomhar förtidspension i andrasom gynnas personer

yrkesområde förvärvsarbeta.fortsätter attsamma som
inte detta systematiskt kunna för-Förtidspension bör sätt ettge

delaktigare ekonomiskt utfall fortsatt förvärvsarbete. minskaFörän att
problemet bör förtidspensionema inkomstindexeras endast fram till 59
år ålder, alltså övergången ålderspension.och inte ända fram till till
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fram tillhela tidenunderfortsättaprisindexeringenbörDäremot
real-halvarealinkomsterfallandebör vidålderspension. Dessutom

därmed deochantagandeinkomstenpåverkainkomstminslcrlingen ut-
förtidspensionema.inkomstrelateradegående

i för-årt bör justerasantagandeinkomsterFörtidspensionäremas
prisläget KPIallmännai detförändringendels helahållande till

blandrealinkomstförändringenhalvaår delsår och t-l,juni t-2mellan
år då förtids-gälla detskallålder.förvärvsaktiv Dettai t.0.m.personer

då förtids-år denFrån med detålder. ochuppnår års59pensionären
år indexe-antagandeinkomstenårs ålder skalluppnår 60pensionerade t

prisnivån och vidallmännadenförändringen itillmed hänsynras
denna.med halvarealinkomstminskning,

betydelseKonjunkturlägets13.5.4

denförtidspensioneninkomstrelateradeDen permanenta genom-
normalfalletskall iantagandeinkomstenkopplingen tilldirekta -

sexårsperiod före-under denpå intjänade inkomsternagrundas de som
konjunk-förstorlek känsligersättningensgår pensionsfallet. Detta gör
reala för-detidsperioden eftersomaktuellaturutvecklingen under den

konjunkturläget.beroendeutsträckningivärvsinkomstema ärstor av
god inkomst-individer harenskildanaturligtvisförekommerDet att en

utvecklingfaller ellerkonjunkturenutveckling att sam-trots svagen
på helauppåt, utslagetpekartendensenallmännadentidigt mensom

den allmännaförvärvsinkomstemaföljeryrkesverksammagruppen
konjunkturen.

konjunkturuppgångbörjanförtidspension igår iDen av ensom
förhållande-livsvarig ersättningfåförslaget ärmedriskerar att somen

den aktu-börjantjänades in itill de inkomsterlåg relationvis i avsom
sådantiantagandeinkomstensexårsperioden. eftersomDettaella ett

ellerkännetecknasutsträckningår ifall beräknas stor svagavsom
iförtidspensioneraså andra sidaninkomstutveckling. Denfallande som

få sinkonjunkturnedgång kommer ersätt-början pennanentaattav en
år karaktäriserassådana främstberäknadning ett stegratavsom

löneläge.
erfarenhetsmässigttillväxt följslåg sjunkandemed ellerPerioder av

känslighe-redovisadevice Dentillväxt ochperioder med högre versa.
orättvisakan innebärasvängningarnakonjunkturelladeförten en

till följddär deförtidspensionärer,olikamellan avgynnas somgrupper
arbetsoförmåga justochråkar ohälsa närdrabbasomständigheterna av
nedåt Vidare kanigen.uppgång vänderperiodsefterkonjunkturen en

inkomstbort-eftersträvadeförenligt med denifrågasättas detdet ärom
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förtidspensioneras kanohälsoförsäkringen defallsprincipen i att som
högkonjunturårpå enbart ellerråka få livsvariga ersättning grundadsin

för-lågkonjunkturår, för dem fortsättermedan lönernaenbart attsom
uppåt nedåt med desåväl i taktför svängningarvärvsarbeta utsätts som

samhällsekonomiska rörelserna.
förtids-grundaförslagetofördelaktiga konsekvenserDessa attav

in under denhar tjänatsinkomsteruteslutande depensionen som
motverkasskulle kunnaföregår pensionsfalletsexårsperiod genomsom

för beräkningenligga till grundperiod skallförlänga denatt avsom
olyckligt,skäl skulle dock detradantagandeninkomsten. Av varaen

bör för-principen detåsidosättadet skullefrämst eftersom att vara
antagandegrund förligger tillaktuella inkomsterhållandevis ettsom

beräknaår används förintjänandeförmåga. flerJuframtida attsomav
ellerdet blir under-risk fördestoantagandeinkomsten, större att en

konjunk-försörjningsfömiåga. stället kanIframtidaöverskattning av
förmånenutgåendelåta denmotverkas överturkänsligheten attgenom

yrkesverk-bland deinkornstutvecklingentill den allmännatid kopplas
låg nybeviljad för-förhållandevisfåttharEn ensamma. person som

förvärvsinkomstereller hennesföljd hanstidspension till att avav
sexårs-aktuellaofördelaktigt under denkonjukturella skäl utvecklades

uppåtkonjunkturen vänderi gengäldperioden, kommer näratt gynnas
efter-låga begynnelsepensionensådant fall kommer denigen. I attett

inkornstutveck-allmännaförbättraderealt i takt med denhand stiga
På kommermotsvarandeförvärvsaktiva.lingen för de sätt personen

få sinförstaårspensionfastställdkonjunkturskäl högtmed seen av
då konjunkturen viker.pension utvecklas framöverreala svagare

intjänandeårens endastockså inkomsterdeskäl börAv samma sex
skullerealinkomstindexerasdärtill skulleprisindexeras. Om de näm-

antagandein-fåtal år basen förkonjunktureffektenligen utgöratt ettav
förstärkas.komsten

inkomstrelaterade för-denoch därmedAntagandeinkomsten även
iföreslås justeras inte baratidenefter pensionsfallettidspensionen över

tillallmänna prislägetförhållande till förändringen i det utan, upp en
realinkomstförändringen blandockså förhållande halvaålder, i tillviss

Över därför förslagetlängre tidsperiod tordede förvärvsaktiva. omen
kombination med förslagetantagandeinkomsten iberäkningsgiund för

förhållande realin-utgående förmånen till halvajustera idenattom
inkomstkurva oberoendekomstförändringen relativt utjärnnad avge en

förtidspensionen beviljades.i vilket konjunkturläge som
också för beräkningpåpekas nuvarandekanDet systematt av an-

sårbart konjunkturväxlingamaförtagandeinkomsten är av samma an-
den enskildesgrundasledning. Antagandeinkomsten i ATP-systemet

föregårfyraårsperiodunder denpensionsgrundande inkomster som
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föreslårutredningenskillnad det ärpensionsfallet. En systemmot som
på förtidspensio-påverkan självaantagandeinkomstensemellertid att

pensionsåldem pensionsfalletallmännadenhur näraavgörs somavnen
storlekenförtidspensionensbestämsdagens ATP-systeminträffar. I av

för-För denpensionsgrundande inkomsterna.högstade femton som
mindre delendast tillersättningenålder kommeri högtidspensioneras

huvudsakligen inkomsterantagandeinkomstenavgöras utanatt avav
yrkeslivet. I denunderin tidigarehar tjänatenskilde faktisktdensom

tjänatssådana harårenbästade femtonmån flertalet utgörs somavav
låg- och högkon-försannolikhetenökarpensionsfalletinnanin att

förtidspensioneringeni livettidigarejunkturår varandra. Jutar ut som
vid be-antagandeinkomstema vägakommerinträffar desto atttyngre

underkonjunkturella svängningarnaDeförtidspensionen.räkningen av
dembetydelse fördärmedpensionsfallet harföregårårde fyra storsom
ellerförtidspensionerasATP-reglernuvarandemed ungasomsom

medelålders.
storlek enligtförtidspensionensbetydelse förKonjunkturlägets ut-

tillgrundliggerde inkomstervidareförslag innebärredningens att som
för förtids-till tidpunktenframförtidspensionenför beräkningen av

prisindexeras. Enenbartinkomstindexerasbörpensioneringen inte utan
påkonjunkturinflytandetförstärkanämligenskulleinkomstindexering

inkomst-utjämningseffektdenmotverkaförtidspensionen och som
föreslår därförinnebär. Utredningenpensionsfalletindexeringen efter
pensionerings-tiden förefördessa inkomsterprisindexering av

tidpunkten.



166SOU 1997:örtidspension...342 F

Garantinivån13.6

grundskydd för de för-skall finnasförslag: DetUtredningens ett
haftpensionsfallet endaståren innantidspensionärer närmastsom

sådana. Förtidspensionärereller helt saknatlåga förvärvsinkomster
heltellerförtidspension,inkomstrelateradlåghar somensom

garantibelopp,utfyllnadsbelopp benämntfåsådan skallsaknar etten
förtidspensionärergarantinivå. ogiftaFöråldersberoendetill enupp

ikraftträdandet detnivån vidgaranteradeskall den systemetnyaav
år 19-åringar, 2,05 redu-förbasbeloppreducerade2,00motsvara per

för 21-basbelopp20-åringar, reducerade2,1basbelopp förcerade
årsbasbelopp vid 29reduceradeså till 2,50åringar vidareoch upp

Även garantinivån 2,50år liggaskallåldrarna 30-64ålder. i
reducerade basbelopp.

nivångaranteradeskall denförtidspensionärergiftaFör vara
ålder.motsvarandenivån för ogifta i89 procent av

utländsk pension.skall reducerasGarantibeloppet av

garantinivååldersrelaterad13.6.1 En

Utgångspunkter

ohälsoför-i allmänlegitimitetenbetydelse föravgörandeDet är enav
möjlighet tillsamtligaochomfattar allaverkligensäkring denatt enger

nedsättningeller varaktiglångvarig sjukdomvidförsörjningtillräcklig
denkompletteranödvändigtdärförarbetsförmågan. Det är attav

grundskydd.medförtidspensioneninkomstrelaterade ett
karaktärprincipiellövervägandenför deredogjordeskapitel 9I av

vidgrundtrygghetenförreglernautformningenvidbör göras avsom
nivån bör utformasarbetsfömiåga. garanteradeDenlångvarigt nedsatt

försäkringsersättninginkomstrelateradeovanpåutfyllnad densom en
förGarantinivån skall högreberättigad till.enskildeden är varasom

skall skatte-pensionsinkomsterensamstående gifta. Allaförän vara
enligt reglerskall beskattasFörtidspensionärerpliktiga. somsamma

skatte-pensionärerpensionssystem harnuvarandeförvärvsaktiva. I en
dagensförhållande tillgrundavdraget. Isärskildafördel i form detav

bruttonivå in-till högremåste grundskyddet höjasregler därför omen
nivå. Grundtrygghetennuvarandeskallkomsten efter skatt motsvara

järrmåriga. fårstandarden hos Dettaförhållande tillbör ställas i som
nivå allragarantinivå på lägre för debörjarkonsekvens yngstaatt en

ålder.med ökadstiger realt i taktförtidspensionärema, denattmen
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åldersberoende garantinivånDen

avsnitt den konkreta utformningen grundskyddetI detta presenteras av
inkomstrelateradeför förtidspensionärer. komplement till denSom

årenförtidspensionen skall det finnas grundskydd för demett som
haft låga förvärvsinkornster ellerinnan pensionsfallet endastnärmast

föreslåssådana. tekniskt utformathelt saknat Grundskyddet somvara
ovanpå eventuella inkomstrelaterade för-utfyllnadsersättning denen

pension den enskilde har till. Detidspension eller utländska rättsom
lågaåren pensionsfallet har haftföreförtidspensionärer närmastsom

sådana fåskall utfyllnadsbeloppförvärvsinkomster eller helt saknat ett
garantinivå.åldersberoendetillupp en

nivån ikraft-skall den garanterade vidogifta förtidspensionärerFör
reducerade basbeloppträdandet det 2,00systemet motsvara perav nya

20-åringar,för 2,119-åringar, 2,05 reducerade basbeloppför
21-åringar så till 2,50 reduce-för och vidarereducerade basbelopp upp

åldrar fastårs ålder. skall den liggavid I högrerade basbelopp 29
nivån års ålder. enskild individ blirfram till 64 Förden högre somen

garantinivånålder således underårs kommerförtidspensionär vid 19 att
år års ålder- medår-mellan 29 ökaföljd 10 19 sammantageten av

25 i reala termer.procent
reduceradeGrundnivån folkpensionssystem brutto 2,015i dagens är

förår ogifta. Till följd det särskilda grundavdragetbasbelopp förper av
frångrundskyddet befriat skatt.pensionärer SGA delenär större av

grundtrygghetsnivånavskaffas och denEnligt direktiven skall SGA nya
föremål regler gäller för för-bli för beskattning enligt samma som

lågagår ochavskaffas pensionärer medvärvsarbetande. När SGA me-
skatteförrnån, innebärvilket i praktikendelhöga inkomster miste om en

ersättningsnivån höjs. in-deras köpkraft försämras inte För attatt om
nivå måstedagens den garanti-komsten efter skatt skall motsvara nya

år.nivån reducerade basbelopp Dettaför ogifta cirka 2,39 pervara
kommunalskattesats 31,66 I kom-gäller vid genomsnittlig procent.

någotmed skattesats under genomsnittet räcker det med lägreenmuner
bruttonivå i för2,39 reducerade basbelopp bruttopensionän att
åstadkomma Påmed nuvarande regler. motsvarandenettosamma som

bruttonivåkrävs högre i kommuner med högre skatt.sätt en
Vid genomsnittlig kommunalskatt innebär förslaget högre grund-en

nivå åldrarna åri jämför grundskydd27-64 med nuvarandeom man
efter nivå föreslåsskatt. Oavsett kommunalskatt kommer den försom

från års ålder nettonivå.grundskyddet 29 till 64 innebära högre Ien
åldrar nivånblir lägre. blir förtidspensionärEnyngre person som

grundnivå år får någoti alltså lägre ersättning årsfram till 27unga en
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årtill 64 jämförttiden framhögre helaersättningenålder. Därefter blir
regler.med dagens

och ogiftaGifta

genomgåendebör utgöraförtidspensionärerGarantinivån giftaför
efterdenrelationnivån för gifta. Denna89 motsvarar somprocent av

folkpensioneringen. Dengrundnivå inomnuvarande mot-iskatt gäller
garantinivån i detinomoch ogiftagiftaockså mellanrelationensvarar

till skatt.hänsynhär medålderspensionsystemet,reformerade även

garantinivånIndexeringl3.6.2 av

Ga-årligen räknasGarantinivån skallförslag:Utredningens om.
det all-förändringen itillförhållandedels irantinivån år justerast

medår delsjuni t-l,år ochjuni t-2mellanprisläget KPImänna
inkomstnivån så denallmännai denförändringenrealahalva som

reformeradeför dethar lämnatsdet förslagenligtskall mätas som
befolkningenrealinkomster förVid fallandeålderspensionssystemet.

tillförhållandeigarantivån dock enbartålder justerasyrkesaktivi
prisutvecklingen.den allmänna

Utgångspunkter

utsträck-någonigarantinivåns reala värdekonstateradeskapitel 9I att
bland demökarstandardenuppåt den allmännaning bör näranpassas

grundskyddetbetydelsefulltprincipielltförvärvsarbetar. Det attärsom
mindreellersamhälletrealinkomstförbättringen i auto-medföljer mer
upprätthållaför kunnanödvändigkonstruktionsådanmatiskt. En är att

gällabörutredningenförsäkringsersättningkaraktärden menarsomav
börErsättningenohälsoförsäkring.i allmängrundskyddetför av-en

enskildeinkomstökningar deneventuellaoch deinkomstspegla den
funktions-sjuk ellerhade blivitintehan eller honha haftskulle om

hindrad.
avgörande förekonomiska trygghetenlångsiktigaSamtidigt denär

grundtrygghetsnivå. Därförohälsoförsäkringensskall levadem som
detvärde. Närbehålla sitt realaåtminstonegrundskyddet tidenbör över

såfölja efter,grundtrygghetenskallförändrasprisläget attallmänna
indexeraåstadkommasbibehållas. kanDettaköpkraften kan attgenom

konsumentprisindex KPI.förändringenförhållande tillersättning i av
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realinkomstökningenIndexeringen med halva

garantinivå huvudsakbör indexeras efter iFörtidspensionäremas
föreslagits för den inkornstrela-metod i avsnitt 13.5.3 harsamma som

förhållandeGarantnivån år till delsjusteras iterade förtidspensionen. t
årjuni ochprisläget KPI mellan t-2hela förändringen i det allmänna

förvärvsak-realinkomstförändringen bland iår dels halvat-1, personer
förvärvsaktiva skallbland deålder. Vid sjunkande realinkomstertiv

prisnivån.förhållande till den allmännanivån endast idock justeras
åter skall höjningendärefter stigerrealinkomsternaNär sedan av ga-

nått nivååterrantinivån realinkomstemainledas först när samma som
före sänkningen.

vid realinkomstsänlaringarsänkt köpkraftGarantin utgörmot en
föreslås för den inkornstre-indexeringskillnad dengentemot som

inkomstrelate-skillnad denlaterade förtidspensionen. En är attannan
års ålder, medanindexeringsmetod efter 59skall bytarade ersättningen

års ålder.till och med 64garantinivån skall indexeras sättsamma
realinkomstförbätt-indexering med hänsyn tillVid tillväxt leder en

nivå på grundskyddet. denringarna till högre Föri samhället en-en
skilde blir det förbättringförtidspensionärem motsvaras aven som

inte självklartvidkommande. Det dockhögre utgifter för ärsystemets
till realinkomst-faktisk fördyring. Alternativetdettaatt ense som en

grundnivån låta eventuellaochindexering prisindexeraär att stan-att
perioddardförbättringar politiska beslut. Sett längreske över engenom

fattat beslut höja pensions-har vid flertal tillfällenriksdagen attett om
grundnivå. förhållande på riksdagenpekarDetta ävenattsystemets

grundnivån levnads-till utvecklingenframöver kommer att avanpassa
realistiskt justbefolkningen i Det intestandarden i är att attstort. anta

grundnivå skulleden beroende pensionssystemetsärgrupp som av
får standard-befolkningen i övrigttillåtas släpa efter i situation dären

realinkomstindexeringbehöverförbättringar. det perspektivetI aven
förhållandefördyring till alter-innebära faktisk igrundskyddet inte en

Även indexeringsmetoden kommer detnativet. med föreslagnaden
politisklångvarigt ekonomisk tillväxt finnas behovdock vid hög av

garantinivån den automatiska anpassningen. Ijustera utöverväg upp
uppstå inkornstutveckling mellanfall kommer det skillnader iannat

befolkningen, eftersom indexe-förtidspensionärema och den övriga
inte med den allmänna realinkomstförändringen.ringen helagörs
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bostadstilläggtill13.7 Rätt

berättigade tillbörFörtidspensionärerförslag:Utredningens vara
pensionärer BTP.bostadstillägg till

pensionenhaförtidspension kommerbeviljadblivithar attDen som
till dessframhela tidenunderförsörjningskällahuvudsakligasinsom

harålderspension. Personerövergår iår65 ochfyllereller honhan som
möjlighetersärskiltrealiteten intei attförvärvslivet har storalämnat

ohäl-allmänbördennasituation. Förekonomiskapåverka sin engrupp
bo-brainnehamöjligheternalångsiktigtsoförsäkring attgarantera en

också övrigtimöjligheternaminskarboendekostnadenstad, attattutan
helt naturligtbörFörtidspensionäremastandard.tillfredsställandeha en

behövsdetför vilka sär-pensionärsgrupper,med andra ettjämställas
be-förtidspensionärerDärför börbostadsstöd.skilt inkomstprövat vara

bostadstilläggdeti formbostadsstöd,inkomstprövattillrättigade ett av
nuvarande regler.enligtfinnsBTPpensionärertill som

bådeförmåninkomstprövad prövas motBostadstillägget är somen
enskilde har.deninkomsterdebostadskostnaden ochfaktiskaden som

lågellermed ingenpensionärerförförutsättningartillsyftarBTP att ge
boendekost-kvalitet,bostad godtillgång till attha utanATP att aven

tillfredsställandeockså övrigt haimöjligheternaminskarnaden att en
träff-fördelningspolitiskmycket högstöd harstandard. BTP är ett som

säkerhet.

BTP-systemetinkomstprövningen iaviserad översynEn av

ändringarpå vilkaförslaglämnaskallutredningenDirektiven säger att
nuvarandeanledningmedbehöverför BTP göras atti reglerna avsom

regeringen iharEmellertidförtidspensioner ersätts nytt system.ettav
regel-år 1998underaviserat överbudgetpropositionårs1998 att se

förreglernaBakgrundenför BTP.inkomstprövning ärvid attsystemet
årtionden,gånger underåtskilligaändratsvisserligen harBTP senare

oför-väsentliga delariårsinkomstför beräkning ärprinciperna avmen
i avvaktanföreslagit justeringar,utredningar harTidigareändrade. men

genomförts.intehar dessaålderspensionssystemetpå reforrneradedet
Även förslagskall lämnautredningdennablandfaktumdet annatatt

årunder 1998regeringenföranlederbetydelse för BTPhar att sesom
reglerna.över

förslagfrån lämnautredningavstår dennabakgrundendenMot att
till förslagenbörför BTPhur reglernabeträffande somanpassas



SOU 1997: 166 örtidspension...F 347

lärrmas inkomstrelaterad förtidspension garantinivå.och Utred-om
ningen förordar dock förtidspensionärer skall ha till BTP irättatt
ungefär den omfattning igäller dag.som
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förtidspensionmed

Sammanfattning

förtidspensionärershurfrågeställningarbehandlasavsnittdettaI om
förvärvsarbetetillvaraarbetsförmåga skall kunnaeventuella tas genom

verkanvilkenbehandlasVidaresysselsättning.likartadeller annan
beslutetsjälvadelsförmedföraskallverksamhetsådan om

betalasersättningdendels för ut.förtidspension, som
förtids-dagensuppfattningenpågrundasförslag attUtredningens

passivise-oftapraktikeni ärutfommingharpensionssystem somen
arbetsförmågamed vissförtidspensionärertilllederrande och av-att

exempelvisaktivitetförvärvsarbetefrån såvälhåller sig somannansom
dagensfunnit ärutredningenhar systemuppdrag. Vidare attpolitiska

tillvarataochidentifieragällerdetineffektivtrelativt attnär
Därförförtidspensionerats.demarbetsförmåga hosförekommande som

till förvärvs-stimuleratillsyftarförslagutredningen attlämnar ett som
förtidspension.medtidaktivitet underocharbete annan

försäk-skallförtidspensionmedtidförslag: UnderUtredningens en
rörelseilön,arbetakunnaförutsättningarunder vissa motrad egen-

indragningprövningtilllederi sigdettaoavlönateller utan att av-
resulte-arbeteförtidspension. Förbeslutetminskningeller somomav

inkomstenförutsättningunderendastdock dettagäller attinkomstirar
självdeklarationen.allmännadeniSkattemyndighetenredovisas för

skyldigförvärvsarbetevidskall dessutompensionsberättigadeDen vara
anmälabörjat arbeta,honhan ellerfrån detviss tidinom attsenastatt,

eventuellredovisadärvidochförsäkringskassan äventilldetta
arbetet.inkomstförväntad av

arbetsinkomståttiomedminskasskallFörtidspension procent av
iförtidspensionärinförtidspension tjänatsmedunder tid enav ensom

förvärvsarbeteföreståendepåbörjat elleranmälanEfteranställning. om
frågadetförsäkringskassanskall när ärfrån förtidspensionär om enen

utifrånlöpande pensionreduktionpreliminärbeslutaanställning avom

1661997:SOU12
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närings-Förinkomster.förväntadesinauppgifterförsäkradesden om
beslutakunnasituationmotsvarandeiförsäkringskassanskallidkare

skattemyndig-skalltaxeringenmedsambandpension. Ivilandeom
skalli sininkomst,pensionsreducerande turfastställaheten somen

pension ävenreduktionbeslutslutligtgrund förtillligga somett avom
Skattemyndigheten.fattasdetta av

underlåtitförtidspensionärförföreliggerskälsannolika attNär en
självdeklarationeniomfattningvissförvärvsinkomsterredovisa avatt

förvärvsför-denutgångspunkt imedförtidspensionen omprövasskall
reglerprincipvarvid iframkommit,därvid sommåga sammasom

påkravetgällandeDettillämpas.skallnybeviljandevidgäller nuett
minsk-ellerindragningarbetsförmågan förförbättring attväsentlig av

dengällaskallsak näralltså. Sammaavskaffasskeskall kunnaning
elleranställnings-underarbeteutförthakan konstaterasförsäkrade

ersättningförellerersättningnågonformer somuppdragsliknande utan
utgår förnormaltarbetsmarknadenvadunderstigermarkant som

bedrivitförsäkradedenfall,vissaeller, iarbetemotsvarande om
påindikationerskallövrigtstudier. Ibedrivitellernäringsverksamhet

prövningtillinitiativ ettföranledarestarbetsfömiåga avföreliggande
försäk-denendastförsäkringskassanfrånförtidspensionbeslut om

fråga be-igenombrottmedicinskaeller vid ombegäranrades egen
försäkradesdenbedömasdet kaninnebär atthandling attetc, som
kommaarbetsförmåga kan attdennesdärmedhälsotillstånd och även

förbättras.avsevärt
för-möjligheter attförtidspensionärinnebärDetta att gesen

politiskaiförtroendeuppdragolika formeråta sigellervärvsarbeta av
därvideller honhanarbetedetorganisationerandra atteller utan som

förtidspensionen.minskningellerindragningiresulterarutför aven
förtidspensionärer.samtligaomfattaföreslåsordningenDen nya

Inledning14. 1

arbetsförmåganedsatt ut-långvarigtersättning vidregler somDe om
direktivenenligtföreslå skall ut-haruppdragetenligtredningen att

heltvaraktigtskälmedicinskaföljdtilldemså deformas att avsomger
ekonomisktarbetesigförsörjaförmåga ettsaknardelviseller att genom

enligtskallReglernainkomstbortfall.skyddgrundskydd motettsamt
tillochrehabiliteringaktiv uppmuntramöjliggöradirektiven även en

reha-medel iarbetebeaktabörsärskiltutredarenvarvidaktivitet, som
biliteringen.

redovisadedirektivenidenfullo itillinstämmerUtredningen
aktiviteterandrayrkeslivetdeltagande isåväluppfattningen ettatt som
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mångai fall kan ha rehabiliterande inverkan på den nedsättningen av
arbetsförmågan legat till grund för beslut förtidspension.ettsom om

förhållandeDetta bör viktig faktor vid utformningenutgöra en av
långvarigtreglerna ersättning vid arbetsförmåga.nedsattom

kan vidDet första anblick tyckas märkligt med ett systemen som
på återgångbygger stimulans till aktivitet och i arbete för människor
gång såledesbeviljats förtidspension och i enlighet med dettasom en

beslut bedömts varaktigt helt delvis sakna arbetsförmåga.eller
Avsaknad arbetsförmåga till följd medicinska orsaker dockärav av en
egenskap bestående.inte nödvändigtvis behöversom vara

återvänderErfarenhetsmässigt varje år mindre antal deett av personer
förtidspensionerats till arbetsmarknaden, ofta detutan attsom

någonförekommit rehabilitering i egentlig mening. det iDe personer
sådana fråga restarbetsfönnågafall alltså faktiskhar haftär om en som

olika orsaker inte kunnat upptäckas eller förutses vid beslutetav om
sådanbeviljande all såpension. Med säkerhet detär att rest-av

arbetsförmåga vissi utsträckning förekommer bland dem för-även som
blir förtidspensionerade.

såDet vikt reglerna utformas de stimulerar ochär största att attav
lägger så få hinder möjligt i för förtidspensionärervägen attsom
återvända förhållandetill yrkeslivet och andra aktiviteter. Ett iuppta
till nuvarande delvis helt bör därför ligga till grundsynsättsystem nytt
för utformningen de reglerna. försökI dagens igörssystern attav nya

tillvaraförsta hand administrativ ordning identifiera och tagenom en
eventuell faktisk restarbetsfönnåga dem förtidspensionerats.hos Isom
framtiden inriktningen utformabör i stället att ett systemvara som

stimulans de förtidspensionerades initiativ ochgenom av egna
såvälförutsättningar i ökad utsträckning möjliggör förvärvsarbete som

aktivt och rikare liv i övrigt. Huvuddelen de värden, förett mer av
såväl samhälle den enskilde liggerförtidspensionerade, i attsom som

återkommande arbetsförmågaresterande eller hos dem som
framstårförtidspensionerats tillvaratas, självklara. Här börnärmast som

framhållasdock särskilt den alltmer ökade insikten inom den
medicinska forskningen de negativa på hälsotillståndeffekter ochom
sjukdomar följerofta passivt levnadssätt respektive deettsom av
positiva följder aktivt levnadssätt för med sig.ettsom

Utredningen har funnit den gällande ordningen med prövningatt nu
förtidspension fåkan till följd förtidspensionärer ofta avstår frånattav

möjligheter påbörja exempelvis tidsbegränsad arbetsprövning iatt en
rehabiliterade syfte fråneller förvärvsarbete tillfällig ellerav mer

karaktär. De uppfattar, med eller fog, depermanent utan att annars
riskerar förtidspensionen sådras in eller minskas de slutligen,att att

det visar sig de allt inte kan försörja sig arbete, ställsatt trots utanom
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försörjning. Prövningsinstitutet i sin nuvarande utformning utgörutan
därför enligt utredningens uppfattning i praktiken tämligenett
ineffektivt instrument det gäller identifiera och tillnär att ta vara

restarbetsfönnågaeventuell förekommande hos de förtidspensionerade.
ändamålsenlig. utgångspunktGällande ordning sig inte särskilt Medter

förordar utredningen lösning innebäri detta perspektiv rätten som en
restarbetsfönnågautnyttja under tidunder vissa förutsättningar frittatt

någoni sig föranleder prövningmed förtidspension dettautan att av
Någon begränsning i tideneller minskning pensionen.indragning av

förtidspension.alltså arbeta under tid medskall inte gälla för rätten att
Även sitt betänkande EnSjuk- och arbetsskadekommittén lämnade i

rehabilitering SOUförsäkring vid sjukdom ochallmän och aktiv
möjligt förvissa förslag avsedda det1996:113 göraatt ensom var

ellermånadsersättning under begränsad tidförsäkrad uppbar att ensom
återkommande tillfällen kunnaoregelbundetvid pröva att

månadsersätt-bl.a.Kommitténs förslag innebarförvärvsarbeta. att
arbetsinkornstema. Ii vissa fall skulle minskas med delningen en av

kommittén till Riksrevisionsverkets FUSKbetänkandet anknöt rapport
1995:32. RRV före-systembrister och fusk i välfärdssystemen RRV-

den förtidspensioninnebar harslog i ett systern attrapporten som som
eller själv önskadförvärvsarbeta i honom henneskall kunna ut-av

visst belopp,arbetsinkornster överstigersträckning ettsamt att avsom
försäkringskassan, därvid skallförsäkrade skall anmälas tillden som

viss andel inkomsterna.reducera pensionen med av

förhållandenNuvarande14.2

Kriterier för till förtidspension14.2.1 rätt

sjukbidragoch

beviljande förtidspension,Angående gällande kriterier för se av-avnu
snitt 4.2.

Utredningen vid bedömning14.2.2 av

arbetsförmågan

bevilja förtidspension kunna bedöm-För i ärende göraatt ett attom av
arbetsförmågan Grund-ningen krävs omfattande utredning.enav

uppgifter behövs bl.a. medicinskt underlag och redo-läggande ärsom
arbetsförhållanden inklusive uppgiftervisning den försäkradesav om
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redovis-krävsuppgifter ärYtterligareuppdrag.ochbisysslor ensom
delar.relevantaiförhållandensocialaförsäkradesdenning av
utförförsäkradeutsträckning deni vilkenredovisasExempelvis

små hurbarn,försäkrade hardende falloch ii hemmethushållsarbete
bedömningrehabiliteringVidtagenordnad. samtbarntillsynen avär

arbetslivsinriktadeellermedmöjligheterförsäkrades utanden att
andraarbeteinkomst ärskaffa sigkunnarehabiliteringsåtgärder av

beslutsunderlaget.uppgifter inödvändigapåexempel
det inne-underlagetmedicinska ärdet attkravGrundläggande
försäkra-för denredogörelseläkarutlåtande medutförligthåller ett en

påverkar hansfaktorernamedicinskadeoch hurmedicinskades status
prestationsförmåga.henneseller

sigförsörjakunnamöjligheterförsäkradesden attBedömningen av
arbetsmark-förekommandenormaltförvärvsarbete ärett somgenom
försäkradesi denutgångspunktmedindividuelltmåstenaden göras

samrådafrågadennailämpligtfalltorde i vissa attDetsjukdom. vara
be-försäkringskassanDearbetsmarknadsmyndighetema.med som av

förekom-normaltarbetsmarknadenpåarbetsförmåga ihadöms ett
arbetsmarknads-arbetsföraocksånämligenbörmande arbete avanses
kan finnaarbetsförmedlingen attsakEn är enmyndighetema. attannan

bliförutsättningarväsentligaändå attsaknararbetsförmågamedperson
arbetsmarknadspolitisk insats.elleromskolninganställd utan annan

arbetslös.betraktadåfrågaiPersonen är att som
bedömningenvidnödvändigtdetkanFörsäkringskassan när anses

behovetarbetsförmågan ellertillstånd,medicinskaförsäkradesdenav
försäkradedenbegärarehabiliteringtill attmöjligheternaoch ge-av

utredninggenomgårellerviss läkareundersökningnomgår annanav
försäkringskassankanVidarearbetsträning.ellerarbetsprövningsåsom

vissutlåtandeinfordraförtidspensiontillbedörrmingvid rätt avav
försäkrade,denförfrågan hossakkunnig, göraellerläkare annan

arbetsgivare,någonellerläkarearbetsgivare, t.ex.dennes somannan,
försäkradedenbesökauppgifter,nödvändigalämnakunnakan antas

behandling ellermedicinskefterförsäkradedenundersöka re-samt om
arbete.självsigförsörjadelvis kanellerhelthabilitering genom
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ellerindragningprövningtillMöjligheterl4.2.3 av
förbättringvidpensionenminskning avav

arbetsförmågan

väsentlig för-vidkanbegränsad i tiden,inteförtidspension ärEn men
dettaMedin.eller drasminskas attarbetsförmåganbättring avsesav

förbättringväsentlighälsotillståndet ellerförbättringväsentlig enaven
arbetsför-återståendeutnyttja sinmöjligheterförsäkradesden attav

förbätt-väsentligmåni vadBedömningeninträffat.måga skall ha enav
råddesituationförhållande till deniskallinträffat görashar somring

kun-dend.v.s.beslutet,ursprungligadetfattadeförsäkringskassannär
försäk-dokumentationochbeslutsunderlagformi somskap annanav

beslutetursprungligadetförsäkrade togs.den närhaderingskassan om
åstad-försöktreglerolikainföra attharLagstiftaren attgenom

detfall därellerarbetsförmåganförbättringareventuellakomma avatt
skallbeviljandetvidförelåg redanarbetsförmågafaktisksigvisar att

beslutetprövningförbedömningförsäkringskassansunder avkomma
socialförsäk-ibrukarprövningSådanförtidspension.beviljande avom

efterkontroll.benämnasringssammanhang
såledesskallförtidspensionbeviljabeslutmedsambandI att avom

arbetsförmåganutredningförnyadbedömaförsäkringskassan avom
har431994/95:147förarbetena prop.tid. Ivissefterskall s.göras

viktig försärskiltefterkontrollsådan ärframhållits personer,yngreatt
arbetsmarknaden.frånutestängsså de inte permanentatt

skyldighetålagtshar att utanförtidspensionharDen ensom
arbetsförmåganförbättringväsentliginträffaddröjsmål anmäla aven

underlåterskälgiltigtförsäkrad attOmförsäkringskassan. utantill en
ellertidvissförindraspensioneneller honriskerar handetta attgöra

tillsvidare.
försäk-tillkommerÄven uppgifteranledning, t.ex. somannanav

inkomstförhållanden vä-försäkradeskännedomringskassans att enom
utförellerförvärvsarbetareller hon t.ex.hanellerförbättratssentligt att
efterförsäkringskassanemellertidkanfastighet,påarbetenstörre egen

försäkradedenmeddelats begäraförtidspension attbeslutdet att ett om
bedömningutredningar förandraochundersökningargenomgår ar-av

betsförmågan.
förordnaochutlåtandenlåta inhämtaförsäkringskassankanVidare

ärendegäller ivadmotsvarande attutredning ett ny-omsomannanom
pension.bevilja

förtidspensionminskaellerinskäl drasannolikadetFinns att en
ellerhållas inneskallersättningen ut-beslutaförsäkringskassankan att

Förtidspensionenbeslut fattas.slutligtdesstillbeloppmed lägreges
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kan vidare dras in eller ned den försäkradesättas vägrar attom
genomgå försäkringskassan beslutad undersökning läkare elleren av av
följa läkares föreskrifter eller sig medverka imotsätter att
rehabiliteringsåtgärder medicinsk eller arbetslivsinriktad karaktärav
eller visar sig ha medvetet eller vårdslöshet lämnat oriktig ellerav grov
vilseledande uppgift angående förhållande betydelse förärsom av

till ersättning.rätten

14.2.4 Minskning eller indragning vid väsentlig
arbetsförmåganförbättring av

Om försäkrades arbetsförmåga väsentligt förbättrasden kan som ovan
då frågaförtidspensionen minskas eller dras in. kanDetnämnts vara

hälsotillståndet väsentligt har förbättrats eller möjlighetenatt att attom
återstående arbetsförmågautnyttja väsentligt har förbättrats.en

Tillämpningen regeln indragning eller minskning pensio-av om av
skall råddock enligt allmänna 1993:5 ske med vissRFVnen :s var-

Ändradesamhet. förhållanden får således enligt RFV inte föranleda in-
dragning eller minskning pensionen enbart på grund förutsätt-attav av
ningarna för bevilja pension inte längre uppfyllda. förarbetenaIäratt
har betonats tillämpningen får återgånginte hämma försök till iatt ar-
bete eller rehabiliterande åtgärder jfr. 1962:90 290-91. RFVprop. s.
rekommenderar minskas eller draspensionen in först det kannäratt
konstateras förmågaden försäkrade har skaffa sig inkomstatt att av
arbete för framtiden. fårInnan detta har konstaterats pension betalas ut
parallellt med lön återgånguppbärs vid försök till tidigarei arbetesom
eller i bättre lämpat arbete. de flestaI fall bör detta dock skeett annat
under högst två-tre månader. rekommenderarRFV indragningenatt
eller minskningen pensionen till följd den försäkrade harattav av
börjat förvärvsarbeta eller har utökat sitt förvärvsarbete sker först när
det kan bedömas den försäkrade kommer ha inkomst arbetetatt att av

månader.under minst sex
Således det tillämpningen reglerna prövningges genom av om av

pension redan dagensi vissa inte obetydliga möjligheter för-system att
värvsarbeta under tid med förtidspension, dock med relativt be-snäven
gränsning i tiden. dagens fårI den försäkrade behålla förtids-system
pensionen samtidigt utgålön kan under prövoperiod. Detta för-som
hållande begränsar naturligtvis den tidsperiod under vilken det rim-är
ligt behålla pensionen.att
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Ändring pensionbeslut14.2.5 omav

blivitförtidspension harbeviljabeslutsigdet visarOm attatt ett om
frågabristfälligt ivaritbeslutetunderlaget förgrundoriktigt attav

framkommersådana omständigheterarbetsförmågan, dvs. att som,om
be-tidpunkten förvidförsäkringskassanvarit kändahadede avom
kantill pension,påverkatskulle hanegativ riktning rätteniviljandet,

10 §enligt 20 kap.beslutetändringaktuellt beslutablidet att aavom
förbättring arbets-frågasådant fall inteiAFL. Det är ett avom en

be-förelåg redan vidarbetsfömiågaförekommandeförmågan, eftersom
skall kunnapensionsbeslutetändringbeviljande. Förslutet ettatt avom

felaktigt elleruppenbartvaritskall haunderlagetdockske krävs att
med-beslutetfrånförflutit dettvå år attofullständigt änsamt, om mer

beslutetframkommittidutgången dennaefter attdet förstdelades, av
detunderlag ellerofullständigtellerfelaktigtpå uppenbartfattats om

synnerliga skäl.andrafinns

Övriga iförvärvsarbetetillmöjligheter14.2.6

förtidspensionmedsamband

medgesarbeterehabiliteringtillmöjlighetytterligareEn somgenom
försäluings-medförsäkrade,dendagensför ärinom attsystemramen

från försäkringenersättning görbibehållengodkännande, medkassans
lämpatbättreeller iarbeteåtergång tidigarei sitttill annatförsök ettett

rehabilite-arbetsplatsanknutens.k.någon lönuppbäraarbete attutan
fåsådan aktivitetvidförtidspension kanuppbär helring. Den re-som

kostnadertillbidragsärskilti formhabiliteringsersättning upp-somav
arbetsplatsan-Tanken bakomrehabiliteringen.medstått sambandi

ochochförsäkrade i lugndenrehabilitering utanknuten är att pres-ro
formellNågonfärdighet.ochstyrkasinskall kunnatationskrav pröva

finns be-begränsningardeinte förutomtiden finnsbegränsning i som
ettårsgränsen.rehabiliteringsersättningträffande

ansökanrörandebestämmelsermed vissa1962:394kungörelsenI
be-finns vidareförsäkringallmänenligt lagenpension enm.m.omom

snabbtförfarandeförenklatmöjlighetstämmelse ettatt genomom
anledningminskats iin ellerdragitsåterfå förtidspension attavsomen

någon arbets-sigdet visarförvärvsarbetabörjatförsäkradeden attom
brukarbestämmelsedennatillämpningföreligger. Vidförmåga inte av

"vilande".betecknasminskade pensionenellerden indragna som
något beslutinte fattasså utformad detBestämmelsen är att om

minskningindragning ellermedi sambandförtidspensionvilande av
sig förstförtidspension visarhaft vilandeharpensionen. Att en person
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försäkrings-då eller hon, efter förenklat ansökningsförfarande ochhan
förutsättningarna för till förtidspensionkassans prövning ärrättom

återfår sin pension.uppfyllda,
dentillämpning bestämmelsenFörutsättningar för är att nya an-av

månad in ellerår pensionen drogsfem fr.o.m. densökan inomgörs som
indragning ellerbeslutetdet förvärvsarbeteminskades, att omsom

förmånpå ansökangrundades har upphörtminskning samt att avser av
på grundvalförmånen beräknasmotsvarande grad ochhögst att av

försäk-dengällde för den pensionpensionspoängtal somsomsamma
eller minskningen.tidpunkten för indragningenrade uppbar vid

förtidspen-medbestämmelsen stimuleraSyftet med är att personer
praktiken in-rehabilitering. Iled iarbetsförsöksion göra ettatt som en

ansökanförnyadprövningsförfarandet vidförenkladenebär det atten
sigprövning visaråterfås inte vid kassansdetsnabbt kanpensionen om

försäkradeseller denarbetsförmågan väsentligt har förbättrats, attatt
väsentligt.till arbete har ökatmöjligheter

återvänder tillFörtidspensionärer14.2.7 som
arbetsmarknaden

förtidspensionäremaåtervänder år antalvarjeberörtsSom ett avovan
underfrån Riksförsäkringsverket harförvärvslivet. Enligt uppgiftertill

socialförsäkringsnärrmder indrag-1996 antalet beslut iåren 1989 om-
mellan cirka 500sjukbidrag varieratförtidspension respektivening av

dock vidtillgänglig statistikjämförelse medoch 1 200. En gerannan
själva verketindragningsbeslut iverkliga antalet ärhanden detatt

Även fråga lågså torde docknågot fallet dethögre. är envara omom
förtidspensionerdet totala antalethalvandel, högst procent somaven
uppfattning dettakalenderår. utredningensdras in under Det är attett

harandel förtidspensionäremalångt deninte när motsvarar somav
arbetsförmåga.viss

försörjer sigNågon hur de försäkradeallmän dokumentation av
närvarande.föreligger inte fördet förtidspensionen dragits inefter att

försäkringskassan ibeslut fattadestudie baseradI aven
minskning1995:12, Indragning ochStockholms län 1993 Rapport av
socialförsäk-Löfström, Centrum förförtidspension/sjukbidrag, Anna

Östersund förhållandenhar dockringsforskning vid Mitthögskolan i
förtidspensioner ochtill beslut indragning/minskningrelaterade avom

sjukbidrag belysts.
eller minskningsamtliga 121 beslut indragningStudien omfattar om

Försäkringskassan iår i de regionerna vidmeddelade under 1993 tre
Stockholms län.
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initiativ tillförsäkradedendetfallenhälften togdrygtI somvarav
nivå. bety-Entill lägrereducerasellerdras inskullepensionen enatt

elleretableraddet fannsvaritfall hai dessafaktordelsefull att ensynes
falldessafjärdedelararbetsmarknaden. Imedkontaktplanerad tre av

pensionsbeslutetmeddeladetidigaredetändringentillorsaken avvar
enderaellerutökasarbetstidenpåbörjas, attskullearbete avettatt
fjärde fallungefärgenomförts. Ihaderedan vartförändringarsådana

eller in-minskningfråganförsäkringskassandet tog omuppsomvar
minskningenellerindragningenföranleddestvå falliEndastdragning.

förtidspension.efterkontrollgjorde s.k.försäkringskassan enavattav
förekomminskningellerindragningbeslutetåret föreUnder ar-om

44sammanlagtförrehabiliteringsåtgärder procentbetslivsinriktade av
arbets-åtgärdenförekommandevanligastförsäkrade. Dende var

träning/arbetsprövning.
del-helt elleråtergick 80beslutförsäkringskassans procentEfter

arbetslösaDeföretagare. ut-arbeteelleranställningtillvis egensom
årindragningenEfter2,5studerandeoch de procent.gjorde 14 procent

förtidspensionnågon formhadeinte69det1993 procent avsomvar
52årandelMotsvarande procent.sjukbidrag.eller ett varsenare

defjärdedelarhadeindragningbeslutetåret efter treUnder avom
försäkringskassan.frånsjukersättningsdagnågonhaftinteförsäkrade

hade haftresterande 14ochdagarhaft 1-90 procenthade13 procent
91-365 dagar.

tankenstöd förvissttvivelindragningsbeslutenStudien utangerav
försäkringskassansefterkontrollmedordningennuvarandedenatt

ochförmår identifieraomfattningbegränsad tarelativtendastinitiativ i
förtidspensione-arbetsförmåga demhosförekommandetill somvara

indragningarantalbegränsaderelativttill detMed hänsyn somrats.
endast deomfattatillbegränsats trestudientilloch attstuderats att

dockdetfinnsStockholms läniFörsäkringskassanvidregionerna an-
kanresultatenfrågandet gällerförsiktighettill viss närledning an-om

riket.för helasigniñkativaallmäntses

Överväganden förslagoch14.3

förslagetförutgångspunkterAllmänna14.3.1

korthetiFörslaget

minskingellerindragningmedföreslår dagensUtredningen systematt
arbetsfömiåga skallförsäkradsförbättringvidförtidspension enavav

aktivitet underellerförvärvsarbetedärmedersättas ett systern annan
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tid förtidspensionmed stimuleras och i sig inte inverkar beslutet om
pension.

förtidspensionärerFör uppbär inkomster anställning för-som av
ordar utredningen ordning där förtidspensionen reduceras med vissen
del arbetsinkomstema. förtidspensionärer bedriver ellerFörav som av-

påbörja föreslåsnäringsverksamhet införandet möjlighetattser av en
dåunder tid näringsverksamhet bedrivs, helt eller delvis vilande-att,

Även gäller aktiviteter utanförförklara förtidspensionen. det detnär
såsom delta föreningsliv, fullgöra förtro-egentliga förvärvslivet iatt

samhällelig privat verksamhetendeuppdrag eller andra former ellerav
på arbetsförmåga föreslår utred-i och för sig kan tyda visssägassom

någonsådan sig inte föranleda prövningningen verksamhet i böratt av
pensionen.

föreslår skärpning reglerna vad be-Utredningen samtidigt vissen av
den arbetar och samtidigt uppbär förtidspension.träffar bl.a. svartsom

Skäl liv för förtidspensionärerför främja aktivareatt ett

så-stimulera och möjliggöraSyftet med utredningens förslag tillär att
återvändande sti-väl ökat till förvärvslivet aktivt ochett ettsom mer

Såvälmulerande levnadssätt för dem förtidspensionerats. ettsom ur
framstårsamhällsekonomiskt individuellt perspektiv det utanettsom

så mångatvekan önskvärt möjligt dem förtidspen-att som av somsom
delvis återvänder till arbetsmarknaden. densionerats helt eller Förutom

framhållassärskilt värdetsamhällsekonomiska aspekten bör även attav
så många tillträde till den socialamänniskor möjligt ge-som ges

till personlig utveckling del-menskap och de möjligheter ettsom
innebär förslaget möjlig-tagande i yrkeslivet ofta innebär. Vidare nya

heter förtidspensionärer aktiva i politiska och andraför typeratt vara
åta för-ideella organisationer sig avlönade eller arvoderadesamt attav

måstetroendeuppdrag, vilket förbättrad situation förutgöra enanses
såväl organisationerna sig för samhällslivet i övrigt.i som

ligger utredningens uppfattning i linje medFörslaget enligt även
området,den moderna forskningen inom det medicinska vidsom ger

handen förvärvsarbete eller aktivitet i sig ofta har rehabi-att annan en
literande verkan på sjukdomar eller i fall motverkar försämringvart en

tillståndden försäkrades medan passivt levnadssätt har motsattettav
effekt.

bör emellertid möjlighetenDet betonas förvärvsarbeta underatt att
tid med förtidspension fårnaturligtvis aldrig till intäkt förtas en

arbetsförmåganmindre bedönming vid beslutet för-noggrann av om
tidspension. Eftersom förtidspension med arbeta kanrätt att ses som en
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frånavstå för-möjligtdetförsörjningsgarantilivslång gör attsom
beviljabeslutenviktigtmycketdet attvärvsarbete tvärtom attär om

arbetsfönnågan.verkligaåterspeglar denregelmässigtförtidspension

möjligheternafaktiskaVilka deär

mycketinnebärreglerenligt dagensförtidspension ettförKriterierna
iarbetsförmågannedsättningvaraktiglångtgående krav avav

lämnadeframgått denskäl. Sommedicinskahuvudsak enbart ovanav
ändringarnagenomfördaårendeunderderedovisningen senaste avav
betydandeivaritavsikten ut-förtidspension har attförkriterierna

försäkradförtidspension. Enbeviljandeförkravensträckning skärpa av
sinutnyttjatillutsträckningiändringar attdessa störrehänvisas efter

försäkringssystemtill andraförsörjningsförrnåga ellerbefintligaegen
undan-iendasthänsyneftersomarbetsmarknadspolitiken,inom t.ex.

prövningvidmedicinskadefaktorertill andra äntagsfall skall renttas
möjlig-faktiskadeinnebäratordeförtidspension. Detta atttillrättav

arbetsmark-tillåtervändaförtidspensionerasför dem attheterna som
begränsade.mycketregelinaden är

sjukdoms-ochmånga sjukdomarkonstateraskan detSamtidigt att
iochstörningarfysiskaverkligainnebärtillståndliknande somsom

psykosocialagrund isinhadelvis kanförtidspensiontilllederdag
ochlevatillrelateraskan sättethjärtsjukdom attfaktorer, t.ex. som
för-kroppsligakänslor ochsituationen,socialaliv, densitthantera
be-förhinderintenaturligtvis attså fallet utgör etthållanden. Att är

arbets-nedfråga verkligeni sättersjukdomenförtidspensionvilja om
uppfyllda.i övrigtförutsättningarna ärförmågan och

påverkasfaktisktarbetsförmågansåoftatorde dessutomDet attvara
påharsjukdominverkanvilkenuppfattningsjukesden enomegenav

sådana faktorervisarforskningmedicinskarbetsfönnågan. Modern att
uppfatt-subjektivaeller denförhållandensocialasinnesstämning,som

in-oftaeller hälsasituationpåverka sinmöjlighetenningen att egenom
sjukskrivningsåvälvidmedicinska diagnosernapå destarktverkar som

de viktigasteförtidspension. Ettgrund förtillutlåtanden läggs avsom
för-just denhälsotillståndetbedömningar ärför läkaresunderlagen av

utsträck-också i visstillstånd, vilketsittuppgiftersäkrades omegna
saknasjukdomtill följdsigupplevermåste godtas. Denning avsom

saknameningobjektivifallarbetsförmåga i vissakan även ar-anses
skulle för-sjukdommedbetsfömiåga atttrots sammapersonannanen

ifrånlångtfaktorerradföljerförvärvsarbetande. Häravbli att somen
arbets-nedsättningmedverkat tillkan hastatiskabehöveralltid avvara

förtids-beviljaförutsättningar försåförsäkradförmågan hos attatten



Stimulans till aktivt liv under tid med förtidspensionSOU 1997: 166 361ett

åtminstoneArbetsförmågan kan sedan, delvis,pension förelegat.
någon några sådana bortfaller.eller faktorerkomma tillbaka om

mån arbetsförmåga föreligger hosuppskatta i vilkenAtt närmare
huruvida de förtidspensionärerförtidspensionerats ochdem somsom

möjlighet utnyttja den-sådan arbetsförmåga faktiskt harbesitter atten
svårt.mycketemellertidtorde varasamma

blikan tänkasde reglernaförtidspensionärerkategoriEn nyasom
förvärvsarbetakanför detillämpliga temporärtär menpersoner som

regel för-funktionsnedsättningar iellertill följd sjukdom äravsom
berättigade till för-desådan utsträckningarbeta ihindrade ärattatt

tidspension.
vidare konstaterasstatistik kan detUtifrån redovisade att ett,ovan

förtidspensioneratsantal demår från år varierande,visserligen av som
Såledesarbetsmarknaden.återvänder tilltideller kortareefter längreen

arbetsförmåga framkommitintefaktiskhaftde antingenhar somen
också harförtidspension ellerinför beslutethandläggningenunder om

vidförutsespå inte kunnathälsotillstånd förbättratsderas sättett som
intei dagensdessaobserverasbeslutet. börDet systematt personer

med dennaintressantakvarstår förtidspensionärer. Det ärgruppsom
arbetsförmåga hosföreliggerden visardock förekomsten attatt av

de kunnat heltsådan utsträckningförtidspensionerade ivissa de attav
arbetsmarknaden.återvända tilldelviseller

för-skett deåtervändanden oftaredovisats har dessaSom ovan
frånnågonföregåtts insatsinteinitiativ ochtidspensionerades avegna

tordesådan åtgärd förekommitdå någon harfallförsäkringskassan. I de
arbetsprövning.arbetsträning ellerfrågaregel ha varitdet dock i om

pensionsbe-dentordedetta sammanhangbetydelse iAv stor vara om
förvärvslivet.tillnågon anknytningformrättigade har av egen

arbets-återvändande tillföranledatorde kunnaAndra faktorer som
från sitt beroendelyckas befria sigmissbrukaremarknaden är avom en

föränd-situationdå socialafall förtidspensionärseller andradroger en
påtagligt positiv riktning.isättettras

förvärvsarbete ellerinställning tillLikaså försäkradeskan den egen
arbete hafönnåga försörja sigtilltro till sin egetatt en av-genomegen
tillträde till för-till bereda sigbeträffar initiativsevärd inverkan vad att

beviljades.förutses pensioneninte kunnatvärvsmöjligheter närsom
tidigareförtidspensioneradesdeninte orimligtDet är att anta att egna

roll i detta sammanhang. Denförvärvsarbete kan spelaerfarenheter av
stimulerandeupplevtarbete han eller hontidigare haft ett somsomsom

förutsättasi tillvaron torde kunnavärdefullt inslagoch ett varasom
förtidspensiondenåtervända till förväivslivetbenägen änatt varsmer

ocharbetsskada iföranletts förslitning eller tungtett ena-annanav
någon social gemenskapmedförtarbete kanske intehanda somenssom
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vårtinte det iförsäkrade. Därmeduppskattats denkunnat sagt attav
inteutveckling tekniksnabbasamhälle med desskomplexa m.m.av

arbete hanhittarså den sistnänmdedet justkan är ettatt somsomvara
också tilltaladkänner sigförmåga ochklarahar faktisk attatt avav

på.pröva
medföramedicinska utvecklingendenNaturligtvis kan attäven

arbetsförmåga.återfå faktiskasinkanvissa personer
såpraktikendock iredovisade fall detsamtligaså ärI gott ovansom

återvända till arbets-skallförsäkradehuruvida denföravgörandeatt
detta.viljaeller henneshans göramarknaden eller är attegen

Även skettförtidspensionförkriteriernaskärpningarde somavom
förtidspensione-såväl andeleninneburitår troligtvisunder attsenare

förtidspensioneradeandelenarbetsförmågafaktiskmedrade somen
utredning-ändåsjunkit, detförbättras hartänkas ärhälsa kanmed som

Därtill kom-försvunnit.helt harintedessauppfattning att grupperens
förtidspen-andel debetydandelång tid framöver,underatt, avenmer

förtidspensionbeviljatsdemsionerade kommer utgörasatt en-av som
föreslåsframgåttregler. Somgällandetidigareligt generösa ovanmer

möjlighetreglernaskall omfattasdessa att ut-ävenatt omavgrupper
prövningföranlederi sigrestarbetsfönnåga detnyttja attutan av pen-

sionen.
efter-sigbetydelsenunderskattaden skullförUtan att vareav

rehabili-ellerförtidspensionerbeviljadeprövningkontroll eller avav
bedömningrimligkonstateratsdetteringsverksamhet är ensom ovan

beträffarvadoch initiativkraftviljaförtidspensionerades attdeatt egna
betydelse. Deavgörandeförvärvslivetsig isöka ärut av

därförhärvidlag börinitiativtillförtidspensionerades drivkrafter egna
långvarigtvidmed ersättningmån ochi möjligastestimuleras systemet

möjligt ifå hinderarbetsförmåga såbör lägga vägennedsatt som
härför.

faktorpensionenminskningindragning ellerPrövning enavav -
återvändande förvärvslivettillliv elleraktivtmotverkar ettsom

i praktikenregler innebärenligt nuvarandebeslut förtidspensionEtt om
principförsörjning iderasflesta förtidspensionärer ärför de allra att

förtidspen-aspektövergår ålderspension. Dennatills de tilltryggad av
vad beträffarhelt motiveraduppfattningsionen enligt utredningensär

varaktigaMänniskor medpensionsberättigade.flertalet dedet stora av
eller del-medfört de helthandikappsjukdomar ellerallvarliga attsom

förvärvsarbete bör haförmåga försörja sigbetagits sinvis att genom
fråga sin försörjning.långsiktig trygghet itillrätt om



tid med förtidspension 363till aktivt liv under166 StimulansSOU 1997: ett

finnasförtidspensionärertorde dock ikonstateratsSom gruppen
år genomförda skärpning-efter de undermänniskor även senaresom,

förtidspensionbeviljatsförtidspension,kriterierna för trots attarna av
uppnå förbätt-arbetsförmåga eller kommerfaktiskde besitter att etten

på det i ärendehelt enkeltså fallet berorhälsotillstånd. Att ettär attrat
eller denförsäkringskassanvarken förförtidspensionbeviljaattom

sig alla tänkbarabeaktaöverblicka ochmöjligtförsäkrade är att vare
yrkesliv kanvarierandei dagensförvärvsarbetetillmöjligheter som

eventuella möjlig-allahenne ellerhonom ellersig förkomma öppnaatt
hälsotillstånd.försäkradesdenförbättringheter till av

pension be-förtidspension utesluterkriterier förinföraAtt attsom
skulleeftersom detorirnlighet,sinfallerdessa fallviljas i alla egen

tilli praktikendemlitet antalinnebära ett ytterstatt sompersoner av
arbetesigmöjlighet försörjaskäl saknarmedicinskaföljd att genomav

förtidspension.beviljasskulle kunna
försörj-denförtidspensionärriskerardagensI attsystem en

kommaförtidspension innebär, kanbeslutningstrygghet attett omsom
påvisar arbets-förvärvsarbeteeller honundanröjas han engenomom

naturligt,så fallet kan tyckasomfattning. Attförmåga viss är varaav
kon-nedan krävsredovisasmed vaddet i enlighetsärskilt ensomsom

arbetsförmågan kan förväntasväsentlig förbättringstaterad somav
skallpensionenminskningellerbestående indragningför att avvara

ske.
Å åter-många verka starktfallsådan ordning iandra sidan kan en

initiativkraft och viljaförtidspensionerades prövahållande de att
svårtmycketdetförsäkrad kanåtervända till yrkeslivet. Föratt varaen

arbetsför-förbättringinträffadexempelvishuruvidabedömaatt aven
yrkesarbetetillförutsedd möjlighetmågan inte tidigareeller somen

perspektiveller hennesdet i hanssådan varaktighetharframkommit att
förtidspensionen in-försörjningstrygghetgodtagbart densig attter som

års arbete.halvtmånader ellerantalundanröjs efternebär ettett
varvidbeviljaskommaförtidspensionVisserligen kan nytt,att

föregående be-dettill grund förläkarundersökning legatsomsamma
vissaförtidspension, undervilandereglerna s.k.slutet, med stöd omav

eftersomför det beslutet. Menunderlagförutsättningar kan utgöra nya
inne-frågan förnyad prövningi detta fall blirdet allt äventrots om en

arbetsförmågaanledning visadförtidspension iindragningbär avaven
osäkerhet ipåtagligtså alltidförsäkradför momentettgott avsomen

fråga framtida försörjning.om
avhållande initia-kan verkadetta osäkerhetsmomentFörutom att

helt orimligtrestarbetsfönnåga det dessutom intetiv utnyttja äratt en
leda tilli sig i vissa fall kanosäkerhetsmomentettänka sig enbartattatt
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arbetsförmåga söker sigsig ha vissförtidspensionärer uppleveratt som
till s.k. arbeten.svarta

prövningssystemetändringKomplikationer vid av

bibehålla med indragninghuvudsakliga förDet systemetargumentet att
konstaterad arbetsför-i fallförtidspensionenminskningeller avav

förtidspensionbeslutetförtidspensionerademåga, denär att omgenom
oberoendeförsörjningsgaranti,tillförsäkradfall äri ärannat avsomen

praktikenifaktiskt besitter ocharbetsfönnåga eller honhanvilken som
ålderspensionen.fram tillsträcker sig ända

då förtidspen-situationerstötandekanfrämstDet är ensynassom
från möjligheterarbetsförmåga avstårvissfaktiskt besittersionär som

ändå sin försörjninghan harhänvisning tillmedutnyttja denna attatt
måste dock i belysningförekommasådant skulle kunnatryggad. Att ses

förtidspensionbeviljakriterierna förmycketde stränga attnumeraav
med faktiskförtidspensionärermedföra andelentorde att ar-som

ii dagensharbetsförmåga nedbringas kraftigt. Dessutom systemman
sådant in ellerfall draibegränsade möjlighetermycketpraktiken ettatt

underlåterenkeltfråga heltieftersomminska pensionen, attpersonen
möjlig-värdetegentligaarbetsförmåga besitter.han Detdenvisa av
såledesminska pensionenin ellerregler dra ärnuvarandeheten i att

anblickförstavad det vidbegränsatbetydligt än synes vara.enmer
legitimitets-kananblickvid första utgöraVad ettsynasensom

framgångsrikt bidra tillkanskeutifrånkanproblem synsättannatett en
detförtidspension. Omtillbedömningamaförbättring moträttenavav

återgår iförtidspensionärerantalskulle visa sigförmodan stortatt ett
ord-förhållande nuvarandetillsamtidigt iinnebär dettaförvärvsarbete

för förtidspen-kriteriernautvärderingmöjligheter tillning helt avnya
föreslås interedovisatsdessa. Somoch tillämpningension ovanav

förtidspen-kriterier förgällandeändringar i saknågra egentliga av nu
såväl ii dagenssåledes hållas för visst detsion. kanDet systematt som

förtidspensioner förbeviljaskommerkommande attsystem personer
beslutet ellerarbetsförmåga vid tidpunkten förhar viss senaresom

in-arbetsfönnåga. med minskning elleråterfå Systemetkommer att en
arbetsförmågan enligtinnebärvid förbättringdragning pensionen avav

andra bristerfelbedömningar elleruppfattning vissautredningens att
leder till för-kriterierna,vid tillämpningen att personersomav

arbetsförmåga, inte för-har vissde egentligentidspensioneras trots att
eftersom det aldrig kommernågon eller minskninganleder indragning

ifrågavarande försäkrade har vissförsäkringskassans kännedomtill att
förtids-arbeta under tid medarbetsfönnåga. medEtt rättsystem att
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i dettasjälvreglerandefungeragrad kunnatorde i högrepension avse-
ende.

fak-långt möjligt eliminerasåintressetavvägningVid attmot aven
viljainitiativkraft ochförtidspensionerades attmotverkar detorer som

uppfattningutredningens över-enligttalararbetslivettillåtervända
utformningennuvarandeden systemetändraförskälvägande avatt

förtidspension.minskningochindragningmed av

förslagetredovisningNärmare14.3.2 av

förtidspensionpå kriterier förInverkan

inteinnebärordningenföreslagna ettDenförslag:Utredningens
arbetsförmågannedsättningvillkoretförändringpåkrav avomav

välförtidspensionförtidspension. Närbeviljabeslutetvid attom
varaktighetpensionsbeslutetsdärefteremellertidgäller attbeviljats

förekomstenpåverkasinteförutsättningarvissaunder avav
arbetsförmåga.

kunnaskallfrittförutsättningarvissaunderskallförtidspensionärEn
arbetsförmåga sätteventuell utanannatutnyttjaellerförvärvsarbeta

någondvs.förtidspension,beslutetinverkarprincipidetta omatt
Attförsäkringskassan.skall inte längre görasbeslutetprövning avav

villkoretförändringkravinteinnebärordningsådan ettinföra aven
vidutformningnuvarandei dessarbetsfömiågannedsättning avom

tillämplighet ivillkoretsDock begränsasförtidspension.beviljandet av
däreftergällerbeviljatsväl har attförtidspensiontiden. När en

påverkasinteförutsättningarvissaundervaraktighetpensionsbeslutets
arbetsförmåga.förekomsten avav

förordarutredningen attförtjänar nämnassammanhanget attI att
ändramöjlighetAFL10 §i kap. attregeln 20berördaden omaovan

grundoriktigtblivitbeslutet attförtidspensionbeslut avett omom
underlag allt-ofullständigtellerfelaktigtpå uppenbartfattatsdet har

kvar.skall finnasjämt
kap.regeln i 7dockförslagutredningens ärkonsekvens attEn av

arbetsför-utredningförnyadbeslutstycket AFLtredje§3 avomom
föreslåsbeviljatsförtidspensionsdetefterviss tidmågan efter att en

avskaffad.
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Reducering pensionav m.m.

Utredningens förslag: Förtidspensionen skall reduceras med 80
arbetsinkomsten löntagare tjänar in medprocent av som en

användande arbetsförmåga förutsätts inte föreligga vidav som
beslutet förtidspension.bevilja En förtidspensionärattom som avser

påbörja näringsverksamhet skall kunna ansöka erhållaochatt en om
beslut vilandeförklaring förtidspension helt eller delvis,ett om av

bibehållas nivåernadvs. pensionen kan aktiv fjärdedels, halvtre
och fjärdedels förtidspension.en

fråga utgårNaturligtvis kan det inte komma i pensionen ograveradatt
föreslårinkomster Härvid dock utredningenvid sidan arbete.av av

skilda lösningar för löntagare och näringsidkare.

Låntagare

löntagare skall gälla belopp motsvarande den taxerade in-För att ett
komsten tjänst efter för kostnader för intäktens förvärvandeavdragav
skall föranleda reducering pensionen. Ett i och för sig tänkbart al-en av

skall reducera pensionen. Förtids-ternativ hela arbetsinkomstenär att
till sin karaktär garantiförsörjning för den till följdpension är en som

jämställda tillstånd sig.sjukdom eller därmed inte kan försörja Detav
ocksånaturliga den kan försörja sig själv arbeteär göratt som genom

detta. dagens kommer detta till uttryckI synsättsystem attgenom
till pension skall arbetsförmågan förbättras.rätten prövas närnytt

stimulera till förvärvsarbete bör emellertid pensionen enligtFör att
utredningens uppfattning inte reduceras med hela arbetsinkomsten utan
endast del därav. När denna andel har bestämts har utredningen be-en

såsomaktat flera faktorer den ersättningsnivå tillämpas vidskallsom
beräkningen pensionen, tilldet nämnda behovet stimulans för-av av
värvsarbete förtidspensionen i första hand socialförsäk-ärsamt att en
ringsfönnån avsedd täcka inkornstbortfall såledesoch inteär att ettsom

någoni utsträckning bör bidrag för stimulera tillstörre utges ett attsom
ökat förvärvsarbete. utgångspunkt ocksåEn har varit förtidspen-att en
sion i princip bör ha helt reducerats bort den försäkrades arbetsin-om
komster återgått nivåtill den de låg på före pensionsfallet. rimligEn
avvägning mellan dessa faktorer innebär enligt utredningens
uppfattning förtidspensionen bör reduceras med 80att procent av ar-
betsinkomsten.
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inkomstrelaterad förtidspen-såväluppbärförtidspensionärOm en
garanti-handi förstabörförtidspensionärertillgarantibeloppsion som

förtidspensio-inkomstrelateradedendärefterochreducerasbeloppet

nen.
börarbetsskadelivränta sär-medförtidspensionärerbeträffarVad en

be-förtidspensionärtillarbetsskadelivräntagälla. Enordningskild en
livränteunderlaget, motsvaras.k.till detförhållandei avsessomstäms

arbetsskadeliv-skallprincipIarbetsinkomst.tidigareförsäkradesden
arbetsinkomst.tidigareförsäkradesdenförlustenhelatäckaräntan av

alltsåinnebärförtidspensionvidarbetsskadelivräntamed enSystemet
uppbär för-förtidspensionärNärersättningsnivå 100 procent. en

enligt 6 kap.förmånernaskall docksamtidigtoch livräntatidspension
så liv-samordnasarbetsskadeförsäkring att1976:380lagen§l om

redu-pensionendvs.pensionen,överstigerdenutgår endasträntan om
med 80pensionen procentreduceraenbartAtt ar-avlivräntan.cerar

försäk-denskulle,ograveradutgålåta livräntanochbetsinkomsten om
pensions-låg förenivå denuppnått denåterarbetsinkomstrades

förtidspensionärfalldetöverkompensation. I sominnebärafallet, enen
sammanlagdadärför detbörförvärvsarbetararbetsskadelivräntauppbär

ochsamordningåterstår eftereventuelltpensionbeloppet somav
förtidspensionärOmarbetsskadelivräntan.reduceraarbetsinkomsten en

ochkr100 000uppgår tillförtidspension enhar persomen
förtidspensionen,medsamordningförearbetsskadelivränta upp-som,

in-tjänararbetedessutomår000 krgår till 135 engenommenper
000till 4reducerasförtidspensionenalltsåskallkr000120komst om

kr.till 00011livräntanochkr
innehållredovisatregel medföreslår såledesUtredningen att nuen

medkonsekvensIarbetsskadeförsäkring.1976:380i lageninförs om
minskningindragning ellertillmöjligheterminskade avförslagen om

införas ibörordningutredningenförordarförtidspensionen att samma
in-direktivenför arbetetdenskäl, bl.a.olikalag. Avnämnda somram

förslag härom.något utarbetatinteutredningendocklämnarnebär,

Näringsidkare

iönskvärdasigföri och motsva-framhålla det att ettvillUtredningen
förskulle finnas nä-ävenför löntagaregällarande system avsessom

näringsverk-inkomsterförreduceringssystemringsidkare, dvs. avett
dock be-sigsådantförtidspension. Ettmed tertid systemundersamhet

beträffandefalletvadformulera äränkomplicerattydligt att sommer
löntagare.
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Med näringsverksamhet yrkesmässig, självständigt bedrivenavses
förvärvsverksamhet. Detta innebär verksamheten skall kännetecknasatt

varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Till näringsverksamhetav
ocksåräknas innehav näringsfastighet och bostadsrätt inte ärav av som

privatbostad innehav och avyttring avverka skog. Irättsamt attav
fall pådessa gäller dock inte kraven yrkesmässighet och självständig-

het.
utgångspunktviktig för vilken inkomst skall ligga tillEn grundsom

beslut reduktion förtidspension reducering pensio-för är attom av av
skall beaktande inkomsterske endast med genereratsnen av som ge-

sådan arbetsförmågaförsäkrads utnyttjande vid beslutetav somnom en
föreligga.beviljande pension förutsätts inte I princip bör syste-avom

således förmå skilja vad inkomst kapital ochutgörmet att ut avsom
vad inkomst den försäkrades arbete.utgör genererats egetavsom som

månVidare bör i möjligaste inkomster arbetegenereratssom genom
kalenderårunder visst reducera förtidspension hänförlig tillett samma

år. Det dessutom önskvärt reglerna reduktion förtidspen-är att om av
på såvälsion fungerar i huvudsak likvärdigt för anställda,sättett egna

fåmansbolagföretagare, och dem i olika fonner kombine-ägare av som
anställning med företagare. Utöver dessa förutsätt-attrar vara egen

ningar bör dessutom gälla reglerna reduktion förtidspensionatt om av
restarbetsförrnåga får sådanutnyttjas inte utformning sned-när atten

konkurrensförhållandenvridna uppkommer förtidspensionä-attgenom
medges driva verksamhet under väsentligt andra villkor vadänrer som

gäller för andra näringsidkare.
eventuellt möjlig konstrueraEn inkomstbegrepp skulleväg att ett

kunna i likhet med reglerna bidragsgrundande inkomst iatt,vara om
lagen utgångspunkt1993:737 använda sig reglerna in-som av om
komst näringsverksamhet i kommunalskattelagen 1928:370.av

fördel med sådanEn variant uppgiftsinhämtande kon-är att samten
troll och bedönming inkomna uppgifter i princip kan hanteras vidav
taxeringen beskattningsändamålinkomst för någon be-utanav mera
tungande ökning taxeringsmyndighetemas arbetsbörda.av

Om socialförsäkringsadministrationen utvecklade ett eget systern
för denna hantering skulle det innebära icke obetydlig ökningen av
kostnader för personal det någraskulle medföra särskildautan attm.m.
fördelar. sig svåröverkomligtDet huvud mycket inomöverter taget att

för försäkringskasseverksamheten bygga ett egetramen upp
regelsystem inte anknyter till de nämnda reglerna be-som ovan om
skattning näringsverksamhet. sådan lösningEn har därför inteav
framstått något möjligt alternativ för utredningen.som

ändamåletMed hänsyn till och till de angivna förutsättning-ovan
krävs dock vid bestämmandet vilken inkomst förvärvsverk-arna av av
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ochmodifieringaråtskilligaförtidspensionskall reducerasamhet som
Deninkomstbegrepp.kommunalskattelagenstillförhållandeitillägg

nettoresultatdetnäringsverksamhet motsvararinkomstentaxerade av
skattesammanhangalla idetefterintäkterrörelsens attåterstår avsom

fråndragitsåtgärderresultatreglerandeochavskrivningar avmedgivna
på-haresultatetkanbestämsinkomstentaxeradedenNärinkomsten.

förvärvande,intäktemasförkostnaderföravdrag av-bl.a.verkats av
expansions-ökningperiodiseringsfond,tillavsättning avskrivningar,
avsättningarupphovsmannakonton,ellerskogs-insättningarmedel,

underskott. Den ärårstidigareföravdragoch sompensiontill egen
gåendelångtanställdfrånskillnadtillsåledesharnäringsidkare en

åren ochmellaninkomstskattepliktigasinsjälvmöjligheter styraatt
för-andraochbokföringsåtgärderolikainkornstslagandratill genom

gällerdetbl.a.problem, närSärskildanäringsverksamheten.ifaranden
nä-uppkommerdelägare,olikamellaninkomster omfördelning av

det,Dessutom äraktiebolagsform.ibedrivs ovanringsverksamhet som
näringsverk-inkomstvadsåalltid taxerasinte avberörts, att somsom

arbete.näringsidkarensinha tjänatsbehöver egnasamhet genom
nedlagtsutredningen attihararbeteomfattande ana-relativtEtt

beskattningsreglemautgångspunkt i ut-medmöjligheternalysera att
reduktionmedianvändaskan systemettinkomstbegreppforma ett som

medsig förenatvisatdockharDetförtidspension.näringsidkaresav
ansluterinkomstbegreppdärvid konstruerasvårigheter ett somattstora
villkor.fastställtharutredningenprinciperredovisade somdetill som

möjligtvaritintedethar atttidsramenfastställdadirektivenidenInom
stånd-slutligautredningensochlösningtillfredsställandeuppnå en

skattesystemet,tveksamtöverhuvudtaget ärdet sompunkt omär att
användamöjligtverkligen ärsyften, attandrautifrån heltkonstruerats
problemderedovisningEninkomstbegreppet.utgångspunkt för avsom

bilagaifinnsarbetetivi stöttsom
utredningenföreslås är ettställetilösningalternativ sys-En avsom

vilandeför-sådanEnförtidspensionen.vilandeförklaringmedtem av
så längeupphörpensionenutbetalningarnainnebärklaring att av

utgårupphörvilandeförklaringendvs.gäller, närvilandeförklaringen
utbetalatsskulle habeloppmeddäreftertidenförpension somsamma

kontinuerligt.löptutbetalningarnaom
förtidspen-vilandeförklaringansökerförtidspensionärOm avomen

tillämpningsproblemsärskildanågratorde intehelheti desssionen
detochvilandeförklarasdelvisendastförtidspensionenuppstå. När

måsteförtidspensionendelaktivkvarvarandeåterstårsåledes aven
skullealternativEttbedömningarkomplicerade göras.vissadock

arbetslöshetsförsäk-gäller inomvadmedlikhetikunna att somvara
bedrivsöverhuvudtagetnäringsverksamhettillåtainte pa-ringen att
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rallellt med förtidspension. En sådan lösning framstår dock inteen som
rimlig, bl.a. eftersom dagens förtidspensionssystem medger denatt som

näringsidkare beviljasär partiell pension och fortsätter driva sinatt
rörelse med arbetsfönnåga.resterande Dessutom kan det finnas
förtidspensionärer bedriver passiv näringsverksamhet, t.ex.som som

påbas sin jordbruksfastighet. alternativDet ligger tillnärmastsom
hands för förtidspensionär påbörja näringsverk-atten som avser en
samhet torde dessutom börja i mindre skala. I stället börattvara en
därför väljas anknyter till dagens ordning för dåde fallett system som
näringsverksamhet bedrivs den beviljats partiell pension.av som

Omfattningen vilandeförklaring såledesbör bestämmas efterav en
skälighetsbedömning försäkringskassan föregåtts etten av som av sam-

råd mellan kassan och den försäkrade. Det centrala därvidär att upp-
skatta måni vilken näringsverksamheten frågai förutsätter arbets-att
förmåga i anspråk förutsatts inte föreligga förtidspensionennärtas som
beviljades. faktorerDe därvid bör beaktas det medicinskaärsom
underlaget för förtidspensionen, den försäkrades uppgifter sinaom
tilltänkta arbetsuppgifter och arbetsinsatser i verksamheten, företagets
omsättning, kapitalinsatsen i verksamheten, och nettoinkomsten nä-av
ringsverksamhet. En förtidspensionär påbörja närings-attsom avser en
verksamhet alltsåskall kunna ansöka erhållaoch beslutettom om
vilandeförklaring förtidspension helt eller delvis, dvs. pensionen kanav
bibehållas aktiv nivåerna fjärdedels, halv och fjärdedelstre en
förtidspension.

beslutEtt vilandeförklaring förtidspension bör dock, medom av
hänsyn till svårigheternade relativt i förväg bedöma vilkenstora att
omfattning vilandeförklaring rimlig, inte gälla för längre tidärav som

år i såledesDet ankommerän förtidspensioneradett taget. en som
driver näringsverksamhet årligen inkomma med ansökanatt ny om
vilandeförklaring och därvid redovisa uppdaterat aktuellt underlagett
för de nämnda relevanta bedörnningsfaktorerna. dessaUtöverovan
faktorer torde det därvid tänkbart beakta avsättningar till perio-attvara
diseringsfonder, expansionsmedel, pension Ofta tordeegen m.m.
sådana dispositioner kunna inkomster arbete.motsvaraanses av

hänsynMed till de mycket svårigheter föreligger detstora närsom
gäller hänföra inkomst näringsverksamhet till viss tid böratt en av en
vidare vilandeförklaring inte kunna ske för kortare tid år. Nä-än ett
ringsverksamhet innebär ofta variationer i omfattningenstora av ar-
betsinsatsen från näringsidkaren. Särskilt gäller detta branscher med
säsongsinriktning. tillåtaAtt vilandeförklaring för kortare tid årän ett
innebär i princip näringsidkare skulle kunna uppnå kon-att storaen
kurrensfördelar förhållandei till andra företagare på eftersomorten
han skulle kunna finansiera sitt uppehälle med förtidspension under tid
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förtidspensio-användaenkeltheltellerpåkallasintedå arbetsinsatser
inkomstutfyllnad.nen som

till löntagarepensionPartiell

arbetsförmågautnyttjamed rättSystemetförslag: attUtredningens
partiellsåväl helvidtillämpasskallförtidspensionunder som

arbetsförmågatillhänföraskanLöneinkomsterförtidspension. som
pensionen.reducerainteskallpensionvid beslutetbeaktats omsom

arbets-utnyttjamed rättavsikten attsystemetär attSom nämntsovan
partiellsåväl helvidtillämpasskallförtidspensionunder somförmåga

beträffande löntagare.förtidspension även
lönein-gällanaturligtvisskall attpensionpartiellbeträffarVad

beslutetvidbeaktatsarbetsförmågatillhänföraskankomster somsom
mångadetkanSamtidigtpensionen.skall reduceraintepensionom

andelhurmellandra storuppgift gränsgrannlagagånger att enenvara
respek-arbetsförmågasådanhänförlig tillinkomster ärellerarbete som

likhetiproblemdettalösningrestarbetsförmåga. En som,tilltive
gradvilkenbedömningenvidtillämpasdag pen-i avvadmed avsom
konkretfall byggerenskiltvarjeibeviljas,skall upp-ension som

slagaktiviteteller terarbetsinsatser annatförsäkradsskattning avav en
alltiderfarenhetsmässigt intedenresurskrävandemycket attsig trots

resultat.rättvisandeheltettger
lösningväljasställetiuppfattning börutredningens somEnligt en

föreintjänatförsäkradedeninkomsteri deutgångspunktsin somtar
pensionen.beviljandet av

partiellmedsambandidärförskall attSocialförsäkringsnämnden en
vilkettillbeloppdvs.fribelopp,fastställa ett enbeviljaspension ett upp

pensio-reducerardessainkomsterfår intjäna attförtidspensionär utan
varvidantagandeinkomsten,andelberäknasFribeloppet avensomnen.

för-täcksarbetsförmåga intedenskallandelnämnda avmotsvara som
förtidspension kanfjärdedelsbeviljasförsäkradtidspension. Om enen

motsvarandeinkomstförtjäna trearbetesåledeshan eget engenom
förtidspensionenriskeraantagandeinkomsten attattfjärdedelar utanav

denså, skallarbetsinkomsthögre äninhan tjänarOmreduceras. en
tillhänförlighuvudregeln attenligtdelenöverskjutande varaanses

förtidspen-således reduceraochutnyttjasarbetsfönnågaoförutsedd
inkomstgrundad pensionförsäkrade saknarfall dendetsionen. För att

fastställasfribeloppetpension börsådanlågtillharendasteller rätt en
reellmotsvarande vadantagandeinkomst, antagan-utifrån fiktiv enen
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deinkomst skulle uppgå till för med tillämpning den gällandeatt av
kompensationsgraden resultera i inkomstbaserad pension påen samma
nivå grundskyddet.som

Om den försäkrade utredning kan visa inkomsten iattgenom egen
fråga kunnat tjänas in med utnyttjande endast den arbetsförmågaav

förutsattes föreligga vid beslutet beviljandet förtidspensionsom om av
skall inkomsten dock inte reducera pensionen.

Fribeloppet vid partiell pension skall vidare såinkomstindexeras att
inte normala löneökningar för arbete inte hänförligt tillär restar-som
betsförmåga reducerar pensionen.

Skyldighet inkomst till försäkringskassananmälaatt

Utredningens förslag: förtidspensionärEn skall skyldig attvara
påbörjaranmäla han arbete och skall därvid redovisaävenatt ett

förväntade inkomster.

förtidspensioneradEn skall vid anställning innebär arbets-atten som
förmåga utnyttjas förutsatts inte föreligga förtidspension be-närsom
viljades skyldig inom högst månad från på-det arbetetatt attvara en
börjades, anmäla detta förhållande till försäkringskassan. Därvid skall
den försäkrade lämna uppgift vilken inkomst han eller honäven en om
uppskattar eventuellt förvärvsarbete kommer resultera Denatt att
förtidspensionär påbörjatanmält till försäkringskassan hanattsom ar-
bete och förvärvsinkornster ändrats eller förhållanden i övrigtvars vars

betydelse för i hur utsträckning pensionen skall reducerasstorav
förhållandeändras i till vad han eller hon tidigare anmält till försäk-

ringskassan, skall vidare skyldig dröjsmål anmäla föränd-att utanvara
ringen till försäkringskassan.

Beslut preliminär reduktionom

Utredningens förslag: Försäkringskassan skall efter det att en
förtidspensionerad anmält påbörjahan arbete elleratt att ett attavser
han redan har gjort detta, med den försäkrades uppgifter om
omfattningen arbetet och den uppskattade inkomsten därav samtav
eventuellt kompletterande frånuppgifter arbetsgivare grundsom
fatta preliminärt beslut löpande reducera pensionen vidett attom
kommande utbetalningar.
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underlagförsäkringskassaninnebäranmälningsskyldighetEn att ges
Försäkrings-pensioner.reduktionpreliminärbeslutför fattaatt avom

anmält hanförtidspensioneradefter detskall nämligen attkassan att en
med dengjort detta,redan harhanarbete ellerpåbörja attettattavser

uppskattadeoch denarbetetomfattningenuppgifterförsäkrades avom
från arbets-uppgifterkompletterandeeventuelltdäravinkomsten samt

reduceralöpandebeslutpreliminärtgrund fatta attgivare ett omsom
såskallpå pensionenAvdragetutbetalningar.kommandevidpensionen

tillbestämdblikanvad reduktionenmöjligt antasnära motsvarasom
bundenhet tillNågon absoluttaxeringen.beslutet efterslutligavid det

försäkrings-föreligga förskall inteuppgifterförsäkradesden egna
kommit tilluppgiftergrundaskanbeslutetkassan, även somutan

försäk-dendetNaturligtvis krävskännedom attsätt.kassans annat
kandeuppgifter innansådanasigtillfälle överberedsrade yttraatt

beslutemellertidinnebärbeslut. Dettagrund för att etttillläggas om
denförsäkringskassanmeddelaskan attreduktion utanpreliminär av

påbörjathannågon anmälangjort ettsigi och för attförsäkrade ar-om
bete.

informeraspå braförsäkrade sättdenvikt ettDet är omattstorav
intjänareller honhanfår pensionenfördetkonsekvenservilka att ar-

oreduceradpensionenuppbärförtidspensionärOmbetsinkomster. en
arbetepåbörjarkalenderår och därefter etthalvanunder första ettav

eller honåret så kan hanpågårgod inkomstrelativtmed resten avsom
pensiondendelsåvittåterbetalningsskyldigbli även stor avavser en

kan dettaåret. Till viss delhalvanförstadenutbetalts under avsom
detredan föremöjlighetförsäkradeden attproblem lösas att gesgenom

felaktigtåterbetalapensionenreduktionbeslutetslutliga upp-avom
försäkringskassan.förtidspension tillburen

skall,förtidspension ävenreduktion utanlöpandeBeslut an-avom
något för-försäkringskassanändrasförsäkrade,denmälan omavav

tidigaredenfå följdtillförutsättasinträffat kan atthållande har som
ibestämmasvad kommerreduktionen inte attbeslutade motsvarar som

sådant beslutskallNaturligtvisreduktion. ävenbeslut ettslutligt om
meduppgiftertillkommandekommuniceringföregås sedvanlig avav

försäkrade.den
skallförtidspensionbeloppvilketmedutreda ellerFör re-att enom

försäkrings-skallförvärvsarbeteanledning inkomsteriduceras avav
deförtidspension lämnauppbärdenfå föreläggakassan att upp-som

fårföreläggandesådantEttbedömningen.betydelse förhargifter som
ellerdra införsäkringskassanfårföljsföreläggandet intedelges. Om

förtidspensionen.minska
skyldighet förAFLi kap. 9 §bestämmelsen 20bör stat-Vidare om

försäk-arbetsgivare ochmyndigheterkommunalaoch ävensomliga
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lämna allmän försäkringskassa uppgiftringsinrättningar begäranatt
förhållande betydelse förför namngiven rörande ärperson som av

tillämpningen tillämplig.AFL varaav

Slutligt reduktionbeslut om

taxerings-Skattemyndigheten skall underUtredningens förslag:
förtidspensionenfastställa redaktionenförfarandet slutligt av

självdeklarationen uppgifterinkomstuppgiftema igrundval samtav
uppbär förtidspensionfrån försäkringskassan vilka somom personer

uppgår till.oreducerade pensionenvilket belopp denoch

tjänst förut-förtidspension med inkomstreduktionmedSystemet avav
skattemyndighet ochsamarbete mellanomfattanderelativtsätter ett

försäkringskassa.
skall meddelaförsäkringskassanavsiktenberörtsSom är ettattovan

förtidspensio-förtidspensionreduktionbeslut preliminär när enavom
påbörjat arbete eller försäk-han eller hon harmeddelar närnär ettatt

såfår fallet.på kännedomringskassan ärsätt attannat om
jämte inkomsten tjänstförsäkradeförtidspension denDen avsom

i in-pension beskattasbör, eftersomredovisa i självdeklarationenskall
redovisas enligtkommunalskattelagenenligtkomstslaget tjänst som

utbetalats, dvs.sådant den pensionfallkontantprincipen, i ett somvara
reduceringen.återstår preliminäraefter denvad som

år skallförbeskattningsbara inkomstenden sammanlagdaFör ettatt
såmåste emellertidunderlagkorrektkunna bestämmas gottett som

meddelas, efter-pension förstreduktionalltid slutligt beslutett avom
utifrån denskall beskattaspensionsberättigade naturligtvisdensom

omfatt-eller mindrepensionen, vilken i regel islutligt bestämda större
erhållits preliminäraefter denfrån den pensionning torde avvika som

förtidspensioneradesådan verkställts. de fall denreduktionen Inär un-
han börjat förtjänaderlåtit anmäla till försäkringskassan attatt ar-

fåttinte hellerbetsinkomster och försäkringskassan sättannat
så slutligt bestämdanaturligtvis alltid denkännedom detta detär attom

från utbetalats.pensionen avviker den pension som
måstealltså mycket ofta ske medinnebär taxeringenDetta att av-

ifrån den förtidspensionerade lämnatvikelse de inkornstuppgifter som
skall grundas de verkliga inkomsterna.självdeklarationen denom

taxering i dessa fall förstkan naturligtvis tänka sigMan görsatt
självdeklarationen, försäkringskassan där-grundval uppgifterna i attav

beslutledning taxeringen inkomst tjänst meddelarefter med avav av
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pensionsberättigadeoch denreduktion pensionen,slutlig attavom
får omprövning taxeringen ibegäraförsäkringskassan däreftereller av

pension och slutligt be-utbetaldavvikelse föreligger mellande fall
pension.stämd

senareläggningobetydligmedföra intepraktikenskulle iDetta aven
under tidarbetsinkomsteruppbärdemtaxeringen förden slutliga som

därandelen falloch tillhärtillförtidspension. Med hänsyn ut-med att
myckettorde blibestämd pensionfrån slutligtavvikerpensionbetald

underskattemyndighetenförordai ställetvill utredningenhög taxe-att
på grundval in-förtidspensionenfastställerslutligtringsförfarandet av

från försäkrings-uppgiftersjälvdeklarationenkomstuppgiftema i samt
beloppoch vilketförtidspensionuppbärvilkakassan sompersonerom

uppgår till.pensionenoreduceradeden
till skatte-överförastorde kunnaförsäkringskassanfrånUppgifterna

taxeringsförfarandets in-tid föreADB-teknik i godmedmyndigheten
inkomstoch uppgifternainkommitdeklarationemaledande. När avom

skulleADB-registerskattemyndighetensitjänst registrerats man
vilkaidentifierakunnauppgifternasamköming sompersoneravgenom

förtidspensionenreduceraskalltjänstsådan inkomstuppburit somav
förtidspensionenreduceringbeslutslutligtfattaoch därefter ett avom

naturligtvis in-Därvid börför taxeringen.till grundläggssedansom
blikanbelopp dentill detfastställastjänst taxe-komsten antassomav

ordningenden föreslagnauppfattningutredningensrad till. Det är att
tjänst iinkomstpensionsberättigad medinnebärabör kunna att aven

övriga lön-gäller förtidinombör kunnaprincip taxeras samma som
tagare.

självdeklarationenfrån inkomstuppgifter iavvikelseTaxering med
med den skatt-kommuniceringsförfarandeförvissoförutsätter ett

fördröjning.innebära visskanskyldige, vilket
anledningnågontjänstinträffar inkomstenfall detdeI att avav

beslutetgrund förlades tillvadbelopptill änannatett omtaxeras som
reducering meddelasbeslutmåstereducering pension nyttett omav

användas.taxerade inkomsten skallvarvid den
obetyd-innebär inteförslagetmedvetenUtredningen är attatt enom

villskattemyndighetenåläggshandläggningökning manuelllig menav
anförda skäl.förorda denna lösningändock ovanav

måste dockutformningutformningenDen närmare systemets avav
för-utredningensberedningenden fortsattatidsskäl överlämnas till av

slag.
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Återbetalning m.m.

utbetalningåterbetalning ochBeslutUtredningens förslag: avom
försäkringskassan.förtidspension fattas av

dettill lägre beloppbeslutetslutliga änvid detreduktionenBestäms
medreduceratsutgående pensionåretunderbeloppsammanlagda som

Om reduk-försäkrade.utbetalas till denöverskjutande delenskall den
belopp dettill högrebestämsi stället änslutliga beslutetvid dettionen

åläggasförsäkrademed skall denreduceratspensionen attbelopp som
återbetalningsskyldighetsådanfrågaskillnaden. Itillbakabetala om

föreligger eftergeskälsärskildamöjlighetdock finnasskall att omen
återbetal-besluthärtill börMed hänsynåterbetalningsskyldighet. om

försäk-fattasförtidspensionöverskjutandeutbetalningochning avav
ringskassan.

ersättningförtidspension ellerutbetalningVid annanavsenareen
enligtnågontillförsäkringskassaallmänskall betalas ut somavsom

skyldigförvärvsarbetevidförtidspension ärreduktionreglerna avom
reglernaenligtförsäkringskassanskallförtidspensionåterbetalaatt

harvadavräkningbelopp iskäligthållafå innei AFLhärom ett som
mycket.utbetalts för

utbetaldåterbetalaåläggandedockskäl böradministrativa attAv
etthundra kronor.uppgår till minstdå beloppetskeendastpension

dettaåterbetalning kankraveftergerförsäkringskassanOm ett
pensionsberät-deneftersomtaxeringenomprövningaktualisera aven

skattepliktig in-högreuppburithamåstefallsådanttigade i enanses
för.honvad han ellerkomst taxeratsän

pensionpå överskjutandeRänta m.m.

återbetalningsskyldighetutgå vidskallRäntaUtredningens förslag:
efterskott.utbetalas ipensioneller när

avgift ochtillbaka skalleller betalasbetalasskallPå belopp utsom
regeringenmeddelasföreskriftermedi enlighetbetalasränta avsom

Riksförsäkringsverket.bemyndigande,regeringenseller, efter av
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Ändrad taxering

taxering skall beslutVid ändringUtredningens förslag: ett nyttav
meddelas skattemyndigheten.förtidspensionreduktion avavom

beslutdet slutligttaxering ändras efterförtidspensionärsOm att omen
innebär reduktionoch ändringenpension meddelatsreduktion att enav

reduktionskall beslutellervarit mindreskulle ha större, ett nytt om
inomförsäkrade begär detdenSkattemyndigheten,meddelas ettomav

eller för-taxeringsändring meddeladesår från beslutetdet att omom
tid.frågan inomsäkringskassan tar sammaupp

fåskall dock intepensionreduktionbeslutfrågaEn nytt avomom
då slutligafrån det förstatvå den dagår förflutitsedan äntas merupp

taxeringsändringenintemeddelades,reduktion motsva-beslutet omom
reduktionen.sänkningellerväsentlig höjning avrar en

försäkringskassanföranlettstaxeringenändringEn attavsomav
inte ledaförtidspension bör vidareåterbetalningkraveftergett ett av

förtidspension.minskningnågot besluttill nytt avom

för denvilandeförklaringtill attMöjlighet som avser
låg ersättningför mycketersättning ellerarbeta utan en

näringsverksamheti annans

fåmöjlighetskall finnasförslag: DetUtredningens atten
ersättning eller förvid arbetevilandeförklaradförtidspensionen utan

näringsverksamhet.låg ersättning i annansen

förtidspen-tillnedan bl.a.föreslår redovisas rättUtredningen attsom
låg ersättning imycketlön eller förnågon arbetarsion till utan ensom

sannoliktdetnäringsverksamhet skall kunna ärprövas attomannans
arbetsförmåga omfattning vadiharpensionsberättigade änden större

bakgrund härav ochpensionen.beviljandet Motförutsattes vid avsom
exempelvissituationerkan förekommamed hänsyn till det näratt an-
arbetsinsatser iinte obetydliganäringsidkare tillfälligthöriga till gören

utgår någon ersättning föregentligdetnäringsverksamheten attutan
förutsättning intemåste fullt legitimt underdettaarbetet och attanses

bör därför till-utgår under den aktuella tidennågon förtidspension
få vilandeförkla-sådan situation pensionenmöjlighet iskapas att enen

rad.
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tillskall inte ha rättFörtidspensionärer förvärvsarbetarsom
sjuklönsjukpenning eller

eller till sjuklön skallsjukpenningtillUtredningens förslag: Rätt
vid förtidspension.föreliggainte

förtidspensionbeslutofrånkomlig konsekvens ärEn attett omav
sjukpenning inte kanellersjuklön1991:1047enligt lagensjuklön om

tillförvärvsarbete,påbörjatförtidspensionärutgå dentill ett mensom
från arbete.avhålla sigtvingassjukdomföljd av

hänföraskanbeträffande arbetedetta endastNaturligtvis gäller som
för-föreligga vidintearbetsförmåga förutsattsutnyttjandetill somav

heltidsar-förtidspension ochexempelvis halvVidtidspensionsbeslutet.
halv sjukpenning.tillförsäkrade hasåledes denkan rättbete

från iarbetaförtidspensionärförhindrarsjukfallVid att enensom
beviljats pensioneller honpåbörjats det hanefteranställning attsom

förtidspen-försäkringskassantillsjukfalletanmälanskall dock efter om
Utifrånsjukfrånvaron.tillutbetalas med hänsynkunnasionen tagen

tillärnp-försäkringskassan medalltsåskalluppgifterförsäkradesden
pensionen iunderlåta reduceradag-för-dag-beräkningning attenav

avstått från arbete.föranlett dennesjukfalletmånmotsvarande attsom
måste alltså för-ersättningmånadsbaseradpensionenEftersom är en

iarbetsdagarantaletbaseratdagbelopp,räknasäkringskassan ut ett
sjukfallsdag.utbetalasmånad, vilket skall peren

sjukfallstid finns detutgår oreducerad underförtidspensionenOm
uppburenåterbetalningsskyldig förförsäkrade blirdenrisk för att pen-

sådanihaft arbetsinkomstereller honså handet ut-sion är attom
kalenderår skallför innevarandepensionenkanske helasträckning att

försäkringskassansådant fall ankommaibort. börreduceras Det att
sjukfallet.medi sambandförsäkradepåtala detta för den

Är med vissmöjlighetså det finnspensionen hög ävenattatt enen
sådanstandard börgodtagbarmedpensionenreducering leva enen

sjukfallstid börunderpensionenReduceringlösning övervägas. av
gåråterstående del pensionenbeloppske meddock inte änstörre att av

tiden.på den aktuellaförsörja sig underatt
endast under förutsätt-föreliggersjukpenning enligt AFLtillRätt

för-försäkradsantingensjukfrånvaron styrktsning att egnaengenom
alltså skyldigförsäkradeläkarintyg. Densäkran eller är attettgenom

denmed uppgifterskriftlig försäkranintill försäkringskassan omenge
försäkradesfrånvaron, beskrivning densjukdom föranlett avensom

bedömning arbets-eller hennesarbetsuppgifter och hans avegen
Vid sjuk-på ochhederfönnågan. Uppgifterna skall lämnas samvete.
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efter sjukanmälningsdagenfrånvaro från med den sjunde dagenoch
in läkarintyg för styrkatill försäkringskassanskall den försäkrade attge

på sjukdom.arbetsförmåga grundnedsättning avav
från sjukpenningen,till skillnadFörtidspension däremot,är en

härtill kanobestämd tid. Med hänsynförmån beviljas för sammasom
rimligtvis ställassjukpenning inteutbetalning förkrav gäller försom

arbetsgivaresakförtidspension.utbetalning Enför är attannan enav
dockfrånvaro från arbetet. Detvidvillkorställa liknande ärkan tänkas
avtaluppfattning bör lösasfråga enligt utredningens genomsomen

arbetsmarknadensmellan parter.

på förtidspensionärsdebiterasskall inteSjukförsäkringsavgift en
arbetsinkomster

intedebiterassjukförsäkringsavgiftNågonförslag:Utredningens
tjänar in.förtidspensionärerförvärvsinkomsterpå de

utgå för-tillsåledes kommerintesjukpenningnågonEftersom att en
frånavhåller arbetesjukfall siganledningtidspensionär i somavsom

pensio-vidinte föreliggaarbetsförmåga förutsättshänförligt tillär som
någon sjukförsäk-mån inte hellermotsvarandebeviljande bör inens

tjänarförtidspensionärerförvärvsinkornsterpådebiteras deringsavgift
arbets-med användandefråga arbeteutsträckning detin i den är avom

förtidspension.beviljandetföreligga vidförmåga förutsatts inte avsom
förtidspensionärtjänats införvärvsinkomsterinnebärDet att av ensom

ocharbetsgivaressärredovisas vidmån måstemotsvarandei egna
såväl sjuk-arbetsgivaravgifter. Omredovisningslutligaföretagares av

skall finansierasförtidspensionförsäkring gemensamgenom ensom
tillreducerats med hänsynavgiftbörohälsoförsäkringsavgift attsomen

förtidspensionärsdebiterassjukpenning inte föreliggertillrätt en
arbetsinkomster.

förvärvsarbetagälla förbegränsning i tiden skall rättenIngen att

skall inte gälla förNågon tidsbegränsningförslag:Utredningens
förtidspension.tid medarbeta undermöjligheten att

någon begränsningfrågan det skall finnasbeträffar huruvidaVad av
detkunna förvärvsarbetaförtidspensionär skalltidden utan attsom en

olika alternativ tänkbara.förtidspensionpåverkar till ärrätten
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årsexempelvisvidinförlösningtänkbar gränsEn är att sexenman
Enligtpensionen.helt reduceratinkomsterförvärvsarbete med ut-som

kraft-tidsbegränsning alltiddockuppfattning innebärredningens enen
iarbete ochpåbörjaöverhuvudtagetverkarfull faktor ettattmotsom

uppnås. Systemetinnanavsluta arbetetfall gränsenstrax somattvart
så dettaarbetarpå tanken ärförordar byggerutredningen att manom

uppnåslegitimiteten försig ochnågot värdefullt i systemetatt genom
tidsbe-Införförtidspensionen.reducerararbetsinkomsten enmanatt

tanken medsjälvagränsning faller systemet.
någon tidsbe-således förordarutredningen äralternativ attDet som

pensionenförvärvsarbete reducerargälla, eftersomskallgränsning inte
får följd ingentillmåttliga arbetsinkomster attredan tämligenoch pen-

utgår.allssion
förtidspensio-sammanhangi detta är ävenbetydelseviss attAv en

alltid bör haeller rättförvärvsarbetareller honhannär, oavsett om
kanminskas.eller Detindraspensionen tro-ansökasjälv attatt om
påbörjatförtidspensionärerdedelockså förutsättasligen att somaven

tid, självalängrekunnavisat sigförvärvsarbete, an-ett vara ensom
sjuk-tillMed hänsynminskas.in ellerdras attpensionensöker attom

förtidspensioneringenutgår efter detförstsjuklönpenning och att upp-
framtidöverskådliginomsigdenförnämligen,föreliggerhört trorsom

ansökamotiv förstarktförvärvsarbetande, attförbli attkunna ett om
sjuk-respektivesjuklönsjukfallvidupphör eftersomförtidspension

belopppåtagligt högreutgå med änkommernormaltpenning attsett
försörjningstrygghetdenvärdetsamtidigtförtidspensionen, avsom

försäkradesdenmedi takttorde avklingainnebärförtidspensionen att
bärkraftig.arbetsförmåga visar sig vara

pensionenreduceraskallVilka inkomster

enligttjänstskattepliktiga inkomstenförslag: DenUtredningens av
för full-kostnaderföravdragkommunalskattelagen, efter32 §

minskaskallnämnda lag,§ 1enligt 33tjänstengörande mom.av
för-andra inkomstervissaskallförtidspensionen. Därutöver även

minskning.anleda

pension vid inkomstreduceringmedföreslagnaDet systemet av ar-av
frågatillämpningssvårigheter inågrainte medförabete torde större om

arbetsinkomstfrågai äranställning. Detinkomster är somomav
§tjänst 32inkomstenskattepliktigadenskattepliktig i Sverige av

fullgörandeförkostnaderavdrag förkommunalskattelagen efter av
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tjänsten enligt nämnda lag33 § 1 skall minska förtidspen-mom. som
sionen.

skall arbetsinkomster inte skattepliktiga i SverigeDessutom ärsom
Således sådanabeaktas. skall inkomster arbete förvärvadeäven ut-av

påomlands eller handelsfartyg reducera pensionen. Vid beslut om
således all lön ellerminskning förtidspension skall hänsyn tilltasav

frånförsäkrade har fått arbets-ersättning för arbete, densom enannan
riket eller utländsk juridisk Hän-givare, bosatt ärär utom person.som

från maktsersättning främmandeskall vidare till lön ellertas annansyn
fråni riket eller arbetsgivare,avlönade konsulat härbeskickning eller

eller sådant intesådan konsulat ochtillhör beskickning ärsomsom
svensk medborgare.

gällerdetta medför detfråga särskilda problemde närI somom
sådana inkomsterfå kännedommöjlighetmyndigheters att somom

avsnitt.återkommer utredningen iuppburits utomlands ett senare
ersättning ielleralltså reduceras lönPensionen skall annanav

fåttförmåner, försäkrad harandra skattepliktigaeller som enpengar
Utgångspunktentjänst.eller enskildsåsom i allmän ärarbetstagare

visst kalen-till arbete underkan hänförasdock inkomster ettatt som
år.underderår reducera förtidspensionenbör samma

skall det dessutomarbetsinkomstermed avräkning förI systemet
frågagäller ianknyter till vadbeloppsgränsfinnas om pen-somsomen

frånår ochkrsionsgrundande inkomst 1 000 samma ar-enper
betsgivare.

förtidspension skallunder tid medFörvärvinkomster vara
pensionsgrundande

skallförtidspensionär förvärvsarbetarförslag: OmUtredningens en
ålderspensionsrätt.grundainkomsterna

frågaimed förtidspension skallFörvärvsinkomster under tid rättom
ålderspension andra inkomster ochinkomstgrundad behandlastill som

Naturligtvismed gällande regler.således grunda pensionsrätt i enlighet
ålderspension inkomsterna.för debiteras arbetsskall avgift

13 SOU1997:166
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Utomlands bosatta

skallredovisa inkomsterSkyldighetförslag:Utredningens att
utomlands.bosattför denföreligga äräven som

utomlands saknas denbosattaförtidspensiontillberättigadeFör ärsom
förvärvsarbeteoch uppföljningkontrollregelbundentillmöjlighet av

övervägande därför förskäl talarinnebär.taxeringenden svenskasom
med förtids-under tidförvärvsarbetetillinförandeviddet rättatt av en

tillpensionutbetalningförförutsättningpension sompersoneravsom
skrift-medårligen inkommerdegällautomlands skallbosatta attär en

förvärvsarbetat inågon utsträckninghuruvida de iredovisninglig av
Sverige.land änannat

förtidspensionindragningminskning ellerPrövning avav

förtidspensionminskningIndragning ellerUtredningens förslag: av
vidföreliggaintearbetsförmåga förutsättstillmed hänsyn som

underskekunnaskall endastförtidspensionbeviljabeslutet attom
bedrivandesvartjobb,vidsåsomförutsättningarvissa t.ex. av

förbättringavsevärdstudier ellerlångvariganäringsverksamhet, av
genombrott.medicinskaarbetsförmågan till följd av

förtidspen-indragningminskning ellerprövningMed begreppet avav
klarläggatillsyftarutredningsförfarandesåvälhär attsion somavses

skepensionen börprövningsådanaförhållandena är att somavenom
förmånen.ändringfaktiska beslutetdet avom

den för-ålägganden förradinnefattaUtredningsförfarandet kan en
arbetslivsinrik-ellerundersökningarmedicinskamedverka isäkrade att

underförsäkringskassankanVidarerehabilitering.medicinsktad eller
på social-avvaktanpensionen, iutredningsförfarande besluta attattett

skallslutligt beslut,meddela temporärtskallförsäkringsnämnden ett
minskas.dras in eller

förbätt-väsentligredovisats,skall,reglerEnligt dagens enovansom
pensionenleda tillförtidspensionärarbetsförmågan förring attenav

utredningensförbättringen. Itillmed hänsynin eller minskasdras
tillförslagskall lämnautredningenemellertidhardirektiv angetts att

akti-tillochrehabiliteringmöjliggör aktivregler uppmuntrarensom
vitet.

fun-bakgrund häravbl.a.har utredningenutvecklatsSom motovan
pensioneller minskningindragningmednuvarandenit systematt av
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arbetsförmåganvid väsentlig förbättring bör medersättasav en annan
ordning, innebär förtidspensionär under vissa förutsättningarattsom en
fritt skall kunna förvärvsarbeta detta föranleder pensionenutan att att

pensionsnivåndras in eller minskas.att
främsta skälet dagens enligt utredningens uppfatt-Det är systematt

avhållande från ochning verkar aktivitet och försök till förvärvsarbete
någon förmårsig i utsträckning identifiera de fall därinte i större ar-

alltsåinnebär försäk-betsfömiåga föreligger. Utredningens förslag att
pension inskränlm. Ettmöjligheterringskassans sättpröva annatatt en

bevilja förtids-kriterier gäller förutrycka saken deär attattatt som
efterskall tillämpas under tidenutsträckning inte längrepension i viss

beviljats.förtidspensiondet att
änd-pensionsberättigade själv ansöktfall då denVid sidan omav

uppfattning fortsätt-enligt utredningenspensionen bör detring ävenav
eller minskas ipensionen skall dras inprövningningsvis ske av omen

gällersituationersamtliga dessa femolika situationer. Förfem som
pensionsberättiga-sannolikt denprövning detförutsättning för är attatt

dock detta kravarbetsförmåga Oftast tordehar förbättrats.des vara
sådan föreligger.situationuppfyllt justattgenom en

den för-två det kan konstaterasdessa situationer krävsI attattav
elleruppdragstagareomfattning arbetatsäkrade i inte ringa somsom

arbetsförmåganäringsverksamhet med användandeanställd i avannans
beslutet pension.inte föreligga vidförutsätts omsom

gällasärskild skall i det falletförutsättningSom ytterligare attena
inkomsterförsäkrade arbetet förtjänatsannolikt dendet är att genom

således pensionenfrån inte reduceratundanhållits taxeringen ochsom
arbetatsannolikt den försäkradefallet detoch i det andra är attatt

frågalåg ersättning, detför mycketvederlagsfritt eller ärtrots att om
utförskommersiellt värde och normaltsådant arbete har ett an-avsom

kollektivavtalsreglerad lön eller uppdragstagareuppbärställda som
alltså endastdessa fall ställsersättning för sitt arbete. Idebiterarsom

sannolikt någondera fallen förelegat.detkravet är attatt av
förtidspensionär medVidare bör prövning kunna ske när använ-en

arbetsförmåga inte föreligga vid beslutetdande förutsätts omav som
be-beaktats i beslut vilandeförklaringförtidspension och inte heller om

princip skäldrivit näringsverksamhet. motiveras med iDetta samma
ovanstående fallen. Med bedrivande näringsverksamhetde av av-som

sådaneller eller förberedelsehär produktion tjänster avses av varor
produktion, inköp till verksamheten, försäljning omsättningstill-av
gångar, anbudsgivning, ackvisition, marknadsföring gällerDettaetc.
både näringsverksamhet drivs enskild näringsverksamhetsom som en
och indirekt juridiskgenom person.
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medförtidspensionärskekunnabör dessutomPrövning om en
vid beslutetföreliggaintearbetsförmåga förutsattsanvändande somav

vilandeförklaringi beslutbeaktatsoch inte hellerförtidspension omom
studiemedel enligttillberättigarsådana studierbedrivit som

överstigersammanlagttidunder1973:349 ettstudiestödslagen som
ar.

bör kunnauppfattningutredningensenligtdå prövningfemte fallEtt
inträffat,genombrottparamedicinskaellermedicinskaske är när som
därmed jäm-ellersjukdomdrabbatsförsäkradeinnebär att avsom

hälsotill-få såväl sittbehandlingtillstånd kan bedömasställda genom
förbättrad.arbetsförmågastånd sin avsevärtsom

be-försäkradesdenkunna skealltidprövningbörSlutligen egen
gäran.

reglernamateriella pröv-deförändringarnakonsekvensEn omavav
förändras.börutsträckningi vissreglernaformelladening ävenär att

med reduce-sådan ordningförförutsättninggrundläggandeEn en
inkomsterföreslåsarbetsinkomster ärmed attpensionring somsomav

inteförutsattsarbetsförmågasådannyttjandemedintjänats somav
ersättningen.reduceraskallförtidspensionbeviljandetvidföreligga av

nödvändigtdetilegitimiteten är attupprätthålla systemetFör ar-att
kommerutsträckningmöjliga attdärvid ibetsinkomster största om-

harUtredningenförtidspensionen.medsamordningfattas ovanav
arbetsin-mellansamordningeninnebärförslagredovisat attett som
arbetsin-deskall lösasteknisktförtidspension attochkomst genom

självdeklarationenallmännai denredovisatförsäkradedenkomster
uppnålyckasdärförtidspensionen. Ireduceraskall systemett enman

detarbetsinkomsteralla ärsåomfattarsamordningsådan gott somsom
beslutetmöjligtuppfattning attutredningens accepteraenligt att om

uppvisarförvärvsarbeteförsäkradedenbestårpension atttrots genom
arbetsförmåga.en

förvärvsarbe-förtidspensionäraldrig godtasdetkanDäremot att en
redovisasjälvdeklarationeni öppetomfattningringai icke attutantar

beskattningundgår såväldärigenom attochdäravinkomstersina som
sigdetuppfattningutredningensEnligtreduceras. terpensionhans

deningripapåkallatsärskiltföreslagna moti det attsystemettvärtom
har arbets-Denmissbrukarbeskrivnadet sättet systemet. somsom

in inkomstertjänaförmåga tillanvänder dennaförmåga och att som
behållafåprövningintebör därförförtidspensionenreducerarinte utan

således ske ipension börtillPrövning etttill pension. rättenrätten av
sådant fall.

inte kanprövningpensiontillmåste dock betonas rättenDet att av
på-straff ellermeningensanktion i denbetraktas att ett annansom en

omfattningenfastställafrågan enbartalltidföljd döms Det är attut. om



tid förtidspension 385Stimulans till aktivt liv under med166SOU 1997: ett

på dearbetsförmågan grundvalförsäkrades nedsättningden avavav
harförhållandet försäkradframkommit. Detomständigheter att ensom

någon betydelse i sigsärskildprövning intehar vid dennaarbetat svart
arbetsförrnågan nedsatt ellerfastställaviktiga ärdeteftersom är att om

inte.
dåbeskrivnajämställas med denkan ärsituationEn enovansom

närings-förinomelleruppdragstagareförtidspensionär, enramensom
arbeteomfattning utförringai ickedrivsverksamhet av annan,som
detlåg ersättning,mycket ärutgår eller förersättning trots attattutan

typisktvärde ochkommersielltsådant harfråga arbete settettsomom
detOftakollektivavtalsreglerad lön. röruppbäranställdautförs somav

alltså faktisktdetsådana fallnärstående.någon I ärförarbetesig om
heltvärde,arbete skaparförsäkradefråga den ettatt somgenomom
fårdettanågonöverlåts tillvederlagsfrittnästintill utan atteller annan

snedvridnauppstårförtidspensionen. Dessutominverkannågon
förtidspensio-arbetsmarknadensåvälkonkurrensförhållanden om

understigerväsentligtför lönarbetskraftsinerbjudernärer somen
näringsverksamhetenaktuelladär denkollektivavtalsnivå branschi den

Även till för-försäkratsdärförsådan situation bör rättiutövas. enen
försäkrade deklareratHuruvida denpåtidspension kunna prövas nytt.

betydelse.sammanhangi dettasaknareller intenågon inkomst
sysslorsådanaintevad här ärligger i sakensDet attnatur avsessom

id-uppdrag inomarbete,ideellthänförliga tillnormalt t.ex.är somsom
försiktig-Vissorganisationer.politiskaellerreligiösarottsföreningar,

reglernatillämpning pröv-gällerdetiakttasbör vidarehet när omav
funktions-ellersjukdomföljdtillmänniskorvadning avsomavser

i förstafå anställningsvårigheteruppenbarahinder har att men aven
utfördearbetsplats, därtillsökt sigskäl självmanthand sociala en

driverdenförha värdeför sig kani ochsysslor sägas ett somsom
deha utförtsskulleknappastnormaltverksamheten sett avsommen

anställda.
bevisningenskravetberörtsförordarUtredningen attovansom

förelegat begrän-förutsättningarnasärskildanågon destyrka för att av
således lägreinnebärså fallet. Dettasannolikttill det ettärär attattsas

försäkradomständighetenbeträffande dengällervadkrav attän ensom
uppdragstagare.näringsverksamhet ellerarbete ifaktiskt utfört somen

svårig-till de mycketrelationskall ibeviskravetlägreDet sättas stora
utredninggäller förebringadetnormalt föreliggerheter när att an-som

utred-enligtarbete och börvisstvederlag förgående ettpersonsen
be-detden enda följdentillmed hänsynkunna godtasningen attatt av

föreliggerförutsättningarnasärskildanågon de ärsannoliktfinns att av
be-stånd. Om kravettillkan kommaprövning pensionenatt aven

särskilda förutsätt-någon dedet styrktskullevisning är attatt avvara
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innebära ofta mycket omfattandeningarna förelegat skulle detta att en
någonfå något inte harutredning skulle för bevisagöras egent-att som

frågan arbetsför-betydelse i sig vid prövningen den centralalig av om
ocksåpå innebär vissmågans sannolikhetnedsättning. Kravet ut-att

på någon särskilda förutsätt-måste tyder deredning finnas att avsom
försäkrings-får således förekommainteningama föreligger. Det att

minskning eller in-prövninggodtyckligt förordnarkassan helt avom
påståenden berördanågot iunderlag fördragning pensionen utan nuav

avseenden.
medförslag denenligt utredningensskallredovisatsSom somovan

vid be-föreliggaarbetsförmåga förutsatts intesådannyttjande somav
näringsverksamhet habedrivaförtidspensionenviljandet attavserav

Även beträffandevilandeförklarad.få förtidspensionenmöjlighet att
arbetsförmågasådannäringsverksamhet medbedriver attden utansom

prövninglegitimitetsskälmotiverarvilandeförklaringha begärt att av
sådan situation.kan ske ipensionen en

utred-kapitel 15redovisas iskälpå grundvidareDet är somav
studiemedel ochtillberättigarstudieruppfattningningens att somsom

beviljandetföreligga vidintearbetsförmåga förutsattsmedbedrivs som
längreförtidspensionär underfå bedrivasinte börpensionen av enav

utgångenvilandeförklarad efterblivitår inte pensionentid än ett avom
Även regelöverträder dennaförtidspensionärfalltid. i denämnda en

det sigarbetsförmågan förbättratssannoliktdet dessutomoch terär att
pensionen.motiverat prövaatt

gällande kravetdetförslagutredningenskonsekvens ärEn att nuav
arbetsförmåga villkorförbättringpå väsentligAFLi 16 kap. 7 § somav

avskaffas förförtidspensioneller minskningindragningför ovanav
situationer.redovisade fyra

harförtidspensioneratsbland demflertaletabsolutaDet som
tillståndjämställdadärmedsådana ellersjukdomardrabbats som,av

förkvarstår till tidpunktenframi principi varierande grad,änom
kravetbeskrivnadetkan,ålderspensionen. dagensI system ovangenom

minskning skall kunnaellerindragningväsentlig förbättring för att
hälsotill-förbättringarföreligga vissske, spärrsägas mot att aven

medsådan motiveradpensionen. Enståndet medför ändring ärspärrav
i ersättningssystemet.stabilitetförsäkrades behovtill denhänsyn av

förvärvsinkomsterpensionen medreduceringOrdningen med av
förbättringuppfattning kravenutredningensinnebär enligt att av

vidtas kanpensionen skall kunnahälsotillståndet ändringför att av
förbättringtill följdarbetsförmåga uppkommereftersomhöjas, avsom

för dettainomhälsotillståndet utsträckning kan hanterasi stor ramenav
medicinsk ellerfrågasådana genombrott iavgörandeVidsystem. om

medförteller skadorsjukdomarparamedicinsk behandling attsomav
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försäkrade tidigare drabbats nedsättning arbetsförmågansom av av
behandling kan bedömas ha uppnått avsevärd förbättringgenom en av

sin arbetsförmåga det sin dock motiverat förtidspensio-omprövater att
alltså sådana frågakan i fall bli pensionenDet förprövaattnen. om en

hel förtidspensionärer viss sjukdom ellermed visstettgrupp av en
fått arbetsförmågafunktionshinder där individerna sin för-avsevärt

bättrad.
Vidare skall naturligtvis liksom idag pensionen minskas eller dras in

kunna ske den försäkrades begäran. Givetvis det viktigtär attegna
frånvid den försäkrade indragningförsäkringskassan ansökanen om

så honeller minskning bra information till denne han ellerattger en
konsekvenserna indragning ellerrimligt kan överblickasättett enav en

minskning.
reglernaändringar de materiellaredovisade förslagenDe avnu om

bör enligt utred-förnyad prövning till förtidspensionrättenom av
förändring de fonnellaningens uppfattning föranleda vissäven reg-av

indragning pensionen.lema rörande prövning minslming eller avav
innebär vissFörslagen till förändring de formella reglerna enav

formalisering prövningsförfarandet.av
handläggningsåtgär-detta avsnitt har berörts vilkainledningenI av

prövning. prövningder med samlingsbegreppet Begreppetsom avses
klarlägga för-såväl utredningsförfarande syftar tillomfattar att omsom

dethållandena sådana förändring pensionen bör skeär att somen av
bibehållande förmånen.faktiska beslutet ändring eller Ut-om av

ålägganden för den försäkraderedningsförfarandet kan innefatta raden
arbetslivsinriktad ellermedverka i medicinska undersökningar elleratt

Vidare kan försäkringskassan under utred-medicinsk rehabilitering. ett
ningsförfarande pensionen, i avvaktan socialförsäk-besluta attatt

beslut, skall dras inringsnänmden skall meddela slutligt temporärtett
såväleller eller minskning pension kan skeminskas. Indragning närav

utgår före-försäkringskassan bedömer ersättning härtillrättutan attatt
ligger för det fall försäkrad inte medverkar i utredningsför-att ensom

arbetsfönnågan.faranden syftar till klargöraattsom
Enligt utredningens uppfattning bör krav för utrednings-att ettsom

angåendeförfarande eventuell ändring förtidspension skall in-en av en
någonledas gälla det finns anledning de redo-att att anta att av ovan

visade prövningsgrundema föreligger. Detta krav kan uppfylltanses
fårexempelvis försäkringskassan information försäkradattom om en

arbetat i någon ochkommersiell verksamhet denna information kan be-
dömas någon frånha viss substans anmälan den försäkradesamt att om

han börja inte kommit in till sådanarbeta kassan. Iatt attavser en
situation skall försäkringskassan inleda utredningsförfarande ochett

dåhar möjligheter kontakt med exempelvis den försäkrade,att ta
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myndigheter förandraanhöriga eller när-arbetsgivare,eventuell att
förhållandena.klargöramare

föreliggerprövningsgrundförföreliggersannolika skälOm att en
skall försäkrings-minskasellerdras inskallpensionenoch för att

hålla innebeslutadag, kunnagäller imed vadlikheti attkassan, som
be-slutligttill dessbeloppmed lägredensammaellerpensionen utge

försäkringskassan,fårförutsättningUnder ävenfattas.slut samma
påföljd, be-dennaerinratsförsäkradedenförutsättningunder att om

försäkradened den vägrarfår in ellerdraspensionen sättassluta att om
anledninggiltigläkare eller vägrargenomgå undersökning utanatt av

rehabiliteringellerutredningbehandling,genomgå sådan avsessomatt
kunnaSådana beslut bör§§ AFL.5 och 7kap.b § och 22kap. 3i 7

finnssammanhangI dettaförsäkringskassa.itjänstemanmeddelas av
reduk-preliminärbeslutamöjlighetenockså erinraskäl attatt omom

tillkommitomständigheterpå grundvalpensionention även somavav
försäkrade.denviakännedom sätt änförsäkringskassans annat

minsk-ellerindragningsocialförsäkringsnämndenärende iI ett om
fleraellerbedömningförtidspension skall görasning enav omenav

förtids-tillförsäkradesden rättföreligger förkriterier prövaatt nytt
meddelasskall kunnapensionenändringbeslutpension. För att avom

intesvartarbeteförekomstenharså Samtidigtfallet. t.ex.krävs äratt av
prövningenkommandedäreftervid denbetydelsenågon särskild av

naturligtvishindrareller inte. Dettaarbetsförmågan nedsatthuruvida är
förgrundtillsvartarbete läggsexempelvisuppgifterinte att om

bedömningenrelevanta förmån de kani denbeslutnämndens avanses
arbetsförmågan.

änd-arbetsförmågan förförbättringväsentligkravetEftersom av
de fyrabeträffande vilkagäller falldetavskaffaspensionen närring av

prövningentillämpliga skallprövningsgrundemaförstnämnda är av
nybe-vidgällergrunderefterfall ske ettförmånen i dessa somsamma

viljande.

för denarbetslöshetsförsäkringenfrånersättningtillIngen rätt
förtidspensionuppbärsom

inteskallarbetslöshetsersättningtillRättförslag:Utredningens
vadförtidspensiontid medföreligga under utöver motsvarar ar-som

förtidspension.beviljavid beslutetbetsförmåga beaktats attomsom
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arbetslöshetsförsäkring1997:238lagen1998 träderjanuari1Den om
arbetslöshetsersätt-1973:370då lagenlagNämndai kraft. ersätter om

arbetsmarknadsstöd.kontant1973:371och lagenning om
arbetslöshets-enligt lagenarbetslöshetsersättningfrågaI omom

uppbärdentillersättningtillfråganregleras rättersättning somom
fastställtArbetsmarknadsstyrelsenföreskriftiförtidspension somen

idenföreskrifterdessanämnda lag. I atti4 §med stöd somangesav
harintearbetslöshetsförsäkringen rätt attomfattassigoch för er-av

förtidspen-heluppbärhonellerhanarbetslöshetsersättninghålla om
förtidspen-fjärdedelsuppbärdensjukbidrag,helt treellersion att som

detendastarbetslöshetsersättningtillsjukbidrag hareller rättsion om
denpensioneringstillfalletefter attuppfyllts samtarbetsvillkorets.k.

arbets-tillharförtidspension rättfjärdedelsellerhalvuppbär ensom
pensio-efteruppfylltsintearbetsvillkoretlöshetsersättning även om

neringstillfallet.
tredjeenligt 14 §arbetsmarknadsstöd upphörtill kontantRätten

denutgångenvidarbetsmarknadsstödkontantstycket lagen avom
sjuk-heltellerförtidspensionheluppbärabörjararbetslösdåmånad en

förtidspensionförmån formipartielluppbärdenbidrag. För avsom
arbets-kontantalag detnämnda§enligt 24nedsättssjukbidrageller

pensionsbeloppet.medmarknadsstödet
någramedtagitsdock intearbetslöshetsförsäkring harlagenI om

bestäm-intagitsvisserligenhar32 §bestämmelser. Imotsvarande en
Enligtpension.medarbetslöshetsersättningavräkningmelse om

bestämmelsenämnda1551996/97:l07ifr tarförarbetena s.prop.
ålderspension.påsikteendastdock

allmännaarbetslöshetsförsäkring1997:238lagen9 §I angesom
måstesökandekravinnebärbl.a.ersättning, attvillkor för ett ensom

arbetsgivaresföråta sig arbeteoförhindradocharbetsför att envara
17genomsnitt minstoch iarbetsdagvarjetimmarminsträkning tre

förtidunderlämpligt arbetebereddveckantimmar i att antasamt vara
arbetslös-godtaskanhinderanmälthon inteellervilken han avsom

förtidspensions-dagensbibehållandevidtordeDettahetskassan. ett av
ned-på grundförtidspensionärerfall deiutesluta avvart somsystem

förtidspen-fjärdedelshel ellerarbetsförmågan uppbärsättning treav
förtidspension ibeviljatsdeförutsattersättning,från tillsion atträtt

arbetsfömiågan. Dennedsättningenverkligamed denenlighet somav
tordearbetslöshetsförsäkringen näm-arbetsförhet ipåuppfyller kravet

arbetsförmågan i dennedsättninghakunnaligen inte avenanses
hälften.tillgradi högreAFLkap. 3 § äni 7mening avsessom
föreslagit1996/97:63sig i ettför atti ochRegeringen har prop.

innebördmedarbetslöshetsförsäkringlageni 9 §skalltillägg göras om
tillskall haförtidspension rättfjärdedelsuppbär treatt person somen
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arbetslöshetsersättning han eller hon arbetsför och oförhindradärom
åta sig arbete för arbetsgivares räkning i arbetstidatt ett mot-en som

fjärdedel det betecknas heltidsarbete enligtsvarar en av som som
tillämpligt kollektivavtal inom den bransch där de tidigare har varit an-
ställda. Riksdagsbehandlingen detta ärende har dock enligt beslutav av
Socialförsäkringsutskottet den oktober våren7 1997 bordlagts till
1998.

Som redovisats torde det emellertid vid genomförandeettovan av
utredningens förslag kunna förekomma återfått helaatt en person som

arbetsförmåga,sin detta kan berättigad till förtidspension.trots vara
såledesDetta innebär förtidspensionär skulle kunna arbets-att en vara

för i den mening i lagen arbetslöshetsförsäkring9 § och,som avses om
han eller hon uppfyller kraven i övrigt, berättigad till ersättningom en-

ligt nämnda lagar. naturligtvisDet inte rimligt exempelvis helär att
partielleller arbetslöshetsersättning och hel förtidspension skall kunna

föreslåruppbäras samtidigt pensionsberättigad. Utredningen där-av en
för bestämmelse införs i lagen arbetslöshetsför-1997:238att en om
säkring innebörd förtidspensionär, vid tillämpningen det i 9attav en av

angivna villkoret arbetsförhet, skall§ inte arbetsför i mot-om anses
svarande grad han beviljats förtidspension. utform-Den närmaresom

fårningen regeln dock ske under den fortsatta beredningen utred-av av
ningens förslag.

Arbetsrättsliga konsekvenser

påbörjarden förtidspensionärUtredningens förslag: För som en
anställning skall i anställningsskyddshänseende gälla motsvarande

ålderspensionärer.regler i dag gäller för innebärDetta att ensom
arbetsgivare kan sluta avtal tidsbegränsad anställning medom en
förtidspensionär förtidspensionär, tid vilkenoch avseende föratt en
denne har beviljats förtidspension, inte har till längrerätt uppsäg-

månad.ningstid än en

Gällande rätt

Det finns i nuvarande lydelse lagen anställningsskydd LASav om
inga särskilda regler för vilket anställningsskydd den arbetarsom som
under tid med förtidspension har. har medDet de regler hittillssom
gällt för tillåtsvad förtidspensionär inte heller någotfunnitsgöraen

sådanabehov regler. ålderspensionärerDäremot finns det förav som
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tredje stycket LASi detta avseende. I 33 §arbetar viss särreglering
åter-arbeta ellerför dem fortsätteranställningsskyddetregleras som

uppnåttår dende fyllt 65 ellerarbetsmarknaden efter dettillvänder att
ålderspension.avgå med Be-ålder skyldighetmedförlägre attsom

ålder,uppnåtttillsvidareanställd, dennainnebärstämmelsen att somen
månad. haruppsägningstid högst Dennehar till längreinte änrätt en

återanställ-ellervid uppsägningartill företrädesrätthellerinte rätt
ningar.

tilli förarbetenabestämmelse anförstill dennabakgrundenOm
ålderhuvudregel103års 1981/82:71 är1982 LAS se atts. somprop.

enligtkan dock,för uppsägning. Detsaklig grundbetraktainte att som
arbetstagarefog hävdasstatsråd, med visstföredragande att somen

skydd för anställ-behovuppnått pensionsåldem inte har samma av
uppnåttarbetstagareOmandra arbetstagare.ningen pen-somensom

uppsägningstid,förlängdåberopa reglersionsåldem kunnaskulle om
behålladrar sig förarbetsgivarnafå följdtroligen tillskulle detta attatt

sådana äldre arbetstagare.
dispositiva,framgår nämnda reglerstycket LAS ärandra2 §Av att
slutits ellerharkollektivavtalspeldvs. de kan sättas somgenomur

påSådana har slutitsavtalarbetstagarorganisation.centralgodkänts av
från finnsuppgift PTKEnligtarbetsmarknaden.tjänstemannasidan av

för äldreanställningenavtal reglerarflertalderas sektorinom ett som
arbetstagare.

å sidan ALMEGAmellansådant detavtalexempel ärEtt ett ena
Industritjänstemannaförbun-och SvenskaKemiförbundetochIndustri

tjänste-ochframgår arbetsgivareavtalsidan. Av dettaå andradet att
ordinarieuppnått deneller hondet hankvarstår i tjänst efterman, som

anställningsvillkorfrångå deöverenskommapensionsåldem, kan attom
förgällerkollektivavtalet. Dettaenligt ävenskulle gälla enannarssom

pensionsåldem.uppnåttdet denneefteranställtstjänsteman attsom
anställda fortsätteravtalsornråde det ovanligareLO-SAF ärInom att:s

såvitt utredningenpensionsålder. Därför finns, äruppnåddefterarbeta
sektorer.dessaavtal inomliknandebekant, inga

återinträderförtidspensionärtroligtmindreDet att somensynes
få tillsvidarean-inledningsvis,fallskulle, iarbetsmarknaden vart en

tills-från huvudregelnantal undantagdockfinnsställning. Det ett om
anställ-tidsbegränsademöjlighet tillLASvidareanställning. I 5 § ges
arbetetsellerprojektarbeteellersåsom vikariat,ningar säsongs- om
anställamöjlighetdet. finnsbeskaffenhet kräver Detsärskilda även att

arbetsanhop-tillfälligaanställning vidtidsbegränsadmedpersonal
tvåårsperiod. Imånader undersammanlagtdock högstningar; ensex

visstidsanställningöverenskommentill s.k.möjlighet5 § finns ävena
månader.underprovanställningtillregleras möjligheternaoch i 6 § sex
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Samtliga dessa anställningsformer torde lagändring kunna kommautan
frågai för den förtidspensionär och enligt vårt fårförslagär rätt attsom

arbeta.
Enligt 5 § femte punkten LAS finns ålderspen-särregel föräven en

sionärer. innebär påDenna anställningsavtal fårbegränsad tidatt ett
slutas med arbetstagare uppnått ålderden medför skyldighetsom som

avgå från sin anställning ålderspension,med eller någon sådanatt om
skyldighet inte föreligger, arbetstagaren år.fyllt 67när

Överväganden och förslag

vågaFör arbetsgivare skall risken anställaatt att ta atten en person
arbetsförmågatidigare bedömts sakna den han utnyttja vidsom avses

sin anställning ligger det i sakens anställningsskyddet förnatur att
fårdenne inte bli allt för sådantstarkt. Ett skulle rimligen leda till att

det skulle bli mycket svårt för förtidspensionär huvudöveratt tageten
fråga uppnåkomma i för arbete. syfte kan delsDettaett attman genom
möjlighet anställa förtidspensionären för tidviss och delsöppna atten

begränsa detkan anställningsskydd skall gälla vid förtids-man som en
pensionärs anställning.

framgåttlösning har, valts ålderspensionärerDenna försom ovan,
väljer vidare återkommaarbeta eller till arbetsmarknaden.attsom

ocksåMycket förtalar regler skall tillämpas avseendeävenatt samma
ålderspen-förtidspensionärema eftersom förtidspensionär liksomen en

sionär har sin försörjning tryggad utanför arbetsmarknaden. Denne har
därmed inte heller behov anställningsskydd andrasamma av som an-
ställda, varför kravet på det anställningsskydd denne omfattassom av

påi detta fall kan lägre. heller bör grund skälInteäven sättas av samma
förtidspensionär ha företrädesrätt andra anställda detnärgentemoten
fråga återanställningar.blir uppsägningar ellerom

Tanken med förslaget inte försämra anställningsskyddet förär att
idem dag arbetar med partiell förtidspension. därför viktigtDet ärsom

betona föreslårdet lägre anställningsskydd utredningen föratt att som
förtidspensionär endast gälla den del arbetstidenattavses av som om-
fattas förtidspensionen. Om försäkrad med halv förtidspen-t.ex.av en
sion börjar arbeta den tid omfattas pensionsbeslutet kommersom av
således olika anställningsskyddsregler tillämpas den halvaatt av an-
ställningstiden omfattas förtidspensionen och den delsom av som avser
den arbetsförmåga ansågshan ha vid beslutet förtidspension. Avom
detta följer lägredet anställningsskyddet endast träffar anställningaratt

ingås med förtidspension avseende arbete för tidsom av en person som
denne beviljats förtidspension. Man kan tänka sig förtidspensio-att en
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tid handenunder ärförtidspensionenprövningansöker an-när avom
prövningsbeslutetefterföljd hanfå tillkunnaskulle attställd. Detta

skapaintehänseende. Fördettaregler iandra attomfattasskulle av
skall ha fram-förtidspensionäranställningsskydddetosäkerhet enom

ingå-anställningsavtaletsrådde vidförhållandendetidsvis skall som
Vidanställningsförhållandet.helaundergällafortsättningsvisende en

omreglerafråganfår då avtalspartema attprövningssituation ta omupp
avtal.anställningsförhållandena nyttettgenom

kanarbetendenanledningfinns att typ vara avDet antaatt somav
tillsvidareanställningardirektinteförtidspensionär ärförintresse en

reglernaDärförinhopp.och är"påhugg"korta omutan snarare
Försammanhang.i dettabetydelsesärskildvisstidsanställningar storav

anställaarbetsgivareförmöjligheterna attökaytterligaredärför enatt
införaskäldet även attfinnsförtidspensionär antytts enovansomen

delför denförtidspensionärer,visstidsanställamöjlighetgenerell avatt
förtidspensionbeslutetarbetsförmågaförsäkradesden omavavsessom

såldesålderspensionärer. Det ärgäller fördagivillkorpå somsamma
föranställningstrygghetenförsämrameningenfalli dettahellerinte att

Denpensionsbeslutet.omfattasintetidarbetar avden avsomsom
till dekomplementavseddlösningenvalda är ettutredningen att vara
i ochvilkavisstidsanställning,tillmöjligheternaangivnai LASövriga

återvänderförtidspensionärertillämpligablide kansigför somäven
arbetsmarknaden.till
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medtidunderstudera15 Rätt att

förtidspension

Sammanfattning

bibe-medskall haförtidspensionär rättföreslår attUtredningen att en
kalender-365längstunderstudierbedrivaförtidspensionhållen som

andratillalternativskallstuderaMöjligheten ettdagar. att somses
levaförmöjligheten ettökar attaktiviteterformer personensomav

önskanochviljaenskildesden attoch byggaaktivt liv egenmera
prin-bör ibegränsningsjälv.sig Ingenutvecklaochtillvarosinforma

har.studiernainriktningellerformvilkenvad gällercip finnas som
365 dagarbehållas under längstkunnaskallFörtidspensionen även

studieperiod. Omsammanhängande längredel istudierna ärnär enen
förtidspensionenskall365 dagartidlängrestudierna än varavarar

För-avslutats.harstudiernatillsstudieåret ochandravilande fr.o.m.
ekono-underåret studeraförstafår efter dettidspensionären samma

exempelvisstuderande,övrigaförgällerförutsättningarmiska som
studiemedel.stödmed av

studiertillförreglerGällande rätt15.1

förtidspensionmedtidunder

rekommenderasråd 1997:4AllmännaRiksförsäkringsverketsEnligt
arbetsförmåga bortsebedömningenvidförsäkringskassan personsenav

fritidsaktivitetersådanamedjämställaskanfrån aktiviteter som ensom
iDeltagandefritid.sinutförnormalfalletiyrkesverksam person

vadkursverksamheteller motsvararföreningslivsådant ensomm.m.
beak-intedärförfritid, börsinutförvanligenyrkesverksam person

arbetsförmågan.bedömningvidtas av
harförförbättratsväsentligt hararbetsförmåganOm person somen

försäkringallmänlagen§16 kap. 7enligtskall,förtidspension om
förbättringen.tillmed hänsynminskasellerindraspensionenAFL,
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förutsättningEn för indragning eller nedsättning pensionen dockärav
det skett väsentlig och varaktig förbättring arbets-att en av personens

förmåga. Antingen skall hälsotillståndet väsentligt ha förbättrats eller
möjligheten återståendeutnyttja den arbetsförmågan till inkomst-att
bringande arbete väsentligt har förbättrats. Av detta följer ändradeatt
förhållanden inte får föranleda indragning eller minskning pensio-av

redan med hänvisning till förutsättningarna för beviljandeattnen av
pension inte längre uppfyllda.är

förarbetenaI betonas tillämpningen dessa bestämmelser inteatt av
får hämma försök återgångtill i arbete eller rehabiliterande åtgärder
SOU 1961:29 97-98 1962:90 290-91 och 370. Densamts. prop. s. s.

har förtidspension eller sjukbidrag och genomgår arbetslivsin-som som
riktad rehabilitering har behålla sin ersättning under rehabilite-rätt att
ringstiden.

påDen påbörjarinitiativ studier ingårinte iegetsom som en ar-
betslivsinriktad rehabilitering, riskerar fåemellertid sin förtidspen-att
sion indragen eller nedsatt. Om studierna bedrivs heltid och perso-

uppnår den studietakt och de studieresultat krävs för fånen attsom
studiestöd, kan det indikation det också finns arbets-attge en om en
förmåga skulle kunna tillvara på arbetsmarknaden. Likaledestassom
kan studier bedrivs på halvtid eller på heltid med halv studietaktsom

indikation det kan finnas halv arbetsförmåga. Denattge en om en om-
ständigheten bedriver studier emellertid, enligt dagensäratt en person
regler och tillämpning, inte tillräckligt skäl för dra in eller sättaett att
ned förtidspension.en

15.2 Att studera med studiemedel

Nuvarande regler

Studiemedelssystemet tvåomfattar studerande, nämligengrupper

studerande i högskolan och eftergymnasial utbildning, samtannan-
studerande år20 och äldre och deltar iär utbildningsom som-
grundskolenivå och gymnasial nivå. Hit räknas utbildning i kommu-
nal och statlig vuxenutbildning, folkhögskolor, påbyggnadsutbild-
ningar i gymnasieskolan och del andra skolor.en

Studerande nivå tillgånggymnasial har till antal olika fonnerett av
studiestöd beroende på sin situation; studiemedel, särskilt vuxenstudie-
stöd svux och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa svuxa. Här
redogörs endast för dåstudiemedel och inte torde bli aktu-svux svuxa
ellt för den förtidspensionär.ärsom
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utbildningengrundvillkor för till studiemedelEtt är ärrätt att stat-
ställd under statlig tillsyn. utbildningarlig, statsunderstödd eller De

till studiestöd finns förtecknade i bilaga till studiestödsför-rättsom ger
bådeStudiemedel beviljas för heltidsstudier och deltids-ordningen.

måste halvtid.Deltidsstudiema dock omfatta minststudier.
år beviljas stöd bara det finns särskilda45 kanDen är över omsom

återstår någonSådana det terminskäl kanskäl för det. t.ex. attvara
fördjupningsstudier.eller det sig kortarefram till röratt omexamen

fåttockså finnas för den tidigare inte harSärskilda skäl somanses
sådanabedrivaeller gymnasieutbildning och villgrundskoleutbildning

studier.
gymnasieskolenivå studiemedelpå och kanstudier grundskole-För

år. särskilda skäl kan tiden förlängas.beviljas Om det finnsunder tre
år,högskolenivå underpå kan stöd beviljasstudierFör ävensex men

det finns särskilda skäl.här förlängningkan göras omen
studierna bedrivs medtill studiemedelförutsättning förEn rätt är att
nivågymnasial utbetalas studie-framgång. studierdet gällerNär

dockStudiemedel utbetalasprövning studieresultaten.medel utan av
nivån tilläm-eftergymnasialaterminer. denendast under högst Försex

upplägg-på utbildningens inriktning ochvarierande krav beroendepas
högskolenivå den stude-på huvudregelnheltidsstudierning. För är att

termin 4,5minstföljer studieplanen, dvs. klarar 20rande poäng per
studieresultatenfå studiemedel. Vid prövningmånader för att avnya
kan ha hindratförhållanden personlighänsyn till naturtas av som

sjukdom.studierna, t.ex.

storlekStudiemedlets

bas-uttryckt andeli lagstiftningenStudiemedlens storlek är en avsom
heltidsstuderandeförsäkring. Förenligt lagen allmän ärbeloppet enom

bas-15-dagarsperiod 9,75studiemedelsbeloppet för varje procent av
lån.basbeloppet,beloppet. Bidraget 2,71 ärär restenprocent av

niomånadersläsår 175,5således totalt underStudiemedlen utgör ett
basbeloppet.bidraget 48,78basbeloppet och procentprocent avav

tablå. 36framgår följande Basbeloppet 300Beloppet i kronor ärav
kronor under 1997.

registre-läsåret 1995/96 utnyttjade 68 samtligaUnder procent av
studiemedlen och 50högskoleutbildning bidragsdelen irade i svensk

lånemöjligheten.utnyttjadede registreradeprocent av
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år 1997 förStudiemedel heltidsstuderande, kronor

månader LånBidrag TotaltAntal

5 7 0781 1 967 lll
854 31 8534,5 en termin 8 22 999

två 63terminer 17 707 45 999 7069

påverkas föräldrars eller makes inkomst ellerStudiemedlen inte av
studerandes förmögenhetförmögenhet. Prövningen den togsmot egna

enbartnuvarande regler prövningbort i januari 1989. Enligt görs mot
inkomst Sammanräknad in-inkomst. Medden studerandes avsesegna

taxeringen tilloch kapital enligttjänst, näringsverksamhetkomst av
får till vissstuderande ha inkomststatlig inkomstskatt. Den enupp

Fribeloppetstudiemedlen reduceras.nivå, s.k. fribeloppet,det utan att
basbelopptvå terminer, och halvtheltidsstuderande,förär ett etten

nivå reducerarår Inkomster dennaeller drygt 54 000 kronor 1997. över
bortfallerpå drygt 000 kronorvid inkomster 182studiemedlen och

till studiemedel helt.rätten

Lånevillkoren

Återbetalning halvårmånader efter detstudielån börjar tidigast sexav
Återbetalning skall ske med fyradå betaladesstöd procentut.senast av

statlig in-taxeringen förenligtlåntagarens sammanräknade inkomst
studielån 70återbetalningsåret.året Räntanföre utgörkomstskatt
administrationsav-mindreupplåningsränta plusstatensprocent enav

Inbetalda skuldräntor inteår 6,0gift. 1997 ärFör är räntan procent. av-
självdeklarationen.dragsgilla i

Övre åldersgräns studiemedelför tillrätt

får studiemedel lämnasstudiestödslagenEnligt bestämmelserna i t.o.m.
50 årsårår då fyller 45 och ochdet studerande t.o.m.svuxasvuxen

åldersgränsen det finnsfårålder. Studiemedel beviljas sär-över om
efter 45 50bevilja studiestödskäl. Särskilda skäl förskilda ävenatt

påbörjat utbildningenharårs ålder finnas den sökande senastanses om
år ansökanår då eller hon fyllde 45 50under det han samt avserom

till grundskole- eller gymnasiekompetensutbildning syftar somsomen
finnas ansökaninte tidigare. Särskilda skälden sökande har anses om

yrkesinriktad utbildning.avser en
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studiemedelstagarna knappt tio år.Av äldre 35 Cirkaär änprocent
åräldre 45 och cirka år0,3 50 eller äldre.är änprocent procenten

någotKvinnor i genomsnitt äldre motsvarande harär än män som
studiemedel.

Studier utomlands

fårStudiemedel för studier utomlands endast beviljas till svenska med-
borgare. januari 1994 jämställs med svensk medborgareFr.o.m. person
från anställningEES/EU-land har eller motsvarande iett annat som
Sverige.

kap. 16 får studiemedel be-Enligt studiestödsförordningen 4 §a
på nivåstudier gymnasial och eftergymnasial iviljas för ett utom-

nordiskt land om

månaders heltidsundervisning,studierna omfattar minst tre
tvåSverige deden studerande varit folkbokförd i under senaste

aren,
ifråga utbildning, studierna inte med lika fördelgymnasial storom

läroanstalt beslutat utbild-kan bedrivas vid svensk och CSN har att
godtagbar standardningen kan ha samtanses en

ifråga har beslutateftergymnasial utbildning, Högskoleverket attom
godtagbar standard.utbildningen kan haanses en

förmånerersättningar ochmed andraSamordning studiestödetav

inom studiestödet berörfinns idag antal reglerDet ett stort som sam-
regler skiljer sigandra förmåner och ersättningar. Dessaordningen med

studiemedel och vuxenstudiestöd. Sam-avseenden mellani väsentliga
förmåner ersättningar idagmed andra ochordningen görs sätt;tre

sammanfallandereduceringförbud sammanfallande förmåner,mot av
inkomstprövningförmåner eller genom

socialförsäkringsfönnåner samordnas dessa olikadet gällerNär sätt
och Alla skattepliktiga socialförsäkrings-studiemedel,mot svux svuxa.

Vadförmåner skall inkomst vid ansökan studiemedel.tas upp som om
används tekniken med reduceringgäller vuxenstudiestöden av sam-

förmåner socialförsäkringsförmåner. Sålundamanfallande för delen
både lån sådanoch bidrag och för den harminskas somsvux svuxa

för inkomstbortfall. Studie-pension eller livränta ersättningutgörsom
rehabiliteringsersättning enligt kap.stöden samordnas med 22även



166studera under tia med förtidspension SOU 1997:400 Rätt att

skall minskas med bidragsdelen i15 Rehabiliteringspenningen§ AFL.
vuxenstudiestöd.studiemedel och

betänkande 1996:90Studiestödsutredningen föreslog i sitt SOU
socialförsäkrings-mellan studiestödet ochsid. samordningen144 att

rehabilite-inkomstprövning vad gällerförmåner skall ske utomgenom
förslaget inte kunna lämnasringsersättning. Studiemedel skall enligt

rehabiliteringsersättning.tidför somsamma
på förhållandetuppmärksammade detStudiestödsutredningen att en

deninkomstprövning kan innebärasamordning t.ex.att somgenom
få järn-samtidigt med studiemedel kanuppbär hel förtidspension en

inte önskvärt börinkomst. Om dettaförelsevis hög disponibel anses
viduppfattningstudiestödsutredningensenligt överväga ut-att,man,

införa bestämmelserohälsoförsäkring,fommingen framtida omav en
uppbär studie-tidför den förreducering försäkringen sammasomav

stöd

överväganden och15.3 Utredningens
slutsatser

lägreutbildningsnivå generelltFörtidspensionäremas avsevärtär sett
exempel kanhelhet.befolkningens Som nästannämnas attän som

år gymnasial1993 saknarbeviljades förtidspensiondemhälften av som
tredjedel.befolkningensiffra imotsvarandeutbildning medan är en

så vanligt medhälftenvidare endastförtidspensionärema detBland är
två år.gymnasienivå längreutbildning än

Även kan bli aktu-ellerlångtidssjukskrivnabland ärsompersoner,
allmänhet lägreutbildningsbakgrunden iförtidspensionering,ella för är

föreslårbakgrunddennaBlandbefolkningen i övrigt.hos motän annat
långtidssjukskrivnaförutökade möjligheterkapitelutredningen i 11,
utbildningstid. Er-ohälsoförsäkringen undererhålla frånersättningatt

vid högreregel högstunderskall kunna betalassättning ettut som
sammanlagda längd.utbildningstidensutbildning oavsett

innebärordningföreslår också kapitel 14iUtredningen ett somen
skall för-förutsättningar fritt kunnavissaförtidspensionär underatt en

i sigarbetsförmåga dettaeventuellutnyttjavärvsarbeta eller attutan
hardras in. Utredningenförmånen ellerinnebäraskall omprövasatt

skallaktivitet förvärvsarbetemöjlighetendiskuterat änävenatt annan
ifråga riskerarförtidspensiontillåtas under tid med utan att personen

in eller ned.förtidspensionen dras sättsatt
delförslag i dennamed utredningenssyftetSom att,ärangetts ovan

möjliggöraarbetsförmåga, stimulera till ochnedsattsjukdom ochtrots
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aktivt ochtill förvärvslivetåtervändandesåväl ökat ettett merasom
Utredning-förtidspensionerats.levnadssätt för demstimulerande som

såväldetövertygelsenden fastaförslag bygger ettatt ur sam-ens
såönskvärtindividuellt perspektivhällsekonomiskt är attettsom

möjlighetförtidspensioneratsdemmånga möjligt attgessomsom av
detslutsatsendärvid kommit till denharUtredningenaktiva. attvara

medfå under tidstuderainom vissamöjlighetböräven att ramarges
själv-ökadförtidspensionärer kan detmångaförtidspension. För ge en

bredda och för-möjlighetfå tillfälle ochlivskvalitetochkänsla attatt
studierfall kanområden. I bästaolikakunskaper inomdjupa sin rent av

inte fram-försörjningochför arbeteförutsättningarinnebära somegen
beviljades.förtidspensionendåsannolikstod som

förgällande reglerovanstående redovisningframgårSom nuavav
omständighetenså inte denförtidspensionmedunder tid utgörstudier

skallförtidspensionenskäl förstudierbedriver attatt nogen person
och klararbörjar studeraOm äveneller ned.dras in sättas avpersonen

hälsotillståndhansutredning visarförsäkringskassansstudierna, och att
förtidspensionenförbättrats, kanarbetsförmåga väsentligt haroch/eller

därför idetregler kannuvarandehelt. Medeller dras innedsättas
framgångs-bedrivaenskildedenrisk förupplevaspraktiken attsom en

rika studier.
förtidspensionärmöjligheten förinföratalakanDet emot att ensom

eller honhanskallförtidspensionen äromprövas,studera attattutanatt
utbild-begränsade antaletdetkonkurreradärigenom kommer att om

dess-kommerutbildningsväsendet. Haninomfinnsningsplatser som
bedrivafå möjlighetkalenderdagarår 365ellerunder attettattutom

majo-gäller förvadvillkorekonomiskaunder bättre änstudierna som
och beaktatharUtredningenstuderande. prövatövrigariteten nogaav

omständigheter.dessa
synpunkterhauppgiftdet dessinteUtredningen är attattanser

utbildningsväsendet.iförtidspensionärerförantagningsvillkoren
fortsättningsvis regle-utbildning börvissdelta i ävenförKraven att en

uppfyller deförtidspensionärutbildningsväsendet. Ominom enras
utredning-enligtdärför,börutbildningsväsendet ställerkrav uppsom

några hinderställaförtidspensionssystemetinteuppfattning, uppens
framgårstudier.bedriva Somårs tidundermöjlighetenför ettatt ovan
studera mednågra formella hinderhelleri sig intefinns det att

förslag innebärUtredningensregler.nuvarandeenligtförtidspension
bedrivaförtidspensionärerförutökad möjlighetingenformellt attsett

någon förtids-förhindrarintelagstiftningnuvarandestudier eftersom
bestärnrnel-nuvarandemedinträffakanstudera. Detpensionär att som

få sinkan riskerabedriver studierframgångsriktden attär att somser
ske krävsså skall kunnanedsatt. Förellerindragenförtidspension att
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dock försäkringskassans utredning visar den försäkrades hälso-att att
tillstånd arbetsförmågaoch/eller väsentligt har förbättrats. Däremot in-
nebär förslaget införsdet begränsning till och studiernaatt ett atten

årunder detta i princip inte skall grund för omprövning för-utgöra av
Någontidspensionen. omprövning skall inte heller studiernagöras om

årfortsätter efter under förutsättning förtidspensionen då för-ett att
klaras vilande.

När det gäller de ekonomiska villkoren innebär förslaget möjlig-att
frånheten studera med bibehållen ersättning förtidspensionssyste-att

år.begränsas till Utredningen detta förslag utgörmet ett attanser en
fråga.rimlig avvägning mellan de olika intressen i denna Detmötssom

uppstå förtidspensionärer möjlighettorde legitimitetsproblem om ges
år årstudera efter med sin försörjning tryggad, samtidigt övrigaatt som

studerande hänvisas till ordinarie studiemedelssystem. Att utsträcka
ohälsoförsäkringens till täcka in exempelvis hela högskole-attansvar

anledningutbildningar därför inte realistiskt. finns detDäremotär att
på studier. härstimulera förtidspensionärer I detprövaatt samman-

frångår den det här handlar harhanget det inte bortseatt att omgrupp
arbetsförmåga. utgångslägevaraktig nedsättning sin Deras ären av

studerandes. Vidaredärigenom i allmänhet betydligt övrigasämre än
låg utbildningsnivåmed ochhandlar det regel äldresom om personer

lång yrkeserfarenhet sig. innebär med allhar bakom Detta sanno-som
påbörja studier i någon form. Utred-likhet det finns hinderatt mot att

det införs lagligningen därför den bedömningengör att, trots att en
årsfå tid med förtidspension, kommermöjlighet studera underatt ett

förtidspen-studier inte vanligt förekommande bland framtidensatt vara
sionärer.

Utredningens förslag15.4

föreslårUtredningen förtidspensionärUtredningens förslag: att
bibehållen bedriva studier underskall ha med förtidspensionrätt att

år skall finnashögst eller 365 kalenderdagar. Ingen begränsningett
vad gäller den form utbildning studiernaav som avser.

behållas årFörtidspensionen skall kunna under högstäven närett
studierna del sammanhängande längre studieperiod. Omiär en en

år skall förtidspensionenstudierna längre tid än ettvarar vara
vilande fr.o.m. andra studieåret tills studierna avslutats.och
Förtidspensionären hänvisas då till ordinarie studiemedelssystem.
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begränsning till vissa studier15.4.1 Ingen

rehabiliteringTill skillnad utbildning arbetslivsinriktad börmot som
under tid med förtidspension be-inte möjligheten bedriva studieratt

målsätt-yrkesinriktade studier eller hatill endastgränsas att avse som
återgång i arbete. Möjligheten studeraning de skall leda till attatt en

alternativ till andra former aktiviteterbör istället ett av somses som
påaktivt liv och byggamöjligheten för levaökar att ettpersonen mera

sin tillvaro och utvecklavilja och önskan formaden enskildes attegen
studierna i sin förlängningemellertid intesig själv. Detta utesluter att

fråga får möjlighet helt eller delvis för-leda till ikan attatt personen
till minskade kostnader för för-själv och därigenom kan bidrasörja sig

tidspensionssystemet.
bibehållen förtidspension bör, enligtMöjligheten studera med ut-att

sådan möjlighetutbildning skulleredningens uppfattning, som geavse
studiestödslagen. innebär andraenligt Dettatill ekonomiskt stöd att

dylikt inte börfritid i form studiecirklar ochfonner studier avav
år föreslår och hellerutredningeningå begränsning tilli den ett som

arbetsförmåga.påverka bedömningen personsav en
studiemedel, särskiltstudiehjälp,studiestödslagen finns reglerI om

arbetslösavuxenstudiestöd förvuxenstudiestöd och särskiltsvux
svuxa.

gymnasieskolan ellerStudiehjälp för studier ilämnas annan gymna-
dåvårterminen år den studerande fyllerdetsial utbildning till och med

år.20
funktionshindrad få sjukbidragnuvarande regler kanEnligt en ung
emellertid avsikt vidUtredningen har förgymnasietiden.under att en

åter-dock den 31 1998,enligt direktiventidpunkt, senast marssenare
detfrågan förtidspension för blandmedkomma närannatunga,om

kom-till förtidspension. Utredningenåldersgräns förgäller lägsta rätt
frågan rehabilitering funktions-då också behandlaatt ungaom avmer

form ekonomiskt stödsammanhanget vilkenhindrade och i det även av
då utbetalas.börsom

och särskiltsärskilt vuxenstudiestöd svuxNär det gäller vuxen-
vissa prio-dessa stöd avsedda förstudiestöd för arbetslösa svuxa är

grundskole- ochriterade för i huvudsak utbildning gynma-grupper
sienivå. innebär antaletför stödet begränsade. DetResursema är att om

så måstefinns tillgängliga,det antal stödsökande större änär ettsom
därför bedömningenurvalsförfarande ske. Utredningen dengör att en

fråga för få sådant stöd.förtidspensionär inte kan komma i att
således återstår sådan utbildningutbildningDen är somsom

tvåomfattarstudiemedel kan för. Studiemedelssystemetutges grupper
studerande, nämligen
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studerande i eftergymnasial utbildninghögskolan och samtannan-
år påstuderande och äldre och deltar i utbildning20är somsom-

grundskolenivå nivå.eller gymnasial Hit räknas utbildning i kom-
påbyggnadsut-folkhögskolor,munal och statlig vuxenutbildning,

i gymnasieskolan och del andra skolor.bildningar en

finns för-studiestödsförordningen avdelning A och BI bilaga till en
studiemedelde läroanstalter och utbildningar för vilkateckning över

kan lämnas.

erhållitfå studeraSkall den15.4.2 även som

rehabiliteringsåtgärdutbildning som

rehabiliteringsåtgärdarbetslivsinriktad kanUtbildning gessom en
särskildadet finnsår, med viss förlängningunder längst ett omsom

får till-utbildningen tillskäl härför. vissa fall leder inteI att personen
Fråganförtidspensionerad.arbetsförmågan denne blirbaka utan upp-

erhållit utbildningkommer därför denäven som en som re-om person
tid med förtids-habiliteringsåtgärd få möjlighet studera underskall att

frånfå två års studier med stödsammanlagtpension, och därigenom
blimöjlighet införs kan konsekvensenohälsoförsäkringen Om denna

sammanhängande utbild-avbrutit längretidigareatt enen person som
långtids-sjukpenning ellerfick ersättning medning han inte längrenär

återupptarrehabiliteringsåtgärden misslyckades,eller därsjukpenning
förtidspension.studierna han beviljatsnär

indragningsig motiv förinte studier iinnebärSom ettangetts ovan
därför, enligt utredningensförtidspensionen. Detnedsättningeller ärav

praktikenisådana begränsningar,inte möjligtuppfattning, att somange
sigutbildatförbud, för deformkan uppfattas personer somavsom en
tillinte leddedär rehabiliteringenrehabiliteringsperiodenunder men

arbetsförmågan. det finnasifråga återfick kanDäremotatt personen
sinaavbrutiti de fallinföra vissa begränsningarskäl att personen

erhålls rehabiliteringårs underfall utbildningstudier. gäller i deDet ett
sammanhängande längre utbildningingår ioch utbildningdenna en

framgår studiernai vilken detfastställd rehabiliteringsplan,enligt atten
allmännaexempelvis med detår skall finansierasefter sätt,annatett

år,dessa studier efteravbryterstudiesociala stödet. Om ettpersonen
från socialförsäkringen, ochfår ersättningvarunder handvs. den tid

utbildningenförtidspension, böråterupptar efter det han beviljatsdem
han avbrutitrehabiliteringsplanen. Omfortfarande del ivara enanses

få behållahalvår han däremotefter exempelvis börstudierna ett
års sådan Beslut bör därefterhalvt studier.förtidspensionen under ett
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vilande under de fortsattaskallförtidspensionenfattas att vara
studierna.

åldersgräns15.4.3 Ingen

ålders-någonfinnashuruvida det skallfrågeställningytterligareEn är
kopplad tillförtidspension ellerfå medstudera gränsförgräns att en

demskillnaderinte skapaår i syfteantal i arbete gentemotatt som
alternativ kanstödet.studiesociala Ettmed detstudera endasttvingas

arbetslivserfarenhets-åldersgräns ochkombineradhaatt enenvara
år ha25 ochskall lägstförtidspensionärenexempelvisgräns, att vara

tid medfå studera underår förminst femförvärvsarbetat i rätt attatt
emellertidbegränsningsådanmedNackdelen ärförtidspension. atten

tillMöjlighetenfunktionshindrade.drabbahuvudsak skulleiden yngre
så dessa inteviktig förockså särskiltstudier attär pas-personeryngre

förvärvsaktivaderasförförtidspensionsrollisiviseras resten aven
ålder.

detbegränsningförslaginget närdärförlämnarUtredningen om
någon formellerarbetslivserfarenhetålder och/ellergäller annan av
ovanståendeUtöverriktad argumentbegränsning mot personer.yngre

falleti det härgällerbegränsningsådan även att stu-talar emot ensom
förtids-inned eller draskäl försig inte sättadiema i utgör att ennog

pension.

kalenderdagarår 365ellertillBegränsas15.4.4 ett

förtids-tid medstudier undertillmöjlighetenföreslårUtredningen att
kalenderdagarår 365eller stu-till oavsettpension begränsas ett om

stude-deninnebärheltid. Det ävenpå halv- ellerbedrivsdierna att som
kalenderdagar,års eller 365studiertillhalvtid endast har rätt ettrar

möjlig-harUtredningen övervägtförtidspension. äventid medunder
få behålla sin för-skallhalvfartstuderarendastdenheten att som

denskulleår. Motivet härförtvåunder längst atttidspension varasom
arbets-nedsättningvaraktigmedhär avenpersoneravsessomgrupp -

heltidstuderamöjlighettorde haförmågan flertalet fall intei att-
nåmöjlighettiden hafördubblingskulle att sammaavgenom enmen

heltid.studerardenstudieresultat somsom
gällerheltidsstudiemedeltillregler förgällande attEnligt rätt ennu

terminunderminst 20måste läsa poänghögskolestuderande att enavse
frågablir det19studerande läsa 10 poängmånader. Skall den4,5 -

heltidsstuderandeförskall kursfolkhögskoladeltidsstöd. Vid enom
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omfatta minst 20 timmar á 60 minuter vecka. komvux bedömsIper
studiernas omfattning efter särskilt För deltidsstudie-poängsystem.ett
stöd krävs minst 10 och för heltidsstudiestöd minst 20 studiestödspo-

månad. Detta innebär den studerar deltidäng endast harattper som
till hälften det studiemedelsbelopp gäller för heltidsstudier.rätt av som

Studiestödsutredningen föreslår i sitt betänkande SOU 1996:90
sid. 87 studiestödet skall beviljas med 4,39 basbeloppetatt procent av

vecka vid heltidsstudier, 3,29 basbeloppet vecka vidprocentper av per
påstudier minst 75 heltid och 2,20 basbeloppetprocent procentav av

vecka vid studier minst halvtid.per
Utredningen bedömer det inte finns skäl förlänga tiden föratt att
till studier under tid med förtidspension i de fall studierna bedrivsrätt

på deltid. Den studerar halvtid har endast till halvt studie-rättsom
medel och har, under förutsättning han beviljats hel förtidspen-attav
sion, behålla halva förtidspensionen efter års studier,rätt ävenatt ett

förutsättningarna i övrigt uppfyllda.ärom
Ytterligare frågeställningar uppkommit vid diskussion hursom om

ettårsgränsen bör tillämpas utbildningen skall påbörjadär när anses
respektive avslutad och i anknytning härtill, vadäven är attsom anse

studier. Utredningen bedömer det regel någrainte börattsom som vara
problem påbörjasfastställa studierna respektive avslutas. Oftastnäratt

den studerar inskriven vid läroanstalten under den tidär stu-som som
pågårdierna och finns läsåretdet fastställd tid för eller terminennären

börjar och slutar. det gäller högskolestudier kan det emellertidNär
uppstå vissa problem påbörjasstudierna respektivenäravgöraatt av-

bestårslutas. Högskolestudier lärarledd undervisning, självstudierav
och Som regel sker i direkt anslutning till dententamen. tentamen
lärarledda undervisningen föreläsningarna.och Det dock inteär ovan-
ligt eller vid tidpunkt justänatt tenterar omtenterarpersoner en senare

läsår ingåunder det studierna Skall denna itentamensom avser. anses
den avslutade utbildningen eller skall studierna fortsätta och för-anses
tidspensionen därmed vilande under tiden för Utred-tentamenvara
ningen har härvid kommit till den slutsatsen ettårsregeln börinteatt
tillämpas så tillåterstrikt den inte slutlig efter detatt tentamen att ett-
årsgränsen har det kvarstår förendanär ärpasserats tentamen attsom
slutföra utbildningen. Alternativet, förtidspensionen skallatt vara
vilande, inte utredningen rimlig konsekvens i det häranser vara en
fallet. Möjligheten studieåretefter det första bör dock be-att tentera

till sammanlagt högst studiepoäng, dvs.40 det poängtalgränsas som
studieår.helt bör inkluderas de tagitspoängmotsvarar ett som

studieåret.under
däremot påDen fortsätter kurs årefter skall inte haettsom en ny
få behållamöjlighet förtidspensionen den anledningen han haratt attav
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från tidigare kursen och denna skallkvar den tentamententamenen
pågår.kursengenomföras under tidsamma som nya

ocksåUtredningen den bedömningen det inte rimligtgör äratt att
någon fårför hur mycket självstudier bedrivagräns som personenange

bland den anledningeni anknytning till denna atttentamen, annat av
några begränsningar för förtidspensionärdet i övrigt inte görs atten

omfattning dessabedriva renodlade självstudier, i vilken be-oavsett
årstudier skall fortsätta efter ochdrivs. Definitionen för när ettanses

framförallt detskall vilande bör,förtidspensionen därmed närvara
inskriven vidden studerandegäller högskolestudier, istället ärattvara

påbörjar lärarledd undervis-kurs innefattandeläroanstalten och nyen
självstudier. regel gäller kurser hög-ning/föreläsningar och Som att

lärarledd undervisning.både självstudier och Detskolan innefattar
innehåller självstudier ochdär kurserna endastfinns dock undantag

Även räknas studier in-dessa fall bör ärtentamen. om personensom
läroanstalten och har för avsiktskriven vid att tentera.

utbildningen skallgäller tidpunkten fördetNär när anses vara av-
förlovskall kunna avslutas införgälla studierna inteslutad bör ettatt

återuppta, såbörjar förtermindärefter sättnär attatt en ny --
förtidspension. börtill studier med Dettaförlänga möjligheten även

lågt" med studiernainitiativ liggergälla ett tag,egetom personen
dylikt.delta i föreläsningar eller Stu-inteexempelvis attgenom

ingå i de 365dieuppehåll uppgår dagar bör därförtill högst 90som
inte tvingasinnebär däremotstudiedagama. Detta stu-attatt personen

fritt välja kortareår står följaktligen ochi detdera attett utan var en
utbildningarnaolika tillfällen, där de olikavid flerautbildningar sam-

uppgår kalenderdagar.till 365mantaget

förtidspension ochmellanSamordning15.4.5

studiemedel

alla skattepliktigaenligt nuvarande reglerredovisats skallSom ovan
ansökansocialförsäkringsförrnåner inkomst vidtas omupp som

i sitt betänkande SOUStudiestödsutredningen föreslogstudiemedel.
och socialför-mellan studiestödet1996:90 sid. samordningen144 att
vad gällersäkringsförmåner inkomstprövningskall ske utom re-genom

inkomstprövning kansamordninghabiliteringsersättning. En genom
förtidspensionuppbär helemellertid innebära den t.ex.att sam-som

få disponibel inkomst.studiemedel kan jämförelsevis högtidigt med en
enligt studiestödsutredningensinte önskvärt börOm detta man,anses

framtidavid utfominingenuppfattning överväga att, av en
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ohälsoförsäkring, införa bestämmelser reducering försäkringenom av
den för tid uppbär studiestöd.för sammasom

ovanståendeframgår redovisning det s.k. fribeloppet f.n.Som ärav
den studerar heltid. Inkomsterdrygt 54 000 kronor för somsom

uppgår nivå påverkar studiemedlen. dentill högst denna inte För som
studiemedlen med 50har inkomster fribeloppet reducerasöver procent

sker proportionelltden överskjutande inkomsten. Reduceringen motav
lånedel. heltidsstuderande upphör tillbidrags- och För rätten stu-en

år uppgår kronor.under till cirka 182 000diemedel inkomstennär ett
uppgår kronorförtidspension till 103 000innebär i det fallDet att en

heltids förtidspensionär i decembergenomsnittlig förtidspension för
enligtreduceras med 24 500 kronor1996 skall studiemedlen nu

proportionelltskall skeEftersom reduceringengällande regler. mot
6 860i det här fallet medlånedel minskar bidragsdelenbidrags- och

hel-den studerarlånedelen 640 kronor föroch med 17kronor som
bidragsdelen.får behålla kronor10 847tid. Denna avperson

förtidspensio-möjligt reduceradet inteUtredningen är attattanser
naturligtvis möjligt dennalånedelen. detför Däremot göraär attnen

ovanstående exempelgäller bidragsdelen. Menreducering detnär som
Underefter reducering.uppgår drygt 000 kronorbidraget till 10visar

bland läromedelockså kostnader förstudietiden tillkommer annat som
lämnar därför ingetUtredningenförtidspensionären vanligtvis inte har.

utgåendemed eventuelltförtidspensionen skall minskasförslag attom
vad gällerförtidspensionen, i likhet medIstället börstudiemedel. som

studiemedelansökaninkomstprövning vidtill grund föridag, ligga om
gäller för andra in-med vaddå studiemedlen i likhetoch reducera som

komster.

års studierförtidspension efter15.4.6 Vilande ett

till studier undermöjligheternaförslag begränsaUtredningens attom
skälår delvistill motiverasmed förtidspensiontid ett samma somav

rehabiliteringsåtgärd. viktigtettårsgräns Detgäller för är atten som
studerandegrupper.skillnader mellan olikaalltförinte skapa stora

för vilkamedveten deviktigtSamtidigt detär attatt gruppervara om
till studier, under rehabilite-föreslår möjligheterutredningen utökade

förutsättningarharförtidspension, intering och under tid med samma
består ochhuvudsakstuderandegrupper, iövriga av ungasomsom

friska personer.
fådet kommerden bedömningenUtredningen ärgör att ut-att som

ettårsgränsen. Detstudier, inom förmöjligheten tillnyttja även ramen
år.under längre tidkommer studeratorde färre änännu ettattvara som
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frågan studierfall det förekommer det troligt detI de ärär att om som
härav bör det inte finnaspå halvfart. Bland bakgrundbedrivs annat mot

studeranågra den blivit förtidspensionärbegränsningar för attsom un-
förmågaår har klara studierna.tidder längre än attett om personen

förtidspension betalas vid studierbör regel inteDäremot ut somsom
år.längre än ettvarar

föreslår förtidspensionen skall vilande"därförUtredningen att vara
ifråga har studeratstudieåret, eller efter detfr.o.m. andra att personen

år Individeneller 365 kalenderdagar.på heltid eller deltid iantingen ett
klarar studierna ochmöjlighet visa hanhärigenomhar attgetts att av

få studiernastudiemedel. fortsattauppfyller kraven för Dedärmed att
studiemedel.finansieras medbör därför i fortsättningen

förtidspensionen börhelt vilandeförklaraförutsättning förEn att
Utredningenbedrivs heltid.emellertid studierna gör näm-attvara

vilandeförklara för-möjligtbedömningen det inteligen den är attatt
studierna be-omfattning efter den taktitidspensionen änstörre som

halvtidsstudier kan inte be-exempelvis bedriverdrivs. En person som
arbetsfömiåga. därför inte möj-utnyttjat halv Detdömas ha äränmer

omfattning vadförtidspensionen ivilandeförklaraligt änstörreatt som
någon prövningarbetsförmågankan bedömas ävenmotsvara ar-avom

studierna.i samband medskallbetsförrnågan regel inte görassom
ersättningsnivåema för-inomförnaturligtvis inomgällerDetta ramen

trefjärdedelar och hel för-fjärdedel, halv,tidspensioneringen, dvs. en
tidspension.

bedriverförtidspension ochhar helinnebär för denDetta att som
vilandeförklaras. Omförtidspensionen heltpå heltid skallstudierna
studietakt bör istället25, 50 eller 75bedrivs medstudierna procents

omfattning. Om studi-motsvarandevilandeförklaras iförtidspensionen
förtids-25 börhögretakt 50bedrivs i lägre änexempelvis än menerna

fjärdedels förtids-Vid50vilande tillpensionen förklaras procent. tre
studiernatill tredjedelvilandepensionen förklaraspension skall omen

två studi-till tredjedelarstudietakt,50bedrivs med 25 procents om-
studierna be-studietakt och heltbedrivs med 50 75 procents omerna -

få förtidspensio-förtidspension börhalvhardrivs heltid. Den som
75bedrivs med 50studiernavilande till hälften procentsomnen -

75bedrivs medstudiernaoch helt vilande änstudietakt pro-merom
få dennaförtidspension börfjärdedelsstudietakt. harDencents som en

75bedrivs medstudiervilandeförldarad helt än procents stu-merom
dietakt.

vilande bör för-förtidspensionen skalldet beslutatsOm att vara
i princip endastenkel ochåterfå förtidspensionenfarandet för att vara

meddelar försäkringskassanskriftligenden försäkradeinnebära attatt
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studierna har avslutats. bör således inte förekomma någonDet pröv-ny
förtidspension.ning och beslut vid beviljandesom av

frågan ettårsgränsenUtredningen har diskuterat skall gällaäven om
någonlänge för-under hela förtidspensionstiden, dvs. hur äroavsett

förtidspensionerad itidspensionerad. kan i principEn merperson vara
år.år hon förtidspensioneras i Utredningen har45 han ellerän ungaom

ettårsregeln för-gjort den bedömningen bör gälla under heladärvid att
Tillåtnatidspensionstiden. Alternativet skulle den studietidenattvara

bibehållen förtidspensione-med förtidspension längdenavgörs av
påbörjar tioårs-fem- ellerringen. Exempelvis denattgenom som en ny

får viss tid med bi-period med förtidspension möjlighet studeraatt en
sådant alter-behållen förtidspension. Utredningen bedömer dock att ett

det inte bör till-lämpligt. Utredningen däremotnativ inte är attanser
bevak-administrativt betungandealltför omfattande ochskapas ett

ettårsregeln överskrids.till inteningssystem för att attse

försäkringskassanAnmälan till15.4.7

han eller honbeviljas förtidspension börsamband medI att en person
exempelvisoch möjligheter tillvilka begränsningarinformeras stu-om

följer in-förtidspensioneringen innebär. Häravoch arbetedier attsom
också innehålla uppgifter vilka skyldigheterskallformationen om som

anmäla till försäkrings-åläggs det gällerbland när attannatpersonen
börjar studera eller arbeta.kassan han eller honom

till för-skyldig anmäla dettapåbörjar studier börDen attvarasom
i de fallAnmälningsskyldighet bör föreliggasäkringskassan. även en

år och därefter hartill studier underhar beviljats möjlighet ettperson
ställ-Försäkringskassan har härvidfortsätta studera.för avsikt att taatt

på studier innebärfortsättning tidigarestudiernaning till är somom en
förtids-föranleda beslutettårsgränsen överskrids och därmed attatt om

studiervilande, eller depensionen skall är att somom anse somvara
bibehållen förtidspension under studietiden.tillrättger

studier inteanmälan15.4.8 När görsom

åläggs enligtavsikt bedriva studierförtidspensionär har förDen attsom
föreslås anmälningsskyldighet till försäkringskassan.vad som ovan en

fall studierna fortsättergäller i deanmälningsskyldighetDenna även
förutsättning för försäk-år. Anmälningsskyldighetenefter är attett en

bedrivaharskall kunna ställning tillringskassan rätt attta om personen
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studierna under tid med förtidspension eller förtidspensionen skallom
vilande under studietiden.vara
deI fall inte uppfyller den skyldighet han eller honpersonen som

har blivit ålagd, dvs. anmälan till försäkringskassan, bör detgöraatt en
finnas möjlighet för kassan vidta åtgärder.vissa Detta kan sägasatt

förutsättning för skapa tilltro till och tillatt systemet attvara en se
reglerna såefterlevs med förtidspension inte skall kunnaatt personer

år bibehållenstudera under flera med förtidspension. Om personen
ifråga har studerat årunder med förtidspension och därefter fort-ett

studierna ha anmält detta till försäkringskassan, skallsätter utan att
förtidspensionen förklaras vilande fr.0.m. andra studieåret. Beslut om
vilandeförklaring förtidspensionen sådanabör i fall kunna skeävenav
retroaktivt. inte bli återbetalningsskyldigDäremot bör för för-personen
fluten dåtid förtidspensionen i flertalet fall torde den enda för-vara
sörjningskällan. Om studiemedel har uppburits under tid harsamma
också dessa samordnats med förtidspensionen.

Försäkringskassan bör i dessa fall huruvidautreda studiernaäven
sådan framgånghar bedrivits med det kan indikationatt attge en om

också arbetsförmåga.det finns Försäkringskassan har därvid att taen
ställning till förtidspensionen skall dras in helt eller ned be-sättasom

på arbetsförmågebedömningen.roende resultatet har där-Personenav
vid möjlighet studiemedelansöka i det fall detta inte tidigare äratt om

svårareblir arbetsförmågangjort. Det däremot bedöma i de fallatt per-
påbörjat dånyligen har studier eller dessa inte har pågått undersonen

längre tid, och tidigare inte har studerat. Enligt utredning-en personen
mening bör försäkringskassans ställningstagande i det här falletens

ettårsregelnbesluta skall tillämpas fr.0.m. den datumatt attvara om
påbörjades.studiernasom
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reformeradetill det16 Koppling
ålderspensionssystemet

Direktiven16. 1

reglernaochpensionssystemetidag delFörtidspensioneringen är en av
förgällertill vadhuvudsak knutnaförmånsberäkning iför är som

med-ålderspensionssystemetReformeringenålderspensioneringen. av
ochprinciperberäknas enligtålderspension kommerför attattatt nya

finansiellt kommersåväl lagteknisktålderspensionssystemet attsom
avskiltfrån socialförsäkringsgrenarandra system.utgöra ett

ställning till hurutredarendirektiv skallutredningensEnligt ta er-
reglerna iarbetsförmåga ansluta tillskalllångvarigt nedsattvidsättning

hurDärvid skallålderspensionssystemet. övervägasreformeradedet
tillgodoräknas denålderspensionsrätt skallomfattningoch i vilken som

ålderspensionensi formKonsekvensernasådan ersättning.uppbär av
uppbärålderspensioneringeninnanperiodenför demstorlek er-som

arbetsförmåga analyseras. Enskalllångvarigt nedsattför ut-sättning
iresulterarersättningen intebörförgångspunkt attett nytt system vara

hadeyrkesarbetevad fortsattålderspensioninkomstrelateradhögre än
tidpunkt förvilkenbedöma över-skall dessutominneburit. Utredaren

lämplig.ålderspensiongång till ärsom

Inledning16.2

videkonomisk ersättningförhartidigare behandlatsSom ett system
kopp-sjukdom starkaarbetsförmåga grundlångvarigt nedsatt av

kanålderspensionssystemet. Mansjukförsäkringensåvällingar till som
vidmån kan liknasförtidspensionering i vissha ettsynsättet att en

förutsättningenunder den speciellaålderspension, docktidigt uttag av
delvisindividen helt ellerfastställaspå medicinsk grund kandet attatt

be-flertaletarbetsförmåga förtid.i Detförlorat sin stora personer som
uppnått ålder liggerdet tillfälletförtidspension har vidviljats en som

1997:166SOU14
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års ålder,relativt 65 vilket får den normala pensions-nära anses vara
åldern i ålderspensionssystemet.det reformerade På så kanäven sätt

ålderspensionssystemetkopplingen till mångastark. Isägas vara avse-
enden kan dock kopplingen till sjukförsäkringen starkare.sägas vara
Även förtidspensionema fråntill skillnad idag inte längre kopp-ärom
lade till pensionssystemet det viktigt kopplingen ålders-mellanär att
och förtidspension i viss mån bibehålls.

Skälen till kopplingen mellan de båda fortfarande äratt systemen
påtaglig påfinns såväl individ- samhällsnivå. På samhällsnivå delssom
vad de kompenserande omfördelningseffekter behandlats iavser som

bådakapitel 3 och bilaga 4 och de delshar,systemen gemensamtsom
förhållande ocksåvad gäller det vid långvarigtersättning nedsattatt ar-

betsfömiåga till ålderspension. Således påverkarbör grunda för-rätt
ersättningsnivåertidspensionssystemet, dess och andra särskilda regler

ålderspensionsrätt, också ålderspen-intäkter och/eller kostnader iom
Påsionssystemet. individnivå ligger kopplingen bådamellan de syste-

också vilken mån förtidspension långtidssjukpenningi ellermen ger
ålderspensionsrätt, dvs. ersättningen försäkringutöver attom vara en

utebliven förvärvsinkomst under aktiva tiden, ocksåden för-ärmot en
âlderspensionsrätt.säkring uteblivet intjänande detDessutom ärmot av

fråga övergångenviktig hur den enskildes inkomster förändras viden
ålderspension.från förtidspension/långtidssjukpenning till nuvarandeI

ålderspensionenålderspensionssystem utbetalasförtidspensions- och
frånmed belopp bortser indexuppräkningenomsamma man som

tidigare utbetalats i förtidspension. Undantag gäller för de personer
intjänad pensionsrätt, dvs. eller i de fall under-saknar ATP, ATPsom

fårpensionstillskottet. förtidspensionär i dessa fall tillstiger En upp
ålderspensionärpensionstillskott endast får enkeltdubbelt medan en

pensionstillskott.
Utgångspunkten för utredningens förslag faktiska förvärvsin-är att

regel bör det individens synvinkelkomster utgöra störstsom gersom ur
påeffekt framtida pensionsrätt. den händelse individ grundFör en

sådan arbetsförmågenedsättning möjlighetensjukdom drabbas attav av
förtjäna förvärvsinkomst begränsas skall förtidspensionen försäkraatt

utgår full kompensation förförvärvsinkomsten. Av olika skäl inte
innehållaförlorad inkomst. skälen försäkringen börEtt är attav en

sjuk-självrisk. Utredningen emellertid den grundävenattanser av
ålderspensionsgrundandedomen förlorade möjligheten intjänaatt

inkomst försäkrad.bör vara
utgångspunkt ålderspensionspen-ytterligare för utformningEn av

sionsrätt för förtidspension, bör den drabbatsattvara person som av
arbetsfömiågannedsättning till följd sjukdom, intepermanent av av

skall komma i eller bättre situation skulle ha varitsämre än somen
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fallet han eller fortsatt eller förhållandehon arbeta, i till denattom
förvärvsarbetande befolkningen. linje härmed bör regel denI helasom

inkomsten pensionsgrundande inkomst. främstaDetutgöraantagna
innehållermotivet självrisk försäkringen endastden bör be-är att som

dåtalas under den tid individen faktiskt, grund sjukdomen,av
avstå från dåtvingas förvärvsarbete och -inkomst och inte under den tid

ålderspension utgår. utgående förmånenden skall grund förOm utgöra
ålderspensionsrätt årliga pensionsrättkommer individens minskaatt

med det istället hela denmed 35 jämfört är antagnaprocent om
grund för pensionsrätten. skäl tillinkomsten Ettutgör annat attsom

pensionsgrundande inkomsthela antagandeinkomsten bör utgöra är att
innehåller ersättnings-ålderspensionssystemet i sig begränsningen av

nivån kompensationsgrad vad gäller pensionsgrundandeoch lägreen
således kompensationsförlust.skulle innebära dubbelinkomst en

ålderspensionsrättantagandeinkomsten skall grund förOm utgöra
övergång ålders-förtidspensionstiden till tidpunkten för tillunder hela

det emellertid leda till förtidspensionärema blirpension, kan över-att
förhållande fortsatt arbeta ochkompenserade i till de hade att gen-om

utredningen harförvärvsarbetar. De underlagövrigatemot somsom
förvärvsinkomsterna, i genomsnitt, hartagit fram visar nämligen att en

sigfallande utveckling för individer destagnerande eller närmarnär
yrkeslivet.slutet av

Övergång från långtidssjukpenning16.3

ålderspensiontill

långtidssjuk-fråga uppbäraUtredningens förslag: I rätt attom
åldervid högålderspension eller i fallpenning under tid med annat

gäller beträffande sjukpen-idagbör motsvarande regler införas som
ning.

långtidssjukpenning börUtredningen uppbärarätten attatt an-anser
ålderspensionmed under tidtill uppbära sjukpenningknyta rätten att

båda likartade syften. kap.med hänsyn till de ersättningarnas I 3 3 §
månad då den försäkradeföreskrivs individ för tid efter denAFL att en

ålderspensionuppnått års ålder heleller dessförinnan börjat uppbära70
utgå avseendesjukpenning kunna i högst 180 dagar. I detta börska

sålångtidssjukpenning sjukpenningjämställas med sätt att
långtidssjuk-med sjukpenning ellersammanlagt högst 180 dagar

utgå.penning kan
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övergång frånTidpunkt för16.4

ålderspensionförtidspension till

Övergång ålderspen-från förtidspension tillUtredningens förslag:
års ålder viduppnår 65 ellermånad individenskall ske dension som

ålderspen-uppbäradå individen börjardessförinnantidpunktden
sion.

pensions-fastställd allmänålderspensionssystem finnsnuvarandeI en
ålderspensions-reformeradeför detår. riktlinjernapå 65 Enligtålder

in-pensionsålder vad gällernågon allmäninte finnasskall detsystemet
pensions-flexibeltillämpasIstället skall detpension.komstgrundad en

år fårFrån fyllda 61åldersgräns.nedrefinnasålder. skall dockDet en
inkomstgrundadesinskallsjälv välja närrätt ta utatt pen-manman

baserasålderspensionssystemetreformeradedetTill följdsion. attav
tidigarelivsvarigt lägredock pensionenlivsinkomstprincipen blirpå

pensionsrättnågon intjänadinte hardenpensionen För utantas ut. som
denna kangarantinivån gäller däremothar tillenbart att uttagrätt av

års ålder.från 65tidigastske
kandetförtidspension krävstillindivid ska haFör rätt attatt en

Ned-grund sjukdom.arbetsförmågan nedsattkonstateras äratt av
möjlig-individen inte har denarbetsförmågan innebärsättningen attav
tillårs ålder eller65förvärvsarbeta tillväljasjälvheten attatt en

andra.gäller förtidpunkt somsenare
års åldervid 61övergå ålderspensioniförtidspensionerlåtaAtt

lågmycketfickregelmässigtförtidspensionärerleda tillskulle att en
medberäknasden skulleålderspension, eftersominkomstrelaterad

delningstal.s.k.högrerelativtillämpning settettav
får garantipensionenålderspensionssystemetreformeradedet tas utI

avlösaslåta förtidspensionerålder. löpandeårs Attfrån med 65och av
dennasåledes innebäraårs ålder skulle65ålderspension före att

år.65till fylldagrundskydd framkategori ställs utan
år fortsätt-förhållanden 65ovanstående börbakgrund ävenMot av

ålders-avlösesdå förtidspensionålder löpandedenningsvis avenvara
pension.
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Ålderspensionsrättvid16.5

långtidssjukpenning

grundaskallLångtidssjukpenningförslag:Utredningens
dvs.sjukpenning,på motsvarandeålderspensionsrätt sätt som

förmån.utgåendeberäknaspensionsrätt

långtidssjuk-ochsjukpenningmellanskillnadenhuvudsakligaDen
på historiskt inkomst-grundaslångtidssjukpenningenpenning ettär att

åreninkomsthänseende bästatvåde iunderinkomsternaunderlag, av
inkomstenaktuelladen utgöråren, medan detde ärsenaste somtre

sjukpenningen.beräkningunderlag för av
från sjuk-bl.a.ersättningenutbetaldaden1997:67 detEnligt Ds är

pensionsrätt.förunderlagskallpenningförsäkringen utgörasom
medunder tidpensionsgrundande inkomstUtredningen attanser

frågaimotsvarandetillgodoräknas sättlångtidssjukpenning bör som
båda ersättningar-nastanke demedsjukpenningperiod medom en

uppfattningutredningensstridakanlikartade syften. Detta motanses
skallframtida inkomstenberäknadedenregel bördet somatt varasom

skillnaddockfinnsålderspensionsrätt. Detunderlag förutgöra en
olikamotiverakanförtidspensionlångtidssjukpenning ochmellan som

Långtidssjukpenningålderspensionsrätt.beträffasvadberäkningssätt
några år, medannågot ellerunderregel endastbetalas utsom

därförårtionden. Detunder flera ärkan betalasförtidspension ut
detförtidspensionärblivittidigt harför den attviktigarebetydligt som
haskulleförvärvsinkomstenframtidaberäknadedenär personensom

antagandeinkomsten,dvs.blivit sjuk,inteeller honhanhaft somom
detförmånen vadutgåendeden änoch inteålderspensionsrätt,skall ge

långtidssjukpenning.uppbärdenförär som

Ålderspensionsrätt förtidspensionvid16.6

förvärvsinkomstuteblivenförsäkringförslag: EnUtredningens mot
försäkringocksåarbetsförmåga börnedsatt utgöravaraktigtvid en

ålderspensionsrätt.inkomstrelateraduteblivenmot

inkomst-detförsäkring ersättaUtredningen attatt avsersomenanser
arbetsförmågan varaktigt sättsindivid drabbas närbortfall avsom en

bortfalletframtidadetinnefattabörsjukdom ävengrundned avav



Koppling till det reformerade418 ålderspensionssystemet SOU 1661997:

ålderspension. Såväl i det nuvarande pensionssystemet i detsom re-
ålderspensionssystemetformerade utgår beräkningen individsav en

ålderspension frånhuvudsakligen de förvärvsinkomster individensom
haft och de avgifter ålderspensionssystemet.därmed erlagts tillsom
För försäkring inkomstbortfall vidersättaatt att etten som avser
sjukdom nedsätter arbetsfönnågan på sådant förmågansättett attsom

förvärvsarbeta ocksåbegränsas skall fullgod, böratt anses som en
ålderspensionsrättframtida försäkras.

utgångspunkt påEn naturlig för vilken nivå pensionsgrun-densom
dande inkomsten ska ligga bör den framtida inkomstervara prognos om

arbetsförmågannedsättningen inte inträffat antagandein-om av som
komsten utgör.

16.6.1 Pensions grundande inkomst och
tidpensionsgrundande belopp under

med förtidspension

Såväl inkomstrelaterad förtidspensionUtredningens förslag: som
garantibelopp till pensionsgrundandeförtidspensionär skall utgöra
inkomst.

har inkomstrelaterad förtidspension och inte fylltDen somsom
år pensionsgrundande inkomst, tillgodoräknas60 skall, ävenutöver

skillnaden mellanpensionsgrundande belopp ut-motsvararett som
gående förtidspension och antagandeinkomsten.

det utredningens uppfattning detEnligt vad tidigare angivits är attsom
skulle haden beräknade framtida förvärvsinkomstenär som personen

antagandeinkomsten, ihaft han eller hon inte blivit sjuk, dvs. somom
ålders-princip ska bestämma den inkomst skall grund förutgörasom

På så försäkringen detpensionsrätt. kommer utöver ersättasätt att att
ål-ocksåomedelbara inkomstbortfallet, den förlust intjänadersätta av

arbetsförmåganderspensionsrätt nedsättningen medför.avsom
ålderspen-Antagandeinkomsten emellertid inte grund förbör utgöra

årsförtidspensionstiden 64 ålder. under-sionsrätt under hela Det.o.m.
lag utredningen tagit fram visar nämligen förvärvsinkoms-har attsom

i genomsnitt, har stagnerande eller fallande utveckling för in-tema, en
divider de sig slutet sitt yrkesverksamma liv. Omnär närmar av an-

ålderspensionsrätttagandeinkomsten skulle grund för under helautgöra
års ålder, förtidspensionäremaförtidspensionstiden 64 kant.o.m.

förhållandebli överkompenserade i till vad skulle hadärför anses som
varit fallet de hade fortsatt förvärvsarbeta.om
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Utredningen har valt konstruktion för beräkning ålderspen-en av
sionsrätt för den förtidspensionär till delär överens-storsom som

med den gäller för andra former frånersättningarstämmer som av
socialförsäkringen. i dessa fall utgående förmånenDet denär som

den pensionsgrundande inkomsten i dessa fall.utgör
föreslår således ålderspensionsavgiftUtredningen erläggsatt ut-

gående års ålder. årförtidspension 64 inte fyllt 60 skall,Dent.o.m. som
pensionsgrundande inkomst, tillgodoräknas pensions-utöver även ett

år år. pensions-grundande belopp det fyller 59 Dett.o.m. personen
utgåendegrundande beloppet skillnaden mellan denmotsvarar

den antagandeinkomst utgjortförtidspensionen ochmotsvarar som
grund för beräkning förtidspensionen.av

ingår grundskydd idet föreslagna förtidspensionssystemetI även ett
förtidspensionärer för dem inte kanform garantibelopp till somav

inkomstrelaterad förtidspension eller inkomst-tillgodoräkna sig varsen
så låg givenrelaterade förtidspension den understiger vissär att en

nivå. sådant inte i första hand sin grund igarantibelopp harEtt en
endast utfyllnad förprognostiserad eller inkomst, utgörantagen utan en

Ävennivå.förtidspensionen ska komma till angivenatt upp en
pensionsgrundande inkomst ochgarantibeloppet bör dock utgöra

således ålderspensionsrätt. dem har vissgrunda För ensom
till viss del inkomstgrundadantagandeinkomst vilket innebär en

såledesinkomstenförtidspension den pensionsgrundandeutgör sum-
och garantibeloppet.antagandeinkomstenman av

inkomst för16.6.2 Pensionsgrundande
under tid medförvärvsinkomster

förtidspension

förtidspensionOm individ uppbärUtredningens förslag: ärsomen
reducerahelt inkomstgrundad ska eventuella förvärvsinkomster an-

tagandeinkomsten.

förvärvsinkomsterindivid här förtidspension har vissaOm ävenen som
ocksåbör dessa pensionsgrundande. kapitel 14 beskrivs hurIvara

skall ha möjlighetförtidspensionärer under vissa förutsättningar att
utgåendearbeta och förtjäna förvärvsinkomst. förtidspensionenDen

förvärvsinkomstska enligt förslaget reduceras med 80 denprocent av
reducera förtidspensionen medindividen har. Syftet med endastattsom

skallde arbetar80 förvärvsinkomsten är,procent att personer somav
på på så stimuleras till aktiva.tjäna förvärvsarbetet för sätt attatt vara
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får reduceringenförvärvsarbetatharDen avgenomsom
denförvärvsinkomstenmedförtidspensionen 80 procent genomav

utgående förtidspensioninnebärandebeskrivna konstruktionen attovan
ålders-således sininkomstpensionsgrundandeskall ävenutgöra

mån.i motsvarandeförtidspension reduceradförpensionsrätt
förvärvsinkomsten bör reduceraemellertid helaUtredningen attanser

frånfråga fåriålderspensionsrättden personensom
föreslår den deldärförUtredningenförtidspensionssystemet. att av

skall reduceraförtidspensionen,reduceratinteförvärvsinkomsten som
pensionsgrundande beloppet.det

partiellvidPensionsgrundande inkomst16.6.3

inkomstutfyllnadoch särskildförtidspension

för för-pensionsgrundande inkomstgällandebeskrivitsVad ovansom
också demgälla förförmån i sin helhetbörmed heltidspensionärer

fönnån.partielluppbärsom
följdtillbeviljasinkomstutfyllnad kanSärskild avsomen person

arbets-tillstånd nedsattdrabbatsjämställtdärmedsjukdom eller av
vadlägremed lönövergår arbete änförmåga till äroch ett somsomen
beviljatshadeiställetförtidspensionutgått iskulle ha personenom

mellanskillnadeninkomstutfyllnadensärskilda utgörspension. Den av
be-arbetei detförtidspension och lönenmellan fiktiv personensomen

Även ålders-börinkomstutfyllnadensärskildadenklara.döms ge
in-inkomstutfyllnadendå särskilda utgördenpensionsrätt en

kvarkan arbetasjukdom intetill följdför denkomstgaranti avsom
arbetsförmåga ibedöms hatidigare arbeteinom sitt ett ar-ensommen

löne-tidigarebetydligt lägrefår lön äneller honbete där han ärsomen
sättning.

särskildberäkningvalt förutredningen harkonstruktionDen avsom
ibör fattasålderspensionsrättbeslutinkomstutfyllnad medför att om

inkomstutfyll-särskildbeslutarförsäkringskassanmedsamband att om
Ålderspensionsrätten in-mellan detbestå mellanskillnadenbörnad. av

förtidspen-fiktivaberäkningsgrund för denkomstunderlag utgörsom
beräknade in-framtidavaritskulle hadvs. detsionen, personenssom

reduceradförtidspensionär,hade blivitiställethan eller honkomst om
särskild in-vid beslutfastställdesförvärvsinkomstmed den omsom

pensionsgrundandemellanskillnad börkomstutfyllnad. Denna utgöra
något år överstigerförvärvsinkomsten underden faktiskabelopp. Om

särskildadenför beräkningutgjort grundden förvärvsinkomst avsom
bör detpensionsgrundande beloppet,och det över-inkomstutfyllnaden

för detpensionsgrundande beloppetdetbeloppet reduceraskjutande
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inkomstutfyllnad blir medsärskildbeviljatsåret. Den somperson
uppgår tillålderspensionsrättgaranteradkonstruktiondenna somen

den fak-förutsättningunderförtidspensionnivå vid attavsomsamma
fastställdes vidnivåuppgår till lägst denförvärvsinkomstentiska som

inkomstutfyllnad.särskildbeslut om

ålderspensionsrättenpåKonsekvenser16.7

ochförtidspensionärerför tidigare
långtidssjukpenningmottagare av

långvarig nedsätt-vidersättningförangivits börSom systemettovan
försäkringfungeraarbetsfömiåga inte bara mot ute-ning som enav

utgårersättningenden tidunderförvärvsinkomster utanblivna som
deEnligtålderspension.vidinkomsteruteblivnaockså försäkra mot

med in-förtidspensionärertillgodoräknasredovisatsförslag ovansom
beloppålderspensionsrättförtidspension mot-komstrelaterad

antagandeinkomsten.s.k.svarande den
det in-ellerberäknasinteantagandeinkomstfall kanvissaI en

tillräckligtinteersättningtillfastställaska ärkomstunderlag rättensom
falli dessaGarantibeloppetersättning. utgörrimligför att ge en

pensionsgrundande inkomst.
också för-intjänarförtidspensionmedtidunderindividde fallI en

förvärvsinkomster,alla andraliksomdessa,värvsinkomster är pen-
förlustenförsäkratförtidspensionssystemetEftersomsionsgrundande.

antagandein-individensbörinkomsterpensionsgrundandedessaav
intjänadfaktiskreducerasöverkompensation,undvikakomst, för att av

förvärvsinkomst.
kompensation för änutgårersättning annatgällerVad var-somsom

ålderspensions-sjukdom börgrundarbetsförmåganedsattaktigt av
arbetsförmågan kort-ärgrunderintjänas oavsetträtten omsamma

ochsjukpenningmellanåtskillnadnedsatt. Enlångvarigtellervarigt
inkomstenpensionsgrundandedenhurvadlångtidssjukpenning, avser

nedsättninglångvarigkort- ellerinnebärafallskulle ibestäms, attannat
denpensionsrättutfall iolikaarbetsfömiågan innebär trots att sam-av

sjukfrånvaron densamma.manlagda är
innebärreglerföreslagnauppfattning attUtredningens är att ovan

få till-förinkomstertillräckligamån de hari denförtidspensionärer att
framtidauppskattningochantagandeinkomst,siggodoräkna att aven

behandlasinteålderspensionssystemetidärmed kaninkomster göras,
någonsjukdom. Omdrabbasinteannorlunda de antagan-än avsom

sigtillgodoräknainnebärberäknaskan rättendeinkomst inte att pen-
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sionsgrundande inkomst på grundnivåutfyllnaden viss pensionsrättatt
ändå kommer tillfalla individen, tillräckligt för skilja fråndessaatt att

Ävende val avstått från förvärvsinkomster. den inteegetsom av som
någrahaft förvärvsinkomster påoch grund sjukdom förtidspensione-av

åri kommer detta och det med garanti-sätt systernras unga genom
pension finns i det reformerade pensionssystemet haattsom en pen-

ålderspensioneringsionsrätt vid överstiger den absoluta garanti-som
pensionsnivån basbelopp.2,1 Detta har varit utredningens avsikt vid
utfonnandet regler för tillgodoräknande pensionsgmndande in-av av
komst.
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ochIkraftträdande17

Övergångsbestämmelser

Sammanfattning

förslagen till förändringarsinutredningendetta kapitelI närsynger
långvarigt nedsatt arbets-försäkrade medtillför ersättningi systemet

skallövergången till dethurförmåga träda ikraftkan systemetsamt nya
förslag flerakan utredningensbedömningske. Enligt utredningens av

övergången till 2000-i samband medallt problematikenskäl, framför
år inteförslagden januari 2001. Deträda i kraft förrän 1talet, inte som

dock träda i kraftkananpassningar datasystemennågrakräver större av
rehabiliteringdärför förslagenUtredningen förordartidigare. att om

denträder i kraft redanoch sjukpenningförtidspensionkriterier föroch
årjanuari 1999.1

arbetsförmågalångvarigt nedsattersättning vidreglerna förDe nya
framtidens förtids-få endast förskall effektpå sjukdomgrund av

långtidssjuka.ochpensionärer

Ikraftträdande17 l
.

ersättning vidtill förförslagDeUtredningens förslag: nytt system
i sitt betänkandearbetsförmåga utredningenlångvarigt nedsatt som

vidår till kriterierjanuari 2001. Förslagenikraft denskall träda 1
förslagenförtidspensionsjukpenning ochbedömning tillrätt samtav

föreslås, de förslagmed undantagi kap. AFLändringar 22 avom
januari 1999.långtidssjukpenning, träda ikraft den 1berörsom

utredningens uppdragtill grund förliggerde direktiv l997:9I som
förslag till föränd-regeringennågot datuminte när att ettavseranges

arbetsförmåga skall träda ilångvarigt nedsattförringar inom systemet
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frågorkraft. Regeringen planerar avlämna proposition i deatt en som
vårenutredningen under 1998. Vid valet lämpligbehandlas av av en

övergångtidpunkt för till de delvis regler utredningenen nya som
föreslår till.finns det antal faktorer hänsynett att ta

ålderspensionssystemets ikraftträ-Enligt den tidsplan gäller försom
två årskall införas i januari 1999dande avsikten detta Den 1är steg.att

ålderspensionssystemet Vidreformerade träda i kraft. dennaskall det
intjänanderegler börja tilläm-tidpunkt skall det refonnerade systemets

ålderspensionen skall dockförsta utbetalningarna denDe av nyapas.
från med den januari 2001. utredningensförst och 1 Enske av

förtidspensionema till det före-huvuduppgifter har varit att anpassa
ålderspensionssystemet. därför lämpligtrefonnerade Detslagna är att

samband med in-börjar tillämpas iförtidspensionssystemetdet nya
tvåi så fall tidpunkterålderspensionssystemet. finnsförandet Det attav

år 1999ikraftträdande förtidspensionssystemet;välja mellan för ett av
uppfattning viktigareenligt utredningensoch 2001. Det är att

tid-båda börjar betalas vidförmånema deinom utsystemen samma
tidpunkt.träder ikraft vid Ut-de i formell meningpunkt än att samma

tillde avgivna förslagendärför den bedömningenredningen ettgör att
årjanuari 2001.bör träda ikraft den 1förtidspensionssystemnytt

så föreslår utredningenframgår i betänkandetkapitel 10Som attav
går delFörslagetsjukbidrag bort.ersättningsformen ut atttas en av

pensionsför-sjukbidrag,regler beviljasdem med dagens ärsom ensom
ifå sjukförsäkringssystemetersättning inommån, i stället kommer att

sådan intetilllångtidssjukpenning. lederform Detta att personenav
kapitel 10bostadstillägg till pensionärer BTP. Iha tillkommer rättatt

fåkan för dennadettabelyst de konsekvenserhar utredningen som
måstekonsekvenseruppfattning dessautredningensDet är attgrupp.

bostadsstödssys-förändringar inomförslag tillanalyseras vidare och att
alltförinte skall drabbasvissamåste genomföras för atttemet grupper

därför utredningensförslag. Dethårt ekonomiskt utredningens ärav
långtidssjukpenning inte kaninförauppfattning förslaget attatt ge-om

samtidigt Somändringar i bostadsstödssystemetnomföras görs.utan att
avsikt tillsättaockså framgått kapitel har regeringen för10 att enav

förslaguppdrag BTP-systemet. Deutredning med överatt somse
föreligga innan förtidspen-kan komma med bör därfördenna utredning

förslagenträda i kraft. talar försionsutredningens förslag kan Detta att
årgenomföras 2000.tidigast kan

deframgått så utredningen den bedömningenSom gör attovan
hararbetsmarknadenskompletterande avtalsförsäluingar partersom

Avtals-påverkas utredningens förslag.kommaslutit avtal kan att avom
långvariga sjukdomar.skyddet vidviktig delförsäkringarna är aven

mellantillfälle under tidennödvändigtdärförDet är attatt parterna ges
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ochförändringarnade föreslagnainföranderiksdagsbeslutett avom
punktervilkaochfår tidikraftträdandet överfaktiskadet att omse

därförDet ävenbehöver ärdet göras.tillanpassningar systemet avnya
sekel-vidkraft tidigastiträderförändringarnanaturligtskäldetta att

skiftet.
tid-dennavidikraftträdandeförtalarskälytterligareEtt ettsom

tidigaremedförenadeproblemadministrativa är ettdepunkt är som
försäkrings-utbildaförtillräckligtbehövsDet attstartdatum. utrymme

träderdereglernade närtillämpaså de kanpersonalkassomas att nya
försäkradedeinformeratid förbehövaskommer attikraft. Det även att

förstarkasteDet ettargumentetförändringar vänta.ärvilka attsomom
uppstå ikommerproblemdock de attår 2001ikraftträdande är som

blirdetbekantallmänttusenårsskiftet. Det storaattärmedsamband
tjugohundratalet. Dettaövergången tillvidmånga datasystemiproblem

omfattandeEttRiksförsäkringsverkets dataprogram.minstintegäller
infördataprogrambefintligagång föridragitsharprojekt att anpassa

så omfattandearbete kommer2000-talet. Dettaövergången till att vara
kommerpraktikenbedömning iRiksförsäkringsverkets attenligtdetatt

beräkningföriordningställa ettdessutomomöjligt avatt programvara
år 2000.ikraftträdande föremedförtidspensionssystem ettnytt

kanÄven förtidspensionssystemetdetvärdedet är att nyaavom
bedömningutredningensdet attmöjligtså snabbt ärigångkomma som

utred-delardeikraftträdandemedmöjligtpraktisktdet inte ett avär av
tidigastförräni datasystemenförändringarinnebärförslagningens som
detinförandetförtidsplanentillhänsynMedår 2000. även re-tagen av

utreedningenslämpligtdetålderspensionssystemet är attforemerade
pensionersamtidigt2001januariden 1i kraftträderhuvudförslag som

betalasbörjarålderspensionssystemet ut.reformeradedetenligt
inteförslaglåta de ärskälinteföreligger mot attDet somsamma

någraheller kräverinteochålderspensionsreforrnenkopplade till som
ikraftträdadataprogramförsäkringskassomasanpassningarstörre av

bedömningutredningenstorde enligthellerdatum. Intetidigarevid ett
svåröver-någramedförarehabiliteringspenningenborttagandeett av

Detsärskilteller krävaproblemadministrativa storakomliga resurser.
de för-genomföratidpunkttidigarevidanledningdärförfinns att en

rehabiliteringsersättningfrågaföreslås ikapitel 11iändringar omsom
förändringartillförslagdeliksomrehabiliteringsplaneringoch m.m.

kriterier föravseendeföreslås rättkapitel 7iförtydligandenoch som
förtidspension.ochsjukpenningtill
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Övergångsregler17.2

Utredningen föreslår: De reglerna för långvarigtersättning vidnya
nedsatt arbetsförmåga grund sjukdom fåskall effekt endast förav
framtidens förtidspensionärer långtidssjuka.och

På grund tidsbrist har utredningen inte haft möjligheter utformaattav
konkreta bestämmelser och lagförslag beträffande övergångsreglerde

nödvändiga såvid omfattande reformär förslagen innebär.som en som
återkommaAvsikten frågai denna vid tillfälle.är att ett senare

utgångspunktEn allmän för det kommande arbetet övergångs-med
bestärmnelsema dock det endast långtidssjukakommandeär ochäratt
förtidspensionärer någoni utsträckning skall beröras destörresom av

reglerna. Vissa fåttgenerationer har sin ersättning beviljadnya som
innan det fåträder i kraft skall ersättningen omräknad,systemetnya

påtill belopp nivåmotsvarande med nuvarande regler.ettmen som
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Övriga frågor18

Sammanfattning

inverkanfrågor vilkenavsnitt 18.2behandlas ikapiteldettaI om
förtidspensioniersättningar formskall hapå institutionvistelse av

frågan samord-behandlasavsnitt 18.3långtidssjukpenning. Ioch om
och arbets-förslagutredningensenligtförtidspensionmellanning

lagstift-äldreersättningar enligtmotsvarandeandraochskadelivräntor
endasti principbåda reglerföreslår avsnitteniUtredningenning. som

ersättnings-gällande regler till deanpassning i daginnebär nyaaven
formerna.

pensionsförmån i vissaReduktion18.1 av

fall

Inledning18.1.1

förtidspensionfolkpension i formtillberättigadedemFör är avsom
lcrinrinalvårds-tvång vistaspå grundellerfrivilligtoch avsom

ellerfinansierasdrivs ellervårdinstitutioner statanstalt, avm.m. som
medföravistelsen kanregler i AFLnuvarandegäller enligtkommun att

reduceras.och olikautsträckningolika sättfolkpensionen iatt
dag tillämpasförtidspension kan ipåavdragIfrågavarande regler om

kriminalvårdsanstalter, under-intagnapå häktade,avseendemed
boendevård ellerpå förhemvistaspensionsberättigadeåriga en-som

vård försörjningåtnjuter ellerellersocialtjänstlagen sättligt annat
bo-specialskolorelever ikommun,erläggs samtavgiftmot enavsom

1967:940i lagenspecialsjukhusvårdhem ellerende avsessom
utvecklingsstörda.psykisktvissaangående omomsorger

reduktion15bestämmelser i 3 kap. §innehåller vidareAFL avom
hemkriminalvårdsanstalt ellerpåhäktade, intagnaförsjukpenning som

vårdbestämmelsermed särskilda1990:52lageni 12 § avomavses
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dem vård sådantbereds i vårdhem för eller boendesamt ettunga som
eller familjehem enligt socialtjänstlagen vård och behandlingsom ger

missbrukare alkohol eller narkotika.av
Alltsedan införandet det allmänna pensionssystemet 1913av genom

års lag allmän pensionsförsäkring har det förekommit bestämmelserom
reducering allmän pension till tvångsvis eller fri-om av personer som

påvilligt vistas olika slag statliga eller kommunala institutioner ochav
fåri anledning detta sin huvudsakliga försörjning tryggad statav av

eller kommun.
Det inledningsvis fråga intagna så fattigvårds-kalladevar om

sjukvårdsanstalteroch häkten, tvångsarbetsan-fängelser ochsamt
Genomgåendestalter. gällde eventuell avgiftsfinansierad pensionatt

frågalämnades orörd. I vistelse de kommunala eller kommun-om
finansierade institutionerna det kommunen fick uppbäravar som
grundskyddspensionen och därav tillgodogöra vår-sig kostnaderna för
den eller försörjningen. med särskilda anstalterNär för miss-systemet
brukare alkohol tillkom omfattades dessa anstalter reglernaävenav av

reduktion pension.om av
frånUnder de första decennierna det allmänna pensionssystemets

behållatillkomst innebar reglerna intagen endast fick eventuellatt en
avgiftsfinansierad pension eventuell grundskyddspensionoch redu-att

Så småningomcerades i dess helhet. fick emellertid de pensionsbe-
årsrättigade 1946 lag folkpension för del be-rätt attgenom om egen

hålla sådanvissa belopp icke avgiftsfinansierad pension. och medIav
denna lag blev dessutom de intagna inom den allmänna sjukvården

frånundantagna reglerna reduktion pension.om av
frågan huvuddelen de kategorier berättigade till för-I ärom av som

tidspension och vistas på kommunala eller kommunfinansieradesom
institutioner har utvecklingen inneburit de inte längre omfattasatt av

reduktion övergångreglerna pension. I stället har skett tillom av en
olika innebär de intagna debiteras viss ersättningsystem attsom per

pådag de vistas institution.som
Beträffande dem vistas i olika boendeformer inom social-som

såsomtjänsten hem för vård eller boende eller familjehem och inte är
underåriga såledesgäller de grund möjligheten föratt av en-
kommun enligt 34 § första stycket socialtjänstlagen 1980:620 de-att
bitera dem ersättning för uppehälle inte drabbas reduceringm.m. av-

pension.av
heller huvuddelenInte dem vistas inom olika boendeformerav som

inom äldre- eller handikappomsorgen någondrabbas reduceringav av
pensionen. Pensionsberättigade helinackorderade i kommunärsom av

stycketenligt 20 § andra socialtjänstlagen 1980:620 inrättad boende-
omvårdnadform för service och för äldre människor med behov sär-av



Övriga jrågor 4291997:166SOU

i lagenservicemed särskildbostadeller bor iskilt stöd avsessom
omfattasfunktionshindradetill vissaservicestöd och1993:387 om

kategorierdessapension. Föravdragreglernasålunda inte omav
kommunenavgifterförmåga debiterasmånde ii ställetgäller att avav

boende.för sitt
folkpensioni formförtidspensionendockkanSom nämnts avovan

kriminal-häktade, intagnaförregler reducerasnuvarandeenligt
bl.a.vistasunderårigaspecialskolor,elever ivårdsanstalter, som

boendedevissasocialtjänsteninomboendevård ellerför samthem av
omsorgsvården.specialsjukhus inomvårdhem ellerpå

folkpensionavdragbestämmelserinnehåller§ AFLkap. 210 om
och in-häktadebeträffandetillämpasförtidspension,vad avsersom,

specialskolor.ieleverkriminalvårdsanstaltpå samttagna
specialsjukhusvårdhem ellerintagnagäller demVad är somsom

utveck-psykisktvissaangående1967:940i lagen omomsorgeravses
vård eller bo-föri hemintagnademvissa ärlingsstörda samt somav

vårdåtnjuter1980:620 eller sättsocialtjänstlagen annatenligtende
be-finnskommun,erläggsavgiftförsörjningeller mot av ensom

driverdeninnebär§ Dessakap. AFL.3 atti 10stämmelser an-som
finansieraravgifterlandstingellerkommunellerstalten genomsom

så delfår uppbäraförordnar,regeringen stormåni denvården, av
ellervårdenförkostnadernafolkpensionvårdtagarens motsvararsom

berättigadalltiddockpensionsberättigade ärdenvarvidförsörjningen,
belopp.visstbehålladelför ettatt egen

1971:831kungörelsenhar iRiksförsäkringsverketochRegeringen
1962:381lagenstycketförstakap. §10 2enligtpensionsbeloppom

RFFSkungörelseRiksförsäkringsverketsförsäkring,allmänom
kungörelsenanstaltsvård ochvid visspensionallmän1977:4 om

uppbäraellerkommunförfall atti vissa1962:393 rätt annanom
2-3 §§kap.10tillämpningenföreskrifterutfärdatfolkpension avom

AFL.
huvuddeleninnehåll vadkan,reglernasberördaDe avavserovan

ellerkap. 2vilka 10beträffandeochförtidspensionuppbärdem som
sinpensionsberättigadeså desammanfattastillämpas,AFL3 § att av

folkpen-motsvarande 30behålla beloppfår procentfolkpension ett av
dvs. förålderspensionär,ogiftförpensionstillskott,inklusivesionen, en

månad.kr300närvarande drygt 1 per
ellerkap. 2 §enligt 10reducerasskall kunnapensionenFör upp-att

pensionsberättigade vis-denkrävs3 §10 kap.enligt attbäras annanav
kalendermånad denhelunderinstitutionellerpå anstalttats enannan

med dentill ochförstafrån med denochhelmånadsregeln dvs.s.k.
kalendermånad.isista dagen en



Övriga430 frågor SOU 1997:166

Beträffande de tidigare kommunala bostadstilläggen gällde de,att
med stöd hänvisning i 13 § lagen 1962:392 hustrutilläggav en om
eller kommunalt bostadstillägg till folkpension, vid anstalts- eller in-
stitutionsvistelse omfattades 10 kap. eller2 3 AFL reduce-som av
rades på Någonfolkpensionen. sådan hänvisning före-sättsamma som
kommer dock inte i lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionä-om

Frågan till bostadstillägg enligt nuvarande regler till för-rättenrer. om
påtidspensionärer vistas institution regleras därför enbart i 2§som

andra eller tredje stycket lagen 1994:308 bostadstillägg tillom pen-
sionärer. regler försäkringskassan fårDessa innebär bedöm-göraatt en

från ifrågavarandening fall till fall huruvida förtidspensionärs bostad
sådankan perrnanentbostad berättigar till bostads-utgöraanses som

tillägg.
framgått framställningen deSom aktuella bestämmel-tarav ovan

reduktion pension vid anstaltsvistelse endast sikte folk-serna om av
pensionsförrnånema. påverkas någotsåledes fall.ATP inte i

framstår såväli och för sig önskvärt pensionsberättigadeDet attsom
socialförsäkringsförmånerde berättigade till andra ochärsom som som

vistas olika slag institutioner och i anledning sin för-därav harav
så långtsörjning tryggad eller möjligt påkommun behandlasstat ettav

fråga fårenhetligt i vilken verkan vistelsen för deras ekono-sätt om
förhållanden. tvåmiska Vad komplicerat bilden dock bl.a.är attsom

olika modeller, dvs. reduktion pension respektive debiteringav av av-
för parallellt.gifter uppehälle, tillämpas Den modellen, avgifts-ena

missbruksvårdendebitering, företrädesvis vid vistelse inomanvänds
vårdenoch de psykiskt störda medan den andra, reduktionav av pen-

kriminalvårdsanstalt. på-sion, används vid vistelse Systemet med
såföljder i anledning brott har emellertid utvecklats tilltaladattav en

påföljderkan dömas till antingen fängelse eller innebär hanattsom
vårdas vårdfonnemai de nämnda och tilltalad dömtsatt ennyss som

sådan vårdform.till delvis kan avtjäna detta straff ifängelse en
fall i avvaktan övergripandeI översynvart systemet,en mer av

eventuellt övergång tillmed avgiftsdebitering vid all institutions-en
vistelse, torde det föreligga behov regler reducering denävenav om av
framtida förtidspensionen. Vad beträffar den utredningen föreslagnaav

långtidssjukpenningersättningsformen torde det naturliga attvara
tillämpa de gällande reglerna institutionsvistelses inverkannu om
sjukpenning
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nuvarande regler18.1.2 Närmare om

pålagföring grund brottpå i anledninganstaltVistelse avavm.m.

häktad ellerkalendermånadunder helpensionsberättigad ärFör som
första stycketkriminalvårdsanstalt enligt 10 kap. 2 §på sättsintagen

folkpension ned till beloppmånaden belöpandedenAFL som rege-
bestämmer.ringen

pensionsbelopp enligt 10 kap. 21971:831kungörelsenEnligt om
dåskall, i fallallmän försäkring1962:381första stycket lagen§ om

folkpensio-högst 30tillämpas,10 kap. 2 § procentutges av summan av
drygtpensionstillskott, dvs.ålderspensionär och fulltogiftför ennen

folkpensionsförmånerna understiger detta be-månad.kr OmI 300 per
får dock,Riksförsäkringsverketnedsättning.sker i regel ingenlopp om

tillstånd uppenbarligen intepå sittgrundpensionsberättigadeden av
till lägstbelopp, ned beloppetangivnasigtillgodogöra sättakan ovan

år.500 kr per
Även pension redu-pensionsberättigad intagendåunder tid varsen

utanför anstalt,lovligen vistasanstaltsvistelsenanledningicerats av
dagarbegränsad till högst 30vistelseoch dennavid permission, ärt.ex.

Riksförsäkringsverkets kun-skall enligtavvikelsevid olovligsamt
anstaltsvårdpension vid vissallmän1977:4görelse RFFS pen-om

försöksutskrivningellerVid permissionreduceras.alltjämtsionen som
dock pensionendagar skallöverstiger 30tidsbegränsad ellerinte är

Försöksutskrivningreduceras.kungörelse inte längreenligt samma
förekommatiden kan inteobegränsade tillpermissionereller ärsom

kriminalvården. Permissio-regelverk inomnuvarandeförinom ramen
medges med stödteoretisktkanöverstiger 30 dagar sett avner som

krimi-1974:203frigivningspermission i 33 § lagenreglerna omom
frigivningspermission inteemellertidpraktiken tordenalvård anstalt.i I

Straffsystemkommittén har ikriminalvården.inomförekommalängre
1995:91 333SOUstraffsystemreformeratsitt betänkande Ett s.

den 1 juli 1993 -lunder tidenfrigivningspermissionredovisat att
föreslår i be-Kommitténnågot fall.i1995 inte medgettsjanuari

slopasfrigivningspermissionnuvarande regler377tänkandet s. att om
förslag i övrigt.kommitténsgenomförandevid ett av

medgeandra stycket AFLfår enligt kap. 2 §Försäkringskassa 10
beroende denekonomisktuppehälleföranhörig sitt ärnära avsom

pensiondelvis uppbära denhelt ellerrespektive intagnahäktade att
utbetalningrekommenderarstycket. RFVinnehålls enligt första attsom

understiger beloppinkomsterdennestill den anhörigesker när ett mot-
underhåll, dvs.förförbehålls bidragsskyldigsvarande vad egetensom

årför räknat.basbeloppet120bostadskostnad jämteskälig procent av
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någonberörs inte reduktion.Som ATPnämnts avovan
huvudförmån och eventuellt pensionstill-folkpensionensEftersom

ochredovisats i regel ned tillskott enligt vad sätts ett sammasom ovan
såledeskan det belopphäktade eller intagna pensionärerbelopp för

undandras de pensionsbe-kap. faktisktmed stöd 10 2 § AFLsom av
ifrågavarandes folkpen-alltefter storlekenrättigade variera starkt av

sionsförmåner. och till följd därav minskatpensionär har ATP,En som
alltså för-pensionstillskott alls, förlorarpensionstillskott eller inget en

pensionsberättigad medhållandevis sin pensionmindre andel än enav
pensionstillskott.fullt

hänseendekriminalvårdsanstalt aktuelltiSåsom intagna i anses
kriminalvård anstalt§ lagenmed stöd 34 iäven ompersoner som av

vårdpå för eller boende inomhemutanför anstaltenvistas t.ex. ett so-
fängelsestraffunder avtjänandecialtjänsteneller gesavpersoner som

fängelsestraff utanför anstalträttspsykiatrisk vård. verkställerDe som
1994:451 försöksverk-elektronisk övervakning enligt lagenunder om

dock,elektronisk kontroll skallintensivövervakning medsamhet med
fråga sociala för-till nämnda lag, iuttalande i förarbetenaenligt ett om
jämställas med fri-i ställetmåner inte intagna utananses som
torde inte hellerf.. Detvårdsklienter jfr. 1993/942184 30 varaprop s.

redu-ordalydelsen i 10 kap. 2 § AFLmed den nuvarandeförenligt att
utanför anstalt.verkställer straffpension för den ettsomcera

utgår sjukpenning förstycket inte15 § första c AFLEnligt 3 kap.
krirninalvårdsanstalt.eller intagendå försäkrade häktadtid den är

frigång, anstalt, och berettsdvs. vistelsemedgetts s.k.Den utomsom
sjukpenning.berättigad tillförvärvsarbeta docktillfälle äratt

brottspåföljden skyddstillsyn underjanuari 1988 kanSedan den 1
kontraktsvård.föreskrift Enmedförutsättningar förenasvissa om

åläggs genomgå behandlingsådan innebär den dömdeföreskrift attatt
Kontraktsvård skall ibehandlingsplan.uppgjordenligt för honomen

framför allt avsedd förfängelse ochalternativ tillhuvudsak ärettvara
frågaalkohol- eller narkotikaproblem. Ihar uttaladelagöverträdare som

1986/87:106 f anförtsi förarbetena 47behandlingen har prop. s.om
bestå institutionsvård vidform behandling skall kunna ettatt aven av

vårdfonnen ocksåförekommande harbehandlingshem. vanligastDen
budgetåret 1993/94fallen undervarit behandlingshem. I 52 procent av

således vård eller boende ellerplacering hem förskedde annat
månad två år.Vårdtidema mellan ochbehandlingshem. har varierat en

vanliga.behandlingstider fyra fem veckorKorta är-
betydelse förplanerade behandlingen avgörandeOm den är attav

skyddstillsyn föreskriftpåföljden skall kunna bestämmas till med om
kontraktsvård, långt fängelsestraffskall i domslutet hurrätten somange

påföljd.hade valts Dettafängelse i ställetskulle ha dömts ut, somom
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månad tillfrånvarieratpraxislängd ifängelsestraff, enalternativa vars
kostna-skall bärabetydelse förharmånader,två år och somvemsex

kon-viduppkommervårdkostnaderDebehandlingen.förderna som
kostnadsfördelningförprincipermed deenlighetibetalas,traktsvård

1974:203lagen§stöd 34medanstaltutanför omvårdplaceringvid av
Kriminal-mellanöverenskommitsår 1974anstaltkriminalvård i som

kriminalvården tillkommunförbundet,Svenskaochvårdsstyrelsen av
behandlingsdagmed förstafrån ochtidenbelöperdel deden

alter-frigivningvillkorligtänktförtidpunktentillframinstitution en
medberäknadmånader,två ut-straffvidfrigivning t.o.m.nativt upp

Tideni domen.fängelsestraff angettsalternativai detgångspunkt som
kost-anhållande. Förellerhäktningföravräkningberäknasskall utan

dömdedär denden kommundäreftertidenbelöpernader svararsom
hemkommunenskallstraff intealternativt utnågot sattsHarvistas.

kostnaden.helabetala
betalarkontraktsvårdpådomanledningifall kommunendeI enav

ellerboendeellervård ettförpå hemvistelseförkostnaden etten
intagnedenersättningkunnatorde kommunen en-ta utfamiljehem av

uppehälle.dennes1980:620 förSocialtjänstlagenligt 34 §
redu-sjukpenning,frågaigällerfrån vadskillnad somTill omsom

iförtidspensionenintepåverkasbehandlingshem,vistelsevidceras
be-kontraktsvård vistasdomanledningidenförsig enavsom

fådockhankanpensiondömde uppbärden svaraOmhandlingshem.
fickpengarkläder,tillsåsomlevnadskostnader resorför pengaregna -

inkomster.saknarhanutsträckning änhögre-i omm.m.
ikontraktsvård ochundergårtill densjukpenningfrågaI somom

dåvarje dagföljande. Förgällerinstitutionvistashäravanledning
ellerboendevård ellerförsådant hemvård iberedsförsäkrad etten

be-vård och1980:620socialtjänstlagenenligtfamiljehem gersom
3 kap.enligtskallnarkotika,elleralkoholmissbrukarehandling av

denpå begäransjukpenningenAFLstycket svararandra som15 § av
tredje-högstmeddockmed 80 kronor,minskasvårdkostnadema enför

minskassjukpenningenbeloppDetbelopp.sjukpenningensdel somav
gjorts. Iharminskningenbegärantill denbetalasskallmed ut vars

uttalandehypotetisktsådantinnehållermån domslutet ett omden
vadskall enligtbrottsbalken6 §kap.i 27fängelse somaavsessom

vårdkostnaderförlcriminalvården,dvs.redovisats svarastaten,ovan
frigivningVillkorligtänktförmed dagtill ochtidentillhänförliga

beloppmånader. Dettvåstraffvidfrigivningalternativt o. m.upp
jfr.sådant falltillfaller imedminskats statensjukpenningen prop.

kommundenbeloppettillfallerfallf.. I181988/89:111 somannats.
står förkriminalvårdendåtiddenUndervårdkostnaderna.försvarat

få fickpengarmedelsaknarhandömdedenkankostnaderna egnaom
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Kriminalvårds-kriminalvården.från Enligttäcktaoch vissa kostnader
försäkrings-någon anmälan tillråd behöver inteallmännastyrelsens

sådant dåfall ellerunderstiger visst belopp. Idå sjukpenningskekassa
fåuppgår den dömdetill visst belopp kanavdragsjukpenning efter

ñckpengarsåsom till kläder,levnadskostnaderför pengarsvara egna -
saknar inkomster.utsträckning hani högre än omm.m.resor -

vår-rättspsykiatrisk vårdtillförtidspensionär dömtsEn ansessom
hel förtidspen-eller hon uppbärerlägger, hanpå sjukhus ochdad om

tredjedelmotsvarandeenligt AFL 2:12sion, patientavgifter aven
ålderspension förtidspen-ellerfolkpension i formbl.a. avsumman av

högst 80 kr dag.pensionstillskott, dockochsion enligt AFL per
vård enligt praxistill rättspsykiatriskhar dömtsförsäkrad ärEn som

vunnit lagafrån domen haroch med den dagberättigad till sjukpenning
landsting enligt 26 §vårdavgifter respektivedebiteraskraft. kanHan av

mellan Socialde-sjukvårdslagen. överenskommelserGenomhälso- och
förhögsta avgiftLandstingsförbundet har bestämtsochpartementet en

uppgår vårddag. Enligtvård, närvarande till 80 krvilken försluten per
Tvångspsykiatrikommittén Sföretagitsenkätundersökning avsomen

debiteringpraxis vad beträffarolika landstingens1995:11 varierar de
vård. den dömdetill rättspsykiatrisk Omavgifter för dem dömtssomav

innan nämnda dag hanrättspsykiatrisk klinik redanvistats anses
utgår tidnågon dvs. sjukpenning inte förmed häktad,jämställd årsom

måldom 1987-03-17,dom jfr FRM:sföre lagakraftvunnen nr
2383/84.

1995:11 har enligt direktiven dir.Tvångspsykiatrikommittén S
ochbeskriva och analysera principer1995:140 haft i uppdrag att reg-

vård.vid rättsspsykiatrisk I delbe-patientens betalningsansvarler för
vård, SOU 1996: 141Vårdavgifter vid rättspsykiatrisktänkandet m.m.

införs i innebärföreslår kommittén bestämmelse AFL, attatt en ny som
vårddå försäkrad bereds rättspsykiatrisk i formför varje dag aven

påföljd skall sjukpenningen minskas med 80 kr,i anledning brottav
motsvarandedock högst med tredjedel sjukpenningens belopp,aven

finns minska sjukpenningenden möjlighet redan närattsom en
vårdas på behandlingshem nuvarandemissbrukare t.ex. ett samt att

nänmda ordning med debitering enligt AFL 2:12 förovan pen-
sionsberättigade rättspsykiatrisk vårddömts till skall bi-personer som
behållas. Kommittén föreslår vidare sjukhusvård enligtavgift föratt

vård få frånlagen rättspsykiatrisk skall endast avdragtas utom genom
utgående pension, sjukbidrag eller sjukpenning.

bör observeras domstol, vid lagföringDet grund brott, iatt av
vissa nedan såsom påföljdangivna fall enligt 31 kap. brottsbalken kan
överlämna socialnämnden eller styrelse för hem där vård enligtåt
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föranstaltameddelas,missbrukarevård att1988:870lagen omom
vård.särskildom

specialskolorpåVistelse

ochtalskadadehörselskadade,döva,skallspecialskolomastatligaDe ge
fall detvissagrundskolan. I ärutbildningsynskadade motsvararsomen

utvecklingsstörda.funktionshinder ärnämndajämtefråga elever somom
flestadeinnebärvilketårskurser, attorganiserad i tioUndervisningen är

specialskolan.vidåretunder sista17fyllerelever
elev itillfolkpensionskallAFLstycketförsta2 §kap.Enligt 10

bestämmer.regeringentill beloppminskasspecialskola som
erläggakostnadentillbidrarpensionsberättigade attdenOm genom

avgiftentillämpasinte ävenbestämmelsenvården, skallavgift för om
vårdkostnaden.täcka helaskulleinte

210 kap.enligtpensionsbelopp1971:831kungörelsenEnligt om
skall högstförsäkringallmän ut-1962:381stycket lagenförsta§ om
folkpensionärogiftförfolkpensionen30 enprocent summan avavges

Riksförsäk-månad, ochkr300cirka ldvs.pensionstillskott,och per
till-sittgrundpensionsberättigadefall denfår i deringsverket av

beloppetnedbeslutapensionen sättasigtillgodogöra attstånd inte kan
dockspecialskola hariår. Elevkr500till lägstdockytterligare, per

tiddennaskolanvistasdå eleventidpension för utomtill upp-omrätt
vidföljditio dagaröverstigerkvartal ellerdagarminst tiogår till per

kvartalsskifte.

inomfamiljehemboende ochvård ellerpå förhemVistelse
socialtjänsten

1962:393kungörelsenochAFL3 §kap.bestämmelserna i 10Enligt
folkpensionuppbäraellerfall för kommunvissa attirätt annanom

kalendennånad in-hel ärunderpensionsberättigadgäller att, om en
ellersocialtjänstlagenenligtboende annatvård ellerföri hemtagen

kommun,erläggsavgiftförsörjningvård elleråtnjuter mot avsätt som
denpensionsberättigadesdenså delfår uppbärakommunen stor av
vår-förkostnadernafolkpensionbelöpandemånaden motsvararsom

anstalten.försörjningenellerden
åtnjuterpensionsberättigadedendet fallgäller försakSamma att

lands-ellerkommunbetalasavgiftförsörjningvård eller mot avsom
ting.
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barnpensionformifolkpension änuppbärKommun annansom
tillhandahållabehovpersonligapensionsberättigadesför dendockskall

folk-30lägstbelopp procentdenne motsvarar summan avavett som
regel in-Ipensionstillskott.ochålderspensionerogiftförpensionen en

krimi-vistelse ividutbetalasmotsvarande beloppnebär detta att som
beträffandeutgår till demmånad,300 kr1nalvårdsanstalt, dvs. perca.

tillämpas.3 § AFL10 kap.vilka
be-tillstånd inte kansittgrundpensionsberättigadedenOm av

till hansanvändasställetibeloppetskallmedel,kontantasig avgagna
underårigomfattatordebestämmelser ävenDessapersonliga nytta.

be-särskildamed1990:52lagenenligt §3omhändertagenärsom
särskiltsådantoch vistasLVUvårdstämmelser ung-ungaavom

§ LVU.i 12domshem avsessom
socialtjänstlagenmeningenandrastycketförsta§Enligt 34

får kom-1981:750socialtjänstförordningenoch 42 §1980:620 ena
denuppehålletförersättningunderårig,beträffande utta avutommun,

jämför-därmedellernarkotikaalkohol,missbrukgrundpå avavsom
ibehandlingvårdtvång får ellergrundfrivilligt ellermedelbara av

närvarandemed förfamiljehem,iellerboendevård ellerhem för ett
bestämmelserdessatordedag. Somkr nämnts80högst varaovanper

vårdpå hem förintagendåde fall äri etttillämpliga även personen
kontrakts-domanledningifamiljehemboende ellereller ett av en

dåtid kommunenunder denenbartnaturligtvisdockgällervård. Detta
hjälpinsatserstöd- ochandra änvistelsen. Förkostnaderna förstår för

iinackorderingshempåboende settstort en-t.ex.angetts somnu,som
omvårdnad,vissmedi föreningboendetillhandahåller skyddatbart ett

skäligfjärde meningenstycketförstaenligtkommunen ta utfår vidare
ersättning.

beträffandedemtillämpligtordesocialtjänstlagen§ även34 vara
brottsliganledningibrottsbalkenkap. 2 §domstol enligt 31vilka av

föranstaltavårdgivarenellersocialnämndenöverlämnat attgärning
fallmissbrukarevård vissai1988:879lagenvård enligt avomom

och 17.101986/871129foch28l981/82:72jfr. s.prop.s.prop.
social-stycketförstaersättning enligt 34 §betalaskallDen som

reduktionfrån drabbasuteslutenberörtstjänstlagen attär avsom ovan
§ AFL.enligt 10 kap. 3pensionav

kungörelsenmedjämförd 1 §AFLi kap. 3 §Ordalydelsen 10
folk-uppbäraellerkommuni vissa fall för1962:393 atträtt annanom

enligt vilken kommunsocialtjänstlagen,första stycketoch 34 §pension
kom-medgekanför uppehälleår" ersättning att" ut enta synasm.m.,

pensionsberättigade vistashuruvidabestämmahar frihet att sommun
pension ellerreduktionskall drabbasbehandlingshemt.ex. avav

förarbetsut-socialtjänstlagen. Enligtenligt 34 §ersättningdebiteras
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uppbärakommuns rättvarit attavsiktenemellertid atthartalanden en
be-kommunensförsörjningvård ellerförfolkpensionendel aven

pensionsberättigadesåväl debeträffandeupphört somskall hakostnad
behandlingviduppehälleförersättningbestämmelsenomfattas omav

första§34enligtpensionsberättigadeövrigamissbruk somför som
ochstöd-förbetala kommunenskyldigasocialtjänstlagen är attstycket

Socialutskottets18f och131986/87:129 samtjfrhjälpinsatser s.prop.
vårdfrågorvissabetänkandegodkända avår 1987 omriksdagen omav

1992/93:324.rskr.321986/87:SoUmissbrukare s.
försjukpenningutgår inteAFLstycket b15 § förstakap.Enligt 3

med1990:52lagenenligt 3 §omhändertagenförsäkradedå den ärtid
sådantvistasochLVUvårdbestämmelsersärskilda ungaavom

omhändertagandeSådantLVU.§i 12ungdomshemsärskilt avsessom
Behovetår.fyller 19år demed detochtillungdomar avskekan av

social-stycketförsta23 §enligtskall§i 12sådana hem aavsessom
centralinstitutionsstyrelse ärStatenstillgodosestjänstlagen staten.av

förskälsärskildafinnsdetOmsådana hem.förförvaltningsmyndighet
landstinguppdraavtalstycket ettandraenligtkandet genomstaten

sådana hem.drivaochinrättakommuneller atten
socialtjänst-stycketförsta§i 23sådant hemvård iFör aavsessom

begärtkommundenavgiftstyckettredjeenligt utfår tas somlagen av
placeringen.

detillämpligtordeb AFLstycket ävenförsta15 §kap.3 vara
första§kap. 1enligt 31vilkabeträffande rättenLVU-omhändertagna

tillöverlämnatgärningbrottsliganledningbrottsbalken i so-stycket av
socialtjänsten.vård inomerforderligföranstaltacialnämnden att om

vård eller bo-föri hemvistastill densjukpenningfrågaI somom
stycketandra15 §kap.Enligt 3följande.gällerfamiljehemellerende

dådagvarjeförkronormed 80minskassjukpenningenskall enAFL
enligtboendevård ellerförsådant hemvård iberedsförsäkrad ett
miss-behandlingvård och1980:620socialtjänstlagen gersom

vårdkostna-fördennarkotika,elleralkoholbrukare svararsomomav
tredjedelmedhögstskeminskningenfårdockdetta,dema begär aven

medminskassjukpenningenbeloppbelopp. Detsjukpenningens som
Dennahar gjorts.minskningenbegärantill denbetalasskall ut vars

vilkabeträffande rättentillämplig demtordebestämmelse även vara
gärningbrottsliganledningibrottsbalkenkap. 2 §31enligt av

vårdföranstaltavårdgivarenellersocialnämnden attöverlärrmat om
jfr.falli vissamissbrukarevård1988:879enligt lagen prop.avom

nämnda lagtvångsvård enligtförhemBehovet281981/82:72 avs
tillgodosessocialtjänstlagen staten.stycketförsta23 §skall enligt ava

dessaförvaltningsmyndighet förcentralinstitutionsstyrelse ärStatens
stycketandraenligtfårskäl för detsärskildafinnsdet statenOmhem.
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sådantoch drivainrättakommunlandsting eller ettuppdra attett en
får enligtstycketi förstasådant hemvård ihem. För ett avsessom

placeringen.begärtkommundenavgiftstyckettredje uttas somav

inomenskilda hemochpå institutionervissaVistelse
utvecklingsstörda.omsorgsvården psykisktför

tillämpliga be-§ AFLkap. 3i 10bestämmelsernaberörtsSom ärovan
specialsjukhusvårdhem ellerbordeträffande vissa sompersonerav

psykisktvissaangående ut-1967:940lageni omsorger omavsessom
vecklingsstörda.

vård-kostnadsfritt imånad borhelpensionsberättigad underOm en
angående1967:940i lagenspecialsjukhushem eller om-avsessom

landstingbekostnadutvecklingsstördapsykisktvissa avomsorger
förellerinrättningenfår driverdeneller kommun annars svararsom

pensionsberät-uppbära denkostnadenförsåsom ersättningkostnaden
dockpensionsberättigade skallmånaden. Denfolkpension förtigades

tillhandahållas beloppmånadpersonliga behov ettför sina somper
folkpensionen ogiftför30lägst procent enmotsvarar summan avav

300 kr. Omnärvarande 1förpensionstillskott,ålderspensionär och ca
sigtillstånd inte kan begagnagrund sittpensionsberättigadeden av

personligatill hansanvändasi ställetbeloppetmedel, skallkontantaav
nytta.

ochstöd1993:387lageninförande6 lagenEnligt § ser-omavom
och kommunernalandstingenskallfunktionshindradevice till vissa ge-

vård-ochspecialsjukhusbefintligaavvecklingplanera förmensamt av
tillinlämnadeupprättade ochskulleavvecklingsplanerhem och vara

avvecklingIntill dessdecember 1994.den 31Socialstyrelsen senast av
tillhanda-alltjämtfårvårdhem harspecialsjukhus och ägt omsorgrum

special-beslutatRiksdagen harinstitutioner.sådanahållas vid attnu
ochdecember 1997den 31avveckladeskall attsjukhusen senastvara

december 1999 prop.den 31avveckladevårdhemmen skall senastvara
beslutats1997/98:6. Vidare harrskr.1997/98:SoU5,1996/972156, bet.

heltspecialsjukhusvårdhem ochinskrivningtillmöjlighetenatt
november 1997.från med den 1upphöra ochskall
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övervägande förslagoch18.1.3

kriminalvårds-intagen iförtidspensionärden ärFörslag: För som
trettioförsta dagendenfår garantibelopp, fr.o.m.anstalt eller häkte,

intagneDenfrihetsberövande reduceras.sammanhängandeettav
i sammanlagderhålla angivet beloppvissalltid haskall dock rätt att

tillbortfall15kap. § AFLReglerna i 3 rättförtidspension. avom
institu-sjukpenning vid vistelseminskningsjukpenning och av

långtidssjukpenning.skall omfattation ävenm.m.

föreslås kommerutredningenförtidspensionmedI det system som av
förtidspensionformtilläggspension i ersättasochfolkpension attav

inkomstrelaterad förtids-förtidspensionärer ochgarantibelopp tillmed
pension.

övergångs-fall underdet, itordeSom konstaterats vart enovan
insti-reglernapå omfattandeperiod i avvaktan översyn omaven mer

socialförsäkringsförmåner, reglerbehövasinverkantutionsvistelses
pensionsbe-utgå till vissaförtidspension skallvilken utsträckningiom

nämligen intagnastatliga institutioner,vistasrättigade ärsom
utredningen före-Med hänsyn tillkriminalvårdsanstalt häkte.eller att

år, vilket tordehöjs till 19förtidspensionåldersgränsen förslagit att
dem vistassådana regler föreligger föringet behovinnebära att somav

avgifter inomövergång till debiteringdenspecialskolor, och till av
skälsjukvården beskrivits saknasochbl.a. socialtjänsten attsom ovan

kategorier.några andrareducering förbibehålla medett system
denuppbärade kommerföreslår utredningenDäremot attatt som

skall omfattaslångtidssjukpenningersättningenföreslagna av nuva-
sjuk-och minskningtill sjukpenningbortfallrande regler rätt avavom

i kap. 15 § AFL.penning 3
hittillsreduktion pensionframgått reglernaharSom en-om avovan

härtillAnledningendvs. folkpensionen.grundskyddet,dast omfattat
pensionsberät-baserad denstår tilläggspensionenfinna i äratt att

vilketdebiterats inkomsterna,och de avgiftertigades inkomster som
fåpensionsberättigade fritt bördenhar böra medföraansetts att

utredningens uppfattning börtilläggspensionen. Enligtdisponera över
bibehållas för inkomsrelaterade för-dendenna ordning i princip även

med förtidspension.tidspensionen i det systemetnya
uppbära denintagna skulle kunnasig dock orimligtDet ter att ren-

garantibeloppet till förtidspensionä-odlade grundskyddsersättning som
får behovsamtidigt de grundläggandeograveradutgör mat,avrer som
kriminalvårdenssjukvård försorg.kläder, täckta Dettaetc. genom

löntagare, undersärskilt vid jämförelse med exempelvisgäller somen
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Å innebärsidanandrainkomster.saknarregel heltianstaltsvistelse en
beloppdetgrundskyddetreducering attbyggerordning enavsom

mycketvarieraanstalt kanvistelseunderundandrasfaktisktintagen
hellerintevilketpension,intjänadförekomstenberoendestarkt av

tillfredsställande.heltsigter
socialför-dagpåverkas iredovisninglämnadeframgårSom ovanav
påföljd itilldömtsbrottanledningidenförsäkringsförmånema avsom

påföljdpå vilkenberoendedelsolikamycket sätt,nuvarande system
vilkenberoendepensionsberättigade,beträffandedels,valts,som

in.dömde tjänatdenATP
lev-motsvarande deförmågaefteravgiftsdebiteringmedEtt system

institutionsvistelseelleranstalts-underinnadskostnader ensparassom
iochrättvis ävenförförutsättningarbetydligt bättretorde en merge

ordning.lämpligövrigt
två riksdags-anledningiår 1993,harSocialförsäkringsutskottet av

vistel-vidpensionreduktionreglernuvaranderörandemotioner avom
betänkande So-godkändariksdageni sittkriminalvårdsanstalt,på avse

rskr.14,1992/93:SfUanslagochinriktningcialförsäkring -
talar förskäladministrativasocialasåväluttalat1992/93:286 att som

reglerolikamellanenhetlighetåstadkomma störresökeratt enman
socialförsäkringsförmåner för dembortfallochavdraggäller avsom

bekost-allmännasvård detföremål föranledningarolika äravsom
harpensionssystemetreformerade motdetberedningenUndernad. av

frågan väcktsutskottsuttalandenämndabl.a.bakgrund om nu-av
medpension bör ersättas systemreduktion ettreglervarande avom

sjuk-inomgällerdetavgifterläggandemed motsvarar somsomav
257.Del 11995:41vården jfr Ds s.

ål-dagvarjeföravgiftskall§ AFLkap. 12 utEnligt 2 tas som en
grundsjukhusvårdfårförtidspensionärellerderspensionär aven
dag,kruppgår till 80närvarande mot-förAvgiften,sjukdom. persom

ställetivårdkostnaden utgörfaktiskanågot den utaninte sättsvarar
vår-medsambandihusrumochhuvudsakibetalning förviss maten

sjukhusvårdvidavgiftmedinnebär utden. Detta att tasystemetatt
såanstaltsvård sättsamband medianvändasskulle kunna även m.m.

kriminalvårds-iintagendebiteraskulleförsäkringskassan t.ex. enatt
medbl.a.skulle beräknasvarvid avgiftenavgift dag,vissanstalt peren

ålders-inkomstrelateradintagningstillfalletvidstorlekentillhänsyn av
garantipension.ochpension

pensionsberättigadebeträffandei dagtillämpasSystemet som
vård. Dessarättspsykiatrisktilldömtsbrottgrund ansespersonerav

enligt 2 kap.patientavgifterregelerlägger iochpå sjukhusvårdade
försäkringen.allmännadentillfallerAvgifterna12 § AFL.
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remissbehandlingenunderharremissinstanserFlera ovanav
införandettillpositivaställt sigdepartementspromemorianämnda av

häktade.ochkriminalvårdsanstaltiför intagnaavgiftssystemett
åstadkommaönskvärtmyckettvivelframstår attDet enutan som

bortfallochavdraggällerreglermellanenhetlighetstörre avsom
vård ellerföremål försocialförsäkringsförrnåner för dem ärolika som

utred-bekostnad. Enligtallmännasdetförsörjsanledningannanav
gällervadmotsvarandeavgiftssystemuppfattningningens är ett som

uppfylla detta.kanordningendadensjukvården i principinom som
endastförtidspensionärertill ärgarantibeloppetförhållandetDet enatt

enligtförtidspensioneninkomstrelateradeoch denutfyllnadsersättning
förtidspen-intagentillutgå ograveradföreslås skallvad ensom ovan

enhetligtbehovetytterligare system.sionär ettaccentuerar av mer
in-uppehälle föravgifter fördebiteringövergång tillFrågan avom

emellertid starktinnefattarhäktenochkriminalvårdsanstaltertagna
föremålmänniskorhuruvidaställningstaganden till ärprincipiella som

de-bör drabbassamtidigtfrån samhällets sidatvångsåtgärderför enav
fråganlämpligastframstår därföravgifter. Detbitering att omsomav

förskall införasuppehälledebitering förmedhuruvida pen-ett system
samband medbereds ikriminalvårdeninomsionsberättigade meren
påverka socialförsäk-börinstitutionsvistelsehurallmän översyn av

ifrågavarandeförmöjligt inomringsförrnåner vad ärän ramen nusom
Socialdeparte-närvarande inomförsådanarbete. övervägsEn översyn

anstaltvid vistelseavgifterdebiteringNågon regelmentet. avom
sammanhang.föreslås i dettadärför inte

i avvak-intagna,orimligtkonstateratssig dockDet attter ovansom
påverkaskallinstitutionsvistelsehurallmän översyn so-tan aven

renodlade grund-uppbära dencialförsäkringsfömiåner, skulle kunna
förtidspensionärertillgarantibeloppet utgörskyddsersättning som

kläder,grundläggande behovfårdesamtidigtograverad mat,avsom
föreslårkriminalvårdens Därförförsorg.sjukvård täckta ut-etc. genom

till intagnagarantibeloppetreduceringregelredningen att avomen
häkten införs.kriminalvårdsanstalter och

försäkrings-den lokalaverkställasliksom i dagReducering bör av
pensionsberättigade inskriven.denkassa vid vilken är

kun-Riksförsäkringsverketsgäller enligtvad i daglikhet medI som
anstaltsvård bör ivid vissallmän pensiongörelse RFFS 1977:4 om

vidpensionsberättigadföreskrivasreduktionbestämmelsen attom
intagen vid be-skallfrån anstalt alltjämtavvikelseolovlig somanses

framgått redogörelsenpension. Somräkning reducering ovanavavav
bestämmelsenågotföreligga behovlängretorde det dock inte omav en

vistelseeller tidsobegränsadvid längrepensionenuppräkning annanav
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inte längrepraktikenvistelser isådanaeftersomanstaltutanför
förekommer.

fåhuvudregelnenligtintagenregler börnuvarandeenligtLiksom en
Nuförbehållsbeloppet.s.k.detbelopp,vissttillbehålla pension ettupp
be-justering förmed vissmånad, börkrnivå, cirka 1 300gällande per

hänsynMedriktmärke.tjänakunnagarantibeloppetskattningen somav
fåden intagnebörgarantibeloppetenbartomfattarreduktionentill att

måni denendastförbehållsbeloppettillersättningbehålla sådan upp
dvs.förtidspension,inkomstrelateradberättigad tillintehan är

iinfrån räknasi dagskillnadskall tillförtidspensioninkomstrelaterad
förtidspensioneninkomstrelateradedenOmförbehållsbeloppet.

garantibeloppeventuelltalltsåreducerasförbehållsbeloppetöverstiger
eller denregeringenankommai dagfår liksomkr. Dettill 0ned

frånutgångspunktmedbestämmerregeringenmyndighet att ovansom
beloppsgränsvilkenföreskrifterutfärdariktmärke närmarenämnda om

skall gälla.som
kungörelsenstycketandraifinnsnuvarandedetI systemet

lagenstycketförstakap. 2 §enligt 10pensionsbelopp1971:831 om
Riksförsäkrings-regelförsäkringallmän att1962:381 omenom

tillstånd inte kansittpå grundpensionsberättigadedenverket, avom
utgår, får beslutanonnalt attförbehållsbeloppdetsigtillgodogöra som

tillämpningår. Beslutkr500till lägstbeloppetned avsätta omper
såvitt fram-och det harovanligaytterligtdocktorderegeldenna vara

bakgrund häravår. Motundersådananågrainte fattatskommit senare
garanti-frågainförs iregelmotsvarandenågonföreslås det inte omatt

förtidspensionärer.tillbelopp
anstaltsvistelsevidpensionreduktionregelnuvarandeEnligt avom

kalender-helunderintagenförstpension näravdragsker enen
månad, vistatsdagen iden sistaförstadenmånad, dvs. fr.o.m. t.o.m. en

eftersomkritik,åtskilligföremål förvaritregel haranstalt. Denna
avtjänan-påbörjarmånadidagenden förstadenden medför att ensom

förreduceringdrabbasmånad eller däröverpåstraffdet ett avenav
påbörjardenmedanavtjänandedagenförstafr.o.m.tiden av-som

dåreducerad, i fallfår pensionenmånadidagenden andratjänande en
andrafr.o.m. denför tidenlångt, försttvå månaderstraffet minstär av-
bibehållaförbeaktansvärda skälNågratjänandemånaden. attmer

garantibelopp före-reduceringkalendermånad vidmedvillkoret av
frihetsberövandendettakonsekvens äveninte. En ärligger att somav

reduceringföranledakalendermånad kandelsträcker sig över enen av
sådantiförtidspensionenreduceringenvilket innebärpension, att avav

anstaltdagarantalet utgörutifrån andelmåste denfall göras avsom
månad.innevarandeiantalet dagar
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framstår administrativaDet dock, inte minst skäl, moti-rentav som
viss tid löper innan pensionen börjar reduceras. före-Detattverat en

påbörjasslås därför reducering skall först efter 30 dagarsatt samman-
dock sammanräkninghängande frihetsberövande, varvid liksom i dag

skall i förekommande fall, antalet dagar den intagne varitske av, som
kriminalvårdsanstalt.häktad respektive intagen i

närvarande underrättas försäkringskassoma manuellt häkt-För om
ning pensionsberättigad och automatiskt via ADB beträffande in-av en

kriminalvårdsanstalt. fall frihetsberövan-tagningar i I vid kortarevart
den torde den föreslagna ordningen med reducering avseende del av
kalendennånad påställa krav reduceringen kan ske i efterskott, dvs.att

månadenreduceringen pensionen verkställs kvittning eftergenomav
månad sådanden reduceringen För kvittning dock reglernaäravser. om

kvittning kap. tillämpliga.i 20 4 § AFL
förtidspensionssystemet torde vidare behov föreliggaI det av ennya

regel, motsvarande vad i dag gäller enligt 10 kap. 2 § andra stycketsom
försäkringskassa kan medge anhörig till denAFL, näraattom pen-

sionsberättigade uppbära hela eller del den pension reduce-att av som
på föreslås sådani anledning vistelse anstalt. Här därförrats attav en

frågaregel skall finnas i garantibelopp till förtidspensionärer.även om
sådantLiksom i dag bör förutsättningen för medgivande denett attvara

anhörige beroende den pensionsberättigade för försörjning.sinär av
redovisats har med reduktion pension för deSom systemetovan av

vårdvistas hem eller boende eller i familjehemförgrupper som
underåriga,socialtjänsten praktikeninom i vad medersatts, utom avser

med debitering för uppehälle enligt socialtjänstlagen.34 §ett system
åldersgränsen förslagEftersom för förtidspension enligt utredningens

någraår föreslås reduktionsreglerskall höjas till 19 inte särskilda för
ärunderåriga.dem omfattas kap. 3 § AFL och10som av

återstående utgåDen till vilken förtidspension kan komma attgrupp
och beträffande vilken 10 kap. 3 § AFL tillämplig demär utgörs av

på vårdhembor eller specialsjukhus i 1967:940lagensom som avses
angående psykisktvissa utvecklingsstörda. Somomsorger om ovan

skall nämnda specialsjukhus avvecklade 31.12.1997angetts senastvara
och vårdhemmen avvecklade 31.12.1999. Avveckling skallsenastvara
således ha skett årde reglerna förtidspension träder i kraftnär nya om
2001. bakgrund bibehålla någonMot härav saknas anledning reduk-att
tionsregel för dessa grupper.

Enligt nuvarande regler berörs sjukpenning däremot intemen vare
ålders-sig eller förtidspension i sig vid institutionsvistelse i anledning

dom kontraktsvård. Riksrevisionsverket har i sin gransknings-av en
1995 beträffande Justitiedepartementets område dnrRRV:srapport

29-95-3231 anfört fåregelverket bör vidtas för tillöversynatt atten av
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behand-vistelsehurbeträffarvadregleringenhetligstånd meren
sjukpenninginverkakontraktsvård skallanledningilingshem av

yttrandei överharKriminalvårdsstyrelsen ettpension.respektive
framstår och föriuppfattning. Detverketsbiträttgranskningsrapporten

förinnebär rättregelinföramotiveratvälsig enatt somensom
förkostnadenstår förkriminalvårdendåtidunderkriminalvården att,

ibehandlingshemvistasförtidspensionärdebiteravården, somen
uppehålletförersättningkontraktsvård mot-domanledning enav

undersjukskrivenför dengäller äri dagvadsvarande ensomsom
sådan vistelse.

formersåväl olikapåtillämpligdockregel börsådan ävenEn vara
och in-garantipensionreglernuvarandeenligtålderspension somav

ålderspensionssystemet samtreformeradei detpensionkomstgrundad
be-utredningenhärtill atthänsynMedefterlevandepension. anser

samtligaomfattarsärskild lagiinfråga böristämmelsen tas somen
dennaförslag inågotinteutredningenlämnarDärförförmåner.dessa

del.
långtidssjuk-uppbärakommerförsäkradedebeträffar attVad som

bedömningutredningensdet attförslagutredningens ärenligtpenning
iersättningtillbortfallochavgiftsdebitering rättregler somde avom

först-denomfattabörsjukpenning ävenuppbärdenförgällerdag som
kategorin.nämnda

ochförtidspensionSamordning18.2 av

arbetsskadelivräntor m.m.

Inledning18.2.1

förtidspensionmellansamordningfrågorbehandlasavsnittdettaI om
lagstiftningoch tidigaregällandeenligtersättningarvissa omoch nu

verksamhet.ellerarbetslivetiskadorförsäkring förobligatorisk annan
offent-i vissadeltagandevidellerarbetslivetskadats iPersoner som

beståendedrabbatsskadanföljdså de tillverksamheterliga att av enav
författningarolikagrundregelarbetsförmågan iärnedsättning avav

in-denersättning förtill vissberättigadeförsäkringobligatoriskom
skade-Vidarbetsfönnågan.nedsättningenföljtkomstförlust avavsom

berättigade tillefterlevanderegelidessutomdödentilllettfall ärsom
livränta,i formutgår vanligenersättningarersättning. Dessaviss av

delvisellerheltvissa fallikanutbetalningar ävenperiodiskadvs. men
engångsutbetalningar.omvandlas till
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regleras i huvudsakjuli ellerSkador inträffat den 1 1977 senaresom
arbetsskadeförsäkring och lagenlagen 1976:380 omgenom

fråga ersättning inträffatpersonskadeskydd.1977:265 I somomom
utgå enligt 30-tal äldre författ-dock ersättningdessförinnan kan ett

arbetsskador harför yrkes- ellerVad beträffar ersättningningar. näm-
inträffatersättning för skadorprincip gälltligen allmän att somsom en

enligt be-giltighetstid alltjämt reglerasäldre författningsunder en
alltjämtTill följd härav utbetalasi denna författning.stämmelserna

utbetalas ersättning enligt antalframdeles kommaeller kan ett stortatt
obligatorisk försäkringförfattningaräldre, i de flesta fall upphävda, om

regelmässigt användamotsvarande. Detyrkesskador ellerför sam-
författningarenligt dessaför livräntorlingsbegreppet ärutgessom

yrkesskadelivräntor.
arbetsskadeför-beträffar livräntor enligt lagen 1976:380Vad om

regleras1977:265 statligt personskadeskyddsäkring eller lagen om
särskildaoch allmän pensionsamordningen mellan livräntorna genom

sågår fall tilllagar. Samordningen i dessabestämmelser i dessa att
utgår månlivräntan endast i denlivräntan, dvs.pensionen reducerar

överstiger pensionen.den
har detdet offentliga pensionssystemetAlltsedan införandet av

obligatoriskförekommit författningaremellertid vid sidan detta omav
yrkesutövning riskerar drabbasförsäkring för dem i att avsom m.m.

bestående förlust eller nedsättning arbets-olycksfall leder till avsom
sådan försäkringErsättning grundförmågan eller till dödsfall. ärav

ersättningensåledes täcka bl.a. bortfall arbetsinkomst ochavsedd att av
engångsbelopp.sådant form livränta elleri fall iutbetalas av

bådeså någon samtidigt uppbärdetMycket ofta torde närattvara
arbetsförmåganså har nedsättningförtidspension och livränta, den av

skadaför förtidspension föranlettsutgjort grund av samma somsom
sådant samord-beviljats. fall det klartföranlett livränta I är attatt en

förrnånema måste inte den förtidspensionerade skalltill förning attav
inkornstbortfall föranlettsbli dubbelt kompenserad för det av ensom

Å såbehöver det inte alls för-och skada. andra sidan attvarasamma
föranlett livräntatidspension beviljats till följd orsak attsamma somav

livränta ha beviljats förtidspensionärbeviljats. Exempelvis kan enen
långhörselskada framkommit tid efter det hangrund attav en som

eller hon förtidspensionerats helt anledning. Det harav annan
uppståremellertid överkompensationregelmässigt ansetts att om enen

fårsådan ersättning uppbära pensionenpensionsberättigad jämte en
Pension livränta har därför olika samordnats,ograverad. och sätt

föranlett reducering pensiondvs. förekomsten livränta harav en av
eller tvärtom.

15 SOU1997:166



1997:166SOUÖvriga frågor446

garantibeloppskallförtidspensionssystemetdet ettI utges somnya
endast ringanågon ellerinte hargrundskydd för demutgör enett som

beräk-pensioninkornstrelateradförtidspensioninkomstrelaterad samt
tiden föreunderintjänadearbetsinkomsterutgångspunkt imednad

förtids-beviljasuteslutaskan intepensionsfallet. Det att sompersoner
yrkesskadeliv-kraft uppbärireglernadedet trättefterpension att nya

tordeyrkesskadelivräntoruppbärtillikaFörtidspensionärerränta. som
behovSåledes föreliggerår 2025.omkringtillframförekommakunna

förtids-ochyrkesskadelivräntormellansamordningregler omnyaav
pension.

reglernuvarandeNärmare18.2.2 om

inträffatför skadorutgårYrkesskadelivräntor antytts somovansom
utgår enligtlivräntordessaHuvuddelen1903-1977.årenunder av

aktu-för deSamlingsbegreppetyrkesskadeförsäkring.års lag1954 om
Ävenyrkesskadelivräntor.blikommithar därförlivräntomaella att

varit verksammahainte kanutgår till sägaslivräntor personer somsom
sjuk-drabbadesellerskadadesdå deyrkesutövningegentlignågoni av

exempelyrkesskadelivräntor. Somsåledes benämnasbrukardom
värnpliktfullgörandeunderskadatskandetta nämnas avsompersoner

utbildningar.vissasamband medeller i
bestående för-grundinkomstbortfallförersättningFörutom av

yrkesskadelivräntorarbetsförmågan ävenkannedsättningellerlust av
vård, hjälpmedelkostnader förförersättninginnefatta viss m.m.

förmaximala årsbeloppetuppgår detnuvarande reglerEnligt en
andra6kap. §enligt 1basbeloppettill 3,78yrkesskadelivränta x

dock förekommakanår 1998. Detför att598 krdvs. 137AFL,stycket
sammanlagterhållerdärförochlivräntorflerauppbär ettindividen

maxbelopp.nämndaöverstigerbelopp som
samordninggällande regelnåterfinns den§ AFLkap. 2I 17 omnu

lag-Enligt nämndafolkpension och ATP.yrkesskadelivräntor,mellan
lagstiftningutgår utländskenligtlivräntorskall även omsomrum

grundutgår tilllivräntoryrkesskadeförsäkring samt avpersonersom
pension.medsamordnasregeringsbeslutenskilda

000omkring 1yrkesskadelivräntor tillnybeviljasnärvarandeFör
ålderspensionärer.demår. 70 ärprocent avperpersoner

medeltäcks medyrkesskadelivräntomakostnaden förMerparten av
arbetsgivar-finansierashuvudsakvilken iArbetsskadefonden,från av

vialivränteutbetalningarfinansieras vissaegenavgifter. Dessutomoch
ändamål sär-för dettatillskapatsfondernågra andra samt genomsom

skilda anslag.
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reduk-1961:29 320ansågs jfr SOUinförandetVid AFL atts.av
skadefall, inte lag-såvitt avsåg äldreyrkesskadeersättningama,tion av

vid skadans in-ändring denretroaktivkunde skeligen avgenom
Samordnings-yrkesskadeförsäkringslagstiftningen.gällandeträffande

reduktion pensionen.därföri byggerbestämmelsen AFL av
mellanregel samordningåterfinns nuvarandeSom nämnts omovan

beträffar för-Vadpension i 17 kap. 2 § AFL.ochyrkesskadelivräntor
ifrågavarande paragrafstycket iföreskrivs i andratidspensionen att

huvudförrnån pensionstill-såväl folkpensionensfolkpension, dvs. som
och tilläggspen-pensionstillskott,1969:205jfr 6 lagenskott § om

fjärdedelarskall minskas medhuvudregelnsion enligt tre av en egen-
fårförtidspensionuppbär partiellpensionsberättigadedenlivränta. Om

inträffat före den tid-skadanske endastpensionenminskning omav
fårpå tilläggspension vidareutgår.från pensionen Avdragvilkenpunkt

sigpensionsberättigade tillgodoräknadenendast ägtgöras pen-om
då skadan inträffade.år den tidpunktminst vidförsionspoäng ett

tilläggspensionen, i andrahandskall i förstaMinskningen göras
folkpensionens huvud-handoch i sistapå pensionstillskottethand

får yrkesskadandock inte sketilläggspensionförmån. Avdrag om
försig pensionspoängtillgodoräknaden skadadeinträffat innan ägt ett

partiellavdraggäller dessutomår. fråga förtidspensionI att pen-om
från vilkenden tidpunktinträffat förefår endast skadansion göras om

utgår.pensionen
enligtsåvitt förtidspension,dock,pensionsberättigadeDen är avser

behålla den folkpen-fjärdedelalltid berättigadfjärde stycket att en av
bestämrnel-sistnämnda regel ochutgått".skulle hasion "annarssom

så pensionstillskotti praxis tillämpatspensionstillskott har attserna om
betalas D.v.s.tilläggspension faktisktutifrån denberäknats ut.som

tilläggspensionenutifrån beloppdetpensionstillskottet beräknas upp-
med yrkesskadelivräntan. Denden samordnatsgår till efter det att pen-

sammanlagda beloppetfår behålla fjärdedel detsionsberättigade aven
och folkpensionenssålunda beräknade pensionstillskottetdetav

samordning.många innebär begränsad Ihuvudförrnån, vilket i fall en
utgår, såså pensionstillskott intetilläggspensionen högfall ärde är att

få behålladock endast garanteradpensionsberättigadeden att en
huvudfönnån.folkpensionensfjärdedel av

då vilken egenliv-skall ske skada förMinskning pension ävenav
yrkes-åter sjukdomsfall berättigar tillbörjat medförränta utges som

dådå eller livränta helt ellerlivräntanskadesjukpenning, ersättersom
engångsbelopp.delvis bytts motut

yrkesskadelivräntapåpekas förekomstenförtjänarDet att att av en
antagandepoängpåverkar förtidspension beräknas medinte huruvida en

alltså reglerna härom i AFL. Omenbarteller inte. Detta bestäms genom
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skadan för-till följdochyrkesskadelivräntatillerkänts avenpersonen
ochlivräntabåde högbeviljashonhan ellerkantidspensionerats enen

antagandepoängberäknad pension.relativt hög
lagenenligtbostadstilläggtillinkomstprövningenVid rättav

hustrutilläggeller tilltill pensionärerbostadstillägg1994:308 om
uppbärdå makefalli vissahustrutillägg1994:309enligt lagen om

så den delyrkesskadelivräntantill sätthänsynfolkpension att avtas
inkomst.med pensionensamordnatsharinte taslivräntan somuppsom

Enligtinkomst.pensionsgmndandeinteYrkesskadelivräntor utgör
för-tilläggspension i formkantill AFLpromulgationslageni§23 av
deninträffat förepensionsfallutgå anledningitidspension inte somav
intedetta datumskadats föreSålunda har1962.januari1 personer som

deförtidspensionantagandepoängberäknadnågonerhållakunnat om
skada.ifrågavarandepå grundförtidspensionerats av

ochpensionmellansamordningregleringenUtfommingen avav
å sidan intressethuvudsakibestämdesyrkesskadelivräntor enaavm.m.

uppbarpensionsberättigadetillöverkompensationundvika somattav
drabbatsdehänsynstagande tillå andra sidanoch attlivräntor ett som

be-delvishelt ellerdärigenomoftamotsvarandeelleryrkesskadorav
324.1961:29tilläggspension jfr SOUintjänamöjlighetentagits att s.

tänktregleringenförhållandetdet attbetydelseviss attAv även varvar
förändringargenomgripandevissaintill dessprovisorium attutgöra ett

genomfördes.yrkesskadadetillersättningförsystemetav
fastställtspersonskadapå grundegenlivräntaBeträffande somav

dethälftenkommunalskattelagenenligtskalljanuari 1976före den l av
inteden del dettatilllivräntebeloppet,beskattningsår hänförligatill ett

månad beskatt-januarifastställts förbasbeloppdetöverstiger som
skatte-inkomstförloradersättning förningsåret, änannat avanses avse

frågadel livräntan. Iskattefrisåledesochpliktig utgör omnatur aven
yrkesskadeförsäkring1954:243utgår lagenenligtlivränta omsom

påförfattning ellerutgår enligtersättningmotsvarandeeller annansom
frånutbetalasellerbestämsochförordnanderegeringensgrund somav

kom-tillövergångsbestämmelsemaenligtskallRiksförsäkringsverket
fast-harlivräntabeträffandegällasakmunalskattelagen somsamma

harskadefallgrundellerjanuari 1976ställts den 1 somavsenare
juli 1977.inträffat före den 1

ellerutgår sjukdomvidförfattningellerenligt lagLivräntor som
regleratsharmilitärtjänstgöring ochunderellerolycksfall i arbete som

januari 1955gällde före den lförfattningsbestärmnelserenligt de som
delvisendastkommunalskattelagen2skall enligt 32 § somansesmom.

efterintäkt varierarskattepliktigandelenvarvidskattepliktig intäkt,
ålder.skattskyldigesden
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medsamordnatskap. 2 § AFLreglerna i 17folkpension enligtHar
livränta skalllagrum angiveni nämndaelleryrkesskadelivränta annan

detkommunalskattelagentillanvisningarna 48 §punkten iförstaenligt
folkpensionledning denmedberäknassärskilda grundavdraget somav

samordning inte skett.utgått sådanskulle ha om
skall livräntaarbetsskadeförsäkring1976:380lagenEnligt om

in-utgångspunkt ekonomisktimedarbetsskada bestämmasgrund ettav
förersättninginnefattar ingenutgående livräntorochvaliditetsbegrepp

bestå-medförarbetsskadadrabbaseller Denlyte somav enmen. som
för dettaviss ersättningtillförsäkradi regeldocklyte ellerende ärmen

lagenarbetsmarknaden elleravtalsförsäkringar genomgenom
Sådan ersättningideell skadaersättning vidstatlig1977:266 m.m.om

lyte ochErsättning förpensionen.med den allmännaintesamordnas
utgår formellt inteskadeståndslagenimeningi den avsessommen

yrkesskadorersättning förförfattningarnaäldreenligt deheller om
användsförfattningardessatillämpningVidmotsvarande.eller av
och intemedicinsktidag,från gällervadtill skillnademellertid, ettsom

invaliditets-utgångspunkt förinvaliditetsbegreppekonomisktett som
bedömningen fästesviddet störrevilket innebärbedömningen, att av-

vidfaktom,medicinskadvs. denbeskaffenhet, änskadansvidseende
skadadesenskilda fallet för denbetydelse i detfaktiskaskadans ar-

principskada iochUtgångspunktenbetsförmåga. är att sammaen
arbetsförrnågan varjeförnedsättningprocentuellmedför lika stor av

invaliditetstabelleranvändsbedömningenVid upptarförsäkrad. som
olika medi-arbetsfömiågan vidnedsättningenförprocenttalolika av

arbetsförmågan fast-nedsättningendetdefekter. Eftercinska att av
utifrån ochdettalivräntanprocenttal bestämstill visstställts ett en

yrkesskadan. Endrabbatsdenårsinkomst förfiktivfaktisk eller avsom
in-kaninvaliditetersättning för sägasbestämningsådan metod för av

ersättning förviss del innefattartillfastställda livräntandennebära att
in-ersättningbestämningförprinciperenligt devad som vannavsom,

beteckna lyteskadeståndslagen,införandet är attsteg somavgenom
med lindrigarenämligen deskadade,de flestaLivräntoma föroch men.

arbetsfönnågan,förändringnågon egentligtillinte lettskador avsom
stadigvarandelyte ellerersättning förkommit blihar närmast att men

inkomstförlust jfrkompensation förslag och inteannat prop.enav
Även utgår till demyrkesskadelivräntorl976/77:64 74. somsoms.

innefatta vissmåste regel bedömasskador iallvarligadrabbats merav
ochersättning för lyte men.

ideella inslaget idetyrkesskadelivräntomaVid beskattning ansesav
regel in-nämndafrån denbeskattningprincip frilagt somgenom ovan

motsvarande halvabeloppdock högstlivräntan,nebär hälften ettatt av
från beskattning.undantasbasbeloppet,
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överväganden och förslagl8.2.3

förtids-inkomstrelateradochgarantibeloppFörtidspension i form av
iyrkesskadelivräntauppbärpensionenjämtetill denpension som

enligt äldreersättningmotsvarandeelleregenlivräntaform annanav
fjärde-beloppmedminskasskall trelagstiftning motsvararett som

sjättedels bas-överstigeryrkesskadelivräntadendelar ensomav
ochpå garantibeloppetminskningenhand skall görasförstabelopp. I
fårMinskningförtidspensionen.inkomstrelateradedärefter den

pensionensammanlagdadenbelopphögreske med ändock inte att
basbelopp0,059uppgår till minstminskningenmånad efterför en
gift. Mot-för denbasbelopp äroch 0,05ogiftför den är somsom

livräntaförtidspension ochmellanskall skesamordningsvarande
ellerbestämsochregeringenförordnandeutgår enligt somavsom

utländskenligteller livräntaRiksförsäkringsverketutbetalas av
mellanSamordningyrkesskadeförsäkring.lagstiftning om

arbetsskadelivräntorochförslagutredningensenligtförtidspension
frågaidag gälleripå motsvarandeskall ske sätt omsom

tilläggs-ochfolkpensionförtidspension i formsamordning avav
arbetsskadelivräntor.pension och

aktualiserarutredningenföreslåsförtidspensionreglerDe avsomom
arbetsskadelivräntorochsådan pensionsamordning mellanfrågan om

underlåtaheltregler. Attäldreenligtersättningarmotsvarandeoch en
leda tilluppfattningutredningensenligtskullesådan samordning en

förtidspensionär iså måttoiöverkompensationgodtagbaricke att en
försäkringarfrån olikaersättningaruppbäraskullefall varsomannat

inkomstbortfall vissiutgångspunktmedberäknadeoch ettär om-aven
så eftersomlägreinkomstbortfalletverkliga ändet ärfattning, trots att

försäkring.utgår frånersättning annanen
samord-tidigareövervägdes nämntsinförandet AFLVid attsomav

såskulle utformaspensionochyrkesskadelivräntormellan attningen
förhållandeavräkning idvs.livräntoma,reduceradepensionen motsatt

lösningsådangällande ordningen. Enbli denvad komtill attsom
ändringarretroaktivaantalmycketemellertid förutsättaskulle stortett

yrkesskadelivräntomaeftersomlagstiftning,gällandetidigare somav
gällde vidden lagtillämpningmedbestämsnämnts somavovan

ändratsyrkesskadaersättning vidlagstiftningenskadetillfället och om
införaframåt. Alternativetår ochfrån 1901tillfällenåtskilliga attvid

hän-ansågs därför, medyrkesskadelivräntomareducerarregel somen
möjliglagligeninteretroaktiv lagstiftningsådantillvisning att var

förtjänarfråga.i Detinte kunna kommafinansieringssystemet,tillsamt
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sammanhang flertal yrkesskadeersättningar ii detta nämnasatt att ett
mån utgick frånviss kan ha civilrättslig karaktär, eftersom desägas en

principförsäkring tecknades arbetsgivaren. En ordning isomsom av
meddelade beslut ersättning för yrkesskadorinnebär tidigareatt om

frågormåste eventuellt komma aktualiseraändras kan därför att om
europeiskaförenliga med skyddet för egendom i denändringarna är

Med hänsyn härtillkonventionen skydd för mänskliga rättigheter.om
kom bli avgörande för utfommingenoch till de attargument avsom

samordningensamordningsregeln i det sig därför lämpligastAFL ter att
för-yrkesskadelivräntor och förtidspension enligt utredningensmellan

pensio-nuvarande ordning sker reduktionslag liksom enligt genom av
riktning deYtterligare omständighet talar i denna är ovannen. en som

för beskattning yrkesskadelivräntor. Detnärrmda särskilda reglerna av
samordningsregelogörligt vid utfommingensig nämligen attter av en

skattekon-livräntor kompensera för debygger reduktionsom av
sådan skulle medföra.sekvenser ändringen

motiveratredovisats fann vid införandet AFL detSom man avovan
skulleminskade möjligheter tjäna in ATPvissa livräntetagares attatt

påverka betydelse i detta sarmnanhangsamordningens omfattning. Av
fråntill skillnad livräntor enligt lagenyrkesskadelivräntor,är att

enligtarbetsskadeförsäkring, inte pensionsgrundande1976:380 ärom
skada enligt yrkesskadeför-AFL. till följdDen ersättssom av en som

möjligheten arbete tjäna in in-sälcringslagstiftningen betagits att genom
komstgrundad pension därför, han eller hon inte kvalificerat sigkan om
för eller antagandeinkomstberäkning, kommas.k. antagandepoäng- att

Även pensionsbe-få låg ålderspension. huvuddelen deganska om aven
låg kommeroch uppbär yrkesskadelivräntor interättigade har ATPsom

förtidspension kan det dockomfattas de reglernaatt av nya om
finnas till följdbland livräntetagama kankonstateras att personer som

eller mindre utsträckning berövatsskada i arbetslivet i störreenav
de kommitmöjligheten tjäna in inkomstrelaterad pension utan attatt en

iomfattas med antagandepoäng och därför hög grad ärsystemetatt av
beroende yrkesskadelivränta för sin försörjning. talar i sigDettaenav

samordningen mellan yrkesskadelivräntor och förtidspension iför att
liv-det liksom i dag, inte bör ske fullt dvs. delsystemet, ut,nya en av

från framstårbör undantas samordning med pensionen. där-Deträntan
samordningen i refonnerade sker medvid rimligt detatt systemetsom

beaktande andel, fjärdedelar, livräntan i dagenstreav samma av som
system.

sig vidare tvivel rimligt i likhet med vadDet ter utan att, som nu
frångäller för ersättning för arbetsskador, undanta samordning med

utifrånpensionen den del yrkesskadeersättningen moderntettav som
föregå-hänförlig till lyte och redovisats ikan Somsynsätt anses men.
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vadenligtsamordning,i AFLregelnuvarandeharstycke somende om
tillmed hänsynhuvudsakligen attutformatsförarbetena,framgår av

typisktyrkesskadelivräntoruppbär settpensionsberättigademånga som
Ipensionsrätt.intjänaarbetemöjligheterbegränsade atthar genom

hän-behovvisstkonstateratsdessutomhar att ettstyckenämnda av
detta kanföreliggakanalltjämt atthärtill samtsynstagande upp-anses

förtids-medsamordnaslivräntomaandeldennås att somavgenom
ivadmotsvarandetillbestämsförslagutredningensenligtpension som

inslagetbeaktandefjärdedelar. Ettd.v.s.AFL,enligtgällerdag tre av
därförbordeyrkesskadelivräntomaiochlyteersättning för menav

i dennaföreskrivsvadtillförhållandeiföranleda att somsnarast en,
Enpensionen.medsamordnadeslivräntanandelmindreregel, än av

ändamålsenligsärskiltintedocksigregelnutformningsådan terav
föranlettofta intedå skadornaersättningsnivåer,lägredet videftersom

ersättningenhela ärkanbetydelse,inkomstförlust attnågon ansesav
äldrefrågaisärskiltdet,samtidigtochtill lytehänförlig omsommen

yrkesskadeersättningenmånga fall kani sägasskador, attallvarligare
inkomstför-denkompensation förlågtämligenrelativtutgjort setten

rimligtskadan. Ettföljdtilldrabbatsskadadedenlust meravavsom
frånochersättning lyteundantaintressettillgodose att mensätt att av

yrkesskadeliv-samordnatordepensionmedsamordning attvara
be-visstöverstigerdel detill denendast ettpensionenmedräntoma

uppnås deHärigenombasbelopp. attsjättedelsförslagsvislopp, en
kansin helhet utgöramånga fall iiersättningama,lägre er-ansessom

samtidigtsamordningfrånundantasheltochlytesättning för sommen,
undantasersättningarnade högrefrågaibelopprimligt ävenett om

torde inne-denvidaretalarsådan lösning attsamordning. Förfrån en
tillförhållandebesparingar iadministrativaobetydligaintevissabära

låga liv-såskull kanjämförelsens nämnas atti dag. Förgällervad som
dagenspension imedsamordnasmånad30 krräntebelopp persom

system.
handi förstayrkesskadelivräntorskallregler i AFLgällandeEnligt
sistaoch ipensionstillskotthand medi andramed ATP,samordnas

pensionsfonnerhuvudfönnån. olikaDessafolkpensionenshand med
föreslås utred-förtidspensionföremellertid i det system aversätts som

förtidspension. Garan-inkomstrelateradochgarantibeloppmedningen
grundskyddsförmån.renodladdärvid utgöratibeloppet är attavsett en

förtidspen-ochyrkesskadelivräntormellansamordningbeträffarVad
härtillframstår med hänsyndetförslagutredningensenligtsion som

handbeskrivits i förstayrkesskadeersättning sättklart att ovansom
inkomst-med denhandoch i andragarantibeloppetmedsamordnasbör

förtidspensionen.relaterade
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berättigadalltidförtidspensionär att avnuvarande ärI system en
skulle havad "somfjärdedelbehålla minstfolkpensionen annarsaven

samordnings-nuvarandetillanslutamöjligtsåutgått". För näraatt som
enligtförtidspension"golvregel" för ut-motsvarandekrävsregler en

samordningfrånfritasreglerdagensEnligtförslag. somredningens
detpensionstillskott. Iheltochfolkpensionhelfjärdedel avmest aven

dagensförtidspension ersättsmedföreslagnautredningen systemet
pensionstillskottfolkpension,40-delsberäknadgrundskydd i form av

förtidspensionärer.tillgarantibeloppmedgrundavdragsärskiltoch
lågeller harsaknartill denendastgarantibeloppEftersom utges som

baspension äroch inteförtidspensioninkomstrelaterad enensom
intereglerdagensenligtgällerslagmotsvarande"golvregel" somav

förtidspensionför"golvregel"Engarantibeloppet.tillknytamöjlig att
beloppvissttilldärför bestämmasfår ettförslagutredningensenligt

förtidspension.inkomstrelateradgarantibeloppsåvälgälla föroch som
föreslås härreglerdagenstill attanknytamöjligtsåFör näraatt som

skallförslagutredningens mot-enligtförtidspensionförfribeloppet
ogift ochför denbasbelopp är0,059räknatmånadför somsvaras av

gift.denförbasbelopp0,05 som
förslagutredningensenligtförtidspensionmellansamordningFör

såledesföreslåsegenlivränta att treutgöryrkesskadelivräntaoch som
skallbasbeloppsjättedelsöverstigerlivräntadenfjärdedelar ensomav

inkomstrelate-dendärefterochgarantibeloppethandi förstareducera
ifår minskasaldrigförtidspensiondockförtidspensionen,rade att

beloppetsammanlagdaåterståendedetutsträckning avsådan att
månad tillförförtidspensioninkomstrelateradochgarantibelopp en

förbasbeloppetgånger0,059räknatunderstigakommerföljd därav att
gift.denför ärbasbeloppetgånger0,05ochogift somden ärsom

partiellreduceringreglerdagensfår enligtredovisats avSom ovan
yrkesskadeliv-tillberättigatskadanskeendastförtidspension somom

avdragutgår ochpensionenfrån vilkentidpunktföre deninträffatränta
tillgodo-pensionsberättigade ägtdenskeendasttilläggspension om

då skadan in-tidpunktår vid denminstförpensionspoängsig etträkna
bör1977inträffatharhär senastskadordeEftersomträffat. avsessom
för-frågaiinförasreglermotsvarandenågraskäl intenaturliga omav

aldrigpensionsådaneftersomförslag,utredningensenligttidspension
grundval årtillhänförligainkomster ärberäknas somkan somav
år tillbaka.tioligger änmer

iskeskallsamordning ävenreglergällandebör attDäremot omnu
frågaigällaengångsbelopp ävenbyttslivräntafall omde mot ettuten

förslag.utredningensenligtförtidspension
enligtförtidspensionvidarebörregler i AFLdagensenligtLiksom
grundutgårmed livräntasamordnasförslag ävenutredningens som
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förordnande regeringen och bestäms eller utbetalassomav av av av
Riksförsäkringsverket utgåroch med livränta enligt utländsk lag-som
stiftning yrkesskadeförsäkring.om

dag sker i viss utsträckning samordning mellan yrkesskade-I även
ålderspensionlivränta och respektive efterlevandepension. Någon form

förmånersamordning mellan dessa och yrkesskadelivräntoma tordeav
såvälkomma gälla för framtiden. den förtids-För uppbärävenatt som

ålderspension uppstårpension eller efterlevandepension därvidsom
fråga frågai vilken ordning samordning skall ske. slut-Denna tordeom

fåligen lösas i sammanhang.annat
Vad beträffar livräntor enligt lagen 1976:380 arbetsskadeför-om

säkring eller lagen 1977:265 statligt personskadeskydd regleras iom
dag samordningen mellan livräntorna och allmän pension sär-genom
skilda bestämmelser i dessa lagar. samordningen går i dessa fall till så

utgår månpensionen reducerar livräntan, dvs. livräntan endast i denatt
den överstiger pensionen. ordning bör tillämpas be-Denna även
träffande förtidspension enligt det såväl i formsystemet,nya av garan-
tibelopp inkomstrelaterad förtidspension.som
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ohälsoförsäkringenFinansiering19 av

finansieringNuvarande19.1 av

socialförsäkringen

till-pensionssystemetintegrerad delFörtidspensioneringen utgör aven
Pensionssyste-efterlevandepensioneringen.ålders- ochmedsammans
statsbudgeten,finansieras överfolkpensionen,består delsmet somav

AP-fon-finansierasATPtilläggspensionenallmännadels den ursom
för-förutgifternatotalaDestatsbudgeten.utanförredovisasden, som

miljarderuppgå till 37,21997underberäknastidspension/sjukbidrag
och 13,4ATP-pensionkronormiljarder23,8kronor, avservarav

folkpension.miljarder kronor
folkpensionsav-meddelentillfinansierasFolkpensionen större en

utbetalda5,86arbetsgivaravgiftform procentigift, avuttas avsom
egenavgiftrespektivearbeteförersättningarandraochlöner
socialavgifterenligt lagenförvärvsinkomsterövriga6,03 omprocent av

årunderberäknasfrån avgifterdessaAvgiftsintäkterna1981:691.
folkpen-förutgifternasamladekronor. Demiljarderuppgå till 441997
deldenTillkronor.67 miljarderår tilluppgår undersion somsamma

allmännamedfolkpensionenfinansierasräckerinteavgiftsmedlen
skattemedel.

egenavgiftocharbetsgivar-med delsfinansierasATP-pensionen
pensionsavgiftallmänmeddelsavgiftsunderlaget,13,0 procent enav
allmännaenligt lagenavgiftsunderlaget,1,0 ege-procent omsomav

Ävenpensionsgrundande inkomster.1994:1744navgifter motsvarar
avgiftsin-beräknasUnder 1997avgiftsunderskott.uppvisarATP ett
utgifternamedanmiljarder kronor,uppgå till 88täktema sammantaget

täcksUnderskottetmiljarder kronor.uppgår till 121ATP-pensionerför
uppgå till 46år 1997direktavkastning, väntasAP-fondensmed som

miljarder kronor.
sjuk-omfattarochstatsbudgetenfinansierasSjukförsäkringen över

vissaföräldrapenning ersätt-rehabiliteringsersättning, samtpenning,
arbetsgivaravgiftmedfinansierasFörsäkringensjukvård.ningar för en
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på på2,94 och egenavgift 3,62 enligt lagenprocent procenten om so-
allmän sjukförsäkringsavgift på 4,95cialavgifter enligtsamt procenten

årSjukförsäkringenlagen allmänna egenavgifter. har underom senare
visat överskott mellan avgiftsintäkter och utbetalda ersättningar. Detta

år uppgåöverskott beräknas i till 21 miljarder kronor.
år föreslåsbudgetpropositionen för 1998 1997/98:1 vissaI prop.

frånförändringar i finansieringen socialförsäkringen och med den lav
januari år förändringar innebär bland folkpen-1998. Dessa annat att
sionsavgiften höjs, samtidigt utgifterna för folkpension i formsom av

folkpen-förtidspension förs till sjukförsäkringen. Därigenom beräknas
föreslås den allmänna sjukförsäkrings-sionen i balans. Vidare attvara

pensionsavgift förs till gengäldavgiften omvandlas till ATP. Isom re-
tilläggspensionsavgiften medan sjukförsäkringsavgiften i formduceras

så sjukförsäkringenarbetsgivar- och egenavgift höjs mycket attav
i finansiell balans. föreslagna förändringarna liksomkommer De nu-

förhållanden sammanfattas i tabell 19.1.varande
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finansieringSocialförsäkringens19.1Tabell

reglerFöreslagnareglerNuvarande
Mdr kr%Mdr kr%

ATP
Inkomster

6,4013,00Arbetsgivaravgift
13,0013,00Egenavgift

56,06,958,11,00pensionsavgiftAllmän
91,491,4Summa

Utgifter
89,1Ålderspension 89,1
23,823,8Förtidspension
12,412,4Övriga pensioner
0,80,8Administration m m

126,1126,1Summa
-34,7-34,7Saldo

FOLKPENSION
Inkomster

6,835,86Arbetsgivaravgift
6,836,03Egenavgift

53,445,8Summa
Utgifter

52,5Ålderspension 52,5
13,4Förtidspension ..0,90,9Övriga pensioner

53,466,8Summa
0-20,9Saldo

SJUKFÖRSÄKRINGEN
Inkomster

7,92,94Arbetsgivaravgift
8,663,62Egenavgift

5,95sjukförsavgiftAllm .. 65,871,1Summa
Utgifter

1515,6sjukpenning
2,32,3Rehabiliteringsersätming

13,413,4sjukvårdförErsättning
14,814,8Föräldrapenning
2,12,1Administration m m

13,4Förtidspension .. 61,548,2Summa
0,422,9Saldo

ytterligaremedförakommerålderpensionsreformen attplaneradeDen
reformenmedsyftefinansiering. EttSocialförsäkringensiförändringar

ochförsäkringsgren att ut-särskiljsålderspensionen egenär enatt som
formiförtidspensionblandpensionsförmåner, annatövrigaförgifterna
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förs tillATP, statsbudgeten. Folkpension ålderspen-betalas tillav som
sionärer vid sidan folkpension har ATP-pension, försäven översom av
till AP-fonden.

ålderspensionssystemetDet reformerade finansierasär avsett att
ålderspensionsavgiftmed 18,5 pensionsgrundande in-procenten av

Ålderspen-komster och vissa övriga pensionsgrundande belopp.
sionsavgiften skall till lika delar allmän egenavgift ochtas ut som en
arbetsgivar/egenavgift vardera uppgår till 9,25 procentsom av pen-
sionsgrundande inkomster. Eftersom pensionsgrundande inkomsten
inte skall inkludera de allmänna egenavgifterna blir avgiftssatsen i
praktiken lägre, 8,47 räknat bruttoinkomsten.procent,

Det inte fastställt hur denna avgiftsstruktur skall åstadkommas.är
Enligt den politiska lågöverenskommelse till grund för pensions-som
reformen skulle arbetsgivaravgifter omvandlas till allmän egenavgift
inom för oförändrat totalt socialavgifter. såDennaett uttagramen av
kallade avgiftsväxling förutsätter sänkningen arbetsgivaravgiftenatt av

höjda bruttolöner. En alternativ lösning innebär denmotsvaras attav
allmänna egenavgiften höjs, samtidigt den enskilde kompenserassom

sänkt skatt. såledesDetta alternativ medför höjning detgenom en av
samlade socialavgifter.uttaget av

Pensionsreformen ålderspensionsavgiftinnebär vidare att
18,5 skall utgå alla inkomster pensionsrätt, inklu-procent som ger

sådanasive ersättningar betalas statsbudgeten och i dag inteöversom
belagda med socialavgifter. Allmänt ålderspensionsre-medförär sett

formen därför utgifterna inom de avgiftsfinansierade försäkrings-att
på statsbudgeten kommer bli högre. Bland kommersystemen att annat

sjukförsäkringen belastas med högre utgifter, eftersom sjukpenningatt
Ålderspen-och föräldrapenning pensionsgnmdande ersättningar.är

sionsavgift skall betalas för ålderspensionsrättden tjänas inäven som
förtidspensionärer. avgift finansierasDenna inom för förtids-av ramen

pensionssystemet, såledesutgifter höjs till ålderspen-följdvars av
sionsrefonnen. finnsDet för närvarande ingen tillförlitlig beräkning av
storleken de ålderpensionsavgifter således skall finansierassom ur
förtidspensionssystemet, de kan uppskattas till i storleksordningenmen
8-12 miljarder kronor. avgifter någonDessa inte offentlig finan-utgör
siell belastning, omfördelning inom det offentligaär mellanutan en ren
förtids- ålderpensionssystemen,och i syfte tydliggöra kostnadernaatt

ålderspension.för
Inom för oförändrat totalt får ålderspensions-avgiftsuttagettramen

reformen till konsekvens avgifternas struktur omvandlasatt samt att
vissa utgifter i dag formellt avgiftsfinansierade övergår tillär attsom
finansieras med allmänna skattemedel.
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efteravgiftsuttaguppskattningtentativredovisas19.2tabellI aven
årsår 1998Siffrornagenomförts.ålderspensionsrefonnen avserdet att

avgiftsväx-någonskerintedetförutsättsDärvid har attförhållanden.
all-denhöjningenegenavgift,ocharbetsgivar- attutanmellan avling

sätt.kompenseraspensionsavgiften annatmänna

pensionsreformefterfinansieringSocialförsäkringens19.2Tabell

Mdr kr%
ÅLDERSPENSION

8,47Arbetsgivaravgift
8,47pensionsavgiftAllmän

135,0Summa
Utgifter

121,6Ålderspension
0,8Administration mm

Summa
13,0Saldo

FOLKPENSION
Inkomster

33,34,25Arbetsgivaravgift
Utgifter

20,0Garantipension
13,3Övriga pensioner
0,0Saldo

SJUKFÖRSÄKRINGEN
Inkomster

65,88,41Arbetsgivaravgift
Utgifter

18,4sjukpenning
2,7Rehabiliteringsersättxiing
2,1Administration m m

46,2Förtidspension
13,4sjukvårdförErsättning
17,5Föräldrapenning

100,3Summa
-34,5Saldo

in-pensionsrefonnenefterså folkpensionen,beräknatshar attAvgiftssatsema somAnm.:
balans-skallefterlevandepensionerålderpensionärertill samt m m,garantipensionkluderar

avgiftsuttagettotaladetutifrån restriktionenberäknad attSjukförsäkringsavgiften ärera.
oförändrat.skall vara
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19.2 En sjukförsäkringsavgift
förvärvsinkomsterna

Utredningens förslag: Inkomstrelaterad långtidssjukpenning och
förtidspension finansieras med socialavgifter i form arbetsgivar-av
respektive egenavgift. Utfyllnad till den garanterade grundnivånupp
finansieras med allmänna skattemedel.

Förtidspension långtidssjukpenningoch förs med för-samman
säkring för sjukpenning till försäkringsgren, benämnden gemensam
ohälsoförsäkring. Föräldraförsäkring och sjukvårdersättning till av-

frånförs sjukförsäkringen och finansieras i särskild ordning.

Enligt budgetpropositionen för år 1998 prop. 1997/98:1 deväntas
offentliga finanserna uppvisa överskott årefter 1998. Enligt denett

redovisas i budgetpropositionen kan således de samladeprognos som
offentliga åtagandena klaras inom för den nivå på skatter ochramen
avgifter gäller för år och framåt.1998 Utredningens förslag tillsom

för långvarigtersättning vid nedsatt arbetsförmåga innebärnytt system
något sänkta åtminstoneutgifter kort och medellång sikt i förhållan-
de till nuvarande förhållanden. finns såledesDet inget behov ytter-av
ligare finansiering, försäkringen kan finansieras inom förutan ramen

oförändrat skatte- och avgiftsuttag ohälsoförsäkringen ökarett utan att
sin andel de totala offentliga utgifterna.av

Utredningen föreslår förtidspensioneringen fortsättningsvisävenatt
skall allmän försäkring, någon individuellutgöra differentie-utanen
ring villkoren med hänsyn till skillnader i risk. Utredningen harav
tidigare för förtidspensionen skall betraktasargumenterat att som en
försäkring sådantför inkomstbortfall beror på sjukdom. Det ärsom
naturligt sådan försäkring finansieras med avgifter relaterasatt en som
till den försäkrade inkomsten, dvs med socialavgifter. På det sättet re-
lateras avgiften till nivån på ersättningen, dvs hög inkomsten som ger
hög ersättning i kronor, medför också hög avgift. Finansiering meden
socialavgifter innebär också utvecklingen förmånsgrundande in-att av
komster med förändringaröverensstämmer i avgiftsunderlaget, vilket
ökar finansiella stabilitet. Vidare sammanfaller kollektivetsystemets av
försäkrade i princip med det kollektiv bidrar till finansieringensom av
försäkringen. ocksåDet angeläget försäkringens kostnaderär bliratt
synliga och beaktas i avtalsförhandlingarna. Med socialavgifts-en
finansiering kommer förändrad kostnadsnivå och avgiftsuttag direkten

påverka löneutrymmet.att
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socialavgiftsfinansieringförförsäkringsrelateradeDessa argument
defini-grundtryggheten. Dennabeträffar ärgällande vadintesiggör

någon doku-inteochtill inkomstrelaterad ersätterintetionsmässigt
garantinivån därmedhartillUtfyllnadenmenterad inkomst. sammaupp

grund-förKostnadernatransfereringar.statligaandrakaraktär som
utredningensenligtdärförbörförtidspensioneringenskyddet inom

medfinansierasdärför inteskattekollektivet ochhelamening bäras av
kanskattemedel. Detmed allmänna att mot-socialavgifter noterasutan

ålders-reformeradedetgarantipensionen inomgälla försvarande avses
pensionssystemet.

arbetsgivaravgift/egenavgiftsocialavgifterår 1993Sedan uttas som
enligtegenavgiftallmänrespektivesocialavgifterlagenenligt somom

gällervadskiljer sigAvgifternaegenavgifter.allmännalagen av-om
inkomstslagallaegenavgifterAllmännagiftsunderlag. tas ut som ger

förvärvsinkomst.påarbetsgivaravgift endastmedanpensionsrätt, uttas
arbetsgivaravgift, medanmedförvärvsinkomstenhelabelastasVidare

förmåns-överstigerinkomstdelaregenavgift inteallmän uttas som
basbelopp.på 7,5taket

egenavgifter intekan allmännabedömningutredningensEnligt
förInomförtidspensionen.ifråga finansiering ettförkomma ramenav

från arbets-växlingskulle detta krävaavgiftsuttagtotaltoförändrat en
svårig-medförenatvilketegenavgifter,allmänna är storatillgivar-

avgifterinnebärdetomfördelning, utDärtill bör den tasattheter. som
tillinkomsterförmåner beräknasmedanhela inkomsten, enupp

nivå, kvar.finnasviss
arbetsgivarav-huruvida defrågan väcktsharsammanhangfleraI

eller del-heltförtidspensionsjukförsäkring ochfinansierargifter som
branscher medellerarbetsgivareenskildamellandifferentierasbörvis

Motivetsystematisktsjukfall varierar sätt.antalettillhänsyn ettatt
tillförtidspensionsjukfrånvaro ochdifferentieringsådanför är atten

arbetsmiljö kanDåligutfomming.arbetsmiljönsavhängigdelviss är
återgångförsvåraexempeltillkansjuklighet,orsaka ävendirekt men

dettakostnaddensjukdom. Argumentetefter ärtill arbete att som
arbetsgivaravgiftema.iskallåsamkar försäkringen synas

utredningenvällovliga,differentieringsådanför ärMotiven menen
krävasblandskulleomöjlig. Detpraktisktden attbedömer annatäratt

företagskulleenskilt företag,varjeförfastställdesavgiftsuttaget annars
kunna draarbetsmiljön inteåtgärder förbättra nyttavidtar att avsom

svårt särskilja vilkenprincipielltkan vidareavgift.lägre Det attvara
tillberoroch vadspelarfaktorerarbetsmiljörelateraderoll exem-som

arbetsplat-mellan olikaskiljer sigpersonalsammansättningenpel att
fårsiktarbetsgivaravgifterolikheter iförmodaskanVidare attser.
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längreinnebär försäkringen intelöneskillnader, vilketgenomslag att
upprätthåller lika villkor för alla.

långvarig sjukdom hör principi-inkomstbortfall vidFörsäkring för
ålderspension.sjukförsäkring medmedellt ännärmaresett samman

och lång-utgifterna för förtidspensionRedovisningsmässigt bör därför
sjukpenningutgiftema.ihop medtidssjukpenning föras

sjukvården idagtillFöräldraförsäkring och vissa ersättningar utgör
angivet i lagensjukförsäkringen. finns blanddelar Det annat omav

med sjukförsäkrings-utgifter skall finansierassocialavgifter dessaatt
från försäk-väsensskildaemellertidersättningaravgiften. Dessa är en

sjukförsäkringenrenodlavid sjukdom. Förinkomstbortfallring för att
föräldraförsäkringen ochförsäkring börkaraktäroch stärka dess av

från sjukförsäkringen och,särskiljassjukvårdsersättningama därför
medavgiftsuttag, finansierasoförändrat totaltförinom ett enramen

ålderspensionsreformen höjertillsärskild avgift. Med hänsyn ut-att
ifrågasättas ersättning tillsocialförsäkringen kan detgifterna inom om

med socialavgifter.sjukvården skall förbli finansierad
med innebör-socialförsäkringenomstruktureringbör skeDet aven

inkorristrelateradrenodlas tillsjukförsäkringen ersätt-den attatt avse
medi sin helhet finansierasförsäkringvid sjukdom och dennaning att

arbetsgivaravgifti formsjukförsäkringsavgift, tas ut avsom
utred-sammanfattastabell 19.3för egenföretagare. Iegenavgift

socialförsäk-de berörda delarnatill finansieringningens förslag avav
ålderpensionsrefomien in. Deeffekternaringen. har vägtsHär även av

förhållan-år årsuppskattning baserad 1998beloppenangivna är en
ålderspensionsrefonnen.höjning följerden, inklusive den avsom

nivå avgifts-knapptsjukförsäkringsavgift 8En procent aven om
förhållanden och inklusivesåledes, dagensskulle vidunderlaget pen-

inkomstersätt-inkomstrelateradräcka för finansierasionsreforrnen, att
föravgift kan inompå sjukdom.ning grund Denna tas ut ettramenav

såvälinomgarantipensionertotalt avgiftsuttag förutsattoförändrat att
sjukvårdtilldel ersättningålders- förtidspension jämte en avsom

framgår hurskattemedel. tabell 19.3finansieras med allmänna Av av-
giftsstrukturen skulle kunna utformas.
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förändringarföreslagnasjukförsäkring efterFolkpension och19.3Tabell

Mdr kr%
FOLKPENSION

13,01,7Arbetsgivaravgift
Utgifter

13,2Efterlevandepensioner m m
-0,2Saldo

SJUKFÖRSÄKRING
7,84 61Arbetsgivaravgift

Utgifter
18,4Sjukpenning
38,2långtidssjukpenningFörtidspension,

2,7Rehabiliteringsersättning
61,4Summa
0,0Saldo

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING
17,52,3Arbetsgivaravgift

Utgifter
17,3Föräldraförsäkring
0,2Saldo

skattemedel:med allmännaFinansieras

Garantipension
Ålderspension miljarder kronor20-

kronor8 miljarderFörtidspension-

sjukförsäkringenfinansierassjukvård idag överersättning tillDen som
0,8avgiftsutrymmeresterandemed procentfinansierasdelviskan ca

skattemedel.med allmännadärutöveroch

gårsaldomedPå statsbudgeten19.3 ett som

utläsaatt

statsbud-delSjukförsäkringenförslag: utgörUtredningens aven
finansi-försäkringenssådantskall redovisas sättoch attettgeten

går utläsa.saldoella att

finansi-iålderspensionssystemetreformerade är ettDet avsett att vara
skalldet inteinnebärDethänseendeellt attautonomt system. upp-

föråtgärder ändra reglernadiskretionärabehovkomma att genomav
finansierarsocialavgiftförmåner deneller systemet.beräkning somav
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förmånema med automatikmöjliggörs delsAutonomin att an-genom
inkomstutvecklingen liksom tillallmännatill svängningar i denpassas

buffertfondlivslängd, dels AP-förändringar i förväntad attgenom en
eller underskott.reglerafonden utnyttjas för temporära över-att
åavvägning mellan sidan gradenFrågan autonomi är ena avenom

åoch andra sidanförsäkringsmässighet i socialförsäkringen utrymmet
omprioriteringar inom deöverväganden ochför budgetpolitiska sam-

åtagandena.lade offentliga
förhållandevisbedömning kan den formEnligt utredningens av

ålderspensionen inte bli ak-långtgående autonomi gälla försom avses
förtidspension. Bland densjukförsäkring ellertuell vad gäller ärannat

förmåner den försäkradetill förändringar iautomatiska anpassning av
svårförenligsådan med kravautonomi förutsätterrisken sta-som en

ålderspen-förjämfört med vad gällerbilitet i försäkringsvillkoren som
sioneringen.

redovisasdärför, i likhet med i dag,Ohälsoförsäkringen bör som en
finns dock enligt utredningensintegrerad del statsbudgeten. Det me-av

på sådant saldo,dessskäl försäkringen redovisasning för sätt attettatt
gårförmåner avläsa.och utbetaldamellan avgiftsintäkterdvs. attnettot

sjukförsäkringen kansådan redovisning saldot inomEn utgöra enav
utvecklas finansiell obalans.tenderarsignal försäkringen att motattom

eventuella ingrepp i försäk-också förståelse behovetförDet avger en
ohälsoförsäkringen finansierasringsvillkoren. Genom över ettatt

balanserafinns vissa möjligheterramanslag statsbudgeten över-att
åren. därför behovmellan saknaseller underskott i försäkringen Det av

utred-någon faktisk eller fiktiv fond. Enligtkopplatill försäkringenatt
således budgetpropositionen redovisasdet iningens mening bör

och de utgifter täcksohälsoförsäkringens avgiftsintäkter som av
försäkringen.

påverkas fram-framgår betänkande denolika delar i dettaSom av
radlångtidssjukpenning och förtidspensiontida utvecklingen av enav

talar i sig försvårbedömda faktorer. demografiska utvecklingenDen
åldrar med hög risk föri takt med antalet istigande utgifter att personer

Likaså föreligger tendenser till växande produk-förtidspension växer.
upprätthållaförsvårar för sjukativitetskrav inom arbetslivet, attsom

arbetsförmågan riktningi vanligen förekommande arbete. I motsatt
hälsotillstånd. Utform-verkar utvecklingen allt bättre allmäntmot ett

ocksåningen reglerna inom ohälsoförsäkringen spelar rollstorenav
påverkaoch kan i sin arbetslivet. skärpta reglerna för tillDe rätttur

ersättning tvinga fram anpassning underlättar för äldrekan atten som
kvar på arbetsmarknaden. också påverka såväl denDe kanstanna

enskildes läkarkårens till arbete förinställning fortsatt demsom som
drabbas sjukdom.av
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kvalifice-möjligheterutredningens görabortomlegat attharDet en
utvecklas ikommerfaktorerolikadessahur attbedömningrad av

förtidspensioninflödet ibedömningensamlade ärframtiden. Den att
totalaår. Detnivå 40 000kvarliggaskall stiga, runtinte perutan en

befolk-andelså fallikommerförtidspensionärer att,antalet avsom
nivå procent.drygt 7nuvarandepåförbliålder,yrkesaktiviningen

ohälsoför-utredningenbedömerförutsättningar attMed dessa en
tillräcklig förnivån skall ävenangivna attpåsäkringsavgift den vara

idärvid tagitsharohälsoförsäkringen. Detfinansieraframgent
enligt vadersättning,beräkningförreglernabeaktande somatt av

skall utfonnastilläggsdirektiv, sättettutredningensframgår somav
besparing.medförgällande reglermedjämfört en
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konsekvenserEkonomiska20

Inledning120.

arbetsförmåga pånedsättninglångvarigvidersättningförEtt avsystem
samhällsekonominsåvälförbetydelseharsjukdom somgrund storav

utredningenförslagsamhället. Deindivider i somför stora avgrupper
nuvarandetillförhållandeiförändringarocksåinnebärlägger stora

regler.
för detutgångspunktenframgårdirektiv er-utredningens att nyaI

gällerutgiftsramdeninomskadet somsättningssystemet är att rymmas
framgår dennatilläggsdirektivenI attförhållanden.nuvarandeenligt

reglerdagensmedjämförtutgiftsnrinslcninginnefattarutgiftsram en
2000. Deochåren 1999förbeloppangivnaspecifikt nyamotsvarande
successivinnebäratilläggsdirektiven ut-enligtdärefterskareglerna en

giftsminskning.
detgjortsuppskattningarderedovisasavsnittföljande avI som

effekter.förslagetssamlade

effekterFinansiella20.2

ersättningardedirektivutredningens äri attförutsättningEn angessom
be-principivilldetfulltskattepliktiga sägautgår ska ut,varasom

grundavdragetsärskildaförvärvsarbete. Detinkomsterskattas avsom
skallförtidspensionochsjukbidraghari dagdemförSGA som

sektornsoffentligadenblirEffekten äravskaffas. attsåledes
individerdeförsättadock inteAvsiktenökar. är attskatteintäkter som

detta.grundsituationekonomiskförsämradersättning i avhar en
medel-låga ochmedför demköpkraftlikvärdigåstadkommaFör att en

få jämför-höjas. Förbruttoersättningenmåste attersättningarhöga
harföreslagnadetochnuvarande systemetdetmellanbarhet

förslagensanalysernahuvudsak koncentreraivaltutredningen avatt
nettoeffekter.tilleffekter
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omfattning denFörändringar den och utredningen före-typav som
slår får samhällsekonomin inom områden.konsekvenser för flertalett

påverkanhuvudsakliga konsekvensen blir naturligen eventuell påDen
utbetalda ersättningar. ska dagens utgifter förförsäkringens Här folk-

pension och jämföras med utgifterna för den föreslagna förtids-ATP
långtidssjukpenningen.och Förslaget innebärpensionen andraäven

fåförändringar kan ekonomiska konsekvenser; vissa förändringar isom
vad höjd åldersgräns,kriterierna för till ersättning nedrerätt avser au-

övergång långtidssjukpenning årstomatisk till efter sjukskrivning,ett
förtidspensionarbeta under tid med och den särskilda in-rätten att

åldersgränsen,komstutfyllnaden. höjda nedre till vilken utred-Den
återkomma samband med uppdraget särskild redo-ningen iavser om

i de delar ungdomar, och den automatiskavisning över-som avser
gången långtidssjukpenning leder till effektertill vad andraäven avser
ersättningar.

föreslåsarbeta och det avräkningssystem vid för-Rätten att som
med förtidspension införandetvärvsinkomster under tid sär-samt av

också påverka utgifter.skild inkomstutfyllnad förväntas Försystemets
nivånbåda problem uppskatta de eko-dessa förslag finns attstora

börnomiska konsekvenserna. Sammantaget dock nettoeffektema ut-av
giftsförändringar eventuella beteendeförändringar i dessa delaroch

offentliga finanserna.leda till nettoförstärkning deen av
framför alltrelativt bland förtidspensionärema harAtt storen grupp

ocksåarbetsskadelivränta kan kommasin ersättning samordnad med att
förmån.denna Utredningen harinnebära förändringar i kostnaderna för
sådana kandock ingen uppfattning i vilken omfattning förändringarom

uppkomma.
detta avsnitt beloppen i normala fallIden redovisning i ärgörssom

påårs penningvärde. de fall analysen gjord materialangivna i 1997 I är
år således omräkning gjorts för förändring i pris-avseende andra har

ocksånivå. förmåner behandlas till del beroende in-De är storsom av
påkornstutvecklingen. Eftersom analysen huvudsakligen gjorts mate-

rial från 1995 kommer ersättningar och andra belopp normalt, inteom
års "inkomstnivå".angivna i 1995sägs,annat att vara

förhållandei20.2.1 Besparingskraven till dagens
utgiftsram

I de tilläggsdirektiv regeringen givit utredningen detattsom anges nya
ska inom den utgiftsram för folkpension och allmänsystemet rymmas

tilläggspension årsATP regeringen föreslagit riksdagen i 1998som
ingårbudgetproposition. denna utgiftsminskningar i förhållandeI ram
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år och 3171999miljoner kronormotsvarande 200reglertill dagens
skallutgiftsminslmingamaVidare2000.kronormiljoner attanges

iutgiftsminskningsuccessivtillnivå lederliggadärefter ensomen
februari 1997. Deförslag den 3Riksförsäkringsverketsmedenlighet

särskilda grund-deti bruttoterrner. Attuttrycktabelopp ärsom anges
innebäravskaffasSGApensionärer nytt systemavdraget för att ett

vadförutsättningarförändradedelvisunderfungerakommer avseratt
nettobe-får dentill följdförmåner.utgående Dettabeskattning attav

beroendebruttobeloppangivna ärsparing motsvarar av omovansom
appendixförändrade. Ii deSkatteregler ellernuvarandeuttrycks ide

angivna bespa-tillförslag hurochutredningensbeskrivs ovansyn
utred-effektervilkabehandlas vidaretillgodoses. Därringskrav kan

besprelation till dessafår iförslagningens satta

nedsattlångvarigtvidersättningförUtgifter20.2.2

sjukdomarbetsförmåga grund av

konsekven-ekonomiskastudera dehuvudsakivaltharUtredningen att
föruppkommakaneffekterutifrån vilkasystemett nytt somserna av

uppskatt-dessaår. Avsiktenförmån visst ärbeviljas attdem ettensom
kostnaderuppskattninggrund förtillligga systemetskanningar aven

måste dockuppskattninggång". För denna"full ettiärnär systemet
uppbärakan komma ersätt-antaganden attantal göras gruppen somom

tillhand inteförstasyftar iantaganden görsframtiden. Dening i som
ersättning. Denmedindividerantaletframtida ut-detöverprognosen

be-fårhålla sig inomhar antasgiftsram attsystemnytt varaettsom
ersättningsfallantaletiförutsättningarutifrån destämd termer somav

några juste-innefattautsträckningnågoniråder och intei dag, större
antaletredovisning5kapitelvolymer. Iändrade görsförringar aven

Redovis-framtiden.utvecklas ikommakanförtidspensioneringar att
gjortsantagandendeockså grunden föravsnittdettaningen i utgör som

individerantaletförtidspensioner ochnybeviljadebåde vad somavser
långtidssjukpenning.i formfå ersättninguppskattas av

förtidspensionförUtgifter

förtidspensio-nybeviljadeutgå från antalethar valtUtredningen attatt
partiellmedeller 14 000år 35uppgår 000till 40 procentvaravperner

hela33 000ersättning. Dettahalvförmån genomsnitti motsvarar nya
nettoersättningen medgenomsnittligaår. Denförtidspensionärer per

förtidspensionärer 1994nybeviljaderegler för dendagens somgrupp
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uppgår år vidpå till 300 krberäkningar 84utfört sinautredningen per
förtidspension.hel

beräknas 2,0i föreslagnaNettoutgiftema det procentsystemet vara
innebärårgång nybeviljade förtidspensioner. Dettaför hellägre enen
kronor, vidårs priser 56 miljonertill 1997nettominskning omräknat

årgång nybeviljade förtidspen-förangivitsantagandende ovan ensom
uppnåsreglerinförandeskulle vidbeloppsionärer. Detta ett av nya

successivt öka med ungefärår för sedanoch halvtefter cirka attett ett
långunder tid tillsedanår. Utgiftsminskningenmycket varjelika avtar

kom-regler. Till dettaenligtförtidspensioner beräknatsalladess nya
förtids-föreslagna indexeringenutredningendeneffekten avav avmer

avsnitt 20.2.5.behandlas ipensionema som

långtidssjukpenningsjukbidrag ochUtgifter för

Motsvarandeavskaffas.sjukbidragetförslag innebärUtredningens att
beräk-regler. utredningenslångtidssjukpenning med Ifår nyagrupp

för sjukbidrag jämförtsenligt reglerersättning dagenshar därförningar
enligt de föreslagnalångtidssjukpenningformersättning imed reg-av

ingår i dennaantalet individeruppskattatUtredningen harlerna. som
till helaindivider omräknatantaletUppgiftentill 37 000. avsergrupp
dagensersättningen iåret. genomsnittligahelaersättningar under Den

utförtutredningennybeviljade sjukbidrag 1994regler för den grupp
år.uppgår krpå till 80 700beräkningarsina per

skillnadenvisaravseende dennaberäkningarUtredningens attgrupp
innebäruppgår ökning med 1,2 Dettillnettoersättningi procent. enen

reglerenligt dagensGruppenmiljoner kronor.utgiftsökning med 21 är
utredningenvilkettill pensionärer BTPtill bostadstilläggberättigade

föreslår dettautredningengälla.föreslår upphör Däremot attatt
bostadsstöd vidsärskilttill viss delbostadsstöd ersätts ettav

avsnittbostadsstöd behandlas iförlångtidssjukpenning. Utgiftema
20.2.4.

förslagenligt utredningenskommerYtterligare auto-omen grupp
förmån. Effektenlångtidssjukpenning ha dennaövergångmatisk till att

behandlas igällande dennai socialförsäkringenför utgifterna av-grupp
snitt 20.2.3.
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sjukpenningförUtgifter20.2.3

från sjukpenning tillövergångautomatiskföreslårUtredningen att en
450 ka-periodindivid underdåska skelångtidssjukpenning avenen

gjortharUtredningendagar.i 365sjukpenning etthaftlenderdagar
sjukfallisjukpenningindivider har varat40 000antagande somattom

Uppgiftenlångtidssjukpenning sker.övergång tillså lång tid av-att en
året. Utifrånunder helaersättningtillomräknatindividerantaletser

dennaersättning iuppbärindividerurval typuppgifter avett somom
långtidssjukpenningövergång tillautomatiskregelnfall har upp-om

enligtskullepå Detta1,5utgiftsminskninginnebära procent.skattats en
cirkautgiftsminskninginnebäraantaganden nettoutredningens en

inkomstnivå.års pris- ochi 1997kronor45 miljoner

andraförUtgifter20.2.4 system

pensionärerbostadsstödet tillförändringarföreslår ingaUtredningen av
dock före-utredningenavskaffas harsjukbidragetBTP. Genom att

sjukbidragtillkriterierna föruppfyller rättdenslagit en-att somgrupp
uppbäraskulleföreslagnai detochregler systemetligt dagens som

berättigade till BTP.skallintelångtidssjukpenning vara
ersättningsberäkning ochföreslåsförändringarmed deochI avsom

förSkattereglerförändradeförtidspensionärergarantinivå för samt
be-kommakring BTPregelsystemetiförändringar attvissakandessa

läm-bibehållas. Utredningenskafunktionbostadsstödetshövas för att
kortfrågan inomeftersomförändringarsådanaförslaginganar
kanförändringarregeringen. Deföremål förbli översynväntas somav

kostnads-uppfattningutredningensenligtbörinföraskomma varaatt
nuvarandeförhållande tillneutrala i system.

lång-och införaavskaffa sjukbidragetförslagUtredningens attom
eftersomför BTPkostnadernaiminskningarinnebärtidssjukpenning

intehar BTP,i dagindivider,15 000motsvarande cirka somgruppen
uppgår enligtKostnadsminskningenstödet.berättigade tillblirlängre

år beräknatmiljoner kronorcirka 270tillberäkningarutredningens per
långtidssjukpen-ersättningsnivån iutgiftsnivå.års Trots1997 att

särskilti behovvissakanföreslås till 80ningen ettprocent avvara
samtidigtklarasska kunnabostadskostnadenstöd förriktat enatt som

del denupprätthållas. Enska kunnastandard i övrigtrimlig stor av
dennaåterföras tilldärförböruppkommerkostnadsminskning som

bedömningUtredningensbostadsstöd. ärform avgenom annangrupp
kronor,135 miljonerd.v.s.kostnadsminskningen,hälftentillatt avupp

sådant stöd.användas tillbör ett
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förtidspensionärer ochtillersättningamaförändradeDe gruppen
inkomsterpå beskattningen andrafår effekter änsjukbidragstagare av

långtidsjukpenning behandlatsdenförtidspension ochden ovan.som
uppskattningleder tillberäkningar gjortsDe att gruppen sam-ensom

år i skatt.kronor mindremiljonerberäknas betala 10mantaget per

utveckling längre siktUtgiftemas20.2.5

byggerutgiftsförändringarovanstående uppskattningarAlla an-av
utgifts-uppskattadeallt kommer denpå sikt. Framförkorttaganden

nåttlångefter tid hainte förränförtidspensionerminskningen för att
effekten. den delfullständiga Inivå kan denden ut-antas avvarasom
utgående ersättningar tillkopplingenberörförslagredningens avsom

samhället heller ingai kaninkomstutvecklingenallmännaden upp-
-ökningarutgiftsminskningar elleriskattningar annatgöras termer av

sikt.längreän
såi framtid försvårt uppskatta utgifternaDet ett systemär att en

så beroendei samhället ochoch fenomentill andrakopplat system av
nå uppskattningsammanhang. Atti olikaställningstaganden av sys-en

långt framuppskattningargång dessutominnebäreffekt i "fulltemets
ändå iUtredningenosäkerhetentiden, vilketi än större. attgör avser
påkostnader sikt.uppskattningredovisadet följande systemetsaven
på utgifts-påverkanoch dessOvanstående olika delar systemetav

halvtochuppskattad effekt cirkavadnivåer sammanfattas ett ettavser
uppställning.följandeår ikraftträdandet iefter

56 miljoner kronorför förtidspension nettoUtgifter -
minskningsedansuccessiv

långtidssjuk- 35 miljoner kronorsjukbidrag ochUtgifter för netto+
penning

långtids- 45 miljoner kronorsjukpenning ochUtgifter för netto-
sjukpenning

miljoner kronor270Utgifter för BTP netto-

135 kronormiljonerbostadsstödUtgifter för nettonytt +

kronorUtgiftsnivå år 201 miljonerefter ikraftträdande1,5 -
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uttryckta i belopputgifternaredanSom ärnämnts mot-somovan
förtidspension. förtids-för Förfullt genomfört utomsystemetsvarar

utgiftsnivåntvå avgörande fördock faktorerpensionsutgiftema är
minskningensuccessivadenvilketsikt. Denlängre sätt ut-ärena

på-föreslagna indexeringendenandra vilketoch denvecklas sätt
går behandla Ge-två faktorer inteverkar kostnaden. Dessa separat.att

påverkas ochinkomst-förmåner gäller vidare denerellt för alla att av
Även och avgifterunderlaget för de skatterprisutvecklingen. som

inkomster.takt med priser och Dettaförmånema förändras ifinansierar
given tidpunkt ii kronor vidsvårt beloppdetgör ettatt som enange

regelsystemkostnadsförändringdenskulleframtiden ett nyttsomange
kostnaderna för för-dock vad gällerharinnebära. Utredningenskulle

påverkar kostnader.tillväxtenuppskattat hurtidspension systemets
två faktorer in-förtidspensionemafinns förtidigareSom nämnts

Dels in-olika riktning.påverkar kostnaderna ibyggda i förslaget som
nybeviljandeårgångtill denkostnadsminskningnebär förslaget setten

utgående pensionerföreslås indexeringstuderats, dels somavensom
Kostnadsminsk-ökade kostnader.innebärakommervid tillväxt att

kost-till 2,0 Dennauppskattatsnybeviljade harningen för procent.
bedömssystemförändring ibestårnadsminskning stort varasomav en

inkomst-utgiftsnivån pris- ochtotaladendensamma även genomom
indexeringinförandeteffektförändras. Denförändringar ut-avavsom

innebär förförhållande till löneutvecklingengående förtidspensioner i
tillväxten högtillväxttakten. Omberoendeutgiftsnivån dock ärär av

indexe-införandetkostnadsökningdenmedelhög kommereller avsom
försumbar i för-siktinnebärutgående pensionerring att varaav

börjarindexeringenEffektenutgiftsökningen.totalahållande till den av
uppgår kost-Uppskattningsvissnabbt.relativtslå igenomdock

beloppår motsvarandecirka 5 tillefterredannadsökningen som
tillväx-beräkningsreglema. Omändradedeberoendeminskningen

lång siktsystemförändringen intelåg kommerdäremot attärten ens
innebär. Oavsettindexeringenkostnadshöjningdenmotsvaras somav

års ök-på sikt innebäracirka 10indexeringentillväxt kommer att en
totalafjärdedel denmotsvarande ungefärutgiftsnivånning avenav

bidragit till.tillväxtenkostnadsökning som
dubbla inverkan,tillväxtensmed tankepå bättreFör sätt,att ett

relation till detställas ikostnader bör utgifternaillustrera systemets
delönesumman. Förutomskatteunderlagetavgifts- ellersammanlagda

antalet individertill förändringar ihänför sigkostnadsförändringar som
avgiftsunderlagetutgiftsnivån andelförtidspensionhar är som avsom

andelenVid nolltillväxt kommerberoende tillväxten.huvudsakligen av
tillväxt sjunker. I jäm-den vid ökandetid, medankonstant överatt vara

tillkostnadsminskningendocknuvarande kommerförelse med system
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i detDeti det föreslagnamindre ärföljd tillväxt systemet.att varaav
sänkningrelativtdendock viktigtsammanhanget poängtera storaattatt

nuvarandedetavgiftsunderlaget förandelutgifterna syste-avsomav
månmotsvarandeitillväxt innebärvid höguppkommaskullemet som

någoninteförtidspensionäremaförinkomststandardrelativsänkt om
Även föreslagnaförmånen i detreglerna kringförändring görs.av

kunnastandardsänkningrelativamotsvarandekommer attsystemet
och hög tillväxt.långvarigtillräckliguppkomma vid

ochindividerförEffekter20.3 grupper

utgångspunkt vid analysnaturligtidigareredanSom ärnämnts avenen
medjämföra detindivider ocheffekter för attett nytt systems grupper

sådanahålla i minnetdå viktigtnuvarande Det attär attsystemet.
det nuvarandegranskningutsträckningi likajämförelser ärstor aven
omfördelningSåledes innebärdeteffektersystemets ennya.som av

förmån mellan devid jämförelsevissavseendemellan olika engrupper
något "rättvist" läge.från givetomfördelningintebåda systemen en

förmåner respektiveomotiveradegivitkan hanuvarandeDet systemet
förhållande till detieller höjningarMinskningarlåga ersättningar.för

ellermått "sämresjälvklartintedärförnuvarande ettär ettsystemet
vilkenikapitlet jämförs ävenbättre I termersystemensystem. av

kanolika Dettarespektivekompensationsgrad system grupper.gersom
referensbåda meddejämförasökasätt systemensägas ett att envara

med varandra.änsnarare
den redovis-vad imärke tillläggavidare viktigtDet attär att som

förmånvissminskningarochökningarföljer benämnsning av ensom
förfrågan förändringpraktikenindivider inte iför vissa är enom en

in-hur vissredovisningenillustrerarindivid. ställetenskild I typ aven
förhållandeii det föreslagnafå sin ersättningdivid beräknas systemet

fått ersättning i dagensskulle ha sinindividtill hur typ sys-avsamma
alltså dagensingen bild hurredovisningamaföljandeDetem. avger

omfattaspåverkas. skallDe över-kommerförtidspensionärer att av
nettoersättningar.oförändradehuvudsakigångsregler avses gesom

i framtidennettoeffekter för demalltsågällerBeräkningarna som
behandlas.förmånerbeviljas dekommer att som

i ersättning tillförslag förändringarutredningenshuvudsak innebärI
rehabiliteringspenning, sjuk-sjukpenning ochdagensföljd attav

sjuk-föreslagnamed detförtidspensionbidrag och ersätts systemets
andra effekterförtidspension. Vissaochlångtidssjukpenningpenning,

också för-följer dockekonomiska situationpåverkar individens avsom
inom andra ersättningar.slaget
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inkomstnivå.års ochpris-angivna i 1995beloppenavsnittdettaI är
morgondagensellermed dagensde beloppjämföraFör att som anges

sådanarelevantabehöva ske. Denomräkningskullebelopp mest om-
Utredningen harikraftträdandet.nivåerna vidske tillskulleräkning
omräkningstalenföromräkning delsavstå från dennavaltdock attatt
beloppdeantaganden, dels förskulle byggaändå endast att som an-

penning-varförsinsemellanjämförasavseddahandi första är attges
betydelse.någon avgörandeharvärdet inte

arbetsförmåganedsattErsättning vid20.3.1

ersättningsberät-på olikavilketredovisasföljande sättdetI grupper av
förpåverkas vid införandeskulle kommatigade nytt systemettatt av

jämförsredovisningarbetsförmåga. respektiveInedsattersättning vid
iförslagnafår detindivider iskatt olikaeftervilken inkomst systemet

oförändrat. Redo-förblevfåskulleförhållande vad detill systemetom
gjordGrupperingenolika äri allaskiljervisningen steg tre grupper.

ersättningsberättigadeklassificerar olikaregelsystemefter hur dagens
På så skiljsberättigade till.de sättersättningvilkenberoende är

mellan tre grupper;

ochförtidspensiontillberättigadei dagensde ärsystem somsom-
föreslagnaförmån i detberättigade till dennaockså bedöms vara

systemet,
detoch isjukbidragberättigade tillde i dagens ärsystem somsom-

långtidssjukpenningskulle uppbäraföreslagna samtsystemet
rehabilite-sjukpenning ellerersättning i formhari dagde avsom-

skulleår i det föreslagnaochiringspenning systemetän ett sommer
dessa För-följande benämnsdetlångtidssjukpenning. Iha grupper

Långtidssjukskrivna. Re-sjukbidragstagaretidspensionärer, samt
individerfrån denstudierutgår i huvudsakdovisningen gruppav

förmån århelförtidspensionellersjukbidragbeviljades somsom
dockovanstående harsistnämndaför denEffekter1994. grupperav

urvalsmaterialsärskild analysdelsuppskattats ett av-avgenom en
utifrån totalsiffror.vissalånga sjukfall, delsseende

förtidspensionärer ochinträffar förförändringviktigEn gruppensom
försärskilda grundavdragetavskaffandet detsjukbidragstagare är av

dettaföljande kommerredovisas i detdetpensionärer SGA. I attsom
del det före-Effekternaeffekter för vissainnebära är en avgrupper.

ingår Dendet nuvarandeieftersom SGAslagna systemet.systemet, ga-
för avskaffan-delvis vald för kompenserarantinivå föreslås är attsom

16 SOU1997.166
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kommerlåga ersättningar,relativtmedvissaSGA. Fördet grupper,av
uppstå.avskaffandet SGAvideffekternegativaändå vissa attav

så kalladeredovisningen denianalysmått används ärviktigtEtt som
denmellankvotenberäknaskompensationsgraden. Denna netto-som
ochberäkningsreglemaolikafår deindivid enligt netto-pension en

bästa dede fyragenomsnittet senasteslutlönen mätt sexavavsom
80kompensationsgradPå så procent attåren. sätt motsvarar en

uppgår femte-till fyraersättningåret medförstadetnettoersättningen
under deförelåg genomsnittinettoinkomst senastedendelar somav

aren.

ochför kvinnor mänEffekter

ochKvinnorsinkomster.olika högagenomsnittioch harKvinnor män
exempel harSå tillockså tid.skiljer sigförvärvsmönster övermäns

låga inga inkomsterellerperioderutsträckningikvinnor större av
tillavstår från förvärvsarbeteheltför dedeltidsarbete ellergrund attav

får naturligtvisolikheterbarnafödande. Dessasamband mediexempel
fårbåda i formdessaersättningdengenomslag avgruppersom

nedsättninglångvariggrundinkomstbortfallförkompensation avav
få och fak-börinkomstskillnadernagenomslagarbetsförrnågan. Vilket

utformat.vilketberoende ärfår dock sätttiskt systemetär av
sjukfrånvaro ilångvarigförekomstenredovisatstidigareSom är av

åldrar böråldrar. I dessai högretill individerkoncentreradhuvudsak
åtminstonepåtagligt,likainteförvärvsdeltagandelägrekvinnors vara

vidErsättningbarnafödande.medsambanddel hardenvad somavser
inkomstbortfallför detarbetsförmåga ska kompenseranedsatt som

förväntad in-andelutgår därmedochfrånvaron orsakar avensom
ochsjukbidragförtidspension ochmellankopplingkomst. Dagens

förmånerdessaberäkningenblandålderspension innebär attannat av
30-årsså 15- ochkalladeinnebär depå Dettasker sätt. att reg-samma

inkomstrelateradfå fullförinnebärReglernatillämpas.lema attatt er-
inkomstår inkomstermåste individ ha 30 översättning ATP etten

deutifrån genomsnittetberäknasersättningenochbasbelopp att av
drabbasålderspensioneringenår. föredem15 dessa Förbästa somav

arbetsförmågan där-ochnedsättningtillledersjukdom somavsomav
in-får dock vissförtidspensionsjukbidrag ellerför beviljas antagenen

medtas iålderspensioneringen,återstår tillden periodkomst, för som
måste ellerindivid hadock densammaPrincipenberäkningen. är att en

i beräk-dessa medtasinkomstår 15 bästafå och de30förväntas av
avståttperioderindivid underfaktumSåledes kan detningen. att en

förvärvsarbete innebäradeltagit iutsträckningfrån i mindreeller att er-
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ersättningeninkomstförväntadelåg denblirsättningen trots att som
antagandeinkomsten -idenblandkompensera mätsannat somavser -

utsträckningilåg. förslagUtredningensinte störrepoängen är tar-
kom-ersättningen skaförväntade inkomstendendetfasta äratt som

kvinnor ochmellanfår fördelningen män.effektervilketpensera,

örtidspensionärerF

ochför kvinnornettoersättningförändringen iredovisarTabell 20.1
föreslagnanuvarande ochberäknas medförtidspensionenmän när reg-
förtidspensionberäkningaltemativregel fördenler. Observera att av

beräkningar redo-med i definnsföreslagit inteutredningen somsom
altemativregeln intebedömningenUtredningen denvisas här. gör att

endastersättningargenomsnittligagällerså betydelse vadhar utanstor
få individer.påtagligt, för relativtåtminstonefå genomslag,kommer att

ii brukså den endast kommerutformadaltemativregelnEftersom är att
dockanvänds skulleersättning denfår högreindividde fall omenen

påverkas, visaskullemån överhuvudtagetdeovanstående siffror, i den
förmån.helSkillnadernasänkningar.något mindre avser

lörtidspensionärerförgenomsnittlig nettoersättningSkillnaden mellanTabell 20.1
genomsnittligföreslagnaoch deenligt dagens regler samtberäkning gjordmed

Kvinnor och männettoersättning i det föreslagna systemet.

föreslagnaNettoersättningi detnettoersättningSkillnad systemeti
69 800 kr%0,3Kvinnor -

300 kr893,1 %Män -
kr80 7002,0 %Totalt -

förtidspensionerberäkningenregler iförändradeTotalt innebär enav
motsvarandenettoersättningen 2,0genomsnittligasänkning den pro-av

fårikvinnornapå medanligger heltSänkningen männen settstortcent.
förkla-del finnsnettoersättningen. Tillgenomsnittligoförändrad stor

föreslås högre dengarantinivå liggerden äntill detta iringen att som
pensionstill-grundnivå, folkpension ochmednivå dagensvilken

det före-såväl ii dagensberörsligger. Kvinnornaskott, system som
finns i för-grundskyddutsträckning detslagna i betydligt större somav

säkringen.
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Sjukbidragstagare

ochkvinnornettoersättning föriförändringenredovisarTabell 20.2
sjukbidrag ochberättigad tilli dagens ärdenför systemmän somgrupp

långtidssjukpenning.uppbärakommerföreslagnadeti attsystemetsom
skillnadtilldennakommerlagtutredningenförslagdetI gruppsom
beskrivsdettaEffekternatill BTP.berättigadintefrån i dag att avvara

för-helaRedovisningen20.3.2 Annan ersättning.avsnittunder avser
måner.

sjukbidragstagarenettoersättning förgenomsnittligmellan20.2 SkillnadenTabell
genomsnittligföreslagnaregler och de samtenligt dagensgjordberäkningmed

ochKvinnor månföreslagnadet sysemet.nettoersättning i

föreslagnaNettoersättning i det systemetnettoersättmgSkillnad i
75 000 kr0,7 %Kvinnor -
85 100 kr1,6 %Män +
79 700 kr1,2 %Totalt +

sjukbidrags-tillhöri dagensdenförSkillnaden systemgrupp som
långtids-ersättningenförhållande till densmå irelativtär nyagruppen

föreslås innebärersättningsnivå80-procentigasjukpenning. Den som
ersättningen,höjningarrelativtgenomsnittligtvisserligen storasett av

egenavgifter nettoersätt-och görskattereffekten atttotaladen avmen
sjukbidrag.från dagensså mycketskiljer siggenomsnitt inteiningen

Långtidssjukskrivna

från sjukpenningövergångautomatiskskaföreslagnadetI systemet en
365sjukskrivenvarit änindividskelångtidssjukpenning närtill meren

ersättningsnivånprocentuella450-dagarsperiod. Denunderdagar en
långtidssjukpenning. Denochsjukpenningfördensammaföreslås vara

med denochiföreslås genomföras auto-ersättningförändring somav
aktu-denfrån baserasgårersättningenövergången attmatiska är att

har inteUtredningeninkomst.historiskstabiltillinkomstenella meren
redo-gällermotsvarandeanalys sättmöjlighethaft göraatt somen

förtidspensionärernettoersättning föriskillnadenvisningen avovan
införamedavsiktenanförtstidigare är attSomSjukbidragstagare.och

intelångtidssjukpenning ersätt-övergången till attautomatiskaden
inkomstunderlagetenbartförändras görastorlek ska attningens utan

stabil.ersättningenlångvarigadenför mermer
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påverkar kvinnoruppskattning hur förslagetsäkerAtt göra aven
anförts kvinnorsvårt. Vad tidigareersättningaroch är attmäns omsom

blandstabila inkomsterhar mindreåtminstone delar livetunder an-av
frånavstår förvärvsarbete ihelteller dedeltidsarbetetill följd attnat av
Å kansidanha viss inverkan.bamafödsel kansamband med enena

årtidigare med lägreinnebärainkomsterövergång till historiska att
ersättning och dennai beräkningenmåste medtasförvärvsdeltagande av

sannolikt detkanskeå sidan ochdå andra görblir lägre, mermen --
frånmöjligheten bortseinkomstunderlaget ochlängre historiska att

lågt förvärvsdeltagandeår medåren justdedet sämsta atttre senasteav
utgå beräkningen.kan ur

kommerföreslås långtidssjukpenningengarantinivå iDen som
långtidssjukpenning förersättning i forminnebäravidare attatt av

utgå sjuk-skulleersättningblir högre denvissa individer än omsom
i genomsnittinkomsterutgå. kvinnorsEftersom ärpenning fortsatt att

harandel kvinnorbetydligt mänframför allt änlägre och störreatt en
garantinivån kvinnorna.låga kommerinkomster att gynna

utredningenförgenomförts inomberäkningarDe avse-ramensom
har inte kunnatlånga sjukskrivningarmedurval individerende ett ge

påverkaskulleföreslagna reglernadebild vilketnågon tydlig sättav
ersättningar.genomsnittligakvinnor ochskillnaden mellan mäns

och äldreEffekter för yngre

örtidspensionärerF

sjukbidrag kanförtidspension ochberäkningsgrund förnuvarandeMed
få betydelse förförmånen beviljasindivid iålderden är när storensom

regelsystemetsdet nuvarandekombinationförmånens storlek. En av
bi-antagandepoängenberäkningsgrunden för30-års regler och15- och

beräkningsgrunden förkortatidsmässigtfaktum.till detta Dendrar an-
åren medförafyra kantvå debästatagandepoängen attsenasteav --

pågenomslagår får fullständigtinkomstmässigt "extrema"enstaka
framtidadålig uppskattningså falliantagandepoängen utgör avensom

beräkningsregeln föralternativadenvissa fall kaninkomster. I även
år från års ålderalla 16hälftenbästaantagandepoängen mot-geav --

sådanframtida inkomst. Omindividensfeluppskattningsvarande enav
beräkningenframtida inkomsternaöverskattning de görs avgenomav

fårantagandeinkomstmånga år medtillräckligtochantagandepoängen
eller sjukbidragetförtidspensionenberäkningentillgodoräknas vid av

således ersättningen30-årsreglema kommer utgöramed 15- och att en
åsarnkats.individeninkomstförlustdenöverkompensation för som
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för-denunderinkomsternade högstamånga individer kanFör
ålder.års Denna55ligga vid 50livet förväntasvärvsaktiva delen av -

antagande-meddå dagenstidpunktmed densammanfaller systemtopp
förtidspen-får genomslag15-årsregelochpoängsberäkning störst

når inkomst-sinindividstorlek. Omsjukbidragetsellersionens en
nivå tillbibehåller dennaårs ålder ochexempel 50vid tillmässiga topp

nedsättningindividen drabbasålder varefterårstill 54exempel avav
grund förinkomsterdessaarbetsförrnågan, kommer utgöra antagan-att

års65fram tillantagandepoängenEftersomdepoängsberäkningen.
grundinkomstår bl.a. denågra utgörmedålder tillsammans somsena

således15 kommerantaltillkommerantagandepoängenför ett avupp
fönnånen.utgåendedengrundaårentvåde att ensamma

arbetsfönnåga inedsattdrabbasi ställetindividEn senareavsom
fåttgånger hamångaår60 kommerfylldaexempel eftertill attlivet

förtidspen-åren föreinkomstminskning de sistarealvissvidkännas en
rela-innebärfyratvå åren debästavarför desioneringen senaste enav
för-beräkna sinhänvisas tillindividenochantagandepoänglågtivt att

aktivadel dentidigareinkomstår underutifrån faktiskamån 15 aven
poängomrälcningtillämpandetmedår ochidessatiden. Att av

år bakåt i tidenåtskilligaprisnivåårs liggerrespektiveomräkning till
förmånen.utgåendedenförsämringytterligareinnebärakan av

kommerförmånen beviljasrelativtindividen näri ställetOm är ung
innebäraarbetsmarknadenförankringenmånga fall den atti svagare

kunde för-nivå individenuppnått deninteinkomsterna ännuatt som
arbetsförmågannedsättningenintefå i livetsigväntat att avomsenare

medföljsamhetbristandedå dendrabbasindividerinträtt. Dessa av
utgåendeprisindexeringsamhället,istandardutvecklingen avsom en

lång tid.förmånen underhardeförmåner innebär, attgenom
innebärförtidspensionberäkningförföreslagnadetI systemet av

fyra bästaantagandeinkomstberäkningperioden förförlängdaden av -
mellan denskillnadernatvå fyraår för bästai stället att somavav sex -

vidförtidspensionerasålderårs och denvid 50förtidspensioneras som
avskaffandetsåFramförallt innebärgenerellt.minskarårs ålder60 av

toppår får betydligt mindreenstaka30-års reglernaoch15- att genom-
följsamhet50-årsåldem. denGenomipensionerasför denslag som

utgående pensioner,föreslås gälla förinkomstutvecklingen,med som
år få deli relativtförtidspensionerasockså denkommer attungasom

såinte blirså skillnadernasamhälletstandardökningen i stora,attav
lång förtids-tid medeftertillämpas,prisuppräkningendast ensom om

pension.
beräk-skillnaden mellanprocentuelladentabell 20.3I presenteras

föreslagna.och denuvarande reglerenligtförtidspensionenningen av
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helaRedovisningenårets ersättningar.förstaBeräkningarna avseravser
förmåner.

vid förtids-mellan nettoersättningprocentuell skillnadGenomsnittligTabell 20.3
nettoersättninggenomsnittligde föreslagnaregler ochi nuvarande samtpension

åldrarkvinnor i olikaregler. Män ochenligt föreslagna

Genomsnittlig nettoersättningskillnad mellanProcentuell en-nya
årligt regler. Kroch gamla regler pernya

Ålder MänKvinnorMänKvinnorvid be-
viljande

51 70051400-15,3%år -15,7%19-24
65 20061 400-4,2%-3,6%25-29
72 90067 400,6%-2,5% -l30-34
75 00068 600-4,7%-4,5%35-44
83 70069 700-4,4%-5,0%45-49

20070 100 88-4,1%år -4,6%50-54
91 300-3,5% 70 700år -1,2%55-59
91 90069 800år -2,1%+2,7%60-64

30069 800 89-3,1%-0,3%Totalt
förmånen.året beviljandeteftergenomsnittlig nettoersättningUppgifternaNot: avavser

visar lägreinnebär tabellenersättningsreglemaföreslagnaDe er-som
åldersbero-i och med denallraframför allt för desättningar yngsta,

också drardock dengarantinivån.ende Denna störstär nyttasomgrupp
ochutgående förtidspensionerindexeringenden föreslagna avavav

regelförändringensföreslagnadengarantinivån. tabellen visarSom är
ungefär degenomsnittliga ersättningarpå kvinnor ochpåverkan mäns

äldsta. och medbland de allra Iåldersgrupperallai attutomsamma
förtidspensio-vanligaste blandde i särklassåldersgrupperdessa utgör

avseendede totala siffrornafår genomslagdetta docknärema stort
smårelativt skillnadernaoch Deskillnaden mellan kvinnor män. avse-

genomsnittligapåverkan på kvinnor ochende regelförändringens mäns
mellansåledes skillnader föreliggerdenettopensioner gör att stora som

bibehålls. speglar skillnaderSkillnadernagenomsnittliga ersättningar
naturligaoch kan därföroch inkomstermellan kvinnor mäns ses som

utjämningDock sker vissinkomstrelaterad förtidspension.vad enavser
också mellanåldersgruppema, där skillnadeni de äldsta, och största,

ersättningarkvinnornas och störst.ärmännens som
uppvisar vad gällerde äldsta kvinnornaavvikelseDen stora som

enligt nuvarande eller före-beräknadskillnaden mellan ersättningen
regler missgynnarutformningen dagensregler berorslagna att av
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delar sinaunderharkvinnornablandåldersgrupper storadem. Dessa av
frånkraftigtavvikerdelsförvärvsmönsterhaftyrkesaktiva liv ett som
för-Detkvinnornas.från deavvikersannoliktdelsmännens, yngre

och 30-15-tillämpandetinneburithaft harde har attväwsmönster av
saknatde haOfta kanersättningar.lågamycketgivit demårs reglerna

år med inkomster15färrehafthainkornstår och dessutom än30 som
deltidsarbeteintekanskeochheltidsarbete,någon typ ensmotsvarar av

underhaft inkomsterde hakanomfattning. Däremotnågoni större
fårantagandepoängår deåren. Deyrkesaktivadedelen somavsenare

fördock interäckerförtidspensioneringen attvidsigtillgodoräkna
hävdarUtredningentidigare.inkomsteravsaknadenkompensera av

deexempelarbetsfömiåga, tillförlusten runttidigare nämnts att avsom
förhållande tilliersättningbörförtidspensioneringinnebär60, gesom

innebär högrekvinnordessavilket förgår förlorad,inkomstden ensom
nuvarandedenersättning systemän ger.som

regel-påverkasindividerenskildavilketillustrera sättFör avatt
för-individerolikatvå hurfigurerföljandeiredovisasförändringarna

förtidspensio-beräkningiskillnaderolikavadsigdelar stora avavser
ocksåframgårregler. figurernaIföreslagnanuvarande ellerenligtnen

avseende.i dettaåldersgrupperolikahur utser

förtidspensionskillnader mellanprocentuellamed olikaindividerAndelen1Figur stora
Kvinnorföreslagna.nuvarande regler ochberäknad enligt

25,00%

20.00%

15,00%

0.00%1

5,00%

0,00%
-10till-20tillMindre

+20 än+1000än-20

gamlareglermed ochberäknadskillnadmellanersättningProcentuell nya
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förtidspensionmellanskillnaderprocentuellamed olikaindividerAndelenFigur 2 stora
föreslagna. Mänochnuvarande reglerberäknad enligt
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16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

MertillOtill +10lill 0till -10Mindre -20
An+20+10-10 0än-20
+20

gamlareglermed ochersättningberäknadmellanProcentuellskillnad nya

de flestaovanstående figurer ärbildengenerella attDen an-gersom
någotellerreglernade föreslagnautfallfår något bättre etttingen ett av

medvadåterigen viktigtutfall. Det poängtera attärsämre att avsessom
någoninteförlorareoch"vinnareutfallochbättre sämre samt avser

Beräkningarnaförtidspension.uppbärredanförändring för dem som
denpåverkasersättningenvilketbeskrivaendast sättatt av omavser

Någotföreslagna.med deellerreglernanuvarandemed deberäknas
annorlundalitedockBildenreglerna.på föreslagna"förlorar de ärfler

äldstaDeoch de allrakvinnornaframföralltäldstaför de allra yngsta.
kvin-Blandde liteutsträckningnågot mindre än"förlorar" i yngre.

ålders-majoritet i dennaiså "vinnama"medtill och ärdetär attnorna
andel "storaockså obetydliginteåldersgrupp finnsI denna engrupp.

årtill 24de uppBlandreglerna.på föreslagnadevinnare" yngsta
dockmajoritet.klar Denna ärmycket"förlorama" idäremot är grupp

till denorsakendominerandeabsolutliten.framgår mycket Densom
regel-föreslagnaförtidspension i detfårandelen sämrestora som en
dessaIgarantinivån för delägredessa denverket bland är yngre.

hunnitsällanförtidspensioninkomstgrundadnågonharåldersgrupper
minnasviktigtåldersgrupp detdennabetraktandeintj Vid är attav

beviljandet.förtidspension efteråretsförstaendast visar detfigurenatt
ålderefterupptrappningengarantinivå och meddels istigandeMed en

samhälletstandardökningen itillsamhetenårs ålder och följtillfram 29
verketsjälva"vinnare". Istället äridenna ettkommer att avvaragrupp

förmåntillomfördelning skervissprincipiella inslagförslagets att en
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utfall harbättreDerasförtidspensionärer.blirtidigtdemför just som
iinkomstutvecklingentillföljsamhetbättredock formen sam-av en

reglervad dagenshället än ger.
i tabell 20.4redovisning relaterasovanståendekompletteraFör att

kvinnoråldersgrupper föri olikanettoersättningamagenomsnittligade
nettoinkomst mättgenomsnittligatilloch män genom-somgruppens

åren före be-bästa defyranettoinkomst desnittlig senaste sexav
respektivePå så beräknasförmånen. sättviljandet genom-gruppsav

kompensationsgrad.snittliga

nettoersättningförhållandet mellankompensationsgradGenomsnittlig20.4Tabell
Män ochföreslagna.denuvarande regler ochiñrtidspensionnettoslutlön vidoch

åldrarolikakvinnor i

Kompensationsgrad det före-inuvarandeKompensationsgrad i
slagna systemetsystem

Ålder MänKvinnorMänKvinnorvid be-
viljande

347%337%375%år 367%22-24
132%174%134%180%25-29
100%96%101%år 98%30-34
109%108%112%år 113%35-44
92%92%97%96%45-49
86%85%91%år 90%50-54
77%85%82%år 87%55-59
76%84%79%år 82%60-64
80%86%87% 84%Totalt

för-året beviljandetefterkompensationsgradgenomsnittligUppgifternaNot: avavser
månen.

för såväl kvinnorkompensationsgradema mänhurTabellen visar som
högamycketdet föreslagnai ärsåväl det nuvarandeoch i systemetsom
bådamellan deårs ålder. Skillnadernatill 44åldersgruppernaför upp
högasärskilt Deavseendei dettatycks heller inte stora.systemen vara
måttanvändbartsärskiltgrad intekompensationstalen antyder är ettatt

lågapå förhållandevisdeberoråldersintervall. Dettai dessa genom-
garantinivåförtidspensionvilket innebärinkomsternasnittliga att en

45 ochmellankompensation. För demIOO-procentiginnebär överen
åldersgruppochi respektivekompensationsgradenår54 är system re-

innebärföreslagnaDetkvinnor ochlika mellanlativt systemet
åldersgrupperåldrar. övrigakompensationsgrad i dessa I ärdock lägre
kompensations-skillnaden iökarföreslagnadetmönstret systemetatt
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det åstadkommeroch samtidigtgrad mellan kvinnor män ensom
åldrar.mellan olikamindre skillnad

får sammanblandas medkompensationsgraden inteObservera att er-
inte heller tolkas hursättningsnivån. Kompensationsgraden bör som

går grund nedsättningenförloraddel den inkomststor avsom avav
får kompensationsgraderarbetsförmågan i ersättning. Deindividensom

illustrera skillnaden mellanendast avseddaredovisas är attsom ovan
båda genomsnittsberäkningde för olika Densystemen somgrupper.

med mycket låga inkomsterfår följd enstaka inidvideranvänds till att
överstiger Obser-få kompensationsgrader vida 100kan procent.som

åldersgruppi tabellen vissdock de beräkningaratt som avser envera
exakt vadbland exempel kvinnornatill motsvaras av-av samma grupp

båda innebär genomsnittsbe-beräkningen för Detta attsystemen.ser
beräkning kompensationsgrad förräkningen lika mycket vid"störs" av

båda systemen.

.Sjukbidragstagare

regeländringama deinnebär de föreslagnatidigare redovisatsSom att
i föreslagna skulle hasjukbidrag och deti dag uppbär systemetsom

någotfår förbättradlångtidssjukpenning genomsnitti nettoersätt-en
tagits till ändrade regler vadning. Då har hänsyn emellertid inte avser

jämföraskäl inte helt adekvat enbartbostadsstöd. dettaDet är attav
dock särskiltutgår. avsnitt redovisasden ersättning I ett senaresom

Följandebostadsstöd i dennaeffekterna ändrade regler för grupp.av
sjukbidragnettoersättningen vidtabell skillnaden mellan20.5 redovisar

långtidssjukpen-och motsvarande vidberäknat nuvarande reglerenligt
Redovisningen endast helaning reglerna.enligt de föreslagna avser

förmåner.
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sjuk-nettoersllttning vidmellanprocentuell skillnadGenomsnittlig20.5Tabell
långtidssjukpenning samtreglerna vidföreslagnaregler och denuvarandeibidrag

åld-olikakvinnor iochregler. Mänföreslagnaenligtnettoersättninggenomsnittlig

rar

nettoersättningGenomsnittligmellanskillnadProcentuell en-nya
regler. Krligtgamla regleroch nya

Ålder MänKvinnorMänKvinnorvid be-
viljande

51 50051 100-17,2%är -l7,8%19-24
0007166 200-0,9%-2,8%år25-29
70076100700,0%,4%år -l30-34
9008575 800+2,5%år +0,9%35-44
8009478 700+4,7%år +2,4%45-49
7009770080+3,5%+3,7%50-54

20010260083+6,1%+3,4%55-59
10340078 400+12,2%+6,2%år60-64

1008575 000+1,6%-0,7%Totalt
förmånen.året beviljandetefternettoersättninggenomsnittligUppgifternaNot: avavser

ochersättningsamband mellantydligtfinnshur detvisarTabellen ett
långtidssjuk-i formersättninggenomsnittligadenålder vad avavser

föreslagnafå deenligtskullesjukbidragstagaredagenspenning som
förstärksregelsystem,i dagenssamband finns ävenreglerna. Detta men

förtidspensionärerfrånskillnadtillObserveraytterligare. att gruppen
år. I35 49åldrarnaisjukbidragstagamablandtyngdpunktenligger -
smårelativtdeså däravförändringstalen inteåldrardessa stora,är

vadskillnadgenomsnittligaregelsystemensmellanskillnaderna avser
generelltregler tycksFörändringenstorlek.ersättningarnas varaav

åldersgrupper.kvinnor iförförbättre män än samma
spridningenÄven studeraviktdetkanför denna attvara avgrupp

föränd-nettoersätmingengradvilkeniindivider vadolikamellan avser
två figurer.i följandeillustrerasändrade regler. Dettavidras
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sjukbidragmellanskillnaderprocentuellaolikamedindividerAndelenFigur3 stora
Kvinnorföreslagna.enligtlângtidssjukpenningochreglernuvarandeenligtberäknat
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12,00%
16-18I1°°°% 1024
25-29

00%8 3034I
3544n

0,00% 4549r:r
50-54n
55-59I11.00%
60-65I

2,00%

0,00%
rm Mer+10ormtill 0-10-zorrrrMindre

an+20+100-10an-20

reglerochgamlaberäknadmedmellanersättningskillnadProcentuell nya

sjukbidragmellanskillnaderprocentuellamed olikaindividerAndelen4 storaFigur
Mänföreslagnaenligtlångtidssjukpenningochreglernuvarandeberäknat enligt

12,00%

10.00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
lIII Mertill +100till 0till -10Mindre -20

än+10 +200-10än-20

reglerochgamlaberäknadmedersättningskillnadmellanProcentuell nya

bådai deockså går utläsaochtabellenframgickSom attsomovanav
iskillnadenålder ochmellan ersätt-sambandföreliggerfigurerna ett

vadfår liksomhär,allradebåda regelverken. Förenligt dening yngsta
för-garantinivån genomslag. Iden lägreförtidspensioneringen,gällde

regelför-åstadkommerförtidspensionernagälldevadhållande till som
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variation vad gäller indi-sjukbidragstagareiändringen störregruppen
viduella utfall.

förhållandet nettoersättningkompensationsgrad mellan20.6 GenomsnittligTabell
sjukbidragsgruppen i nuvarandeförlångtidssjukpenningnettoslutlön vidoch

åldrarkvinnor i olikaföreslagna. Män ochregler och de

Kompensationsgrad i det före-nuvarandeKompensationsgrad i
slagna systemetsystem

Ålder MänKvinnorMänKvinnorvid be-
viljande

179%197%202%226%22-24
130%115%134%år 121%25-29
120%103%122%år 106%30-34
98%93%år 94% 99%35-44
91%93%91%93%45-49
84%84% 89%88%50-54
82%91%år 88% 79%55-59
82%96%74%60-64 92%

100%96%101%97%Totalt
året beviljandet för-kompensationsgrad eftergenomsnittligUppgifternaNot: avavser

månen.

bland kvinnor ochåldersgrupperolikakompensationsgradDen som
tvålika för derelativtfår båda jämfördai de ärmän utomsystemen

åstadkommer det föreslagnaåldersgruppema. Bland dessaäldsta sys-
inne-det nuvarande. Sammantagetkompensationsgradhögre äntemet

mellanmindre spridninginnebärföreslagnabär detta det systemetatt
kring kompensa-kompensationsgrad. kommentarerFörolika gruppers

måttetanvändandeallmäntochtionsgrader 100över procent av seom
förtidspensionärema.avseendemotsvarande tabellunderovan

Långtidssjukskrivna

studerautredningen haft möjlighetframförts har intetidigareSom att
i dagensregelsystem för deneffekterna förändratett grupp somav

sjukpenning. effekterlångvarigt sjukskrivna och uppbär Deärsystern
genomsnittligaavseende skillnader mellanredovisats ersätt-ovansom

hållaiåldrar och kan dockningar i olika för kvinnor män antas stort
allraersättningen bland deför denna Möjligen kanäven yngstagmpp.
ersättning inågot bland dem i dag uppbärmisstänkas högre somvara

individersjukbidraget i dag för vissaform sjukpenning eftersomav
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fungerarinkomstsjukpenninggrundande ettlåg eller ingenmed som
dettaarbetsförmåga. Dock kanlångvarig nedsatt mot-grundskydd vid

in-stadigaviss tidskrävsföreslagnai detdetverkas systemetatt enav
nivå. Vadhöghamnaskalångtidssjukpenningenförkomster enatt

vidsjukpenningmed ävendagensmellanförändringarna systemavser
individuellaiföreslagnaoch det ut-sjukskrivninglångvarig termer av

Övergången tilluppkomma.förändringar att tanågrafall bör inte stora
docktid kommerlängreunderintjänadetill inkomsterhänsynstörre en

beräk-deersättningen. Isänkninggenomsnittligvissinnebära avatt en
1,5till cirkauppskattassänkning kunnathar dennagjortsningar som

skulle före-detanledningdock ingenfinns attDet att troprocent.
sänkningdennamellan hur ärskillnadsystematisknågonkomma stor

tidigarefrån vadålder, bortsettersättningsberättigadesoch den som
allrade yngsta.sagts om

inkomstvid olikaEffekter

ochkvinnormellanskillnader mänrörandevadmedlikhetI sagtssom
förmånerberäkningförreglerförändradeskälfinns tro att avattovan

lågin-ellerhög-individberoende ärbetydelsefår olika om en
tid,inkomstmönstret överanledningfinnsDetkomsttagare. att tro att

indivi-mellanbottenår, varierarochförekomstenexempeltill topp-av
inkomstlägen.olikader i

olikamedindividerförinkomstmönstrethurStudier grupper avav
Resultatetutredningen.förgenomförts inominkomstläge har avramen

så-genomsnittligt fördetvisarStudiernai Bilagaredovisasdessa att
realin-höjningarmärkbaraovanligt medkvinnorväl ärmän avsom

sänk-märkbaraoftaskerårs ålder. Tvärtom45-50efterkomstema
års ålder. Dettaefter 55-60realinkomstemagenomsnittliganingar av

års ålder med dagensvid 45-50förtidspensionerasdeinnebär att som
redovisas iStudiernaöverkompenserade.bliregelverk riskerar att som

drag detiinkomstmönster oavsettvisar detta ärbilaga storaatt samma
inkomstläge.

beräkningssättmellan deföreliggerskillnaderrelativtDe stora som
nedsättninglångvarigvidföreslår ersättningförutredningen avsom

inkomstermed olikaindividermellanskillnaderarbetsförmågan gör att
föreliggerskillnaddenredovisasföljandeI detbör analyseras. som

föreslagna föroch deberäkningsreglernuvarandemellan det systemets
innanindivid harinkomstvilkenavseendemedolika er-engrupper

uppbäras.börjarsättningen
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ersättningsperiodennettoinkomst föremed olikaförEffekter grupper

ersättningändrade regler föreffektenföljande redovisas hurdetI av
på vilkenberoendeolikaarbetsförmåga förvid nedsatt ut grupperser

Nettoinkomstenersättningsperioden. ärhar föredenettoinkomst upp-
årende fyra bästaindivideninkomsten förgenomsnittligadenmätt som

utgå. Individema harbörjadeåren ersättningenförede senaste sexav
och denförtidspensionärerolika Föri fyradelats in somgruppgrupper.

in-kvinnor ochförsjukbidragstagare män ärdagi utgör samt
i in-indelningenberorolika.delvis Dettakornstintervallen att

för-inkomsterenskildaden ärefter hurkomstintervall gjorts gruppens
kalladnedanbestår såledesfyradelade. De en gruppav;grupperna
mångatillräckligtinte haroch därförår eller21OGrupp är yngresom

valtsdetnettoinkomstinkomstår för beräkning sättmöjliga somav
25består de cirkalågår, Gruppfyra bästa avsomgruppav sex en

med de cirkahögGruppinkomster,med lägstprocent gruppen annan
slutligenochinkomsternahar de högstaindivider25 procent ensom

två sistnämndamellan demed inkomstermedelGruppsista grupp
ingå eftersomredovisningeninte ikommerGrupp 0 attgruppema.

enligt den metodefter inkomst,gruppindelamöjligaintedessa är att
valts.som

nettoersättningenfrån skillnaden mellanutgår delsRedovisningen
kompensationsgradvilkenregler, delsenligt olikaberäknad upp-som

nettoersättningens andelregelsystemennås i de olika mätt avsom-
detNettoinkomsten sättbeviljandet. uppmätsförenettoinkomsten

gruppindelning.beskrivnaförtill grundligger ovansom

örtidspensionärerF

direktfinns reglersåväl det föreslagnaiI dagens styrsystem somsom
in-arbetsförmåga och reglerutgå vid nedsattskaersättningen somsom

riktade till dennaspecifiktersättningarkompletterandedirekt, via
den inkomstbidrag, berorersättningar ochallmännasamt som avgrupp

tillinkomstgrundad ochförtidspensionenindivid har. Själva ärensom
individenvilken inkomstutgår delvis beroendebostadsstödexempel av
olika in-påverkar individer ireglerförändradeanalys hurhar. En av

följande tabell 20.7utföra. Ikomstintervall därför intresseär att re-av
får iförändrade reglernapåverkan degenomsnittligadovisas den som

respektivepå och förberoende nettoinkomstersättning mäntermer av
tagits tilldessa beräkningaringen hänsyn iObserverakvinnor. att

utgår till respek-mycket bostadsstödförändringar i hureventuella som
individ.tive
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vid förtids-nettoersättningmellanprocentuell skillnadGenomsnittlig20.7Tabell
genomsnittlig nettoer-reglerna samtföreslagnaoch denuvarande reglerpension i

inkomstintervalli olikakvinnorMän ochregler.föreslagnaenligtsättning

nettoersättningGenomsnittligmellanskillnadProcentuell nya
Krregler.enligtgamla regleroch nya
MänKvinnorMänKvinnorföreNettoinkomst

beviljandet
67 10058 500-12,4%-l,5%lågGrupp
92 40069 700-2,0%-0,9%medelGrupp

20011799 400+3,2%+4,3%höLGrupp

tycks de för-nettoinkomstereller högamedelhögamedindividerFör
förersättningrespektive högrenågot lägreinnebärareglernaändrade

inkomstgrupperiindelningenObserverakvinnor.såväl attmän som
individ medinnebärvilketbeskrivits, attpå det sätt engörs ovansom

högahar likanödvändigtvisintekvinnornablandnettoinkomsterhöga
medFörinkomstgrupp.motsvarandeiinkomster männen gruppensom

mellaneffektregelförändringens avsevärtskiljer siglåga inkomster
låga in-meddelhelvarför mäntillförklaringoch Enkvinnor en

mycket lägrefår såförmånen ersätt-beviljandetförekomster strax av
för be-altemativregelnnuvarandedenföreslagna äri detning systemet

beräkningvid dennadevilldetantagandepoäng, säga atträkning av
får enligt deKvinnornai livet.från tidigareinkomstersigtillgodogör

i denliggertill dettaFörklaringenersättning.högrereglernaföreslagna
in-lägstai denkvinnorflertaletgarantinivån berörföreslagna som

motsvarandeiutsträckningmindre männenikomstklassen grupp.men
hålla i minnetviktigtdetanalyserasförändringstal är attdessaNär

depraktikeni ärnettoinkomstema mätspå vilket sammadet sättatt
föreslagnai detförtidspension systemet.beräkningvidanvänds avsom

regelsystemdetsärskiltindivider gynnatsinnebär somDetta att avsom
före-med deförsämringfåautomatik kommermeddagi attfinns en

in-två särskilt högaindividexempeltillOmreglema.slagna genomen
får högförtidspensioneringenföregårårfyraunder de enkomster som

inkomstår intetvå sär-dessaregler,dagensenligtförtidspension men
enligtochtid, kommerlängre ut-underinkomstenspeglarskilt väl en -

anledningfinnsDetbli lägre.ersättningenböruppfattningredningens -
utsträckning tillrelativtiåterfinnsindivider stordenna typtro attatt av

låga nettoinkomster.medexempel i mängruppen
genomsnittlig kompensa-vilkenredovisastabell 20.8följandeI

förenettoinkornstochnettoersättningmellanförhållandettionsgrad
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beviljandet det nuvarande beräkningsreglema och de föreslagnasom
reglerna för de olika inkomstgruppema.ger

Tabell 20.8 Kompensationsgrad för kvinnor och med olika nettoinkomst imän nu-
varande och föreslagna regelsystem för beräkning förtidspensionav

Kompensationsgrad enligt Kompensationsgrad enligt före-nuva-
rande regler slagnaregler

Nettoinkomst före Kvinnor Män Kvinnor Män
beviljandet

lågGrupp 133% 123% 131% 109%
Grupp medel 72% 72% 71% 70%
Grupp hög 68% 70% 70% 72%

såvälI det föreslagna det nuvarande kompensations-ärsystemetsom
lågagraden för dem med inkomster hög och överstiger 100%. För stora

ingårdelar dem dessa inkomstintervalli dock kompensa-ärav som
dåligt måtttionsgraden effektivitet, eftersomett ersätt-systemets en

ning endast kompenserar förlusten lågadessa inkomster skullesom av
lågaför för medge skälig levnadsstandard. dem medFörattvara en

högre inkomster innebär det föreslagna utjämning kom-systemet en av
pensationsgraden mellan olika Förklaringen till detta ligger igrupper.

ersättningsnivån i det föreslagna den för alla in-äratt systemet samma
komster med dagens folkpension i praktiken innebär högre ersätt-en
ningsnivå för inkomster under visst belopp basbelopp,1 framförett
allt för ogifta.

Sjukbidragstagare

På motsvarande redovisas hur den i dag till-sätt som ovan grupp som
hör påverkassjukbidragstagare de föreslagna reglerna be-gruppen av

påroende vilken nettoinkomst de har före beviljandet fönnån. Ob-av
det särskilt viktigt i detta sammanhang minnas be-äratt att attservera

räkningarna endast ersättningen för nedsatt arbetsförmåga. Så-avser
ledes ingen hänsyn till ändringen i reglerna avseende bostadsstöd.tas
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sjuk-vidnettoersättningskillnad mellanprocentuellGenomsnittlig20.9Tabell
långtidssjukpenning samtvidreglernaföreslagnadeochreglernuvarandeibidrag

in-i olikakvinnorochMänregler.föreslagnaenligtnettoersättninggenomsnittlig
komstintervall

nettoersättningGenomsnittligmellanskillnadProcentuell nya
Krregler.enligtreglergamlaoch nya
MänKvinnorMänKvinnorföreNettoinkomst

beviljandet
1006240058-8,2%-7,9%lågGrupp
2008990078+3,6%+3,6%medelGrupp
100123100113+10,8%+10,6%Grupp höL

förförändringlikainnebärregeländringen storframgårtabellenI att
för-devisar hurTabelleninkomstintervall.ikvinnorochmän samma

inkomstemastidigaredeförstärkninginnebärreglemaändrade aven
20.10tabellframgår vidarestorlek. Dettaersättningensbetydelse för av

för dessakompensationsgraden grupper.över

inettoinkomstolikamedoch mänkvinnorförKompensationsgrad20.10Tabell
respektivesjukbidragberäkningförregelsystemföreslagnanuvarande och av

långtidssjukpenning

före-Kompensationsgrad enligtenligtKompensationsgrad nu-
reglerslagnareglervarande

MänKvinnorMänKvinnorföreNettoinkomst
beviljandet

157%137%172%149%lågGrupp
78%79%75%76%medelGrupp
79%79%72%72%höLGrupp

iförtidspensionäremaförkompensationsgradengälldevadLiksom
välmindremåttetsåföreslagnade ärochersättningsreglerdagens

med vadOckså likhetilåga inkomster.medför demanvändalämpat att
reglernaföreslagnadeinnebär ut-förtidspensionärernagällde ensom

inkomster.högremeddemmellankompensationsgrademajämning av
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Långtidssjukskrivna

långtids-Som tidigare har utredningen inte kunnat studera denämnts
tvåsjukskrivna de redovisade Så-sättsamma som ovan grupperna.

svårareledes effekterna redovisa. antagandeOmär görsettatt attom
denna i inkomstavseende liknar sjukbidragstagare kangrupp gruppen

effekternadock rörande dessa användas uppskattning. Möjligen ärsom
inkomstfördelningen något långtidssjukskrivnaannorlunda bland de

detta påbör inte avgörande innebära effekterna inomsättett attmen
respektive inkomstklass inte ungefärligen desamma. jämförelseEnär
mellan dagens regelsystem det föreslagna skulle,och enligt vad som

något Någontidigare ersättningama blir lägre i genomsnitt.sagts, attge
anledning ornfördelningar mellan olika före-att tro stora grupper
ligger dock inte.

20.3.2 ersättningAnnan

på sarnhällsnivå,I likhet med effekter avseende utgifter för de system
arbetsförmågaanknyter till ersättning vid nedsatt effekterna förärsom

svåraindivider och fastställa. tidigare innebärSom nämntsattgrupper
sådana tvådock utredningens förslag effekter. förmånerDe största som

berörts bostadsstödet till pensionärer och arbetsskadelivräntor.är
Bostadsstödet till pensionärer BTP för den i dagensgrupp som

ersättningsnivånuppbär sjukbidrag avskaffas. Samtidigt höjssystem
Ävenlångtidssjukpenningen. garantinivå föreslåsden ärgenom som

högre dagens för alla de allra detta kommerTrotsän utom yngsta. er-
sättningen för individer så låg levnadsnivådel skäligatt atten vara en

upprätthållakan svår efter Så-bostadskostnaden betald.äratt attvara
ledes fåskulle avskaffande för dennaBTP oönskadeett av grupp
effekter inte situationen löses Utredningen föreslårsätt.annatom
därför långtidssjukpenningsärskilt bostadsstöd vid bör utredas.att ett

sådantKostnaderna för stöd skulle enligt utredningens uppfattningett
uppgåkunna till hälften den kostnad BTP har i dag försammantaget av

denna sådanUtredningens bedömning åtgärd fåskulleär attgrupp. en
till följd tillräckligt bostadsstöd åstadkommaför den skullett utan att
de kompensationsnivåerhöga dagens kan enskilda sjuk-systemsom ge
bidragstagare med BTP.

Så mycket knappt femtedel dagens förtidspensionärer harsom en av
i dag sin förtidspension samordnad med arbetsskadelivränta. I den ut-
sträckning framtidens förtidspensionärer uppbär arbetsskadeliv-även

kommer kostnaderna påverkasför dessaräntor förändringatt om en
sker ersättningen vid förtidspension. För enskild individ innebärav en
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ärarbetsskadelivräntahögre personenförtidspension omlägre enen
säkerhetmedmöjligtintedock attförmåner. Det ärbådatillberättigad
utgå tillkommer attarbetsskadelivräntormångahuruppskatta som
till demhördessamindreochförtidspensionärer änframtidens om

dagensiblir lägre änreglernaföreslagnadeenligtförtidspensionvilkas
regler.

reformeradedetiKonsekvenser20.4

ålderspensionssystemet
reformeradedettillkopplingarnaturligenharförslagUtredningen

föreslår iutredningenförändringarDeålderspensionssystemet. som
individskonsekvenserdirektafårersättningsregler er-entermer av

konsekvenserockså indirektaarbetsförmåga,nedsattförsättning men
tillfälligtersättningenDelsålderspension. ärframtidaindividenspå

förgrunddärförochinkomst, ärendaindividenseller permanent
till-förreglerexplicitutredningenföreslårdelsålderspensionsrätt, mer

konsekvenserdehördelTillålderspensionsrätt. storgodoräknande av
ålders-reformeradedetfårersättningssystemetföreslagnadetsom

utgiftsnivånsammanlagdaoch denindividenbåde förpensionssystemet
Så-redovisatsharstorlek. Dettaersättningamas ovan.medsamman

får deldeoch förtotaltersättningarnasänkta somfår grupperdeledes
individ-deIlägre.blirålderspensionenföljd ävendessa attsomav

be-efteråretersättningenendastdockredovisats äreffekter ovansom
mångaunderförtidspensionuppbärdemFöruppvisade.viljandet som

förtids-höjdsåvältillbidraindexeringenföreslagna attdenår kommer
föreslagitvidareharUtredningenålderspensionsrätt.ökadpension som

Iinkomst.pensionsgrundandeskagarantibelopp utgörautgåendeatt
medarbetetihittillsgjortsställningstagandendetillförhållande som

kost-dettaålderspensionssystemet ärreformeradedet eninförandet av
högreberörsindividerdeföreffekt ennadshöjande gersomsom

pensionsgrun-detföreslagitocksåhar attUtredningenålderspension.
uppbärindividerdetillgodoräknasfårnormalt sombeloppdande som

årsfrån 60tillgodoräknasupphörförtidspensioninkomstrelaterad att
ålders-och lägreålderspensionförkostnaderlägreinnebärålder. Detta

deeffektensamladedenförFörutsättningenvissa. att avförpension
ålderspension ärinnebäraska sämrelagtutredningenförslag ensom

för dengenomslagfårförslaget störstdelensistnämndadendock att av
föreslagits är,regel60-årsdenmedAvsikten somenskilde. som
ålderspensionsavse-överkompensation idenundvikatidigare sagts, att
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ende realt säkrad antagandeinkomst den grund förutgörsom en ger om
ålderspension för de sista åren övergångenföre till ålderspension.

Sammantaget utredningens förslag omfördelning ålders-utgör en av
frånpensionsrätt dem uppbär ersättning under kort tid förestraxsom

övergången ålderspensiontill till dem uppbär ersättning undersom
lång tid framför allt förtidspensionen på garantinivå.ärom

sammanlagdaDe kostnaderna förslaget innebär i termersom av
ålderspension ålderspensioneringför dem före någonuppbär desom av

ingårersättningar i utredningens förslag oförändrade iantassom vara
förhållande till de ställningstaganden gjorts rörande det reforme-som

ålderspensionssystemet.rade enskildaDe inslagen i förslaget verkar
håll förhållandeolika i till ålderspensionen. Enligt de beräkningar som

ålderspensiongenomförts rörande utgifter för i kost-är systemet stort
nadsneutralt.

20.5 Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan förtidspensionen för framtidenssägas att
förtidspensionärer kommer bättre ansluta till aktuella inkomsteratt
under perioden före förtidspensioneringen. kommer förnärmast Det
många äldre kvinnor påtagligtinnebära högre förtidspension. Föratt en

del med inkomstprofil livet högamed inkomster imän överen en
början och lägre slutet blir det nivå.lägre fårDe förtids-mot en som

Åpension tidigt i livet fåkommer lägre ingångsnivå. andra sidanatt en
innebär följsarnheten med den allmänna inkomstutvecklingen förbätt-
ringar för äldre förtidspensionärer varit förtidspensionärer storsom en
del livet. För den tidigt förtidspensioneras på grundnivå till-av som
kommer förbättringen följer ålder.som av

Även ålderspensionsrätten blir bättre för den förtidspensionerassom
tidigt, vilket kan finansieras med den tendens tillsägas överkom-att
pensation i dag finns för dem förtidspensioneras 50-årsisom som
åldern avskaffas.

sjukbidragetAtt avskaffas kommer individnivå innebäraatt att
sjukskrivningen helt enkelt fortsätter. Att ersättningen beräknas på ett
fastare underlag några års inkomsthistoria kan i det individuellaav
fallet innebära både förbättringar och försämringar vid själva ornräk-
ningen. Oftast och i genomsnitt borde det bli försämring. Attsmärreen
folkpensionen och de särskilda skattereglema för pensionärer försvin-

kompenseras för dem med de allra lägsta inkomsterna och välner gott
högre grundnivå under delen livet. För demstörre haft in-av en av som

komster förtidspension ovanför grundnivån blir detstraxsom ger en -
åtminstone ingångsvis viss försämring. Det torde emellertid oftaen-
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i livet. Detidigtförtidspensioneradeblirsigröra sompersonerom
löneföljsam-kompenseradeblismåningomsådärmed avkommer att

heten.
gällerregelverketpåpekas: Detåterdetkan ny-Avslutningsvis nya

förtidspensionerade ärredan ärdemFörtillkommande sompersoner.
villkor.oförändradeprincipiskaövergångsreglemaavsikten geatt
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förKonsekvenser21

avtalsförsäkringarna

Sammanfattning
vidersättningarkompletterandedeförkorthetiredogörskapiteldettaI

arbetsmarknadenssjukdomgrundarbetsförmåganedsatt somav
avtalsför-Sådanakollektivavtal.kommithar överens genomparter om

svenska arbets-denanställdaallapraktisktomfattarsäkringar taget
sjuk-medtidunderinteregelutgårAvtalsförrnånemamarknaden. som

Närdagar.90sjukfallet ändet personefter varatpenning enatt mer
sjuk-förtidspension ellerbeviljatsharkollektivavtaletomfattas avsom

kompletterandebetalasförsäkringenoffentligafrån den av-bidrag en
talsersättning ut.

tilltilläggsförsälqingararbetsmarknadensmellan parterAvtalen om
slutitsharförtidspensionssystemetochsjukförsäkrings-allmännadet

konsta-Utredningendå gällde.lagreglerutgångspunkt i demed som
förslagetlångtidssjukpenninginföra samtförslaget omattattterar om

depåverkakommaförtidspension kan attmedtidunderarbetarätt att
delenövervägandeklartdenförmånema. Förkollektivavtalsreglerade

hadock inteförslagen attavtalen kommeromfattasdem avsomav
dockuttryckerUtredningensammanhang.dettaalls ibetydelsenågon

avtalsförsäkringarnasförproblemeventuellaförvissningenden att
kan lösasfall,liknandetidigare iskettvidkommande, sätt som

viktigtdockavtalen. Det parternaär attomförhandlingar gesavgenom
utredningensinnanreglernadetillavtalentid att nyagott anpassaom

i kraft.träderförslag

Avtalsförsäkringar121
.

påtillersättningföroffentligadeVid sidan somsystemen personerav
detarbetsförmågan finnsnedsättningdrabbatssjukdomgrund avavav

fack-avtal mellancentralaGenomersättningssystem.avtalsreglerade
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föreningar och arbetsgivarorganisationer regleras löner, ledigheter,
arbetsskadeersättningar, pensioner och andra anställnings-sjuk- och

alla anställda den arbetsmarkna-villkor för praktiskt svenskataget
många frånsituationer kompletteras ersättningama de offentligaden. I

socialförsäkringama de kollektivavtalade ersättningama. Egen-av
såvida sidanföretagare omfattas inte, de inte har anställning viden om

verksamhet, och givetvis inte heller dem aldrig blivitsin egen som
påetablerade arbetsmarknaden.

fram sedan 1960-talet finnsAvtalsförsäkringarna har vuxit och över
Försäkringarna obligatoriska för demhela arbetsmarknaden. ärnästan

avtalsområde. Någontillhör visst riskselektering häl-ett genomsom
soprövning sker inte riskerna sprids hela avtalskollektivet. För-utan

områden såsäkringarna samordnade mellan olika rättigheterär att upp-
områdearbetade kan föras till vid byte tillöverett ett annat en ny

avtalsområde.anställning Utformningen finansiering,annatett av
ersättningsregler skiljer sig arbetarekvalifikationsvillkor, mellanetc.

Genomgåendemellan privat och offentlig sektor.och tjänstemän och
-liksombygger dock avtalsförsäkringama de offentliga social-

inkomstbortfallsprinczpen. stårförsäkringarna Ersättningen i rela--
Finansieringen sker proportionellation till den tidigare lönen. genom

avgifter lönen.avtalsenliga på
allra flesta arbetstagare har till avtalsenlig ersättning förDe rätt en

långvarigt Avtalsersätt-det fall de blir sjuka eller funktionshindrade.
dåningen fungerar komplement till den sjukpenning eller för-ettsom

fråntidspension betalas det offentliga totalaDen ersätt-systemet.som
fönnånstakblir därför högre för inkomster till det s.k.ningsnivån upp

år de socialförsäk-7,5 basbelopp tillämpas i offentligaper som
fårringarna. Högavlönade anställda, främst tjänstemän, dessutom er-

inkomstdelar ligger detta tak.sättning för översom

21.2 Kompletterande avtalsförsäkringar
långtidssjukskrivningvid och

förtidspension

långvarigtAnställda sjukskrivna eller blivit för-harärpersoner som
tidspensionerade omfattas också kollektivavtalade förmånerav som
kompletterar den offentliga ersättningen. Försäkringsvillkoren varierar

avtalsområden.mellan olika
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LO-SAF-områdetinomAnställda

AMF-försäk-LO-SAF-området finnsarbetareprivatanställdaFör
avtals-dessaintressanta ärsammanhangi dettaDenringarna. mest av

grundAGS. Dennagruppsjukförsäkringen avperson som,enger
sjuk-tillharoch25 rätttill minstarbetsofönnögen procentsjukdom, är

tillförsäkring AFL ersätt-ävenallmän rättenligt lagenpenning om
sjukpenningtid och vidunderlämnasErsättningAGS.ning i form av

förtidspension.likställt medregleri AGSSjukbidragförtidspension. är
från densjukpenningmedtidunderavtaletutgår enligtErsättning

sjuklöneperio-detEfterenligt AFL.sjukperiodeni attfemtonde dagen
skilje-hadedagarfrån till 2814förlängdesjanuari 1997den 1den en

ändåavtalsförsäkringenenligtersättningfrågannämnd prövaatt om
dockfastslogSkiljenämndendagen.femtonde attfrånutgå denskulle

den 28:eutgå efterförstskulleändringenAGS efterenligtersättning
utgår med 75enligt AFLsjukpenningsjukperioden. Närdagen pro-av

motsvarandebeloppmedfrån AGSdagersättninglämnas ettcent
sjukpenningden13,3ellerprocentenheter,tioytterligare procent av

dagenden 90:eEfterförsäkringskassan.får frånförsäkradeden avsom
från AGS.ersättningnågonintebetalasAFLenligtsjukperioden

offentligafrån detsjukbidragellerförtidspensionharDen sys-som
må-i formavtalsersättningkompletterandeocksåfår enavtemet en

ersättnings-gällermedlikhetigraderasnadsersättning. Denna. som
arbets-nedsättningenpå storlekenberoendeenligtnivåerna AFL avav

från denutgångspunktmedbestämsMånadsersättningenförmågan.
sjukpenningensgrund förlåg tillsjukpenninggrundande inkomst som

detpå beloppvilkaexempelinsjuknandetillfället. Somstorlek vid
den 31sjukfall efterförmånadsersättningenkanhandlar nämnas attom

kr71 000inkomstsjukpenninggrundandevid1996december en
krvid 175 000kr,till l 443000 krvid 120uppgår till 75 kr,lägreeller

Månadser-kr.till 2 880och däröverkrvid 219 000och404 krtill 2
sjuk-denstorlekenmedkompensationsgrad varierarsättningens

16,5till12,6intervalleti procentinkomstenpenninggrundande procent
belopp.dettaav

församlingarlandsting,Anställda i kommuner,

normalfallet sjuklönisektornkommunalaanställda i denFör utges en-
avtalsgruppsjukför-enligtersättningAB,bestämmelserligt allmänna

pensionsavtalet PA-KL.enligtsjukpensionochAGS-KLsäkring
till 90 dagarsjukdomkortvarig uppvidnormalfalletiSjuklön utges

Ersättningsnivån 10enligt AFL.sjukpenningtid med motsvararunder
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lönarbetstagaren harlönen. Omden ordinarie öxer-procent somenav
så helasjukpenningenfyller sjuklönenbasbeloppstiger 7,5 att er-

mindrelönen. För85sättningen procentmotsvarar grupp an-enav
enigtdagersättning enligt AGS-KLtill sjuklönställda rätt utgesutan

LO-SAF-området. Omförbeskrivitsprinciper ar-ovansomsamma
månadser-eller sjukbidragfår förtidspensiontillbetstagaren rätt utges

med ienligt AGS-KLbasbelopppå lönedelen under 7sättning
LO-SAF-området.för Förbeskrivitsreglerhuvudsak ovansomsamma

överstigerhar löneller sjukbidrag ochfår förtidspensionden somsom
Sjukpensionenenligt PA-KL.sjukpension ären7,5 basbelopp utges

förtidspension/sjukbidrag och AGS-KL-bruttofönnån, vari inräknas
avgångenvid65-70cirkaersättningen, och procentmotsvarar av en

genomsnittlig lön.

Privatanställda tjänstemän

utgår industinenligtavtalsbaserade ersättningPrivattjänstemännens
pensionsavtal SAF-PTK-IIP. Dettahandelns tilläggspensionoch

förhållanden gälerannorlundaområdet till de delvisär anpassat som
LO-SAF-området. Denjämfört medarbetsmarknadenpå deldenna av

avtalson-lönespridningen inom dettaskillnaden denfrämsta störreär
näringslivet har inkomsterMånga inområde. tjänstemän öxer-som

fir-tillämpas i de allmännaförmånstak på 7,5 basbeloppdetstiger som
förmånerkollektivavtaladedetDärför finnssäkringama. ger er-som

Vidbasbelopp.överstiger 7,5inkomstdelarsättning för deäven som
gäller för den har löntill 90 dagarkortvarig sjukdom upp ensom

med sjuklörentillsammanssjukpenningenbasbeloppunder 7,5 att
försäkradeden larordinarie lönen. Om85 denprocentmotsvarar av

såsjuklönen sjukpenningenfylleröverstiger 7,5 basbelopplön som
lörenblir 85mellan dag 28-90totala inkomstenden procentatt av

den än90sjuk längrebåde under basbelopp. Föroch 7,5 äröver som
från under förutsättningutgå sjukpension IIP,dagar kan det enattav

basbelopp. skiktet 7,5-2Oöverstiger 7,5 Iförsäkrade har lönen som
mellan basbe-utgår med 65 och 20-30basbelopp ersättning procent

från utgår den får-Sjukpensionlopp med 32,5 ITP ävenprocent. om
utgårsjukbidrag. Förbeviljats förtidspension eller Dennasäkrade även

dåförhöjt basbelopp och rredtaket 7,5 basbeloppanställda under
pensionsgrundande inkomsten.15 denprocent av
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Statsanställda

påsjukdom ikortvarigersättning vidutgårinomanställdaFör staten
sjuk-arbetsmarknaden. Längreövrigadenprincip sätt somsamma

avtal hardessaEnligtoch PA-SPR.PA-91i avtalenregleradefall finns
sjukpension.tillförtidspensionhelbeviljats rättden arbetstagare som

utgårförtidspensionpartiellellerfått sjukbidragTill den somsom
sjukpension.förmåner tillfälligkomplettering till dessa

till-ochbåde sjukpensionvidKompensationsgraden densammaär
basbelopp7,5under ärpensionsunderlagsjukpension. Förfällig pen-

nivån 81basbelopp7,5-20skiktet ärsionsnivån I procent21 procent.
pensions-ligger däröverpensionsunderlaget äroch för delar somav

har be-förtidspensionenellersjukbidragetnivån Om40,5 procent.
proportionisjukpensiontillfälligförmånpartiellviljats utgesensom

förmånen.partiellatill den

avtalsförsäkringamaPåverkas21.3 av

förslagutredningens
till dettilläggsförsäkringararbetsmarknadensmellanAvtalen parter om

slutits medharförtidspensionssystemetochsjukförsäkrings-allmänna
då gällde.lagregleri deutgångspunkt som

försäkringssystemetoffentligadetinomreformerFörändringar eller
komp-slutitsde avtaltilloundvikligendärförleder nästan att omsom

någon riktning. Dettaipåverkaskommerersättningarletterande att
den ländradessjuklöneperiodenlängdensigvisade närsenast

tvistskiljenämnd fickföljd avgöratillvilket fickjanuari 1997, att enen
förändringarförhållande till detolkas iskullekollektivavtalethurom
avtalenmånga tillfällen harandraVidlagstiftningen.igjorts om-som

dramatik.förhandlats störreutan
kanföreslås betänkandetidetmedvetenUtredningen är att somom

kan kommaförmåner gällerkollektivavtalade attdemedföra att som
offentliganuvarandeenligt detpåverkas. systemetsDe sompersoner

sjukfallets be-prövningeftersjukbidragbeviljatsskulle haregler aven
förslag iutredningenshuvudregeln ienligtvaraktighet kommerräknade

sjukpenning eller,få behålla sin närsådan prövningstället utan en
innebärlångtidssjukpenning.år, få Dettasjukfallet attän ettvarat mer

samband medibehövakomma över systemetavtalen kan attatt ses
långtidssjukpenning.sjukbidragmed ersätts av

lång-medövergång tillpåpekasförtjänarDet ett systemattatt en
i för-fåpåverka relativtkommertidssjukpenning troligen att personer

decemberförtidspension. Den 31hari dagdet antalhållande till som
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sjukbidrag. Avstatistik cirka 52 000enligt1996 hade RFV:s personer
oktoberhelt sjukbidrag. I35 000,majoriteten,hadedessa närmare

sjunkit till ungefär 48 000sjukbidragstagarehade antalet1997 perso-
förtids-totala antalethelt sjukbidrag. Det000 hadedrygt 32ner, varav

knappt 420 000vid tidsjukbidragstagareochpensionärer sammavar
varit tämligensjukbidragstagare harårliga tillskottetDet avpersoner.

år Med undantagtillbaka i tiden.ungefär tjugokonstant avman serom
högrenybeviljade sjukbidragdå antalet änperioden 1992-1994, var

period varieratunder dennasjukbidragstagareantaletnonnalt, har nya
årentvå harårligen. De500 och 16 000mellan 13 senaste an-personer
med antaletkan jämföraspå 500 Dettaungefär 13talet legat personer.

årsjukbidrag sammanlagtochförtidspensionernybeviljade sammasom
fanns detdecember 199631uppgått ungefär 000 Dentill 39 personer.

år.tidsjukskrivna längrehade varit än43 000 ettnästan personer som
ITP-för-huruvida AGS- ochoklartmåste vidareDet anses som

påverkasförtidspension kommermånema vid ut-attatt personav en
föreslår skall gälla arbetautredningenmöjlighetnyttjar den attsom

avräkning inkomsternaförtidspension medmedunder tid mot pen-av
sionen.

förutredningen skall utarbetadirektiven harI ett systemattangetts
arbetsfönnåga Sjuk- och arbets-medlångvarigt nedsattersättning vid

utgångs-månadsersättningidéskissskadekommitténs SAK somom
förtidspen-såväl sjukbidraginnebar bl.a.förslagpunkt. SAK:s att som

ersättningsforrnmed tidsobestämdochskulle avskaffassion ersättas en
fått betydligtmånadsersättning. förslag torde haDetta störrebenämnd

fönnånema utredningsdennaavtalsregleradeför dekonsekvenser än
direktivenbakgrund det ilångtidssjukpenning. Motförslag till attav

hardem i dagskall skapas försåledes slås fast ett nytt systernatt som
svårt de förslagundvikaförtidspension detsjukbidrag och är att att som

försäk-påverka kollektivavtalsbaseradedekan kommaläggs att
ringarna.

ingår kompletteringar tillavtalarbetsmarknadensNär parter om
måste i beaktande möjlighetenalltidlagstadgade bestämmelser atttas

komma förändraslagstiftningen kande "Spelregler" sätter attuppsom
ingående. Sådana har skett tidigare ochändringarefter avtalets parterna

tillomförhandla avtalen så dedåhar löst detta anpassatsattattgenom
lagändringar. utredningensfast Detde regler slagits ärgenomnya som

de problemförhandlingar kan lösaövertygelse ävenatt parterna genom
medföra.lagda förslagen kan komma Somde utredningen attsom av

föreslår utredningen de änd-framgår plats i betänkandet attannan
år tordeföreslås kraft den januari 2001. Dettaringar skall träda i lsom

riksdagsbeslut införandetid efter ut-gott att ettparterna om avge om
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så bliravtal dessaomförhandla gällanderedningens förslag att an-
reglerna.till depassade nya
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EG-rätten22. l

ochEuropeiska unionenmedlem ijanuari 1995densedan lSverige är
socialreglerEG-rättsligabl.a. vissaockså bundetdärigenomär omav

fria rörlighetenangivet denartikelRomfördragets 48trygghet. I är att
skall inne-fria rörlighetoch dennaskall säkerställasför arbetstagare att

från medlemsstaternaarbetstagarediskrimineringbära allatt av
Rådetharartikel 51 i fördragetavskaffas. Inationalitet skallgrund av

den socialaåtgärder inombeslutaenhälligtmandatgivits trygg-att om
genomföra fri rörlighet förnödvändiga förområdehetens är att ar-som

tillförsäkrar migre-införadärvid särskiltochbetstagare ett system som
perioderallafamiljemedlemmaroch derasrande arbetstagare att som

för för-länderna läggsi de olikalagstiftningenbeaktas enligt samman
förmåner för beräkningtill ochbibehållandeochvärvande rätten avav

bosattaförmånema betalas tillförmånemas storlek utsamt att personer
bestämmelse harstöd dennatenitorier. Medinom medlemsstaternas av

tillärnp-1408/71EEGförordningenRådet framföralltantagit omnr
egenföretagareanställda,social trygghetförningen närsystemenav

Till dennagemenskapen.flyttar inomfamiljemedlemmareller deras
Änd-574/72.tillämpningsförordning nrförordning finns knutet en

konsolideradefinns i dejuni 1996före den 27beslutatsringar ver-som
harDärefterRådets förordning 118/97.iförordningarnasionerna nrav

ytterligare änd-beslutatsförordning 1290/971996 iden 27 juni omnr
ringar.

redan dentillämpliga i SverigeblevförordningarnanämndaDe
gäller fort-EES-avtaletdå trädde i kraft.EES-avtaletjanuari 19941

Vid tillämp-och Liechtenstein.förhållande Island,i till Norgefarande
således reglergällerförordningarnaningen de angivna gen-sammaav

i Europeiskamedlemsstaternadessa gentemottemot tre stater som
unionen.

egenföre-fråga anställda ochtillämplig iFörordning 1408/71 är om
flerai elleromfattats lagstiftningeneller haromfattastagare, av ensom

medlemsland. Förord-imedborgaremedlemsländer och är ettsom

1997:166005./l7
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inombosattaeller flyktingarockså statslösa äromfattarningen ensom
ochfamiljemedlemmarvidare förgällerterritorium. Denmedlemsstats

flyk-statslösa ochanställda, egenföretagare,sådanatillefterlevande
tingar.

tillsyftarinnehåller regler1408/71Förordning att sam-genomsom
den socialasäkerställalagstiftningmedlemsstaternas trygg-ordning av

enlig-iAvsiktengemenskapen.inom är,flyttarheten för personer som
underlättaRomfördraget,artikel 51 iföreskrivits ivad atthet med som

förordningenomfattasoch derörlighetenfriaden att avsompersoner
väljerdedärförtrygghetensocialaförsämring i denfåskall attinte en

avseddadäremot inteReglernarörligheten. attden fria ärutnyttjaatt
vilkabeslutasjälvamöjligheterpå medlemsländernasinverka att om

tillförvillkorenochi landet rättskall finnasförsäkringssystem omsom
intereglernasåsocialförsäkringsförmåner, längeolika gessom

medborgarskap.avseendemedverkandiskriminerande t.ex.
ochsocialförsäkringsförmånerhuvudsakiomfattarFörordningen

principenhuvudprinciper;femfarniljefönnåner och vilars.k. om en
Sammanläggnings-likabehandlingsprincipen,lagstiftning,tillämplig

proratatemporis-principen.exportabilitetsprincipen ochprincipen,
endastlagstiftning innebärtillämpligPrincipen att personenom en

huvudregelochmedlemslandilagstiftningenomfattasskall ett somav
utförs.tidpunktvid vissland där arbetedet en

medlemsstatmedborgare iinnebärLikabehandlingsprinczpen att en
omfattasområde ochmedlemsstatsinombosattaär somannanensom

frågaiskyldigheterrättigheter ochharförordningen omsammaav
bo-sådanatilloch avgiftersocial trygghetförmåner för system som

medborgare.sättningsstatens egna
eller egenföretagareanställdainnebärSammanläggningsprincipen att

får hararbete däreller rättmedlemsstatflyttar till atten annansom
uppfyllai syftebosättningsperioderförsäkrings- eller attlägga samman

förmåner.tillperioder förminstanationella krav rätt
utgår vidkontantfönnånerinnebärExportabilitetsprincipen att som

får minskas,efterlevande inteålderdom eller tillinvaliditet ellerbl.a.
denanledningkonfiskeras medellerinnehållas, dras inändras, attav
detmedlemslandtilleller flyttar änbosatt iberättigade är ett annan

deninnebärförmånen. Proratatemporis-princzpenland attutgersom
tilltjänat inland inte hartill rättgrund flyttning ett annatavsom

så andelerhållaland skall haförmån i visstoavkortad rätt storattett en
intjänandetiden.förmånen motsvararsomav

vidå sidanersättningåtskillnad mellanförordningenI görs enaen
innebärinvaliditet. Reglernaersättning vidå andra sidanochsjukdom

från såSverige längeendastsjukdomersättning vid utgesatt som
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iinvaliditet däremotErsättning vid ärbehörigaSverige denär staten.
situationer.exportabel i allaprincip

modeller be-invaliditetsförmåner delas dessa in idet gällerNär tre
sjukförsäk-förmån enligt den s.k.konstruerade. Enpå deroende hur är

försäk-inte beroendeförmån storlekringsmodellen A ärär avvarsen
förmånen itillföravgöranderingstidens längd rätt är attutan personen

förmån enligtpensionsfallet. Enförsäkrad vidfråga aktuelltär
förmån storlek beroendetillbakaräkning B ärmodellen för är varsen

förmån enligtförsäkringstid. Slutligentillgodoräknad är enav
förmån storlek bestämsmed framrälming Cmodellen varsen

försäkringsperioder.framtidagrundval även av
förordningen,återfinns i kapitel 2 iinvalidförmånerförReglerna ar-

tiklarna 37-43.
omfattats lag-endast hareller egenföretagareanställdFör avsomen

till in-modell skallsjukförsäkringsmodellen A rättenstiftning enligt
tillämpligdenlagstiftningen ivalidförmånen avgöras stat som varav

förmånför tillvillkorenarbetsoförmågan uppstod. Om ärrättnär upp-
från denfönnån enbartskalllagstiftningdennafyllda enligt utges

staten.
flera län-har omfattatseller egenföretagareanställdFör avsomen

sjukförsäkrings-modellminst änders lagstiftning är annanen avvarav
bestämmel-förmånen enligtbestämmasartikel 40skall enligtmodellen

där finnsinnebär de reglerpensioner. Dettai kapitel 3 att somomserna
viddet skall förfarashurprorataberäkning och samman-omom

invalidpensioner.förmåner tillämpligablirträffande ävenav
huvud-innebärförmåner i kapitel 3för beräkningReglerna somav

beräkning skallberäkningsåväl nationellregel prorataatt som enen
varvidskall jämförasframräknade beloppensålundaoch degöras att

Nationell beräk-dessa belopp.högstatill detden enskilde har rätt av
utifrån nationella reglerenbartförmånen beräknasinnebärning utanatt

förstinnebärProrataberäkningengemenskapsrätten.beaktande attav
förmån dendenberäknasteoretiskt belopps.k. utgörett somsom

försäkrings-berättigad till allvaritförmånsberättigade skulle om
Utifrånaktuella landet.fullgjorts i dethadebosättningstidoch/eller

förmånsbelopp beräknasfaktisktsedanbelopp skallteoretiskadetta ett
andelmotsvarande denbeloppetdet teoretiskasåsom andel aven av

förmånsberättigade kan tillgodo-försäkringstiden dentotaladen som
medlemsstaten.den aktuellaräkna sig i

Sammanträffandevidare reglerkapitel finnsartikel 46 i 3I oma-c
gäller vidsärskilda regleråterfinnsförmåner. artikel 46 bI somav

förmånerMedfönnåner slag.Sammanträffande av sammasammaavav
ochförmåner har tjänats ini principslag sammaav ensomavses

ålderspension ochintetvå ålderspensionert.ex. enenmenperson



166SOU 1997:Internationella konsekvenser510

i vissa46 b kani artikelbestämmelsernaEnligtefterlevandepension.
utgår för-samtidigttill detmed hänsynförmån minskasfall att enen
förutsättningmedlemsland. förstaEnfrånslagmån annatettsammaav

övrigtprorataberäknats. Iharminskas inteförmån skalldenär att som
modell Aförmåner enligt46 bartikelavräkningsreglema iinnebär att

medsammanträffardeminskaskansjukförsäkringsmodellen om
frarnräk-modell medmodell Cförmåner enligtförmåner ochandra att

modell Aförmåner enligtmedsammanträffardeminskaskanning om
C.eller

bestämmelsekapitel 350 iartikelfinnsreglerdessaFörutom omen
reglerfinnslagstiftningennationellafall det i dentillägg i de om en

finnslagstiftningennationellai denminimfönnån. detOmviss en
från samtligapensionsammanlagdapensionstagarensregel ochsådan

mellanskillnadenminiminivå skalldenna utgesunderstigerländer som
deendastRegelnbosättningslandet.utbetalasochtillägg avserett av

landet.aktuelladetibosattaärsom

utredningensförhållande tilliEG-rätten22.2

förslag

inkomstrelateradeförtidspensionenDen

ochuppdragutredningensinteomfattassjukpenningReglerna avom
tiddeninteförslag sätt änmed utredningens attannatförändras

utredningensEnligtpågå begränsas.ersättning kansådanvilkenunder
deteller eftersjukdom,365 dagarsefter attsjukpenningenskallförslag

sjukperioderhaftdagar har450periodunderförsäkradeden omomen
långtidssjukpenning.övergå tillautomatisktdagar,365sammanlagt

till be-hänförasfrarnledessjukpenningentorde ävenidagLiksom
långtidssjukpen-förordningen. Förenligtförmån sjukdomvidgreppet

sjukpenningenför ävenkravgällaskall iningen omstort somsamma
kravpräglasLångtidssjukpenningenåt.sigskiljerersättningen av

dellångtidssjukpenningenocksåsjukpenningenLiksomaktivitet. är en
Måletdag-för-dag-ersättning. ärutgårochsjukförsäkringen som enav

utredningensdärföråtergå arbete. Dettillfråga skall äriatt personen
tillhänförasbörhänseendeEG-rättsligtförmånen ibedömning ettatt

sjukdom.förmån vidbegreppet
ireglerdärför gällalångtidssjukpenningen kommerFör att samma

sjukpenningen.gäller förhänseende idaginternationellt som
de-förslagutredningensenligt ärförtidspensionförKriterierna

utgår från in-ochförtidspensionförreglerenligt dagenssomsamma
måsteförslagutredningensFörtidspension enligtvaliditetsbegreppet.
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hänförashänseendeEG-rättsligtförtidspension iliksom dagensdärför
invaliditet.förmån vidtill begreppet

olikainvaliditetsförmånema in idelasbeskrivits treSom mo-ovan
tillhänförsreglerenligt dagensförtidspensionensvenskadeller. Den

förmån storlek bestämsframräkning Cmodellen med varsensom
denHuvudprincipen förförsäkringsperioder.framtidagrundval även av

förtidspensioninkomstrelateradförmodellenföreslagnautredningenav
uppstår för deninkomstförlustdenförskall försäkradennaär att som

arbetsfömiågan reduceras.grundpensionsberättigande attav
skulleden inkomstsåledesskallFörtidspensionen ersätta personensom

förvärvsarbetaoch fortsattförblivit friskhon hadefått och han ellerha
antagande dessatidigare. Ettomfattningmotsvarandei omsom

informationdengrunda sigmåste rimligeninkomsterframtida som
intjänadefaktiskatidigaretillgängligfinns personensom

förhållan-det endasthävdatUtredningen har ärförvärvsinkomster. att
tillräckligt högtharinkomsterintjänadenyligendevis pro-som

kvalificeratförtill grundliggapå kunnadettagnosvärde för ettsättatt
förreglerfrån dagensskillnadTillinkomster.framtidaantagande om

för be-underlagetförtidspension, därinkomstrelateradberäkning av
föreslår utredningenlivsinkomsten,helaprincipiräkningen utgörs av

in-skalli ställetberäkningen utgörasunderlaget fördärför att av
förAvgörandepensionsfallet.föreårenunderkomsterna närmast

utredningendeninvalidpensionförmodellfrågan till vilken avsom
hänförasskallförtidspensionen ärinkomstrelateradeföreslagna om

längd eller inte.försäkringstidenberoendeförmånens storlek är av
denförtidspension kommerATP-baseradefrånskillnad dagensTill

principiförtidspensioneninkomstrelateradeföreslagnautredningenav
försäkringstid.tillgodoräknadfrånutgångspunktmedberäknasinte att

förslagutredningensenligtförtidspensioninkomstrelateradtillFör rätt
tidpunkten förvidförsäkradaktuelltenskildedenavgörande ärär att

för-förmånen skall bedömasförpensionsfallet. talarDetta att som en
Å till full in-förkommer detandra sidan rättmån enligt modell A. att

pensionsgrundande inkomsterkrävasförtidspensionkomstrelaterad att
ipensionsfallet ochföreårenår deunderminst fyra närmastunder sex

ytterligaretillämplig,altemativregelnföreslagnafall, den ärvissa när
förmånensinnebärakunnaskullenågot tid.längre Detta sägas stor-att

utred-dockförsäkringstid. Detberoendeindirekt ärfalllek i ärvart av
förmånenförberäkningsunderlaget äruppfattningningens ävenatt om

såpensionsfalletomedelbart föreomfattande inkomstennågot änmer
förmån modell Aenligtförmånen ändå kunnamåste som enanses

den inkomstförmånen försäkra förutgångspunkten föreftersom är att
ellerlivsinkomstintepensionsfallet ochvidenskilde hadeden enen

för-inkomstrelateradeföreslagnaperiod. Denunder längreinkomst en
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utredningens uppfattning bedömassåledes enligttidspension bör som
sjukförsäkringsmo-s.k.enligt denförmån modell dvs.enligt A,en

dellen.
tidpunkten för pensions-Sverige vidförsäkrad iaktuelltDen ärsom

erhålla oavkor-nationella regler,sådant enligtfallkommer ifallet att,
dessförinnanförtidspension. En äveninkomstrelateradtad person som

förtidspensionflera länderi ellerförvärvsaktivhar varit utgerett som
tillkunna hadessutomkommermodellerna B eller C rättenligt att pen-

överkompensationundvikaländer. Förfrån eller dessasion detta att en
innebördsvenska lagstiftningeni dendå avräkningsregler attkrävs av

med deminskasförtidspensionen skallinkomstrelateradesvenskaden
fråntillberättigadpensionsberättigadeden ärpensionsbelopp som

redovisatsenligt vadminskningsregelsådanländer. En är,andra som
hänföraförtidspensionensvenskadentillåten för det fall är attovan,

dvs.prorataberäknats,harmodell och inteenligt Ainvalidpensiontill
Även skallprorataberäkningpensionen.beräknadenationelltför den en

skallpensionsberättigadedenochhuvudregelndock enligt göras er-
beräknade och dennationelltdenbeloppethålla det högsta prorata-av

förmån storlekprorataberäkningVidpensionen.beräknade varsav en
sådanförmånen detförsäkringstidberoende utgörinte teo-är somav

utgångs-sedan medförmånen beräknasfaktiskaretiska beloppet. Den
sammanlagdförhållande tillförsäkringstiden isvenskafrån denpunkt

någotförsäkrad iEU/EES-området. denFörförsäkringstid inom ärsom
motsvarandepåpensionsfallet kommer sättland vidannat en

från Sverige.få betalasförtidspensionprorataberäknad utatt

Grundskyddet

beståroch sjukbidragstagareför förtidspensionärergrundskyddDagens
ochpensionstillskottfolkpension,ålderspensionärer sär-liksom för av

bostadstilläggetinkomstprövadedetDärtill kommergrundavdrag.skilt
kvotdelsbe-pensionstillskottetochFolkpensionenför pensionärer. är

förmån antingenkrävstill oavkortadså det förräknat sätt rättatt
bosättningsår. Förår eller 40med ATP-poängtillgodoräknande 30av

antagandeberäkningskeroch sjukbidragstagareförtidspensionärer en
förtids-bosättningsår den blirATP-år försåväl ävenatt somsomav

erhållatidigt i livet skall kunnasjukbidragstagarepensionär eller oav-
idag, tillfönnån. under avsnitt 4.4kortad Som exporterasangetts ovan

nordiska kon-1408/71 och i deni EG-förordningenföljd reglernaav
40-delsberäknad folkpensionsåväl 30-delsberäknadventionen, som

konventionsförplik-Till följdpensionstillskott inom EU/EES.och av
Pensionstillskottet,andra länder.till delsker dessutomtelser export en
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såväl ATP-pensionberoendehuvudregelstorlek är somavsomvars
pensioneri dag intelagstiftning, avräknasutländskenligtpension mot

läggaharförordning 1408/71iReglernaEU/EES-länder.från ansetts
tolkningifrågasättas dennakan dockför detta. Dethinder i vägen om

förfrågeställningliknandeoch ärriktigreglerförordningens är enav
mål C-143/97.EG-domstoleniföremål prövningförnärvarande nr

giundskydd förutformningenvidutgångspunktUtredningens ettav
Sverigeiborförtidspensionärervaritharförtidspensionärer att som

Medförsörjning.sinförinkomstviss minstagaranteradeskall envara
obero-ersättningenmodell där ärvaltsfrån detta harutgångspunkt en

omfattasdeninnebärvilketmodell Aförsäkringstidende att somav
inte harochförsäkringsfalletvidlagstiftningensvenskaden somav

förtidspensionsmodell änmednågon lagstiftningomfattats annanav
denförmån från Sverige. Föroavkortadtillhaskallmodell A rätt som

för förtidspen-modellerandramedlagstiftningomfattatshar även av
skalldärföri förordningenkapitel 3ivilken reglernaoch försionen

minimi-förmåneninnebära ärförslagetgälla torde attatt enanse som
utgådåFörmånen kommerartikel 50.förordningensförmån enligt att

pensio-inkomstrelateradevilkasförtidspensionärertilltilläggettsom
garantinivån. Avräkningentillnårinteutländskasvenska och uppner,

Garanti-pensionen.inkomstrelateradedenkronakrona försker mot
såledesoch kommerförsäkringstidberoende att ut-intebeloppet är av

tillintekommerSverigeibosatttill den attoavkortat är mensomges
förtids-innebärlandet. Dettalämnartill dennågon del att enutges som

någontilloch inte harland rättflyttar tillpensionär annatett somsom
ståkommakaninkomstrelaterad pensionlågmycket atteller endast

någottillintelagstiftninglandets rättförsörjning detutan gernyaom
möjligtskullehuruvida detUtredningen hargrundskydd. övervägt vara

garantibeloppfall utbetalaömmande ävensärskiltiinföra rätt attatt en
då intedetemellertid gjortsBedömningen harSverige.utanför att

förmånsådangarantibeloppethävdas ärskulle kunnalängre att somen
fönnånen fickblidärmed kunnaskulleResultatetartikel 50.i attavses

storlektill sinden inteSverigeutanföroavkortadbetalas ävenut om
skulle kunnai falldetförsäkringstidberoende vartsamt attgörs av

utgåendeberoendeförmånens storlek kanifrågasättas göras avom
dåochbakgrund dettaEU/EES-land.från Motförtidspensioner av

tillgodoseutredningensgarantibeloppet, enligtmed ärsyftet attsynsett,
minsta in-erhåller vissSverigebor iförtidspensionäreratt ensom

utbe-någon särregel förföreslagitsintekomststandard, har därför här
utanför Sverige.garantibeloppettalning av
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konventionenNordiska22.3

nordiskträddeEES-avtaletsamtidigtjanuari 19941Den nyensom --
då kon-tidigarekraft. Dentrygghet isocialkonvention ersatte enom

tillämpningsområde ärKonventionensårfrån 1981.vention numera
utsträckningi1408/71EEGEG-förordningen storeftersombegränsat

tillämp-konventionennordiskatidigaredär densituationerreglerar var
vidareemellertidkonventionenomfattas ärPersonkretsenlig. avsom

omfattarSåledesförordningen.omfattaspersonkretsdenän avsom
förordningenomfattasintemedborgarenordiskakonventionen avsom

någoniförvärvsverksammavaritharde integrund attav
definieraskonventionenigrundpension,Beträffandemedlemstat. som
fullgjordagrundvalberäknasintepensionallmän avsomsom

avgifter,erlagdaförvärvsinkomst ellertidigaresysselsättningsperioder,
ibosattså hanland, längenordiskt ärimedborgare ettatt enanges

tillhar förvärvathan rättpensionsådantillberättigadEES-land, är som
land.nordiskti ett

bestäm-finnstilläggspensiongrundpensionsåvälBeträffande som
förmånerdet fallproportionering, för attkonventionenimelser somom

Reglernasamtidigt.ländernordiskafrånutgår fleraantagandeberälmats
vidsådant fall,itidenframtidadenkorthetiinnebär antagna pen-att
andelenförhållande tillproportionellt ifördelasskallsionsberäkning,

pensionsfallet.försäkringsår föreantaletförsäkringsår totaladetav

ochkonventionenNordiska22.4

förslagutredningens

såvittkonventionen,nordiskai denSamordningsreglema an-avser
denbetydelse försaknaförmåner, kommertagandeberäknade att

Någonförslag.utredningensenligtutformadförtidspensionen,framtida
behövas.hellerintekommersamordningsbestämmelse attmotsvarande

utredningengrundskydddetmåste klargörasdetDäremot att som
integarantibelopp, utgöri formförtidspensionen,föreslår för ett enav

fallkonventionen. Inordiskai dengrundpension annatsådan avsessom
tilloch,Nordenfullt inomfågarantibeloppetkommer utexporterasatt

EU/EES.inomantidiskrimineringsreglema i EG-rätten, ävenföljd av
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Författningskommentar23

1962:381lagenändringtillFörslag23.1 av

försäkringallmänom

omfattningFörsäkringens1 kap. m.m.

ohälsoförsäkringen, för-bestårförsäkringenallmänna1 § Den av
förförsäkringfolkpensionering ochäldrapenningförmåner samt

tilläggspension.
rehabilitering.frågorhörohälsoförsäkringenTill om

sjukpenning-anslutna frivilligförsäkringenTill den allmänna är
pensionsförsäkring.frivilligförsäkring och

ååtskillnaden mellanmarkeraändringenföreslagnaDen att enaavser
arbetsförmåga tillnedsättningvidersättningmedsidan systemet av

sidantillstånd å andraochjämställdaoch därmedsjukdomföljd av
i dagföräldrapenning,härmed börkonsekvensIpensionssystemet. som

stycket.särskilt i förstasjukförsäkringen,omfattas nämnasavanses
finansie-utredningenförordari kapitel 19redovisasSom gemensamen

delar.olikaohälsoförsäkringensring av

delssvenska medborgare,lag delsenligt dennaFörsäkrade3 § är
i riket. Enmedborgare bosattasvenska ärattutan varasompersoner

bosatt iskall fortfarandeSverigelämnarförsäkrad anses varasom
år.avseddutlandsvistelsenriket, är att ettvaraom

försäkrad förhandelsfartygsvensktsjömanUtländsk är
Såvitt försäk-riket.bosatt ihantilläggspension äräven avserom

tillgodoräk-6enligt 11 kap. §tilläggspension denringen för är som
uppfyller för-han längreförsäkrad,pensionspoäng ävennats om

in-Försäkrad förandra stycket.enligt första ellerutsättningarna
långtidssjukpenning denförtidspension ellerkomstrelaterad är som

Sverige.har arbetat iarbetar eller
statligföreskriver skall deninteOm regeringen annat, av ensom

arbetsgivarensland för arbete förtillarbetsgivare sänds ett annat
utsändningstidenriket under helabosatt i ävenräkning omanses

med-år. gällerDettalängredenna avsedd ävenänär ettatt vara
likställsår. Med makefyllt 18barn intemakeföljande samt som
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medtillsammansutsände levermed dengiftden attutan varasom
eller harhargifta ellervaritharde tidigare gemensamtdenna, om

haft bam.

in-deparagraf klargörsi dennastycketandrai atttilläggetGenom
långtidssjukpenningförtidspension och ärformernakomstrelaterade av

för-till deprincipsig iansluterförmåner. Utredningenarbetsbaserade
personkretsSocialförsäkringensUtredningenlämnatsslag omavsom

arbetefall skalli vissaförvärvsarbete1997:72SOU att somansesom
ersättninginkomstrelateradtill ävengrundasåledesochSverige rätti

landetsutanförfaktiskt utförs gränser.detom

långtidssjukpenningsjukpenning ochOm3 kap.

enligt vadharförsäkradinskrivenförsäkringskassaallmän§ Hos1
in-sjukpenninggrundandehanssjukpenning,tillnedan rättsägs om

basbeloppet.24uppgår till minstkomst procent av
sjuk-tillförförsäkringskassahos rättinskrivningVillkoret om

4 §i kap.åldersregeln 1har berottuppfyllt detpenning omanses
uppfyllas.har kunnatvillkoret inteatt

grund-intekapitel föreliggerdettaenligtsjukpenningtillRätt
sjuklöneperiod,ingår ianställningsförmåner för tidval ensomav

sjuklönförarbetsgivare harförsäkradesdenunder vilken att svara
tillföreliggerhellersjuklön. rättInte1991:1947enligt lagen om

4enligtskalllångtidssjukpenningdåtidsjukpenning för utges c
eller 4 f §§.

tillberättigadförsäkradinnebär ärstycketi tredjeTillägget att somen
berättigad tilleller f § intei 4 § 4reglerna ärenligtlångtidssjukpenning c

långtidssjukpenning.tillhon harså ellerlänge han rättsjukpenning

försäkringskassaallmäninskriven hosförsäkradTill§ är1 soma
kap.förtidspension enligt 7tillår inteskall,fyllt 19 rättoch omsom

nedan.enligt vadlångtidssjukpenningföreligger, utges angessom

års ålder be-uppnådda 19först vid ärinnebärparagrafDenna att man
intekan denTill följd häravlångtidssjukpenning.tillrättigad upp-som

tidsjukpenning för längre ärtill änålder hanått denna rätt annarssom
harförsäkradockså betonaparagrafenfallet. I attatt ensomenavses

medellersjukdomgrundarbetsförmågenedsättningvaraktig av
långtidssjukpenning. Enuppbäratillstånd inte skalljämställtsjukdom

förtidspension.beviljasskall i ställetindividsådan
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inte följerdagar i sjukperiod gäller, 44 § För annatom av cen
4 f § eller 10-10 b §§,

ochsjukpenning inte för den första dagen,utgesatt
därpå följande dagarna för daghel sjukpenning för de utgöratt

sjukpenninggrundande inkomsten, de-den fastställda80 procent av
avrundas till hela krontal.lad 365. Sjukpenningenmed närmaste

vilken försäkrad i oavbrutensjukperiod tid, underSom avses en
eller har till sjukpenninglider sjukdom i 7 §följd rättavsesav som

långtidssjukpenning enligt eller 4 f §§. Upp-enligt eller 47 b § c
sjukpenning enligt kapitlet iförsäkrade tillkommer för den rätt

sjuklöneperiod enligt lagentillanslutningomedelbar en
enligt denna lagskall sjukperiodensjuklön,1991:1047 ansesom

också sjuklöneperioden.omfatta
från tidigarefem dagar detsjukperiod börjar inomOm enen

stycket 4bestämmelserna i förstasjukperiod avslutats skall samt a
sjukperiodentillämpas denoch §§10 utgör enom senarea som

sjukperioden.fortsättning den tidigare
gått sjukpenning till följd be-försäkrade misteOm den avom

stycket förstycket eller 10 § första 1stärnrnelsema i första 1 a
månaderna sjuk-de tolvsammanlagt tio dagar under senaste utges

denförsta stycket 1 med 80penning för dag i procent avsom avses
delad med 365.sjukpenninggrundande inkomsten

tid medparagraf syftar till klargöraTilläggen i denna ävenatt att
i sjukperiod och reglernalångtidssjukpenning räknas in att omen

sådan tid.långtidsjukpenning skall tillämpas under

eller den försäkrades sjuk-sjukperiod 365 dagar4 § När varatc en
uppgått 365450 dagarna till sammanlagtperioder under de senaste

långtidssjukpenning.dagar skall sjukpenning ersättas av

två då långtidsjukpenning kandet de falldenna paragrafI ena avanges
övergång frånfrågan automatiska sjukpen-utgå. fall det denI detta är om

sjukpen-skall inträffa efter viss tid medning till långtidssjukpenning som
Övergången någon sjuk-föranleda särskild bedömningskall intening. av

skall dockframgått i kommentaren till 3 kap. 1a §fallets varaktighet. Som
arbetsförmågan långtids-nedsättning inte haden har varaktig avensom

försäkringskassan vid sin kontinuer-sjukpenning förtidspension. Omutan
sjukskriven arbetsoför-liga bedömning varaktigheten av en personsav

arbetsförmåganmåga varaktig för-finner nedsättningen är äratt av
till förtidspension. Beslutetsäkringskassan skyldig pröva rättenatt om

övergång långtidssjukpenning innebär endast ersättning däreftertill att
långtidssjukpenning,reglerna dvs.skall beräknas med tillämpning av om

nivåerna på frånersättningen kan variera dag tillen en annan, men
utgå långtidssjukpenning.ersättningen i dess helhet skall i form av
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lång-inkomstrelateradi formLångtidssjukpenning4 d § utges av
garantibelopp.ellertidssjukpenning

utgå i formparagraf,dennaiLångtidssjukpenning kan, avsom anges
förmånarbetsbaseradlångtidssjukpenning ärinkomstrelaterad ensom

Garantibe-förmån.bosättningsbaseradgarantibelopp äreller ensom
kvalifi-harintedemgrundskydd förutgöraloppet ettär somavsett att

berättigadeendastersättning eller ärinkomstrelateradsig förcerat en
låg sådan.till en

långtidssjukpen-inkomstrelateradberäkninggrund förTill4 § ave
2 §kap.pensionsunderlag enligt 4försäkradesdenskall läggasning

årför deålderspensioninkomstgrundad tre000 somlagen om
långtidssjukpen-övergång tillbeslutetåret förföregåttnärmast om

föränd-tillhänsynmedräknasskallPensionsunderlagenning. om
under-fastställandeVid6enligt l kap.basbeloppetringar avav

pensionsgrundandefrånskall bortseslångtidssjukpenningförlaget
nämnda lag.§153 kap.barnår enligtförbelopp

kap.enligt 3inkomstsjukpenninggrundandeförsäkradesdenOm
pensionsunderlagdetöverstigerbeslutstillfälletvidoch 22 a

åretförberäknats när-stycket,framgått förstapå sätt avsomsom, be-vidanvändasinkomstdennaställetskall ibeslutsåretföremast
räkningen.

långtidssjukpenning utgörsberäkningförUnderlaget avav
årdeinkomsthänseende bästatvå i tredegenomsnittet somavav

beräkningen.vidanvändasskallstyckenaandraochenligt första
varjeinförskalllångtidssjukpenninginkomstrelateradUtgående

allmännai detförändringtillmed hänsynkalenderår justerasnytt
långtidssjukpen-inkomstrelateradeföljande. Denenligtprisläget

iprislägetallmännamellan detkvotenmedmultiplicerasningen
pris-allmännaoch detjusteringenåråret före detmånadjuni avser

dessförinnan.åretmånadi juniläget
långtidssjukpenninginkomstrelateraddå helperiodidagarFör en

dettillberäknas 80dag procentersättningenskall en-avutges per
Långtids-365.meddelatunderlagetfastställdastyckettredjeligt

krontal.tillavrundas närmastesjukpenningen

beräk-skalllångtidssjukpenningeninkomstrelateradepå denStorleken
förUnderlagetunderlag.historisktdeltill visspå grundval ettavnas

demedelvärdet senasteskallersättningen treberäkningen avvaraav
pensionsgrundandeförundantagmeddockpensionsunderlag,årens

vid beräkningen ersätt-skallPensionsunderlagenbarnår.förbelopp av
prisläget.i det allmännautvecklingentillmed hänsynomräknasningen

åretssistaskall detförsäkradedenfördetOm pen-är gynnsammare
inkomstsjukpenninggrundandedenbytassionsunderlag sommotut
långtidssjuk-inkomstrelateradeövergång. Denbeslutetvidgäller om

lång-framrälmadedet detta sätt80skallpenning utgöra procent av
skallLångtidssjukpenningentidssjukpenningunderlaget. utges som en
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långtidssjuk-utgående inkomstrelateradeersättning.dag-för-dag Den
räknaspå så denprisutvecklingenvidare följa sättskallpenningen att

kalenderårs inträde.varjehärtill vidmed hänsyn nyttom

ioch bosattlångtidssjukpenningbeviljats ärharf § Den4 som
inkomst-hans eller hennesgarantibelopptillSverige har rätt ett om

tillämpliguppgår till minstlångtidssjukpenning interelaterade ga-
andra stycket. Omenligtlångtidssjukpenningtagare rättrantinivå för

uppgår garantibe-långtidssjukpenning saknasinkomstrelateradtill
uppgår garanti-garantinivån. fallItillämpligatill denloppet annat

lång-inkomstrelaterademellan denmellanskillnadentillbeloppet
garantinivån.ochtidssjukpenningen

garantinivån vid 19uppgårlångtidssjukpenningtagareogiftFör
basbeloppet196motsvarandebeloppårs ålder till procentett en-av

långtidssjuk-ogiftår 2001. Omstycket för6 § förstaligt 1 kap. en
sammanlagdagarantinivån till detuppgårårfyllt 20penningtagare

föregåendegarantinivån imotsvarandebeloppbeloppet ettav
enligttilläggsbeloppåldersrelateradedeoch det ellermening som

vidlångtidssjukpenningtagaretillgodoräknasskalltredje stycket en
med hän-Garantinivåema justerasskallgarantinivå.fastställande av

pårealinkomstlägetförändringar iochprislägetallmännatill detsyn
garantinivå förtidspensio-förkap. 9 § föri 7sätt angessamma som

narer.
ogiftmed vilketantal 10,tillhögstår, dockvarjeFör ett enav

vid fast-år, skallålder överstiger 19långtidssjukpenningtagares
åldersrelaterateller honomgarantinivå för henneställande ettav

garantinivådenmotsvarande 2,5tilläggsbelopp procent som an-av
ellertillgodoräknas hennemeningenförstastycketi andrages

år.fyllerhan eller honmånadmed denfrån ochhonom som
gällergiftlångtidssjukpenningtagare ärfråga attI garan-somom
uppgått tillskulle havad denuppgår till 89tinivån procent omav

ogift.variteller honhan
stycketförstagarantibelopp enligtdåperiodi utgesdagarFör

fastställda garanti-årsbasistill detberäknasdagskall detta per
krontal.till helaavrundasGarantibeloppet365.delat medbeloppet

långtidssjukpenningen finnsinkomstrelateradedentillkomplementSom
år dåföregått detårunder dedengrundskydd för närmastett somsom
ellerlåga förvärvsinkomsterutgå haftendastbörjarlångtidssjukpenning

beträf-liksomförslagi utredningensGrundskyddet är,sådana.helt saknat
iutfyllnadsersättningutformatteknisktförtidspensionen,fande som en ren

tilllångtidssjukpenninginkomstrelateradeventuellförhållande till enupp
tillålder. Saknasförsäkradesutifrån den rättgarantinivå varierarsom

alltså ersättningtilllångtidssjukpenning föreligger rättnämnda slag enav
Garantinivån stigeruppgårgarantinivån till.beloppmed suc-somsamma

års ål-nivå vidålder från 19långtidssjukpenningtagarensmedcessivt en
ogiftreglerna för dendeikraftträdandet ärvid mot-der somnyaavsom
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nivån för dem6 tillenligt 1 kap. § AFLtvå reducerade basbeloppsvarar
tvåikraftträdandetvidvilken likaledesår eller äldre29 motsvararärsom
årsFrån till 29försäkrad. 19för ogiftreducerat basbelopphalvtoch ett

samtligagarantinivån med 25 Föralltså ökningålder sker procent.aven
garantinivå under visstalltsågällerårskullogifta individer i ettsammaen

benämnslångtidssjukpenningtagarentillbetalasår. beloppDet utsom
uppgår tilllångtidssjukpenningtagareGarantinivån giftförgarantibelopp.

långtidssjukpenningtagare med iogiftgarantinivån för89 procent av
förhållanden.identiskaövrigt

kan,i kap. 1förutsättningarna 3uppfyllerFörsäkrad,§4 asomg
efter ansökanuppfyllda,i 3 kap. 4 §förutsättningarna ärattutan c

garantibelopplångtidssjukpenning i formbeviljas motsva-ettav
henneshans ellergarantinivån i f § 80rande 4 procent avom

långtidssjukpenningenslägresjukpenninggrundande inkomst änär
försäkradedenskall beviljasgarantinivå. sådan ansökanEn om

§ ocharbetsförrnågenedsättning i kap. 73kravenuppfyller
bedömasvaraktig kanarbetsförmågenedsättningen inte anses men

år.bestående minstbli ett
stycket kanenligt förstalångtidssjukpenningmedUnder tid er-

långtidssjukpenning.inkomstrelateradutgåinte i formsättning av
efter-särskildförtidspension elleruppbärden försäkradeOm

den försäk-vid prövninglag, skallenligt dennalevandepension av
eller hennesbedörrmingen hanslångtidssjukpenningtillrades rätt av

för-från nedsättningdenarbetsfönnåga bortseendeske med av
arbetebereda sig inkomstmågan eller möjligheterna att somgenom

utgående pension.grund förligger till

långtids-ansökan beviljaseftermöjlighetenparagraf reglerasdennaI att
enligtsjukpenningför tilluppfyller kriteriernasjukpenning. Den rättsom

långtids-uppgår belopptill lägresjukpenning änkap. § och3 7 ettvars
garantibeloppgarantinivå möjlighet ansökaharsjukpenningens att ettom

sådanförutsättning förgarantinivån. ytterligareuppgående till En att en
arbetsfönnågenedsätt-den försäkradesbeviljasskall kunnaansökan är att

år inte kanbestående däremotunder minstbedömas blining kan ett men
långtidssjukpen-inkomstrelateradNågon tillvaraktig.betraktas rättsom

fråga automatiskdet här intefall. Eftersomfinns inte i dessaning är om
beslutvaraktighetsbedömning, skallmåsteövergång, det görautan omen
socialför-denna paragraf fattasövergång långtidssjukpenning enligttill av

innebärövergång långtidssjukpenningtillsäkringsnämnd. Beslutet om
tillämpning reglernadärefter skall beräknas medersättningendast att av

frånvarieranivåerna ersättningen kanlångtidssjukpenning, dvs. enom
utgå lång-ii dess helhet skall formersättningendag till aven annan, men

tidssjukpenning.
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Är rehabiliteringsåtgärdsådanföremål förförsäkradeden§4 h som
arbetsförmågan den tidunderskallkap.b § eller 22i 3 kap. 7avses

långtidssjukpenningtillbedömningenpågår vidåtgärden rätt an-av
åtgärden för-grundförsäkrademån den äri dennedsatt avses

förvärvsarbete.utförahindrad att

kap.bestämmelser i 3nuvarandedelsInnehållet paragrafeni motsvarar
rehabilite-medicinskvidsjukpenningtillstycketb andra7 § rättom

Paragrafenstycket.andrai kap. 9 § ärnuvarande regel 22ring, dels en
rehabiliteringspenningen.borttagandetföljd avav

fjärdedels,nivåerna hel,iLångtidssjukpenning kan4 i § treutges
lång-Nivånlångtidssjukpenning.fjärdedelsrespektivehalv en

denförhållande nedsättningentillibestämstidssjukpenningen av
åttondelar be-med minst sjuarbetsfömiåga; nedsättningförsäkrades

fjär-minstnedsättning medlångtidssjukpenning,helrättigar till tre
nedsättninglångtidssjukpenning,fjärdedelsberättigar tilldedelar tre

ned-långtidssjukpenning ochhalvtillhälften berättigarmed minst
berättigar tillfjärdedelminstmedmindre gradisättning enenmen

långtidssjukpenning.fjärdedels

skalllångtidssjukpenningenersättningsnivåema inomFastställandet av
arbetsförmåga motsvarandenedsättningomfattningenske efter avav

eller förtidspension.sjukpenningvidsätt som

elleranspråk sjukpenninghanskall,försäkrad§ En gör6 när
anmälaförsäkringskassanallmännatill denlångtidssjukpenning,

omständig-inkomstförhållanden eller andrasådan ändring i sina
långtidssjukpenningellersjukpenningpåverkar tillheter, rättensom

storlek.sådan ersättningseller
på-skäligenutsträckning deti denskallförsäkringskassaAllmän

lämpligtellerde försäkradeförfrågningar hoskallas annatgenom
inkomstförhållanden,försäkradesdenuppgifterinhämtasätt ar-om

ohälsoför-betydelse förharomständigheterandrabetstid och som
säkringen.

dock med denkap. 6nuvarande lydelse 3Paragrafen motsvarar av
långtidssjukpenning.omfattarenligt förslagetförändringen den ävenatt

sammanslagningentillmed hänsynändringhar gjortsDessutom aven
ohälsoförsälcüng.tillförtidspensioneringsjukpenningförsäkring och en

fysiskaeller hennesförsäkrad hanstillsjukpenning§7 utges om
sjukdom eller medprestationsförmåga till följdpsykiskaeller av

sådan utsträckningitillstånd begränsadjämställdasjukdom är att
arbetsförmågan kaninkomst arbeteförmågan skaffa sigatt genom

förhållande tillfjärdedel imed minstnedsattbedömas ettensom
tillstånd nedsatt arbets-jämställsMed sjukdomheltidsarbete. ett av
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sjukpenningvilkensjukdom förorsakatsförmåga, utgettsavsom
bedöm-upphört. Vidkvarstår sjukdomenfortfarandeoch närsom

tillstånd före-jämställtmed sjukdomsjukdom ellerningen av om
ekonomiska,arbetsmarknadsmässiga,frånskall bortsesligger

förhållanden.liknandesociala och
förhållande tillisjukpenning bestämsförsäkradesNivån på den

mednedsättningarbetsfömiåga;försäkradesdennedsättningen av
mednedsättningsjukpenning,till helåttondelar berättigarminst sju
ned-sjukpenning,fjärdedelstillberättigarfjärdedelarminst tretre

och ned-sjukpenningtill halvberättigarminst hälftensättning med
tillfjärdedel berättigarminstmedgradi mindresättning enenmen

sjukpenning.fjärdedels
minst sjuarbetsförmågan nedsatt medbedömningen ärVid omav

återgå till sittkunnaförsäkrade kandenskall,åttondelar antasom
sjuk-grundförsäkradebeaktas densärskiltvanliga arbete, avom

lämpligtarbete ellersitt vanligastånd utföra annatdomen är attur
Om denanställde.erbjuder dentillfälligtarbetsgivarenarbete som

avstå från förvärvs-behöversjukdomengrundförsäkrade av
dag,arbetstid visssin nomialafjärdedelunder minstarbete enaven

mån denmotsvarandeiarbetsförmåga nedsattskall hans anses
dagen.

arbetsförmåga ned-mån försäkrads äri vadBedömningen enav
sådana rehabilite-möjligheterna tillbeaktandeskall, medsatt av

frånutgå hansb eller 22 kap.,i kap. 7 §ringsåtgärder 3avsessom
försörja sigförutsättningarhenneseller att genomegna

arbetsgiva-hoseller arbetevanliga arbetesittförsta hand-i annat-
ren,

normalt förekom-förvärvsarbetesådanthand äri andra som-- ellerpå arbetsmarknadenmande
eller honom.för hennetillgängligtlämpligt arbete ärannat som- får vidstycketenligt andraarbetsförmågan bedömtsdetEfter att

tillfrån möjligheterbortsessjukpenningtillbedömningen rättenav
föreligger.skälsärskildaomställningrehabilitering eller omannan

bosättningsförhållandenålder,försäkradesfår denDärvid beaktas
tillämp-förutsättning föromständigheter. Enliknandeeller andra

arbetsfönnågan,styckei dettameningenning första är utanattav
omställning,ellertill rehabiliteringmöjligheterbeaktande annanav

fjärdedel.sjukdom med minstföljdnedsatt tillkan enavanses
tidsjukpenning förförsäkrades tillprövning denVid rättav

uppburit föräldrapen-skulle havilken eller honunder han annars
utsträckningnedsatt endast i denarbetsförmåganskallning, anses

grundvårdaförmåga barnet nedsattförsäkradesden äratt avsom
sjukdomen.

efter-särskildförtidspension elleruppbärden försäkradeOm
försäk-skall vid prövning denlag,levandepension enligt denna av

frånbortseendebedömningen ske medtill sjukpenningrades rätt
in-bereda sigförmågan möjlighetenellernedsättningden attav

utgående pension.till grund förliggerarbetekomst somgenom
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arbetsförmågansbedömningförkriterierdeparagraf avdennaI anges
ochsjukpenningtillprövningvid rättgällaföreslåsnedsättning avsom

krite-Dessalångtidssjukpenning.förtillämpasskallsåledes ävensom
specifiktbestämmelserdeförundantagmed somrier överensstämmer,

medsjukfall,kortaförersättningkaraktärsjukpenningensföljer avav
till för-förkriterier rättförändringarnaförslagnautredningen avde av

ledning förökadtillsyftarlydelsen attföreslagnaDen getidspension.
föränd-egentligNågontill.skallarbetsförmågabedömningenhur av
intesjukpenning ärtillförgällerdag rätti av-villkordering somav

arbetsfömiågenedsätt-påkravetsänkningenföreslagnasedd. Den av
utredningensenligtersättning utgörhelvid me-åttondelartill sjuning

Där-gällande rätt.ändringreelländringformell än avning än enmer
kapitel 7Ibedömningen.isystematikenändringföreslåsemot aven

be-innebördendenredovisats närmareutförligt avhar4-5avsnitt
paragraf.förevarandeistämmelsen

kapiteldetta ävenireglernamedenlighetisjukpenning§7 utgesc rehabiliteringsåtgärdsådanföremål för somförsäkrade ärdennär
kap.i 22avses inedsattpågåråtgärdentiddenunderskallArbetsförmågan anses

rehabiliteringsåtgärden ärgrundpåförsäkrademån denden av
förvärvsarbete.utföraförhindrad att

Bestäm-9kap.regel i 22nuvarandeprincipiParagrafen motsvarar
före-utredningenanledningikap.till 3 attöverflyttatsharmelsen av

särskild ersätt-avskaffasskallrehabiliteringspenningen somslår att
förtidspensionellerlångtidssjukpenningsjukpenning,dvs.ningsform,

rehabilitering.utgå underskall

då dentidutgår förlångtidssjukpenningellersjukpenning15 §
försäkrade

total-1994:1809lagenenligttjänstgöring omfullgöra annan
dagar;60längre ängrundutbildning ärförsvarsplikt än som

med1990:52lageni 12 §sådant hemiintagenb är avsessom
sagda lag;3 §stödmedvårdbestämmelsersärskilda avungaavom

kriminalvårdsanstalt;iintagenhäktad ellerc är
sjuk-orsak äneller cbunderfall sagtsi änd annanavannat

bekostnad;allmärmasdethandtagitsdom om
insjuknarförsäkradedå denfalli änutomlandsvistas annate

verk-bedrivenriketihärled iarbeteutförhan ettmedan ensom
ellerhandelsfartygsvensktanställdsjömanellersamhet som
medutlandettilli 7 b §falleller isjukdomunder reseravsessom

medgivande.försäkringskassans
förhemsådantvård iberedsförsäkraddå ettdagvarjeFör en

socialtjänstlagenenligtfamiljehemellerboendeellervård
alkoholmissbrukarebehandlingochvård1980:620 avgersom
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eller narkotika, skall sjukpenningen långtidssjukpenningeneller på
begäran vårdkostnademaden för minskas med 80av som svarar
kronor, dock med högst tredjedel sjukpenningens lång-elleren av
tidssjukpenningens belopp. Därvid skall det belopp varmed minsk-
ning sker avrundas till lägre hela krontal. beloppDetnärmast som
sjukpenningen långtidssjukpenningeneller minskas med skall be-
talas påtill den begäran minskningen har gjorts.ut vars

Utan hinder första stycket utgår sjukpenning långtids-ellerav
sjukpenning till försäkrad under vid sjukdomc in-som avses som
träffar då fårunder tid han vistas anstalt och därvid till-beredsutom
fälle förvärvsarbeta.att

långtidssjukpenning17 § Sjukpenning eller får omständighe-om
motiverar det, dras in eller ned försäkradsättasterna om en
underlåtera meddela försäkringskassan sin vistelseadressatt när

han under sjukdomsfall vistas tillfälligt adressän änannat annan
den till kassanangettssom

underlåterb enligt 6 § första stycket sådananmäla ändring,att
betydelse för till sjukpenning eller långtidssjuk-är rättensom av

penning sådaneller för ersättnings storlek.
Angående nedsättning eller indragning i andra fall ersättningav

här stadgas i kap.20 3som avses

tillägg föreslåsDe i 15 och 17 §§ innebär endast gällandeattsom nu
regler för sjukpenning i nämnda paragrafer omfattar långtidssjuk-även
penning.

7 kap. Om förtidspension

l § Rätt till förtidspension har försäkrad, fyllt år19 inte 65som men
år, hans eller hennes fysiska eller prestationsfönnågapsykiskaom
till följd sjukdom eller med sjukdom tillståndjämställda be-ärav

sådangränsad i utsträckning fömiågan skaffa sig inkomstatt att
arbete arbetsförmågan kan bedömas varaktigt nedsattgenom som

med minst förhållandefjärdedel i till heltidsarbete. Vid be-etten
dömningen sjukdom eller med sjukdom jämställt tillståndav om
föreligger skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska,
sociala förhållanden.och liknande

Bedömningen i månvad försäkrads arbetsfönnåga ned-ärav en
skall, med beaktande möjligheterna sådanatill rehabilite-satt av

ringsåtgärder i kap.3 7 b § eller 22 kap., utgå från hanssom avses
eller hennes förutsättningar försörja sigattegna genom

i första hand sitt vanliga arbete eller arbete hos arbetsgiva-annatn -
ren,

i andra sådanthand förvärvsarbete normalt förekom-ärsom- -
mande arbetsmarknaden eller

lämpligt arbete tillgängligt för henne eller honom.ärannat som-
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får vidstycketförstaenligtarbetsförmågan bedömtsdetEfter att
möjligheterfrånbortsesförtidspensiontillbedömningen rättenav

före-skälsärskildaomställningellerrehabiliteringtill omannan
bosättningsför-ålder,försäkradesdenbeaktasfårDärvidligger.

förutsättning förEnomständigheter.liknandeandraellerhållanden
arbetsförmågan,styckei detta ärmeningen attförstatillämpning av

ellerrehabiliteringtillmöjligheterbeaktande annan om-utan av
fjär-minstmedsjukdomföljdtillnedsattkan enställning, avanses

varaktig.kannedsättningenochdedel anses
rehabiliteringsåtgärdsådanföremål förförsäkrade somdenAr

tiddenunderarbetsförmåganskallkap.22ellerb §kap. 7i 3avses grundförsäkrademån dendeninedsatt avpågåråtgärden anses
förvärvsarbete.utföraförhindradåtgärden är att

tillföråldersgränsema rättföreslagnautredningendeParagrafen avanger
bestämmelsernuvarandeavsedd ersättadessutomoch attförtidspension är

prövningvidnedsättningarbetsförmågansbedömningförkriterier avom
Den1kap.13och 3kap. 1i 7 samtförtidspension nyatillrättav
i sakändringnågon närinteprincipiinnebärbestämmelsernalydelsen av

förtidspension. Para-tillförförutsättningarna rättmaterielladegällerdet
den för-hurklargöratydligareavsiktenmedbl.a. attutformatsgrafen har

arbeteförsörja sigförutsättningarindividuella att genomsäkrades egna
föreslåsVidareförtidspension.tillprövningen rätt envidbeaktasskall av

eftergivande kravbestämmelsentillämpningen avvidsystematik omavny
Deföreligger. närmareskälsärskildavidomställningsåtgärder när

hardessainnebördenochparagrafenilydelsernabakom avövervägandena
4-5.avsnittkapitel 7iredovisatsutförligt

halvfjärdedels,nivåerna hel,i trekanFörtidspension§ utges2
förtidspensionenNivånförtidspension.fjärdedelsrespektive en

arbets-försäkradesdennedsättningentillförhållandeibestäms av
heltillberättigaråttondelarsjuminstmednedsättningförmåga;
tillberättigarfjärdedelarminstmednedsättningförtidspension, tre

berät-hälftenminstmednedsättningförtidspension,fjärdedelstre
medgradmindreinedsättningochförtidspensionhalv mentilltigar

förtidspension.fjärdedelstillberättigarfjärdedelminst enen lydelsei dagens§kap. 2princip 7iparagraf avDenna motsvarar
helkravetangivnaregleri dagensdetförundantagmedAFL att

förtidspension harheltillarbetsförmågan för rättnedsättning av
betydelsenbeträffarVadnedsättning.åttondelssju avtillsänkts

avsnittkap.till 7hänvisasändringdenna

uppbärförsäkradinteföreliggerförtidspensiontill§ Rätt3 enom
ålderspen-inkomstgrundad000lagenenligtålderspensionhel om

inkomst-000införande lagen000lageneller omsion avom
halvfjärdedels,försäkrad uppbärOmålderspension. tregrundad en

han inteharnämnda lagar,enligtålderspensionfjärdedelseller en
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till högre förtidspension fjärdedel, halvrätt respektiveän treen
fjärdedelar sådan pension.av

I denna paragraf förhållandetregleras mellan förtidspension och
ålderspension enligt nämnda föreslagna Innehålletlagar. imotsvarar
princip vad i dag enligt 7 kap. 3 § och 13 kap. gäller1 § be-som a
träffande förtidspension folkpensioni form och tilläggspension.av
Förslaget förutsätter upphävande dagens ålderspensionreglerav om

ikraftträdandeoch de i paragrafen ålderspensionnämnda lagarnaav om
samtidigt ikraftträdandet regler reformerad förtidspension. Isom av om

fall måste ändring ske.annat

4 § Försäkringskassan skall, det vid prövning ansökannär av en om
förtidspension kan nödvändigt för bedömningen tillrättanses av om
förtidspension föreligger,

förfrågan hos den försäkrade, den försäkrades arbets-göra
någongivare, läkare eller kan kunna lämna nöd-antasannan som

vändiga uppgifter,
utlåtandeinfordra viss läkare eller sakkunnig,av annan

besöka den försäkrade,
4. föreskriva den försäkrade skall under högst 30 dagaratt vara

intagen visst sjukhus, genomgå undersökning viss läkare ellerav
genomgå såsomutredning arbetsprövning eller arbetsträning,annan
för bedömning den försäkrades medicinska tillstånd,av ar-
betsförmågan behovet och möjligheterna till rehabiliteringsamt av
samt

sådanundersöka den försäkrade efter åtgärd i 7om som avses
kap. 3 b § eller 22 kap. helt eller delvis kan försörja sig själv genom
arbete.

Försäkringskassan skall finnsdet anledning fallatt anta attom
påbörjai 13 § föreligger utredning fårsaken. Därvidsom avses av

försäkringskassan åtgärdervidta enligt första stycket 1-3.
det föreliggerOm sannolika skäl för fall i 13 §att som avses

första stycket 1-4 eller tredje stycket i paragraf föreliggersamma
för förtidspensionen skall dras in eller minskas enligt andrasamt att

eller tredje stycket i fårnämnda paragraf försäkringskassan besluta
hålla inne pensionen eller densamma med lägre belopp tillatt utge

dess slutligt beslut fattas. Under förutsättningar får försäk-samma
ringskassan ålägga den förtidspensionerade genomgå sådanaatt
undersökningar eller utredningar i 4-5 i första stycket isom anges
denna paragraf. Om den förtidspensionerade giltigvägrar att utan
orsak genomgå undersökning läkare, följa läkares föreskriftattav
eller genomgå sådan behandling, utredning eller rehabiliteringatt

i kap. 3 b § eller får7 22 kap. försäkringskassan, undersom avses
förutsättning den förtidspensionerade påföljd,erinrats dennaatt om
besluta pensionen tills vidare skall dras in eller ned.att sättas

beslutInnan medicinsk utredning enligt första stycket fattasom
skall försäkringsläkarens bedömning inhämtas. För kostnader som
den enskilde har med anledning sådan utredning iav som avses
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vadmedenlighetiersättninglämnas rege-styckenaandraochförsta
Riksförsäkringsverketbemyndigande,regeringenseftereller,ringen

sådananledningmeduppstårkostnader enavFörföreskriver. som
ilämnasersättningskallstycket 4 en-förstaiföreskrift avsessom

förordnar.regeringenvadmedlighet

ochutredningdenbestämmelsernasamlatparagraf omdennaI anges
förordnamöjlighethar attförsäkringskassan omåtgärderandra som

utredningsådanvidmedverkaskyldighetförsäkrades attdenoch om
nybeviljandetillställningtagande ettinfördelsåtgärder ettsådanaoch

förtidspen-tillprövning rättenförnyadviddelsförtidspension, avav
ersättningsfrågor. IvissareglerasVidare10kap.enligt 7sion

§216 kap.b3kap.innehållet i 7paragrafenhuvudsak motsvarar
formalise-vissgenomförtsharDockstycket.andra en§3kap.och 20

iåtgärdersådanavidta para-för avsesförutsättningarna somattring av
och den närmarehärförgrundtilllegatövervägandenDegrafen. som

avsnittkapitel 14iredovisatsutförligtharreglernainnebörden av

förtidspensioninkomstrelateradutgår formiFörtidspension§5 av
förtidspensionärer.tillgarantibeloppeller

förtidspension kanformertvå olikadeparagrafen somI presenteras
arbetsbaseradförtidspension ärinkomstrelaterad er-endelsutgå som

grund-förtidspensionärer ärtillgarantibelopp ensomdelssättning,
bosätt-grundasutfyllnadsersättningskyddfönnån i form somenav

ning.

följerintegrundas, annatförtidspension avInkomstrelaterad om6 §
pensionsberättigadesdenmeningen, pen-andraivad sägssom

inkomstgrundad000lagen2 §kap.enligt 4sionsunderlag om
pensions-dåårföregått detår närmastför deålderspension somsex
pensions-dessastycket,fjärdeifallieller,inträffatfallet avsessom

styckenämndaenligtpensionsunderlagdejämteunderlag som
förtidspension.beräkningenförgrundtillfår läggas avdessutom

frånskall bortsesförtidspensioninkomstrelateradberäkningVid av
nämnda lag.15 §kap.enligt 3barnårförbelopppensionsgrundande

pensions-skallförtidspensioninkomstrelateradberäkningVid av
basbeloppetförändringartillhänsynmedräknas avunderlag om

medmultipliceraspensionsunderlagetskallDärvid6kap.1enligt
basbe-ochskerberäkningendetförbasbeloppetmellankvoten

pensionsunderlagetårdetförloppet avser.
sextiofem procentförtidspensioninkomstrelaterad motsvararHel

depensionsunderlagenhögstafyra pen-de avgenomsnittet avav
vilkabestämmandeVidstycket.i första avsionsunderlag avsessom
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pensionsunderlag de fyra högsta deutgör pensionsunderlagsom av
skall ligga till grund för beräkningen förtidspension skallsom av

hänsyn till omräkning enligt andra stycket.tas
Inkornstrelaterad förtidspension fastställts enligt dennasom para-

graf skall justeras med hänsyn till förändringar i det allmänna pris-
läget och förändringar i realinkomstläget i enlighet med vad som

i 8anges
Om pensionsberättigad under och minst devart ett treen av av

år föregått det då pensionsfalletnärmast inträffat, sådanisex som
utsträckning det minst århalvt med hel ersättning,att motsvarar ett
uppburit hel eller förmånpartiell formi av

arbetslöshetsersättning enligt lagen 1973:370 arbetslös-om
hetsförsäkring,

kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 1973:371 kon-om
arbetsmarknadsstöd,tant
ersättning enligt lagen 1997:238 arbetslöshetsersättning,om
dagpenning enligt förordningen 1996:1100 aktivitetsstöd,om
särskilt utbildningsbidrag enligt lagen 1996:1654 särskiltom

utbildningsbidrag,
sjukpenning eller ersättning enligt 6 kap. 4 § lagen 1976:380

arbetsskadeförsäkring eller sjukpenning enligt lagen 1977:265om
statligt personskadeskydd,om

sjuklön eller ersättning enligt 20 § lagen 1991:1047 om
sjuklön,

långtidssjukpenning,
föräldrapenningförrnåner,

10. havandeskapspenning,
11. smittbärarpenning enligt lagen 1989:225 ersättning tillom

smittbärare eller
närståendepenning12. enligt lagen 1988:1465 ersättningom

och ledighet närståendevård,för
Vårdbidrag,13. såvitt ersättning för merkostnader,utom avser

14. folkpension i form förtidspension enligt kap.7 1 i dess§av
lydelse före den 1 januari 1999 eller tilläggspension i form för-av
tidspension enligt 13 kap. § i1 dess lydelse före nämnda dag,

15. förtidspension
får pensionsunderlag åräven för föregått nämnda årsom sex

läggas till grund för beräkningen förtidspension i enlighet medav
vad i sjätte stycket.som anges

Jämte pensionsunderlagen för de år föregåttnärmastsex som
pensionsfallet får efter ansökan detta från den pensionsberät-om
tigade pensionsunderlag för förhållandei till nämnda år det ellersex
de föregående åren läggasnärmast till grund för beräkning för-av
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enligtförmånmedårantaletantalmotsvarandeitidspension som
fyra.antaltillhögsttvå, dock ettöverstiger1-15 avstycketfjärde

förmån redu-fallskall, i destycketfjärdetillämpning enVid av
i desamordningbestämmelserföljdtilldelvisellerhelt omavcerats

reduce-frånbortsesförfattningarna,uppräknadestyckenämndai

ringen.

förtidspensioneninkomstrelateradedenstorlekenBeräkningen avav
inkomstrelaterad för-tillparagraf. Rättdennahelt iprincipiregleras

pensions-tillgodoräknatsförsäkradedenförutsättertidspension att
000lagenenligtbelopppensionsgrundandeellerinkomstgrundande

pensionsgrun-undantagMedålderspension.inkomstgrundad avom
inkomstpensionsgrundandebarnår detför ärbeloppdande summan av

s.k.dettillsammans utgörvilkabelopp pen-pensionsgrundandeoch
grundasförtidspensioneninkomstrelateradedensionsunderlaget som

blandberäkningsunderlag annatstabiltuppnå somsyftepå. I ettatt
kon-förordavaltutredningenhar atttoppårseffekter ens.k.motverkar

huvud-enligtförtidspensioneninkomstrelateradedenvilkenistruktion
deårenbästainkomsthänseende fyraipå de sexavgrundasskallregeln

förtids-inkomstrelateradepensionsfallet. Denföregåttår närmastsom
dessaundergenomsnittsinkomstenberäknassåledesskallpensionen

in-denmåttkan utgörasägas ettgenomsnittsinkomstår. Dennafyra
tilltid framåterståendeunderuppburithaskulleförsäkradedenkomst

ochskadatsellerinsjuknathadeintehonellerhanålderspensionen om
antagandein-s.k.arbetsfömiåga, dvs.sinförloratdäravföljd entill

ibegreppetlikalydandedetpensionsfall motsvararBegreppetkomst.
försäkring. Förallmän atti lagen§2kap.13lydelsenuvarande omav

ocharbetslöshetsjukfall,periodereffektnegativadenmotverka avsom
pensionsgrun-denbeträffarvadregel harisituationerliknandeandra

börmening inteutredningensenligtochstorlekinkomstensdande som
regelideteftersomförtidspensionpågenomslagallförfå stort enett

uppnåtthaskulleframdelespensionsberättigadedenförutsättaskan att
föreslåsperiodersådanaunderuppnåttsvadinkomster änhögre som

efterförsäkradedeninnebäraltemativregel att an-dessutom somen
inkoms-grundadförtidspensioninkomstrelateradefå sinkansökan
dockAltemativregeln förutsätter atttiden.itillbakaårtill tioter upp

årde närmastminstochunder treförsäkrade somett sexden vart avav
inkomstbortfallsersättningsådannågonuppburitpensionsfalletföregått

ellerhelförutsättsVidaresituationer. attsådanautgår itypiskt settsom
ochunderförsäkrade etttill den vartutgåttersättning avsådanpartiell

helmedårhalvtdetomfattning ettsådan motsvararminstår i attdessa
alltsåskall görasuppburitsersättningpartiell enNärersättning.

såpådagarhelatillersättningsådanmeddagarnasamrnanräkning av
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tvåexempelvissätt dagar med halv ersättning räknasatt dagsom en
med hel ersättning. Vid beräkningen antagandeinkomsten skall in-av
komsterna från olika år räknas med hänsyn till förändringar i detom
allmänna prisläget såsom det kommer till uttryck i basbeloppet i 1 kap.
6 Detta gäller såväl vid bestämmande årsinkomstervilka ut-av som

de fyra högsta vid den däreftergör kommande beräkningensom av
genomsnittsinkomsten.

l
7 § Till den har till förtidspension enligt 1 § och bosatträtt iärsom
Sverige skall garantibelopp hans eller hennes inkomst-utges ett om
relaterade förtidspension jämte pension enligt utländsk lagstiftning

uppgårinte till minst tillämplig garantinivå för förtidspensionärer
enligt tredje stycket.

Om till inkomstrelaterad förtidspensionrätt eller utländsk pen-
sion saknas uppgår garantibeloppet till den tillämpliga garantinivån.

uppgårI fall garantibeloppet till mellanskillnaden mellan denannat
inkomstrelaterade förtidspensionen jämte eventuell utländsk pen-
sion och garantinivån.

ogiftFör förtidspensionär uppgår garantinivån vid års ålder19 till
belopp motsvarande 196 basbeloppet enligt kap. 61 §ett procent av

första stycket för år 2001. Om ogift förtidspensionär årfyllt 20en
uppgår garantinivån till det sammanlagda beloppet beloppettav

garantinivånmotsvarande föregåendei mening och det eller de
åldersrelaterade tilläggsbelopp enligt fjärde stycket skall tillgo-som
doräknas förtidspensionär vid fastställande garantinivå. Ga-en av
rantinivåema skall justeras med hänsyn till förändringar i det all-

prisläget och förändringar imänna realinkomstläget i enlighet med
vad i 9som anges

varje år,För dock högst till antal 10, med vilket ogiftett av en
förtidspensionärs ålder överstiger år,19 skall vid fastställande av
garantinivå för henne eller honom åldersrelaterat tilläggsbeloppett
motsvarande 2,5 den garantinivå i tredje"procent av som avses
stycket första meningen tillgodoräknas henne eller frånhonom och
med den månad han eller hon fyller år.som

frågaI förtidspensionär gift gäller garantinivånär attom som
uppgår till 89 vad den skulle uppgått till han ellerprocent av om
hon varit ogift.

Som komplement till den inkomstrelaterade förtidspensionen finns ett
grundskydd för den under årde föregått pensionsfalllet endastsom som
haft låga förvärvsinkomster eller helt saknat sådana. Grundskyddet i ut-
redningens förslag tekniskt utformatär utfyllnadsersättning isom en ren
förhållande till eventuell inkomstrelaterad relaterad förtidspension eller
utländsk pension till garantinivå utifrånvarierar den pensions-upp en som
berättigades ålder. Saknas till nämnda slagrätt pensioner föreliggerav
alltså till ersättning medrätt belopp garantinivån uppgåren samma som
till. Garantinivån stiger successivt med den pensionsberättigades ålder från
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denförreglernadeikraftträdandetvidårs åldernivå vid 19 nyaavsomen
till6 § AFLkap.enligt 1basbelopreduceradetvåogiftär motsvararsom

ikraftträdandetvidlikaledesvilkenäldreår eller29demnivån för ärsom
pensionsberät-ogiftförbasbeloppreducerathalvttvå och ettmotsvarar

25garantinivån medökningalltsåskerålderårstill 29Från 19tigad. aven
allasåledesinnebärUtforrrmingen attnivå.ursprungligadessprocent av

garantinivå. beloppDetårskull harviss somindivider iogifta sammaen
fram-Somgarantibelopp.pensionsberättigade benämnstill denbetalas ut

inkomstre-denmedkronaförkronagarantibeloppetreducerasgått ovan
be-försäkradeden ärpensionutländskaellerförtidspensionlaterade som

grundskydd i formi dagensgällervadmed avlikhettill. Irättigad som
grundavdragsärskiltochpensionstillskotthuvudförmån,folkpensionens

garanti-89pensionsberättigad till procentgiftgarantinivån för avuppgår
förhållanden.identiskaövrigtipensionsberättigad medogiftnivån för

skall in-förtidspensioninkomstrelateradutgåendeJustering§8 av
all-i detförändringtillmed hänsynkalenderår görasvarjeför nytt

förtidspen-inkomstrelateradeföljande. Denenligtprislägetmänna
juniiprislägetallmännamellan detmed kvotenmultiplicerassionen

iprislägetallmännaoch detjusteringenårdetåret föremånad avser
dessförinnan.åretmånadjuni

dess-skallförtidspensioninkomstrelateradutgåendeJustering av
tredjeföljerintekalenderår, annatvarjeinför avnytt omutom
enligtrealinkomstlägeiförändringtillmed hänsynstycket, göras

medmultiplicerasförtidspensioneninkomstrelateradeföljande. Den
multiplice-därefterochtalet 1medminskatsjämförelsetalett som

ämförelsetalettalet Jmedgjortstilläggvareftermed 0,5, ettrats
årtvå närmastmellan deinkomstlägeiförändringen sommotsvarar

föränd-tillhänsynreducerad medjusteringenårföregått det avser
Förändringentvå år.mellanprislägetallmännadetringen sammaav fastställsindextaldemellankvotenbestämsinkomstläge somi som

ålderspension förinkomstgmndad000lagen6 §lrkap.enligt om
denprislägetallmännadeti motsvararFörändringentvå år.nämnda
be-ämförelsetaletJmeningen.andrastycketi förstakvot angessom

fjärdeikvotdenmellankvotensåledes me-räknas angessomsom
meningen.i femtekvotdenochningen angessom

uppnått 60utgår dentillförtidspensionInkomstrelaterad somsom
jämförelsetaletdåendaststycketandraenligtjusterasålder skallårs

taletunderstiger

ibestämmelsernaenligtskallförtidspensioninkomstrelateradUtgående
det all-iutvecklingendelstillmed hänsynparagraf omräknasdenna
Omräk-samhället.ireallönemautvecklingendelsprisläget,männa av

kon-tillämpningmedskerprisutvecklingenförhållande tilli avningen
real-förändringentillmed hänsynOmräkningensumentprisindex. av
kap.enligt 1fastställsindextaldetillämpningmedskerlönema somav
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6 § lagen 000 ålderspension,inkomstgrundad dock beaktas för-om
ändringen i frågareallöneläget endast till hälften. den fyllt 60I om som
år gäller den inkomstrelaterade förtidspensionen justeras med hän-att

till reallöneutvecklingen dåendast densamma negativ.ärsyn

garantinivåer kalenderår9 § Justering skall inför varje görasnyttav
med hänsyn till förändring i det allmänna prisläget och förändring i

på utgå-realinkomstläge motsvarande enligt gäller för8 §sätt som
ende inkomstrelaterad förtidspension, meddock undantag för vad

föreskrivs i tredje stycket nämnda paragraf och andra stycket isom
denna paragraf.

garantinivåerusteringar för förändring i realinkomstläge skallJ av
inte årde järnförelsetalet i 8 § andra stycket under-göras som anges

talet sådant år skall kalenderårstiger Efter justering införett nytt
ske först alla år från ochproduktsumman jämförelsetal förnär av

åretmed år dåefter det justering för förändring i realinkomstläge
gjordes överstiger talet Justeringen skall därvid medgörassenast

föregåendeden produktsumma i mening.som avses

Utgående garantibelopp skall enligt bestämmelserna i denna paragraf
omräknas med till dels utvecklingen i det allmänna prisläget,hänsyn
dels utvecklingen reallönema i samhället i huvudsak sättav samma

gäller för inkomstrelaterad förtidspension. Omräkningen i för-som
hållande till prisutvecklingen sker med tillämpning konsumentpris-av
index. Omrälmingen med tillhänsyn förändring reallönema skerav
med tillämpning fastställsde indextal enligt kap. 6 lagenl §somav

ålderspension,000 inkomstgrundad dock beaktas förändring iom
dåreallöneläget endast till hälften och endast förändringen positiv.är

det fall något tillfälle garantinivånFör reallönema vid sjunker ligger
fast på nivå åter nått nivåtill dess reallönema föresamma samma som
sänkningen.

10 Om förtidspension§ den beviljats hel uppbär inkomstsom av
tjänst enligt kommunalskattelagen32 § l a 1928:370 skallmom.
förtidspensionen årför det inkomsten hänförlig till minskasärsom
med 80 motsvarande belopp denna inkomstprocent taxerasav som
till efter avdrag för kostnader för fullgörande tjänsten enligt 33 §av
l-2 nämnda lag. Förtidspensionen skall på motsvarande sättmom.
minskas med tjänsteinkomster inte skattepliktiga iäven ärsom
Sverige. frånInkomst och arbetsgivare understigeren samma som
1 000 kr skall någondock inte föranleda minskning förtidspen-av
sionen. Inkomster enligt första och andra meningen hänförliga till

tid tid med förtidspension skall inte föranleda minskningänannan
pension.av
För den beviljats förtidspensionpartiell och sådanuppbärsom

inkomst tjänst i första stycket skall pensionen minskasav som avses
i enlighet med vad föreskrivs i nämnda stycke, dock endastsom
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inkomstfribeloppöverstiger detinkomstendelmed den somsomav
visaförsäkrade kan över-mån denden attstycket. Itredjeianges

använd-medindelvis tjänatshelt ellerinkomstendelstigande av
beviljandetvidföreliggaförutsättsarbetsförmågaande avsomav

ske.inteminskningskall dockpension
inkomstfribelopp,fastställasskallbeviljaspartiell pension ettNär

depensionsnivånaktuelladenförhållande till samtiberäknassom
förtidspen-inkomstbaseradegrund för dentillliggerinkomster som

halvfjärdedels,Omgarantibelopp.utgåendeoch tresionen
inkomstfri-uppgårbeviljatsförtidspensionfjärdedelsrespektive en

fjärde-respektivehalvafjärdedel, tretillbeloppet av ensumman
depensionsunderlagenhögstade fyragenomsnittetdelar avavav

utgå-dethelaochstycketförstai 6 §pensionsunderlag avsessom
faktorn 1,54.medmultipliceratgarantibeloppetende

inkomstindexfallför deträknasskallInkomstfribeloppet attom
ålderspension förinkomstgrundad0006 lagenkap. §enligt 1 om

inkomstindexeller lägrehögre änskalldå minskningår göras ärdet
inkomstfribeloppetDärvid skallbeviljades.då pensionenårdetför

förstnämndadetinkomstindex förmellanmed kvotenmultipliceras
året.sistnämndadetinkomstindex föråret och

garantibe-handförstaskall ipension görasMinskning av
loppet.

ellerförstaförtidspension enligtminskningbeslutSlutligt avom
för-denläni detSkattemyndighetenmeddelasskallstycketandra av
tillskulle haellerinkomstskattstatlig taxeratstillsäkrade taxerats

erläggahaftinteriket ellerivarit bosatt atthanskatt,sådan om
skalllänBohusochGöteborgsiSkattemyndighetensjömansskatt.

frågaiförtidspensionminskningbeslutslutligtmeddela pen-avom
riket. Förbosatt ioch intesjömansionsberättigad är annansom

skallandra meningeneller sägs,förstaipensionsberättigad än som
Skatte-meddelasförtidspensionminskningbeslutslutligt avavom

län.Stockholmsimyndigheten
slutligt be-detändras eftertaxeringförtidspensionärs attOm en

inne-ändringenochmeddelatsförtidspensionminskningslut avom
beslutetskallellermindrevarit större,skulle haminskningenbär att

And-härmed.enlighetSkattemyndigheten iändrasminskning avom
årinomförsäkrade begär detdenske ettendastskall dockring om

för-ellermeddeladestaxeringsändringfrån beslutetdet omatt om
be-frågatid. Enfrågan inom nyttsäkringskassan omtar sammaupp

sedanfår inte änförtidspensionminskning tasslut meruppavom
rninsk-slutliga beslutetdå förstadetfrån dagår förflutit dentvå om

väsentligtaxeringsändringenintemeddelades,ning motsvarar enom
itaxeringändringminskningen. Eneller sänkninghöjning avav

återbetalningkraveftergettförsäkringskassananledning ettattav
beslutnågotföranledadock inteskallförtidspension nytt omav

förtidspension.minskning av
beslut enligthandläggning ochskattemyndighetensfrågaI om

bestämmelserna idelartillämpligagäller isjunde stycketellersjätte
inkomstpensionsgrundandeberäkning1959:551lagen en-avom

försäkring.allmän1962:381ligt lagen om



166SOU 1997:örfattningskommentar534 F

för-kanpåbörjar anställningförtidspensionärll § En somensom
minska förtids-skallenligt 10 §sådan inkomstleda tillväntas som

anställ-från detmånadinomskyldig attpensionen är att senast en
därvidochförsäkringskassantillanmäla dettapåbörjatsningen re-

anställningenhon bedömerellerhaninkomstdovisa vilken att
skyldigförtidspensionärVidareleda till. att utanärkommer att en

inkomstförhållandenasådan ändringdröjsmål anmälaoskäligt av
sådantändringföranledaböromständigheter, ettandraeller avsom

i tredjepensionminskningpreliminärbeslut avsessomavom
stycket.

påkallas,skäligenutsträckning deti denskall,Försäkringskassan
förtidspensionerade ellerhos den annatförfrågningargenom

inkomstför-försäkradesdenuppgifterinhämtalämpligt sätt om
beslutbetydelse förharomständigheter ettandrahållanden och som

tredje stycket.enligtminskningpreliminärom
framkommerstycketeller andrai förstafalldet iOm avsessom

minskaskallenligt 10 §inkomstuppbärförtidspensionäratt somen
ireglernatillämpningmedförsäkringskassan,skallpensionen av

förtidspen-minskningpreliminärbeslutaparagraf,nämnda avom
utgåendeså denifrågavarande inkomst,tillmed hänsyn attsionen

pensionsbeloppuppgå tillförväntaskanförtidspensionen samma
minskningbeslutslutligtiSkattemyndighetenbestäms avomavsom

förtidspension.
pensionminskningpreliminärbeslututredaFör ett avatt omom
får för-skall skeminskningbeloppmed vilketellermeddelasskall

lämnaförtidspensionuppbärdenförelägga attsäkringskassan som
sådant före-avseende. Etti dettabetydelseharuppgifterde som

får försäkrings-inte följsföreläggandetOmskall delges.läggande
förtidspensionen.neddra in ellerkassan sätta

skall änd-förtidspensionminskningbeslutpreliminärtEtt avom
inkomstförtidspensioneradesdenändringföljddet till avavomras

beslutet kommertroligtframståranledning attatteller somannanav
avvikamån kommerringaiutgående pension attäninnebära att mer

beslutslutligaskattemyndighetensifrån pensionsbeloppet om
pension.minskning av

reduceringmedi detåterges bestämmelserna10-11 §§I system av
in-uppbärförtidspensionärskall tillämpasförtidspension om ensom

intearbetsförmåga förutsättsmedförvärvatstjänstkomst somsomav
fråga inne-förtidspension. Ibeviljabeslutetföreligga vid att omom

till denhänvisastillämpashur dessahållet paragrafema ochi om-avses
kapitel 14.ibeskrivning lämnasfattande som

Förtidspensionär,12 § som
näringsverksamhetbedrivabörjaellerbedriver att egenavser

ellerjuridiskinäringsidkare ellerenskild personensom
näringsverksamhet ersätt-ibörja arbeta utanatt annansavser

vadmån understigerringai inteersättningförning eller somsomen
för arbetetersättningskäligkan utgöra enanses
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fåförsäkringskassanbeslutefter ansökanhar rätt att genom av
ellervilandeförklarad hanseller delvisheltförtidspensionen om
ian-verksamhet förutsätterifrågavarandeiarbetsinsatserhennes

bedömtsförsäkringskassanarbetsförmågaspråktagande avsomav
förtidspension.beviljandetföreligga vidinte av

ianspråktagandevad gradenskallVilandeförklaring motsvara av
uppskattas till.arbetsförmåga skäligen kansådanav

vilka uppgifterföreskrifterfår meddelaRiksförsäkringsverket om
vilandeförklaring.ansökaniskall lämnasökandeden omen

fallförtidspension skall iVilandeförklaringBeslut som av-avom
vilan-beslutår. ytterligareför Förgällastycketi första ett omses

ansökan.förnyaddeförklaring krävs

iförtidspensionenvilandeförklaringbestämmelsernaGenom avom
medunder tidförtidspensionärermöjlighet förparagrafdenna attges

arbets-användandemednäringsverksamhetförtidspension bedriva av
förtidspen-beviljavid beslutetföreliggainteförmåga förutsatts attsom

arbetarförtidspensionärerförmöjlighetliknandesion. En somges
marknadsmässignågonnäringsverksamhetbedriver utan attannan som

bestämmel-innebördenAngående denutgår arbetet.för närmarelön av
avsnitt 4.2.kapitelredogörelsen i 14tillhänvisashäromserna

medin eller minskasskall drasförtidspensionPrövning13 § omav
fallarbetsförmåga skall,till förbättring utöverhänsyn som avsesav

sannolikt dendetskestycket endastfjärde äri tredje eller attom
arbetsförmåga ochförbättratspensionsberättigades

arbetsförmåga förut-användandemedhan eller hon, somav
i inte ringaförtidspension,vid beslutetföreliggainte om-satts om

fysiskanställdför elleruppdragstagarefattning arbetat avsomsom
och detnäringsverksamhet ärbedriverjuridiskeller somperson

haft in-arbetetföljdförtidspensionerade tilldensannolikt att av
lagenenligtsjälvdeklarationeniredovisatsintekomster som
skyl-kontrolluppgiftersjälvdeklaration och1990:325 trots attom

nämnda lag,enligtförelegatdettadighet göraatt
arbetsförmåga förut-användandemedhan eller hon, somav

heller be-och inteförtidspensionvid beslutetföreliggaintesatts om
istycket 2.,Vilandeförklaring enligt 12 § förstaaktats i beslut om

för elleruppdragstagareomfattning arbetatinte ringa an-somsom
näringsverksam-bedriverjuridiskfysisk ellerställd sompersonav

någonfåttintepensionsberättigadedensannolikthet och det är att
månringaersättning i inteendastarbetet ellerersättning för somen

för arbe-skälig ersättningkanunderstiger vad utgöraanses ensom
utförsnormaltfråga arbetedet är etttet, trots att av an-somom

eller uppdrags-kollektivavtalsreglerad lönställda uppbär ärsom
ersättning för sitt arbete,debiterartagare som

förut-arbetsförmågaanvändandemedhan eller hon, somav
be-och inte hellerförtidspensionvid beslutetinte föreliggasatts om
be-stycket 1.,Vilandeförklaring enligt 12 § förstai beslutaktats om
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juri-eller ienskild näringsidkarenäringsverksamhetdrivit ensom
ellerdisk person

§studietid enligt 19underförtidspensionäreller honhan4. som
vilandeför-omfattatsintedagar ochöverstiger 365 avsomsom

i förstasådana studierbedrivitförtidspension,klaring avsessomav
nämndatredje stycketomfattasoch inteparagrafnämndastycket av

intearbetsförmåga förutsattsanvändandemedparagraf, somav
förtidspension.beslutetföreligga vid om

denframkommerstycket 1-4i förstadet i fall attOm avsessom
för-vadarbetsförmåga gradi högrehar änförtidspensionerade som

in ellerpensionen drasskallförtidspensionbeviljandetvidutsatts av
härtill.med hänsynminskas

tillarbetsförmåga förbättratsförtidspensionerads avsevärtHar en
liknandebehandlingbehandling ellermedicinskföljd avannanav

tillmed hänsynminskasin ellerdrasförtidspensionenskallslag
arbetsförmågan.förbättringen av

efterfår vidare skepensionenminskningellerIndragning an-av
får ändringsådant fallpensionsberättigade. Ifrån densökan av pen-

i ansökan.vadinte skesionen utöver angessom

för-beviljadtillprövningförnyadfall rättreglerar de§13 när enav
avsnitt lämnas4.2 när-kapitel 14skall kunna Itidspension göras. en

paragrafen.ibestämmelsernainnehållet ibeskrivning avmare

den för-krävsriketförtidspensionutbetalning att14 § För utomav
in-försäkringskassantillvarjemajden 2tidspensionerade senast

eller honutsträckning hani vilkenredovisningkommit med aven
elleranställdförvärvsarbeteuppburit inkomster eget upp-somav

närings-enskildnäringsverksamhetbedrivitellerdragstagare som
juridiskeller iidkare person.en

förtidspen-tid medförvärvsarbeta undermöjlighetmedSystemet att
Sverigeibosattafråga försäkradebygger i ärsion en sam-somom

all-utgångspunkt i deninkomstskatt. Medtaxeringen förordning med
förtidspensionmånvilkenfastställas iskallsjälvdeklarationenmänna

bo-frågaI ärförvärvsinkomster.medskall reduceras personer somom
inte indockdeklarationsskyldiga kommerutomlands och inte ärsatta

försäkringkassantillsigförvärvsinkomsternågra uppgifter vareom
sådantinförandeskattemyndigheten. Vid ut-eller systemettett somav

utbetalningförutsättning förföreslår bör därförredningen pen-avsom
till för-pensionsberättigade inkommergälla denutbetalningsioner att

hanutsträckningi vilkenårlig redovisningmedsäkringskassan aven
näringsverksam-bedrivitellerförvärvsinkomstertjänat ineller hon har

het.

vad denbeloppmed högreutbetalatsförtidspension än15 § Har
skattemyndighetensenligtberättigad tillförtidspensionerade är
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förtidspension skall återbetalningbeslut minskningslutliga avom
heltinte särskilda skäl föreliggeröverstigande beloppske attomav

Återbetalningsskyl-återbetalningsskyldigheten.delvis eftergeeller
uppgårbelopp till högstöverstigandeföreligger dock intedighet om

100 kr.
ålagts någon första stycket,enligtåterbetalningsskyldighetOm

förtidspensio-utbetalning till denvidfår försäkringskassan senare
ålagtspå det beloppinnehålla belopp i avräkningskäligtnerade som

återbetala.eller honomhenne att
vad den för-med lägre belopputbetalatsförtidspension änHar

slutligaskattemyndighetensberättigad till enligttidspensionerade är
överstigande be-förtidspension skall detminskningbeslut om av

eller honom.utbetalas till henneloppet
stycket elleråterbetalas enligt förstaskallPå belopp somsom

utgå från dagen förskalltredje stycketutbetalas enligtskall ränta
förtidspension.minskningslutliga beslutskattemyndighetens om av

fårregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som
sådanbestämmelsermeddela ränta.närmare om

för denfrågan återbetalningsskyldighetparagrafen reglerasI pen-om
förhållande tillförtidspension iuppburit för högsionsberättigade som

det för-eller hon tjänat införvärvsinkomster hande motsattasamt
innehållit förtidspension i högrehållandet då försäkringskassan ut-

till de förvärvsinkomsterske med hänsynsträckning vad bortän som
pensionsberättigade. Vidare vissa reglertjänats in den räntaomgesav

utbe-återbetalningsskyldighet respektivevilkapå belopp beträffande
talningskyldighet föreligger.

på krimi-intagensedan minst 30 dagar16 § förtidspensionärOm är
får medgarantibelopp intenalvårdsanstalt häktad,eller är utges

Såsom skall räknasintagenhögre regeringen bestämmer.belopp än
anstaltavvikit från anstalt eller vistasolovligendenäven utomsom

anledning permission.i av
får anhörig, vilken för sittFörsäkringskassan medge nära uppe-

helt eller del-förtidspensionerade,beroende denhälle rättär attav
enligt vad isådan del garantibeloppet,uppbära sägsvis somsomav

skallstycket inteförsta utges.annars

bestämmelse i kap 2i princip nuvarande 10Bestämmelsen motsvarar
bestäm-överväganden lagts till grund förAngående de närmare som

till kapitel avsnitt 1.3.utformning hänvisas 18melsens

har till livränta grundförtidspensionär17 § För rätt avsomen
försäkring förenligt lagen 1916:235obligatorisk försäkring om

försäkring för vissa yrkes-olycksfall i arbete, lagen 1929:131 om
yrkesskadeförsäkring ellereller lagen 1954:243sjukdomar om

lag eller särskild författning eller enligt regering-enligtsom annan
eller utbetalashar till livränta, bestämsförordnande rätt som avens



166SOU 1997:örfattningskømmentar538 F

inkomstrelateradochgarantibeloppskallRiksförsäkringsverket,av
stycket. Mot-i andravadenligtminskas sägsförtidspension som

lagstift-utländskenligtdå livräntafallgälla iskallsvarande utges
enligtförtidspensionMinskningyrkesskadeförsäkring.ning avom

enligt 4livräntagrundskeinteskall däremotparagrafdenna av
ellerarbetsskadeförsäkring1976:3805 kap. lageneller annanom

Medförlag.nämndatillämpningmedbestämslivränta avsom
be-sjukdomåterigenutgivas,börjatlivräntavilkenskada, för som

utgingelivräntaskall detsjukpenning,tillrättigar omanses som
förlivräntaellerdel däravellerlivräntasjukdomstiden. Harunder

enligtberäkningskall videngångsbelopp,tid byttsviss mot ettut
utgivnadenellerlivräntastycketandra utges omsomsom omanses
tilläm-utbytetde videnligtbeloppförhöjd medlivräntan är ett som

engångsbeloppet.grundernaförsäkringstelcniska motpade svarar
minskasskallförtidspensioninkomstrelateradochGarantibelopp

sjättedelsöverstigerlivräntadenfjärdedelarmed ensomtre av
uppbärpensionsberättigadeden6 och§enligt 1 kap.basbelopp som

handdärvid i första görasskallMinskningskadad.som
garantibeloppet.

sådanialdrigfår dockparagraf göras ut-dennaenligtMinskning
in-ochgarantibeloppbeloppetsammanlagdadetsträckning att av

kommerföljd däravmånad tillförförtidspensionkomstrelaterad en
ochogiftför denbasbeloppet ärgånger0,059understiga somatt

gift.denförbasbeloppet ärgånger0,05 som

i 17 kap 2bestämmelsenuvarandeprincipiBestämmelsen motsvarar
för bestäm-till grundlagtsövervägandenAngående de närmare som

avsnitt 2.3.kapitel 18tillutformning hänvisasmelsens

berättigad tillförtidspensionär ärfalldet§ För18 en
och6 §vadenligtförtidspensioninkomstrelaterad angessom

lagstiftningutländskenligtpensionmotsvarandeuppbärsamtidigt
medminskasförtidspensioneninkomstrelaterade ettdenskall

lagstiftning.utländskenligtpensionenmotsvarandebelopp

denutredningenförordar22.2avsnitt attiberörtsSom
motsvarandemedsamordnasförtidspensioneninkomstrelaterade

lagstiftning.utländskenligtpension

vadenligtförtidspension haruppbär rätt19 § Den att somsom
be-365 dagarhögstsammanlagtstudietidundernedan omanges

i denutbildningarochläroanstaltervid destudier upptasdriva som
vilkavilkeni1973:418studiestödsförordningenbilaga till anges

studierbedrivastudiemedel. Medtillberättigarutbildningar attsom
själv-bedrivaellerundervisninglärarledddelta idärvid attattavses

faktisktstudiervilkensåväl tid understudietid räknasstudier. Som
90studieuppehåll kortare änvilken ärtid underbedrivs somsom

dagar görs.
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förtidspension räknas studietid all tid under vilkenVid hel som
i vilken takt studiernaenligt första meningen bedrivs,studier oavsett

räknasVid fjärdedels förtidspensionbedrivas. treatt somavses
studier bedrivas medstudietid all tid under vilken änattavses mer

förtidspension studietidstudietakt. Vid halv räknas25 procents som
50studier bedrivas medall tid under vilken änatt pro-avses mer

fjärdedels förtidspension räknasstudietakt. Vidcents somen
medvilken studier bedrivasstudietid all tid under änatt meravses

studietakt.75 procents
förtidspensionäri första stycket harvadOavsett ensom anges

studier syftar tillbegränsning i tiden bedrivaalltid rätt att utan som
högst 40sammanlagt motsvarandei kurser poängatt tentera som

inräk-under studietiden, däripåbörjats de första 365 dagarnaunder
sagda dagar.tagits underde poängnat som

studerabestämmelsenden inledandeparagrafenI rätt attomanges
högskolenivå under tid med förtidspension.gymnasie- eller

sådana studier i tillbedrivaförtidspensionär medgesEn rätt att upp
påbörjatsfrån det studiernastudietid. studietiden löper365 dagars att

uppehåll studiernaeller itill dess de avslutats görsnär en
iVid hel förtidspension räknastid minst 90 dagar.sammanhängande av

någoni omfattningunder vilken studier bedrivsprincip all tid som
då studierfråga förtidspension gäller tidstudietid. partiellI attom

studietaktbedrivas ibedrivs enligt kursplan attetc. somavses ensom
inte räknasnivå med vilken förtidspension beviljatsligger under den

utgångenalltid efterförtidspensionär har dockstudietid. En rätt attsom
sådana klarastudier syftar till365 dagarna bedrivade att avsomav

årets för dettafrån studier. Ententamina det första gränsresterarsom
fullfölja kurserså denna eftersläpandegäller dock i rätt attmotto att
tagits under deinräknat detill högstbegränsas 40 poängpoäng som

365 dagarna.första

påbörja påbörjateller harförtidspensionär20 § Den attsom avser
sådana första stycket skyldig anmälastudier i 19 § är attsom avses

tvåså inomtill försäkringskassan det kan ske ochdetta snart senast
från påbörjats redovisa underdet studierna och därvidveckor att

studier. Försäkringskassanvilken tid han eller hon bedrivaattavser
sådan vilketpå grundval anmälan meddela beslut iskall ettav en

tid den pensionsberättigade hardet fastställs under vilken rättsom
bibehållen förtidspension. tid skall bestäm-studera med Dennaatt

utgångspunkt från då påbörjats.med den tidpunkt studiernamas

sådanabedrivit21 § Om förtidspensionär bedriva eller haravser
sådanstudier i första stycket i omfattning den19 § attsom avses

uppgå 365sammanlagda studietiden kommer till dagarän äratt mer
ocheller skyldig anmäla detta till försäkringskassanhan hon att

lång pågå.därvid under hur tid studierna Försäkrings-uppge avses

1s sou 1997.-166
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heltförtidspensionenfastställadäravgrundvalskall attkassan
motsvarandefrån viss dagvilandeskallvidaretillsdelviseller vara

tilldagaruppgått till 365studietidensammanlagdadå dendagden
avslutade.förväntaskanstudiernadess vara

sådana studierbedrivaförtidspensionärOm att22 § somavseren
undertidutgången denefterstycketförsta§ äveni 19 avavses

för-paragraf hardennaeller§enligt 21förtidspensionenvilken
försäk-tilldettaanmälaskyldigeller honhanvilande attklarats är
fråntvå veckorinomoch ut-skekanså det senastringskassan snart

studiernalång tidhurunderdärvidochnämnda tidgången uppgeav
fastställagrundval däravskall attFörsäkringskassanpågå.avses frånvilandeskallvidaretillsdelvisellerheltförtidspensionen vara

föregåendeomfattadesdagsistamotsvarande dendagviss avsom
avslutade.förväntaskanstudiernatill dessvilandeförklaring vara

skall fattasförtidspensionenvilandeförklaringBeslut av23 § avom
framgårdetanmälan sättannatförsäkringskassan även utan om

19 §istudiersådanabedrivitförtidspensionär har avsessomatt en
studietidensammanlagdadenomfattningsådanstycket i attförsta

fallsådantskall iVilandeförklaringendagar.365uppgått till änmer
studietidensammanlagdadå dentidpunktfrån dentidenförgälla

upphört.studiernatill dessfram365 dagartilluppgick

vilandeför-omfattningenbestämmaskallFörsäkringskassan24 § av
studiernataktdenförhållande tilli§§21-23enligtklaring avses

pensionenskallförtidspensionhelVidföljande.enligtibedrivas
ellerfjärdedelartillhälften,fjärdedel, tillvilande till treförklaras en
medtill ochbedrivas istudiernaalltefterhelheti dess uppavsesom

med 50ochtilldäröverstudietaktstudietakt, pro-25 uppprocents
med 75ochtill procentsdäröverstudietaktstudietakt, uppcents

Vidheltidsstudier.tillstudietakt däröverrespektivestudietakt upp
tillvilandeförklaraspensionenskallförtidspensionfjärdedels entre

studiernaalltefterhelheti dessellertvå tredjedelartilltredjedel, om
50medtill ochstudietakt25bedrivas i än procents uppmeravses

75medtill ochdäröver procentsstudietaktstudietakt, uppprocents
Vidheltidsstudier.tillstudietakt däröverrespektivestudietakt upp

hälftentillvilandeförklaraspensionenskallförtidspensionhalv
50ibedrivas änstudiernaalltefterhelheti desseller meravsesom

respek-studietaktmed 75till ochstudietakt procentsprocents upp
för-fjärdedelsVidheltidsstudier.tillstudietakt därövertive enupp

helheti dessvilandeförklaraspensionenskalltidspension om
studietakt.75medbedrivas än procentsstudier att meravses

förtids-innebäreller 27enligt 21-23Vilandeförklaring att§25
förtidspensio-omfattningdenireducerasviss tidförpensionen som

skall dendockvilande,förklaratstid harmotsvarandeundernen
återbetalningsskyldighet inågonåläggaspensionsberättigade inte

vilandeför-beslututbetalats innanförtidspensionfråga omsomom
meddelats.klaring
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Om förtidspensionär tillfälligt avbryter studier i26 § somen avses
första stycket eller 21-22 §§ för längre tid 90 dagar eller19 § än

sådanamed studier tidigare vad förutsatts i beslutupphör än som
han eller skyldig anmälaenligt fjärde eller femte stycket honär att

detta till försäkringskassan.

bestämmelser bl.a. vilandeförklaring förtidspen-I 20-26 §§ om avges
anmälningsskyldighet vid studier sträcker sig 365sion och utöversom

dagar.

sådani enlighet med rehabiliteringsplan27 § Den en som avsessom
år vamnder sjukpen-6 under minst bedrivit studier,i 22 kap. § ett

rehabiliterings-långtidssjukpenning enligt föreskrift ining eller
åretsendast det första studier, därefterplanen underutgetts men av-

planen fullföljts, inte berättigad underbrutit studierna innan är att
återuppta inte förtidspen-tid förtidspension dessa studiermed om

Sådanförklarats vilande. vilandeförklaringsionen dessförinnan har
den pensions-försäkringskassan efter anmälanskall meddelas avav

berättigade.
Underlåter försäkrade i fall i första stycketden att som avses an-

återupptagit studiermäla till försäkringskassan han eller honatt
beslut vilandeförklaringskall försäkringkassan ändock meddela om

tillämpning denna paragraf skall bestämrnel-pensionen. Vidav av
frågai tillämpas i omfattningen vilandeför-24-25 §§ avserna om

vilken densamma skall gälla.klaring och den tid under

reglerar då försäkrad medgetts inom för§ det fall27 att ramen enen
år studier medrehabiliteringsplan sträcker sig flera bedrivaöversom

bibehållen från år,ersättning ohälsoförsäkringen under högst ett men
utgången året. för-avbrutit förtid efter det första Om denstudierna i av

bibe-säkrade därefter förtidspension har han inte medbeviljats rätt att
påbörjats.hållen harpension fullfölja de studier tidigare Däremotsom

dåmöjlighet detta under tid förtidspensionenhan eller hon göraatt
vilandeförklarats.

frånVid sjukfall förhindrar förtidspensionär arbeta i28 § attsom en
påbörjats efter det han eller hon beviljatsanställning atten som

frånanmälan den förtidspensionerade, förtids-pensionen kan, efter
sjukfrånvaron. fårbeaktande Därvidpension utbetalas med av per

frånsjukfallsdag förtidspensionerade helt avhållit sigdensom ar-
bete utbetalas belopp motsvarande tjugonde det beloppett en av

månadförtidspensionen för innevarande skulle uppgått tillha om
inte beslut minskning enligt 11 § tredje stycket meddelats.om

utbetalning enligt förstaVid beslut stycket skall beaktasom om
återbetalningsskyldigden förtidspensionerade kan bli enligtantas

15 stycket, dock skall utbetalning alltid ske med belopp§ första som
skälig levnadsstandard.motsvarar
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fåförtidspensionär kanbestämmelservissa§ finns attI 28 upp-enom
då hantidunderersättningdag-för-dagförtidspensionenbära ensom

från arbete iavhålla sigtvingatssjukdomföljdtillhoneller en an-av
vissbeviljats. Enförtidspensionenefter detpåbörjatsställning attsom
fallför detiakttasbör dockutbetalningsådanfrågairestriktivitet om

arbetsinkomsteråret intjänatundertidigarepensionsberättigadedenatt
ned till 0minskasskallenligt 10 §förtidspensionomfattningsådani att

alltidsituationsådandock iskallpensionsberättigade varakr. Den en
kanhansådant beloppmedutbetalning atterhållaberättigad upp-att

försäk-viktdocklevnadsstandard. Det attär storskäligrätthålla aven
hanpensionsberättigadedenför attklargörsådant falliringskassan ett

hanbeloppdeåterbetalningsskyldig förblikommer upp-sannolikt att
bär.

pensionutgivandeOm16 kap. m.m.av

får föreskrivashandikappersättning atttillförvillkor rätt§ Som2
visstintagendagar30högst ettunderskallförsäkradeden vara
Mot-läkare.vissundersökningsigunderkastaellersjukhus av

gällersåvittoch,Vårdbidragtillfrågagäller i rättsvarande om
kostnaderFörefterlevandepension.särskildefterlevande, upp-som

iersättning lämnasskallföreskriftsådananledningstår med enav
förordnar.regeringenvadmedenlighet

motsvarande bestäm-Ändring följdtillskettparagrafen har att enavav
kap.in i 7förtsharförtidspensionärerpåavseendemedmelse

efterlevandepensiontillsåändras, rättenförhållandenaOm att8 §
förmånsådanuppbärdenpåverkaskap.förmån enligt 9 äreller som
allmänhosdetanmälandröjsmåloskäligt göraskyldig omatt utan

anmälnings-åvilaromyndig,försäkradedenförsäkringskassa. Ar
ellergodförsäkrade hardenOmförmyndaren.skyldigheten manen

skyldighetmotsvarandedenneharföräldrabalken,enligtförvaltare
ingå uppdraget.idet kananmälan,göraatt ansesom

fårskäl,giltigtstycketi förstaanmälanUnderlåts utanavsessom
tills vidare.ellerviss tidförförmånen dras inellerpensionen

föreslår för-utredningenföljdtilländrats attharParagrafen att enav
förbätt-väsentliganmälaskyldighetgällandetidspensionärs att ennu

härförSkälenavskaffas.försäkringskassanarbetsförmågan tillring av
kapitel 14.redovisats ihar
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försäkringskassorOm18 allmännakap.

frågor tillsocialförsäkringsnämnd21 § En rättavgör om
förtidspension,

efterlevandepension,särskild
handikappersättning,
Vårdbidrag,

enligttill pensionförutsättningarna försåvittdock inte rättavser
5 kap.

tillfrågorskallSocialförsäkringsnärnnd rättäven avgöra om
enligt 3 kap. 4långtidssjukpenning g

förmånerfrågor tillSocialförsäkringsnämnden rättävenavgör om
författningar.i andraföreskrivsvadenligt som

överklagas,socialförsäkringsnämndfråga avgjortsOm avsomen
försäk-försäkringskassanallmännaföreträda denskall nämnden om
får be-målet. Nämndentalan iallmännasskall föra detringskassan

nämndenföreträdaförsäkringskassanvidmyndiga tjänsteman atten
vid domstol.

ledamöterdå minst fyrabeslutför ärSocialförsäkringsnämnden är
närvarande.

styrelseavseendemedföreskrivsvad i 8-10 §§övrigt skallI
Socialförsäkrings-avseendemedtillämpningmotsvarandeha

skallavvikande meningfrån beslutetföredragandennämnden. Har
protokollet.tilldenna antecknas

införandeförslagenkonsekvensParagrafen har ändrats avomavsom
långtidssjukpenning.

Övriga20 bestämmelserkap.

denned,får ellerlag drasErsättning enligt denna sättas3 § om
ersättningenberättigad tillärsom

uppsåtligt hanbrottskadan vidsig sjukdomen ellerådragita som
vunnit laga kraft;harför domhar dömts somgenom

läka-eller följagenomgå undersökning läkareb attvägrar att av
föreskrifter;res

läkarutlåtande, försäkransådant läkarintyg,underlåter inc att ge
enligtförsäkringskassanskall in tillsärskild försäkraneller gessom

3 kap. 8
vilse-vårdslöshet oriktig ellerlämnarmedvetet ellerd av grov

angående förhållande, betydelse föruppgiftledande rättenär avsom
till ersättning.

genomgå sådan be-giltig anledningförsäkradVägrar attutanen
ochi 3 kap. 7 b 8utredning eller rehabiliteringhandling, avsessom

heltfår långtidssjukpenningsjukpenning ellereller 22 kap.§§,a
förutsättning hanhonom, underdelvis tills vidare förvägraseller att

frågapåföljd. skall gälla iMotsvarandeerinrats denna sär-omom
anledningefterlevande giltigefterlevandepension, denskild utanom

stöd 16 kap. 3följa villkor uppställts medvägrar att ett avsom
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förslagenkonsekvensändratsandra stycke harParagrafens omavsom
bestämmelsemotsvarandelångtidssjukpenning ochinförande attav

in i 7 kap.förtidspension har förtspåavseendemed

har fattatsförsäkringskassaallmänBeslut§10 avsomenav
skalldenna lagenligt omprövasförsäkringärendenitjänsteman om

angår och be-beslutetenskilddet begärskassan, somenavomav
skallOmprövningen10med stödmeddelatsinte harslutet aav

frågagällerbeslutetsocialförsäkringsnämndengöras som av-omav
§§, 7eller 174 e-f, 7-9kap. 4b §§, 3eller 1212i kap.2 c,ases

10 §§.ellereller kap. 72220 kap. 3 §§§,eller 2720-23kap. ll,
socialförsäkringsnärnndenocksåskallOmprövningen göras omav

eller15 § 20kap.enligt 7återbetalningsskyldighetgällerbeslutet
överstiger 10mycketutbetalats förhardet beloppochkap. 4 § som

basbeloppet.procent av
enskildestill denändrasfår intebeslutetomprövningenVid

nackdel.
riksförsäkringsverketochbeslutbegärsomprövningOm ettav

be-inteförsäkringskassan omprövaskallbeslut,överklagar samma
överklagande.skallomprövning ettslutet. Begäran somansesom

införandeförslagenföljdtilländratsParagrafen har avomav
bestämmelserredovisadevissainförandelångtidssjukpenning och ovanav

kap.i7

rehabiliteringsbidragrehabilitering ochOm22 kap.

tillåtgärder syftarkapiteli dettarehabiliteringMed§l somavses
arbetsförmåga och för-sjukdom sindrabbatsåterge denatt avsom

åsyftasförvärvsarbete. Härsjälvförsörja sigutsättningar att genom
behand-medicinskförsäkrade,åtgärder den utöversådana rentsom

arbets-behålla sinåterfå ellerförbehöverrehabilitering,ochling att
rehabilitering.arbetslivsinriktadförmåga

arbetslivsinriktad rehabi-detförtydligaparagraf ärDenna attattavser
medi-intepå ochsiktekap.i 22bestämmelserna rentlitering tarsom

åtgärder.cinska

ellerförsäkringskassahos allmäninskrivenförsäkrad2 § En ärsom
långtids-stycket,§ andraenligt 3 kap. 1sjukpenningtillhar rätt
enligt 7förtidspensionelleroch 4 §§kap 4sjukpenning enligt 3 gc

rehabiliterings-och tillrehabiliteringtillmöjligheter rättkap. har
långtids-kapitel. sjukpenning,dettaienligt vadbidrag angessom

pågårrehabiliteringtidförtidspension undersjukpenning eller som
kap.och 7utgår i 3enligt vad som anges

försäk-samråd med deniRehabiliteringsåtgärder skall planeras
och behov.förutsättningarindividuellautgå från dennesrade och
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lydel-andra stycket i gällandeparagraf 1 § och 2 §Denna motsvarar nu
syftar dels till klargöratillägg gjorts22 kap. De ävenattattsomse av

ha möjligheteller förtidspension kanlångtidssjukpenningden harsom
ändringar till följd reha-rehabiliteringsåtgärder delstill är attsamt av

avskaffas.förslag skallutredningensbiliteringspenningen enligt

behovförsäkradesklarlägga denfinns behovOm det6 § att avav
rehabili-försäkringskassanrehabiliteringsåtgärder skall upprätta en

samråd med densåvitt imöjligtPlanen skallteringsplan. upprättas
försäkrade.

rehabiliteringsåtgärderdeskallRehabiliteringsplanen somange
tidsplanför dem,fråga harochskall komma i ansvaret ensomvem

behövs föri övrigtuppgifterrehabiliteringenför attsamt som
innehålla uppgiftskallPlanenrehabiliteringen.genomföra även om

rehabiliteringstiden.ersättning underförberäknade kostnadenden
ochrehabiliteringsplanen följstillskallFörsäkringskassan attse

skallFörsäkringskassandenna.resultatetfortlöpande följa seavupp
vid behovtill detochregelbundetplanentill omprövas attatt se

rehabiliteringsbedömningi den. Ingennödvändiga ändringargörs
månader denfår bli äldre omprövas.än attutansex

kap.lydelse 226 i nuvarandetill delar §Paragrafen storamotsvarar av
planeringbetona viktenför ytterligaregjortstilläggDe är att avsom

Rehabiliteringsplan skall,rehabiliteringsåtgärdema.uppföljningoch av
fall deti samtligafrån regler,skillnad dagens närtill upprättas upp-

rehabilite-behovförsäkradesklarlägga denbehovkommer att avav
så ingenfortlöpandeföljasskall sedanringsåtgärder. Planen att re-upp

månader dentillåts bli äldrehabiliteringsbedömning än utan attsex
omprövas.

utgå tillenligt och kap. kangäller 3 7vadErsättning7 § utöver som
rehabilite-rehabiliteringstiden i formunderden försäkrade ettav

kostnaderförRehabiliteringsbidragetringsbidrag. utges upp-som
rehabiliteringen.samband medstår försäkrade iför den

försäkrade.denutbetalas efter ansökanRehabiliteringsbidrag av
denmånaden förelängst till och medRehabiliteringsbidrag utges

år.då fyller 65den försäkrade
får meddelasrehabiliteringsbidragföreskrifterYtterligare avom

regeringen.

nuvarande lydelseprincip och 10 §§ iparagraf i 7Denna motsvarar av
under rehabilite-bidrag för merkostnadersåvitt till22 kap rättavser

tidigareframgått föreslår utredningen detring. Som att somovan
rehabiliteringsbidragbenämning tillbidrag skall bytakallades särskilt

skallrehabiliteringspenningersättningsfonnenden särskildasamt att
utgåskall i stället imed rehabiliteringErsättning under tidutmönstras".
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enligt 3förtidspensionellerlångtidssjukpenningsjukpenning,form av
kap.eller 7

tvåinomske ochkanså detskallförsäkrade senast§8 Den snart
för-sinaändringsådananmälaförsäkringskassantillveckor av

rehabiliteringsbidragtillförbetydelse rättenhållanden är avsom
storlek.rehabiliteringsbidragetseller

såvittlydelsenuvarande att§ i11 utomParagrafen re-avsermotsvarar
lyfts bort.habiliteringspenningen

omständig-får,kapitelenligt dettaRehabiliteringsbidrag9 § om
försäkradedennedellerindras sättasdet,motiverarheterna om

för-ändringsådananmälaförsäkringskassantillunderlåter avatt en
rehabiliteringsbidragtillförbetydelse rättenhållande, är avsom

storlek.för desseller
härersättningfalli andraindragningellernedsättningOm somav

3i 20 kap.föreskrivsavses

ändringmed den16 §lydelsenuvarande somParagrafen motsvarar av
föreslås avskaffas.rehabiliteringspenningenföranleds attav

försäkrings-hosförtidspension kanbeviljatsFörsäkrad§10 som
bifallrehabiliteringsåtgärder. Förfå delansökakassan taatt avom

änd-förhållandenhennesellerhanskrävssådan begärantill atten
förtidspension.beslutetsedanrats om

skall kunnarehabiliteringsåtgärderfå delansökanEn taatt avom
förtids-beslutetmånader efterförstprövningföremål förbli omsex

prövningföremål förbliansökningarkanDärefterpension. nya
rehabiliteringsåtgärderfråganefter detmånaderförst att omsex

prövats.senast

förtidspensionharför denmöjligheternaparagraf reglerasdennaI som
föreslåsförtidspensionärEnrehabiliteringsåtgärder.del gesatt ta av

rehabiliteringsbedömning. Endetansöka görsmöjlighet attatt enom
dockinskallrehabiliteringsåtgärder är attsättasförutsättning för enatt

avseendensådanaförhållanden iförtidspensionärensförbättring somav
fattades. Enförtidspensionbeslutetsedanskettbetydelsehär är omav

tillskallsådan pröv-begäranavslag tasansökan efter uppett enny
beslutet.förramånader efter detförstning sex

beslutskriftligtfåpå begäranförsäkrade har rätt ettll § Den att
avslutandeellerinledanderörandefrågoriförsäkringskassanfrån
försäkradeDeninnehållet i dessa.rehabiliteringsåtgärder samtav

sådant beslut.begärakanhanskall underrättas ettattom
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möjlighet få fonnellt beslut iparagraf den försäkradeDenna att ettger
frågor rehabiliteringsåtgärder kapitel. Försäkrings-enligt dettarörsom

upplysa den försäkrade han har dennakassan har skyldighet attatt om
rätt.

bestämmel-försäkringskassan fattat i anledningBeslut12 § avsom
förvaltningsdomstoltill allmäni och kan överklagas10 11 §§serna

kap.iden ordning i 20som anges

rehabiliteringsfrågoride beslut fattatsparagraf reglerar hurDenna som
Sådana skall inte bliskall överklagas. beslutstöd 10 och 11 §§med av

socialförsäkringsnämnd skallföremål för omprövning utan om-av
fattadevid försäkringskassan dentjänsteman änprövas somav annan

ursprungliga beslutet.det

för-Frågor kapitel den allmännai detta13 § prövas avsom avses
skulle haförsäkrade inskriven ellersäkringskassa hos vilken den är

åldersvillkoret i kap. 4han hade uppfyllt 1varit inskriven om
får försäkrings-dock uppdraförsäkringskassaDenna en annan

sådana frågor.kassa prövaatt

innehållet i nuvarande ly-Innehållet i paragraf heltdenna motsvarar
delse kap.22 17av

Förslag till 00023.2 Lag om

ålderspensioninkomstgrundad

2 kap.

anställning räknaspensionsgrundande inkomst4 § Som ävenav
enligt lagensjukpenning och rehabiliteringspenning

försäkring sjukpenning enligt lagen1962:381 allmän samtom
ersättning1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarandeom

påutgivits enligt författning eller grund regeringensavsom annan
för för-förordnande, i den utsträckning ersättningen i ställetträtt en

inkomst allmän eller enskild tjänst,säkrads arbetstagare isom
föräldrapenningfönnåner enligt lagen allmän försäkring,om

1988:1465 ledighetersättning enligt lagen ersättning ochom
närståendevård,för

enligtersättning allmän försäkringskassa 20 §utgettsom en
sjuklön,lagen 1991:1047 om

livränta enligt 4 kap. lagen arbetsskadeförsäkring eller mot-om
svarande livränta bestäms med tillämpning den lagen,som av

delpension enligt lagen delpensionsförsäkring,1979:84 om
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denförsäkring, iallmän§ lagen4enligt 9 kap.vårdbidrag om
merkostnader,förersättningintebidragetutsträckning är

arbetslöshetskassa,fråndagpenning . kon-1973:371enligt lagenarbetsmarknadsstödkontant om
arbetsmarknadsstöd,tant

försörjningtill derastillskottarbetslösatillstatsbidrag10. som
näringsverksamhet,denär startar egen

ocharbetsmarknadsutbildningunderutbildningsbidrag11.
dagpenning,i formrehabiliteringyrkesinxiktad av

doktorander,förutbildningsbidrag12.
studiestöds-enligtvuxenstudiebidragkorttidsstudiestöd och13.

1973:349,lagen
utvecklingsstördaförvuxenutbildningvidtimersättning14.

sñ,invandraresvenskundervisning förvidochSärvux
lagenenligttjänstgörtotalförsvarspliktigatilldagpenning15. som

erhållerandraochtotalförsvarsplikt1994:1809 somom
grunderna,gällandetotalförsvarspliktigade förenligtdagpenning

iförsäkringallmänlagen5 §kap.enligt 7förtidspension16. om
till för-garantibeloppochförtidspensioninkomstrelateradform av uppgår till efterförtidspensionenbelopptill dettidspensionärer,

kap.förtidspension i 7minskningreglernatillämpning avomav
försäkring,allmän samtlagen10 § om

försäkring.allmänlagen3 kap.enligtlångtidssjukpenning17. om

förtidspen-tillgarantibeloppförtidspensioninkomstrelateradSåväl som
förtidspensio-falldeIinkomst.pensionsgrundandeskall ensionär utgöra

för-minskningreglernaenligttjänst avinkomstintjänat omnär somav
endastdockdetförtidspensionen ärminskaskall10 §kap.i 7tidspension

föravdragefterförtidspensionenåterståreventuelltvad avsom
sjukpen-Liksominkomst.pensionsgrundandeutgörtjänsteinkomster som

in-pensionsgrundandelångtidssjukpenning utgöraskallsjuklönochning
komst.

allmän1962:381lagenkap.enligt 7förtidspensionHar om16 §a livräntapensionsgrundandemedsamordnatshelheti dessförsäkring
arbetsskadeför-1976:380§ lagen16 kap.tillämpningmed omav

endastinkomstpensionsgrundandeförtidspensionensäkring utgör
delvisförtidspensionsådanOmlivräntan.överstigerdel dendentill

förtidspensionendeldenmed livränta är sam-samordnats somav
till denendastinkomstpensionsgrundandelivräntanmedordnats

livräntanöverstigerdendel

inkomstgrundadlagtillförslaget6 § itill 3 kap.ansluterParagrafen om
1995:41iålderspension Ds
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3 kap.

4 § försäkrad uppnått års ålderEn inte 60 och för någonsom som
del år åreller för helt uppburit förtidspension i form in-ett ettav av
komstrelaterad förtidspension enligt 7 kap. lagen 1962:381 om
allmän försäkring skall, inte följer vad i andrasägsannatom av som
stycket, tillgodoräknas pensionsgrundande belopp åretför detett
motsvarande den inkomstrelaterade förtidspensionen multiplicerad

uppnåsmed det tal kvoten mellan talet 1 och 0,65 minskassom om
med talet

förtidspensionärHar uppburit inkomst enligt kap.7 10 §en som
lag första eller andra stycket skall ligga till grund församma

minskning förtidspension skall pensionsgrundande belopp enligtav
första stycket i denna paragraf minskas till den del inkomsten
överstiger det belopp varmed förtidspensionen faktiskt har minskats.

bestämmelsen i paragraf tillgodoräknasGenom denna förtidspensionären
pensionsrätt för den del den s.k. antagandeinkomstenäven över-av som

utgåendestiger den pensionen. I andra stycket bestämmelseanges en som
innebär den förtidspensionär uppburit tjänsteinkomst reduce-att som som

förtidspensionen enligt kap. inte tillgodoräknas pensionsgrun-7 10 §rat
dande belopp för tillantagandeinkomsten den del den faktiska in-som
komsten överstiger det belopp varmed förtidspensionen har minskats en-
ligt nämnda paragraf.

§ Har förtidspension enligt kap. lagen 1962:381 allmän5 7 om
försäkring med tillämpning bestämmelserna i kapitel17 §av samma

sådanminskats med livränta där skall densom avses
pensionsberättigade tillgodoräknas pensionsgrundande beloppett

årför det minskning skett motsvarande det belopp vilketmed
förtidspensionen minskats.

Enligt denna paragraf skall förtidspensionär fått sin pensionen som
minskad med s.k. yrkesskadelivränta enligt reglerna i kap. §7 17
tillgodoräknas pensionsgrundande belopp motsvarande minsk-ett
ningen. Anledningen härtill yrkesskadelivräntoma inteär äratt pen-
sionsgrundande inkomst.

Förslag till lag ändring lagen 1982:80 anställnings-om av om
skydd

5 § Avtal tidbegränsad fåranställning träffas i följande fall:om

5.:"Avtalför viss tid anställning efter pensionering,som avser om
arbetstagaren uppnått den ålder medför skyldighet avgå frånattsom

ålderspensionanställningen med någoneller, sådan avgångs-om
skyldighet inte finns, årarbetstagaren fyllt 67 för det fallnär samt
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dennevilkentid föravseendeanställningsavtalingårarbetstagaren
förtidspension.beviljatshar

förför sätttillägggjortsparagraf har att somdenna ett sammaI
föranställningtidsbegränsadavtalmöjliggöraålderspensionärer om

medtidunderarbetamöjlighetdenutnyttjar attförtidspensionärer som
försäkring.allmän§ lagenkap. 10föreslås i 7förtidspension omsom

sinskall lämnaarbetstagarevillarbetsgivare, an-att§ En33 ensom
skyldighetmedförålderuppnår denarbetstagarenställning när som

avgångsskyldig-sådannågoneller,ålderspensionavgå med omatt
be-arbetstagarenskriftligenår, skall67fylldavidfinns,intehet ge

förväg.månad iminstdettasked enom

anställ-sinlämnaskallarbetstagarevillarbetsgivareOm att enen förtidspensionheltillfår rättarbetstagarenmedsambandning i att
arbetsgivarenskallförsäkring,allmän1962:381enligt lagen om
arbetsgivarensådettabesked snartarbetstagarenskriftligen omge

pensionsbeslutet.kännedomfåtthar om

ålderuppnått den lägreellerfyllt 65 somarbetstagareEn som
arbetstagareellerålderspensionmedavgå varsskyldighetmedför att

förtidspensionbeviljatshardennevilkenförtidanställning avser
inteharochmånaduppsägningstid äntill längreintehar rätt en

§§.och 252523,enligt 22,företrädesrättheller a

deninnebärparagraf atttill dennastyckettredjeigjortstilläggDe som
§10kap.i 7möjlighetenovannämndadenutnyttjarförtidspensionär som

medtidunderarbetaförsäkringallmän att1962:381lagen om
omfattasarbetstidendeldenför avskall,förtidspension somav

enligtbehandlasanställningsskyddshänseendeiförtidspensionsbeslutet,
ålderspensionär.regler ensomsamma
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ochKarin FrankytttrandeSärskilt av

Stefan Oscarson

förtidspensionunder tid medaktivt livtillStimulanskapitel 14I ett --
arbetsförmåga stimuleraochtillvaratai syfteföreslås förändringar att

förutsätt-under vissaföreslås försäkradaktivt liv. Därtill attett en
obegrän-och underobegränsad omfattningarbeta iskall kunnaningar

dockförtidspensionenindragningleder tilldettasad tid utan att av -
arbetsinkomsten.med 80 %minskasförtidspensionenskall av

vik-deti avsnittethuvudsakliga princip ärutredningensdelarVi att
stimu-arbetsförmågatillvarautsträckningtigt i attstörre taatt genom

bör finnasligger detDäriförvärvsarbeta.förtidspensionärerlera attatt
överhängan-tidunder längrepå arbetemöjlighetergoda utanprövaatt

också till detVi ansluterskall dras in.pensionenhotde att avossom
reducerasdär pensionenavräkningssystemetföreslagnautredningen

arbetsinkomsten.80 %mot av
förtidspension hardock välinnebärförslagUtredningens näratt en

åter-pensionäreninprincip inte drasdenna ibeviljats kan oavsett om-
arbetar.dennemycket och hur längehurarbetsförmåga ochfår oavsett

bibehållesarbetsförmågan nedsattbeviljasFörtidspensionen ärnär men
återfås. Principenarbetsförmågansåledes attäven permanent ar-om

inteförtidspension gällerför tillbetsförrnågan skall nedsatt rättvara
längre.

Även detmåste dettastimulerar till arbete vägas motsystemetom
betalas tillkunnaförtidspension kommerfaktum utattatt personer som

för-tanken medarbetsförmåga. strideruppenbarligen har Detta mot
legitimt kanlångvarig ohälsa. Heltvidersättningtidspension som en

dokumenterad arbets-förtidspensionlångvarigt uppbära trots enman
Vi kan där-legitimitet.på allvarligtförmåga. hotar siktDetta systemets
till förtids-sådant med "evig"förslagställa bakomför inte rättettoss
förbehålletmåste förtidspensionlegitimitetssynpunktpension. Ur vara

arbetsfönnåga.faktiskt har nedsattpersoner som
stadigfall pensionären harproblemet i deVisserligen begränsas en

dånivå förtidspensionennågorlunda eftersompå högarbetsinkomst en
består emellertidLegitimitetsproblemetbort.helt reducerasoftast

förtidspensionärinkomstgarantinevigafrämst den gör att ensomav
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botten ochförtidspension iarbetsförmåga alltid har sinåterfårsom
skill-eller inte. Tillskall arbetaeller honhankan bestämmasjälv om

för-ålder därmedförvärvsaktiv finnsövriga inad permanentmot en
Även naturligen intedetarbetslöshet.vidsörjningsgaranti t.ex. om-

fall uppfattasså enstakamånga kansig ävenrör sompersonerom
förförtroendetundergrävastötande och systemet.

hämrnande förarbetaförtidsgränsGivetvis kan atträtt att varaen
får därförförvärvsarbete. Gränsenvågaskallförtidspensionär ta etten

arbetsförmåganrimlig tid innanmåsteDetförinte snävt.sättas ges
vår meningenligtemellertidåterfåtts. Dethabedöms ärpermanent

tillskall kunnalångvarigt intepensionengrundläggande utges per-att
arbetsförmåga.återfåttfaktiskt harsomsoner
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uppnååtgärder förSärskilda att

förutgiftsminskningar
åren 1999 och 2000

Tilläggsdirektiven

fårdir. 1997:916 januari 1997direktiv denregeringensEnligt ut-
långvarigt nedsattvidersättningfördetformningen systemetnyaav

deteller fördettaökade utgifter förarbetsförmåga leda tillinte system
förhållan-med gällandejämförtålderspensionssystemetreformerade

den.
skall1997:1231997 dir.den 9 oktobertilläggsdirektivenEnligt

och sjukbidragförtidspensionförtillförslagutredningens nytt system
och allmänutgiftsnivå folkpensionfördenförinom ramenrymmas

regeringen före-förtidspensioni formATPtilläggspension somav
l997/98:1. Ibudgetproposition prop.årsi 1998slagit riksdagen

reglerdagensjämfört medingår utgiftsminskningarutgiftsramdenna
miljonerår 1999 och 317bruttomiljoner kronormotsvarande 200

skall därefter liggaUtgiftsminslcningamaår 2000.kronor brutto en
Riks-enlighet medutgiftsminskning isuccessivnivå leder till ensom

1997:1RFV ANSER3 februari 1997försäkringsverkets denrapport
änd-genomförasutgiftsminskningarhand skall dessaförstaI genom

med besluti sambandantagandeinkomstberäkningregler förrade av
enligtskallreglerutfornmingenförtidspension. Vid av nyaom

finns inegativa effekterbeaktas detilläggsdirektiven särskilt som
oför-Utredningenantagandepoäng.vid beräkning ärdagens system av

reglernaföreslå förändringarandrahindrad analysera ochatt av som
antagandeinkomstberäkningregler förtillsammans med ändrade gerav

motsvarande utgiftsminskning.



166SOU 1997:Appendix554

tilläggsuppdragetBakgrund till

rikt-tillmed förslag1995/961150vårpropositionenekonomiskadenI
besparingsåt-regeringenaviseradepolitikenekonomiskadenlinjer för
s.k.beräkningförändradbl.a. antagan-formiinom ATPgärder avav

iavsågs trädareglernaförändradeDeförtidspensionärer.fördeinkomst
juli 1997.den lkraft

Riksförsäkrings-1996septemberden 12uppdrogRegeringen
beräkningförreglerändradeutfommingtillförslaglämnaverket att av

förtidspension. För-beslutmedsambandiantagandeinkomst omav
kronormiljonermotsvarande 400besparingarinnebäraskulleslagen

förslagenskulle1998ochåren 1997år 1999. Föreffektvid fullnetto
miljonerrespektive 200kronormiljonerpå 50besparingarinnebära

kronor netto.
nuvarandetillbakgrundenkonstateradesverkettilldirektiven attI

från ATP-systemetförtidspensionenantagandepoäng ärregler för att
ålderspensionmotsvarandemed denlikvärdig personenskall somvara

tänktainträffat. Denhadeinteförtidspensionsfallettjänat inhade om
skallantagandepoängberäkningenresultatetblirinkomst avavsom

pensionsgrundande in-framtidadeutvecklingensåledes motsvara av
praktikenI ärsjukdom.grundförloratkomster avpersonensom

Dettaobruten.ellerjämninkomstutveckling inteindividensvanligen
tillfreds-heltinteantagandepoäng ärberäknadiblandmedför enatt en

hafthadeförsäkradedende inkomsteruppskattningställande somav
kanAntagandeinkomsteninträffat.hadeförtidspensionsfallet inteom
Enarbetsinsatsen.minskningökning ellertillfälligavspegla avt.ex. en

ochålderspensionentillledakanarbetsinsatsen attökningtillfällig av
möjligtvarithadevad det atthögreblirförtidspensionen ändärmed

arbetsinsats.normaluppnålångsiktigt engenom
denvidarekonstaterasRiksförsäkringsverket atttilldirektivenI

år ochfrån 50åldrarnaiförtidspensionerade finnsandelenstörsta
lönenvanligtdet äryrkeslivetperiod är attUnder dennauppåt. somav

utifrånberäknadantagandeinkomstenblirförtidspensionVidhögst. en
åld-iförvärvsarbetandeovanligtinteinkomst. Dethögre är attdenna

real-fallandeellerstagnerandeår därefter har t.o.m.efter 60 enrarna
ålders-iförtidspensionerasdefalldessalöneutveckling. I somgynnas

inomtill andraförhållandepensionshänseende i sammapersoner
förvärvsarbeta.yrkesområde fortsätter attsom

beräkningförreglernabeskrivning antagan-likalydandeEn avav
Besparingsmålen för1997:123.tilläggsdirektivenifinnsdeinkomst

bruttoeffekten,tillomräknadedock härRiksförsäkringsverket nämns
år 1998kronormiljonerår 3001997,kronormiljoner75innebärvilket

år 1999.kronor600 miljoneroch
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Riksförsäkringsverkets rapport

ANSERRFV1997februari3denRiksförsäkringsverkets rapportI
änd-alternativaolikabesparingseffektenverketredovisar1997:1 av

påEffektenförtidspension.beräkning ge-för enreglernaringar avav
besparings-fördelningvisaspensionnybeviljad samt avnomsnittlig

pensioneringen.vidålderefterochkvinnorochmellan mäneffekten
kundeinteuppdragetbesparingsrnålen ikonstateras attI rapporten

förändringenbartberäkningsaltemativennågot genom enuppnås i av
pensions-Trotsantagandepoäng. storaberäkningenförreglerna avav

lägrebesparingensamladedenblevindividerberördaförminskningar
besparingsrnålenuppnååren. Förförstade attbesparingsmålet förän

antagandepoängbe-förregelförändringarkombinationbehövdes aven
DeATP.uträkning0,6 vidfaktornsänkning avochräkning aven

ändraenbartuppnås attkunde ävenbesparingarna genomönskade
enligtregelförändringsistnämndaATP-formeln. varifaktordenna

ändringendadenochsynpunktadministrativ somföredraverket att ur
tillgo-kundebesparingskraventidsådanigenomföra attmöjlig attvar

doses.
beräk-iändringareffekternalångsiktigapå depekas avI rapporten

årkraftigtbesparingseffektema växersammanlagdaDeningsreglema.
00040antagandeVid attpensioner.nybeviljade ettantaletår medför

antaletgenomsnittligadetskulleår personernybeviljaspensioner per
undersådubbeltår 2001 stortunderregler somberörs varanyaavsom

år 2009.sågångerfyraoch stortår 2004sågånger1999,år storttre
proportionellstorleksordningsiniberäknasBesparingseffekten vara
besparinginnebäraskulle attDetberörda enantaletmot personer.

miljoner800storleksordningenitillår 1999 växerkronormiljoner400
penning-års1996år 2004 ikronormiljoner200och 1år 2001kronor

värde.
majo-remissbehandlats. En storharRiksförsäkringsverkets rapport

kritikriktas mot attFrämstkritiska.remissinstansema ärritet av
detsamtidigtförtidspensionsreglernaiförändringar somgenomföra

förtidspensionssystem.utformningen ett nyttutredningpågår avomen
fram-regelförändringarvidkonsekvensochlångsiktighetVikten av

förändraskälfinnsdetdock attremissinstanser attNågrahålls. menar
beräkningförregler antagan-nuvarandeföljereffekter avvissa avsom

depoäng.
besparingsmåletuppnåalternativ attfannRegeringen rapportensatt

till deskulleATP-formeln inte rätta0,6 ifaktornsänkning avengenom
innebäraenbartdagensifinns system utan eneffekternegativa som

bak-föreslogersättningsnivån. Regeringen motsänkninggenerell av
sänkningvårpropositionekonomiskaårs avi 1997detta engrund av
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så uppnåsbesparingskravet besparingen skulle kunnaatt attgenom en-
beräkningsreglemabart förändra för antagandepoäng. aviseradeDen

årbesparingen 67 miljoner kronor brutto 1998, 200 miljonermotsvarar
årår bruttokronor brutto 1999 och 317 miljoner kronor 2000.

regeringen Riks-tilläggsdirektiven till utredningen konstaterarI att
besparingar ändring beräknings-dagen har ställt sig bakom genom av

konsolide-för antagandepoäng del regeringensreglema som en av
full-stärka den svenska ekonomin. För kunnaringsprogram för attatt

viktigt konsolideringspro-följa saneringen finanser detärstatens attav
Regeringen emellertid detgenomförs beslutat. attgrammet ansersom

förtidspensionssystemet stabila ochsamtidigt viktigt reglerna i ärär att
besparingar be-långsiktiga det därför lämpligt ioch är systemetattatt

samband med regler utformas.aktas i att nya

övervägandenUtredningens

stått harhar till utredningens förfogandeför den tidInom ramen som
finansi-varit möjligt i huvudförslagen beakta den krymptadet inte att

innebär. avvägningar har gjortsella tilläggsdirektiven Deram som som
Överväganden och förslag skalloch de förslag i delpresenterassom

ursprungligadärför ljuset de finansiella förutsättningar deises av som
direktiven gav.

påså nybeviljade förtidspensioner,kraftiga besparingarAtt göra
skulle innebära besparingenförutsätts i tilläggsdirektivet, attsom

åruppgå nybeviljad förtidspensionärskulle till cirka 10 000 kronor per
möjligt genomföraUtredningen bedömer detta inte1999. äratt att

alltförden anledningen inkomstskyddet skulle blibland annat attav
lågt så kraftig nedskärning ersättningenför dessa Vid avpersoner. en

åren 1999 och kan dettill nybeviljade förtidspensionärer under 2000
försäkringen tillräckligt bra försäkringsskydd förinte att ettanses ger

långvarigt under-sjuka och funktionshindrade. Dessutom skulle det
tilltron till det verkningsfulla pensionsskydd ligger i utred-gräva som

föreslås årförslag genomförasningens och 2001.som
Utredningen därför den möjlighetenbedömningen den endagör att
uppnå besparingskravet kort sikt iställetbesparingenäratt att

pågenomförs hela förtidspensionärer. Utredningen bedömergruppen
sådet i fall finns alternativ:att tre
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basbeloppsuppräkningJusterad

förtidspensionemainnebärbasbeloppsuppräkningen attjusteringEn av
uppnåprisutvecklingen. Förmedi takt attfullträknas eninte utupp

basbeloppsuppräkningenkrävskronormiljonerpå 200 attbesparing
på 317besparinguppnåoch för0,5medminskar attprocent en

medbasbeloppsuppräkningenminskningkrävskronormiljoner aven
fårförtidspensionärerallainnebäralternativDetta att en0,9 procent.

förtidspensionen.minskninglikaprocentuellt stor av

pensionstillskottökatfolkpensionMinskad -

för-besparingargenomförandetvidtillämpadesalternativDetta av
medfolkpensionen procentminskadeDå1996.årtidspensionema sex

Konsekven-medpensionstillskottet procent.höjdessamtidigtoch sex
drabbasintepensionemade lägstaalternativ enavdetta är attavsen
förtidspensionharalladetinnebärSamtidigt attminskning. ensom
besparing.likaräknatfår i kronorgrundnivån storöverstiger ensom

P-faktorMinskad A T

nivå. Dettalägretillsänkas0,60 kanATP-faktomnuvarande enDen
pensionema.de lägstadrabbarintebesparingeninnebäralternativ att

alla.förlikaprocentuelltbesparingen storblirATPhardemFör som
0,54.0,55 ellertillsänksfaktornkrävssparkravetuppnå attFör att

bespa-genomförandeförredovisatsalternativ avDe ovansom
sidafrån utredningensförslag utankonkretainteskallringen, somses

utredningenmöjlighetervilkaredovisning anserendast somavensom
enlighetisiktkortgenomförasmåstebesparingarbudsstår till om

detbedömningenockså den attUtredningen görtilläggsdirektiven.med
förtidspensio-helabesparingargenomföratveksamt gruppenär att

genomfördes.besparingarnaförradedetefterså attnärer snart
förtidspensionsornrådetbesparingardärförUtredningen attanser

harförändringar ansettssikt. Dekortgenomförasbörinte som
medtillrättakommaförantagandeberäkninggäller attvadönskvärda

ipensionerasdemöverkompensation för sentochtoppårseffekter som
tillgodosesbesparingskravet,förgrundtillliggeroch genomlivet, som

förtidspension.förmånsberäkningförändradtillförslagutredningens av
förslagetochsiktlängreförstbesparingemellertidförslagDessa ger

förrängenomföramöjligtuppfattning inteutredningens attenligtär
år 2000.efter
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framgårSom i kapitel 19 uppskattar utredningen besparingenatt
år uppgåcirka och halvt efter ikraftträdandet kommer tillettett att

cirka miljoner kronor Beloppet kommer därefter öka med200 netto. att
ståromkring miljoner året. detta utgiftsökning till50 kronor Motom en

följd den halva inkornstindexeringen förtidspensionärersav yngreav
Vid positiv tillväxt blirantagandeinkomster tillväxten positiv.ärom

förtidspensionskostnaden i relation till avgifts-dock den samlade satt
underlaget lägre.
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Kommittédirektiv

arbetsförmåganedsattlångvarigtvidErsättning

1997:9Dir.

Beslut 1997januari16regeringssammanträde denvid

uppdragetSammanfattning av

ekonomiskförtillförslagskall utforma systemettutredaresärskildEn
skallarbetsfömiåga. Detta systemnedsattlångvarigt er-vidersättning

skallUtredarensjukbidrag.ochförtidspensionmeddagens systemsätta
bl.a.

utgångs-medförmånsberälcningförprincipertillförslaglämna- in-tidigareförsäkradesdenskall baserasersättningpunkten att
komster,

tillsigkvalificeratintegrundnivå demförtill enförslaglämna som- låg sådan,endasttillellerersättninginkomstbaserad en
arbetsförmåganedsattlångvarigtvidersättningtill hurställningta-

ålderspensionssystemet.reformeradedetireglernatillanslutaskall

Bakgrund

Utvecklingstendenser

arbetso-varaktigtblirdensyftetillFörtidspensionering har att somge
in-förersättningtrygghetekonomisklångsiktigförmögen genomen

tidsbegränsadeocksåomfattarFörtidspensioneringenkomstbortfall.
förnedsattarbetsförmåganfårdemtill av-vilkasjukbidrag utges som

varaktigt.intetidsevärd men
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Under de decennierna har förtidspensioneringen ökat isenaste om-
fattning. Antalet förtidspensionärer har ökat kontinuerligt sedan 1960-

Årtalet. 1963 ungefär 3 befolkningen i förvärvsaktivprocentvar av
Årålder förtidspensionerade. 1993 hade andelen stigit till drygt 7

Samtidigt har antalet sysselsatta förtidspensionär sjunkitprocent. per
från till 9,624,5 under årenperiod. Under 1992 ochpersoner samma

År1993 ökade antalet förtidspensionärer kraftigt. 1993 nybeviljades
drygt 62 förtidspensioner000 30 000 och 32 000 kvinnor, vilketmän

årssiffran årenden högsta hittills. Under 1994 och 1995 har volym-är
Årutvecklingen stabiliserats. 1995 nybeviljades 39 200 förtidspensio-

600 gången18 och 20 600 kvinnor och för första sedanmänner
1960-talet minskade det totala antalet förtidspensionärer. Den demo-
grafiska utvecklingen och situationen arbetsmarknaden kan emeller-
tid förväntas innebära fortsatt förtidspensioneringen ien press
framtiden.

Under 1990-talet påverkarhar regelförändringar genomförts som
tvåutvecklingen inom förtidspensioneringen. juli infördesDen 1 1993

nivåer inom förtidspensioneringen, fjärdedels och üärdedelstrenya en
förmån. Nivån två förmåntredjedels upphörde, finns kvar över-men
gångsvis. nivåernaSedan infördesde har andelen partiella för-nya
måner bland de nybeviljade förtidspensionema ökat. Samtidigt har an-
delen pensionärer med hel förtidspension minskat. oktober 1995Den 1
infördes regler med syfte förbättra beslutsunderlagen vid beslutattnya

förtidspension. januariDen 1 1997 har kriterier för tillrättom nya
sjukpenning och förtidspension införts, vilka bl.a. innebär arbets-att
förmågans nedsättning skall bedömas utifrån renodlat medicinskamer
kriterier.

ovanligt beviljatsDet förtidspension eller sjuk-är att personer som
bidrag återgår i arbete. tidsbegränsade sjukbidragen övergårDe förr
eller i de allra flesta fall i förtidspension. Följden blir flerattsenare en

frånmänniskor arbetsmarknaden grundutestängspermanent av
ohälsa.
Antalet förtidspensionärer och försörjningsbördan för förvärvsaktivade
riskerar bli hot förtidspensionssystemet och dess finansie-att ett mot
ring. ocksåDet viktigt såvälför samhället individen, såär närattsom

möjligt underlätta återgång i arbete.är en

Reformerat âlderspensionssystem

Förtidspensioneringen i dag del pensionssystemet och reglernaär en av
förmånsberäkningför i huvudsak knutna till vad förgällerär som

ålderspensioneringen. ålderspensionssystemetReformeringen med-av
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ochprinciperenligt attberäknaskommerålderspension attför nyaatt
finansiellt kommer attlagteknisktsåvälålderspensionssystemet som

dennaMotavskiltsocialförsäkringsgrenar system.från andrautgöra ett
inkomstberäkningförreglernanödvändigt överdetbakgrund attär se

arbetsförmåga.nedsattlångvarigtvidersättningför

månadsersättningidéskissarbetsskadekommitténsochSjuk- om

ochSjuk-harohälsaförsäkringsskydd vid utretts ar-avFrågan om
arbetsskadebered-ochSjuk-tidigare1993:07Sbetsskadekornmittén

kommitténfick1995aprilden 20regeringsbeslut nyaGenomningen.
bak-beredningen, motdirektiven att1995:54. Idir.direktiv angavs

skulle övervägaålderspensionsystemet, enrefonneringengrund avav
arbetsfömiåga.nedsattlångvarigtvidinkomstersättningförordningny

reha-ochsjukdomvidförsäkringaktivochallmänSlutbetänkandet En
Betänkandet har1996.juli2denlänmades1996:113SOUbilitering

remissbehandlats.
direktivenmedenlighet attikommitténföreslårslutbetänkandetI

ohälso-allmäniintegrerassjukbidragochförtidspensionnuvarande en
ersättningsfortnen ärför denarbetsnamnKommitténsförsäkring. nya

månadsersättning.
dagar450periodunderföreslårKommittén när omatt enpersonen

skall365 dagar över-sammanlagtomfattatsjukperioder enhaft som
övergångBeslutmånadsersättning.tillsjukpenningfrån omgång ske

någon be-innehållaprincip inteskall imånadsersättningtilloch rätt
tillmöjligheternabyggervaraktighet re-sjukfalletsdömning somav
frågankommitténdockskäl attadministrativahabilitering. Av anser

bedömningen.imedmåste finnasändåvaraktighetsjukfalletsom
be-framdenförsäkringskassan, när tardärförföreslårKommittén att

bedöm-skallmånadsersättning, göraberäkningför enslutsunderlag av
isjukpenninguppbära ytter-kommerförsäkrade attdenning av om

dagar.365periodenefterdagar60minstligare om
ansökan.särskildefterkunnaföreslåsMånadsersättning även utges
minstytterligareförnedsatt ettdå bedömasmåsteArbetsförmågan vara

ar.
inkomstrelateradförslagetskall enligtMånadsersättningen envara

visstunderinkomstförhållanden ettberäknasstorlekförmån vars
månadser-skallhuvudregelnEnligtinträffade.sjukfalletår innanantal

under fyraförvärvsinkomsternamedeltaletpåberäknas avsättning av
inkomstår med lägstdetochmed högståråren. Detde senastesex

altemativregel därocksåföreslårKommitténbeaktas.skall inte en
beräknasålderårs16fr.o.m.allaunderinkomsternamedeltalet av
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årendär femtedel inte beaktas. delen årDen med ingenmen en av avser
eller lägst inkomst. Altemativregeln förutsätter årsänmer sex

fönnånligastförvärvsarbete. alternativ för försäkradeDet denärsom
månadsersättning.skall grunden för beräkning pensions-Denutgöra av

grundande inkomsten skall användas beräkningsunderlagPGI som
kompletteras med aktuellt underlag från försäk-kunna denmen mer

sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersätt-rade. Perioder med
vård två årliksom bam inte fyllt och värnpliktstjänst-ning av som

enligt kommitténs förslag utelämnas vid beräkningen.göring skall
kompensationsnivån månadsersätt-föreslår iKommittén vidare att

skall 65ningen procent.vara
sig för inkornstbaserad ersättningdem inte kvalificeratFör ensom

garantinivå motsvarandeföreslår kommittén skall finnas 2,1detatt en
basbelopp.

föreslårmånadsersättningtillgäller den fortsattaNär det rätten
målinriktat rehabiliteringsarbete skallaktivt ochkommittén att ett vara

månadsersättning beslutens varaktig-till ochgrund för fortsatt rätt att
försäkringsadminist-utifrån varje individs situation. Dethet ärprövas

påpekarbedömningar och kommitténskall dessarationen göra attsom
detta.måste försäkringsadministrationen förställas ökade kravdet

återgått igen skall enligt kom-i arbete och sedan insjuknarDen som
månadsersättning, dagar eller för-mitténs förslag ha inte 30om mer

från sjukperiod avslutats tills sjukperiod börjar.flutit det att en nyen
övergång månadsersättning och beslut med anledningBeslut tillom

månadsersättning skall, liksom beslut fortsattansökan rättomav om
socialförsäkrings-enligt kommitténs förslag fattastill ersättning, av

nämnden.
månadsersättningåldern för till skall enligt kom-lägstaDen rätt

år.förslag höjas från 16 till 18 gäller endastmitténs Detta rätten att
månadsersättning.få till Ungdomar mellan 16 och 18efter ansökan rätt

år fortsättningsvis omfattas försäk-förvärvsarbetar skall även avsom
föreslår VårdbidragKommittén samtidigt skall kunnaringen. att utges

år.år och handikappersättning fr.o.m. 1817t.o.m.
föreslår försäkrad månadsersätt-Kommittén vidare uppbäratt en som

ning skall arbete i rehabiliterande syfte. Kommitténkunna pröva ett
föreslår förtidspension ochnuvarande regler vilandeatt om anpassas

månadsersättningen. månadsersättningöverförs till För försäkrade med
förhållandenunder vissa har möjlighet i vissarbetaattsom gynsamma

föreslårbegränsad utsträckning kommittén regler möjligtdetgörsom
arbetsförmåga. Månadsersättningenför dessa utnyttja denna skall iatt

fråndessa fall minskas med viss del inkomsten sådana tidsbe-en av
återkommandegränsade eller oregelbundet arbeten. Kommittén före-

slår dock fribelopp innebär förvärvsinkomster tillett att ettsom upp



Bilaga 1 5631997:166SOU

minskas. 65månadsersättningenskall godtasbasbelopphalvt attutan
minskaskallöverstiger fribeloppetförvärvsinkomsterprocent somav

månadsersättningen.

utredningsinsatserytterligareBehov av

intemånadsersättningförslag ärarbetsskadekommitténsSjuk- och om
hellerfinnsdärför. Detbehövsutredningytterligarefullständigt och

förslag.kommitténsnågon delilagstiftningtillförslaginget av

Uppdraget

Utgångspunkter för systemnyttett

lång-vidersättningutformningtillförslaglämnaskallUtredaren av
dagensskallErsättningenarbetsförmåga. ersätta systemnedsattvarigt

månadsersättningprincipsjukbidrag. Denochförtidspensionmed om
rehabiliteringmed aktivarbetsskadekonnnittén skisseratochSjuk-som

regler förochåtergång arbeteitillåterkommande chansersom ger
utfommingvidutgångspunktensjukpenning börfrånövergång utgöra -
någonocksåbörUtredaren övervägaersättningen.den meromnyaav

allvar-med mycketförsäkradeförutformasskallersättningpermanent
funktionsnedsättningar.invalidiserandeellersjukdomarliga

fármånsberäkningförPrinciper

fönnånsberälmingförtill principerförslagskall lämnaUtredaren
i dag,liksomskall,Ersättningenarbetsfömiåga.nedsattlångvarigtvid

beräknasfalli dessaErsättning börinkormtbortfallsförsäkring.vara en
arbetsför-nedsättningvid temporärgrunderpå andra än avmeren

för-denbaserasersättningenbörUtgångspunktenmågan. attvara
inkomstbegreppbörDetinkomster.tidigaresäkrades ett av-somvara

tillliggertidsperiodlängreunderinkomstförhållandenspeglar somen
Socialdepartemen-samråd medskeHärvid börberäkningen.grund för

budgetproposi-årsförslagen i 1997aviseradeanledning demedtet av
antagande-beräkningregler förändrade1996/97:1tion prop. avom

förtidspension.beslutsamband medinkomst i om
mångaarbetsförmåga ilångvarigt nedsattvidersättningEftersom

föreslå indexe-hurår skall utredarenlång följdunderfall utges aven
in-behandlingenHärvid börutformas.skallersätningenringen avav

beaktas.ålderspensionssystemetreformeradedexeringsfrågai för det
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inkomstrelaterad ersättningkvalificerat sig fördem inteFör ensom
grundnivå.låg sådan Utredarenskall det finnaseller till endast enen

nivågaranterad för dem inte harvad lämpligskall äröverväga somsom
till denersättning i relationinkomstbaseradkvalificerat sig för satten

skallnivån ålderspensionssystemet. Utredarenilägsta garanterade sär-
funktionshindrade och andraföruppmärksamma situationenskilt

förväntasarbetsmarknaden, kannytillträdandet.ex. somgrupper,
lång tid.under myckethelt eller delvisuppbära ersättning
långvarigt nedsattvidall ersättningUtgångspunkten skall att ar-vara

skattepliktig.betsfönnåga skall vara

Bostadstillägg

arbetsförmågalångvarigt nedsattersättning föruppbärFörsäkrade som
motsvarandeBTPbostadstillägg sättberättigade tillskall somvara

förtidspensionregler. Eftersomenligt dagensför pensionärergäller er-
dettaiför BTPreglernabehöver ävensätts nytt systemett anpassasav

reglernaändringar ivilkaförslagskall lämnaavseende. Utredaren
därvidUtgångspunkten skallbehöverför BTP attgöras. vara nu-som

skall gälla.långt möjligtsåvarande regler för BTP som

uppföljningochrehabiliteringAktiv

arbetsförmåga skall utfor-långvarigt nedsattvidför ersättningRegler
till akti-ochrehabiliteringaktivså möjliggörde uppmuntraratt enmas

rehabi-medel iarbetesärskilt beaktautredarenHärvid skallvitet. som
åter-förföreslå utformning reglerUtredaren skallliteringen. även av

långvarigt nedsattviddå ersättninguppföljning under tidkommande
uppmärk-sammanhangi dessaarbetsförmåga Utredaren skallutges.

försäkrade bosattuppstår denden situation ärnär utom-somsamma
ersättninglands när utges.

reformerade ålderspensionssystemet,till detmed kopplingFrågor

m. m.

långvarigt ned-ersättningen vidställning till hurUtredaren skall ta
ålders-reglerna i det refonneradearbetsförmåga ansluta tillskallsatt

omfattningi vilkenskall hur ochDärvidpensionssystemet. övervägas
sådanuppbärtillgodoräknas denålderspensionsrätt skall ersätt-som
för demålderspensionens storleki fonnning. Konsekvenserna somav

långvarigtuppbär ersättning förålderspensioneringenperioden innan
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utgångspunkt förarbetsfömråga skall analyseras.nedsatt En ett nytt
inkornstrelateradinte resulterar i högreersättningenbörsystem attvara

inneburit. Utredarenyrkesarbete hadeålderspension vad fortsattän
övergång ålderspensionför tillvilken tidpunktskall bedömadessutom

lämplig.ärsom
ersättningregler för hurutforma förslagskall utredarenVidare om

arbetsskade-arbetsförmåga samordnas medskalllångvarigt nedsattvid
förmåner.motsvarande äldreochförsäkringen

förändra förut-också förslagen kommerbelysa hurUtredaren skall att
och praxis och fö-lagstiftningarbetsrättsligaför gällandesättningarna

vidregler ersättningtilllagstiftningenreslå anpassning omnyaav
förslagenskall belysaarbetsförmåga. Utredarenlångvarigt nedsatt även

förmåner privataochavtalsbaseradekompletterandeförhållande tilli
försäkringar.

Internationella konsekvenser

för-detkonsekvensernainternationelladeUtredaren skall analysera av
arbetsförmågalångvarigt nedsattvidersättningutformningslag till av

nordiskareglerna i densärskilt beakta delsskallUtredarenlämnas.som
dels reglernasocial trygghet,juni 1972den 15konventionen omom

1408/71EEGrådets förordningsamordning iochexport omnr
egenföre-anställda,trygghetför socialtillämpningen närsystemenav

gemenskapen ochinomfamiljemedlemmar flyttareller derastagare
länmade för-på dettillämpningförordningensanalyseradärvid även

slaget.

Åldersgränsen studerandefunktionshindradetilloch ersättning

möjligaidet angelägetbeträffar ungdomarVad störstaär ut-att
arbetsmarknaden. Utreda-utanförhamnarundvika dessasträckning att

tillåldersgränsen förtill den nedredärför ställning rättskall ta omren
arbetsförmåga och därvidskall höjaslångvarigt nedsattersättning vid

funktionshind-sådant förslag, dels föranalysera konsekvenserna ettav
årsvid 16förvärvsarbetaungdomar börjardels förrade ungdomar, som

föreslå nödvändigaålder. skall i detta sammanhangUtredaren anpass-
utgår funktionshindrade.tillersättningsformerningar de övriga somav

situationen fördetta sammanhangUtredaren skall i även överse
vissaiFunktionshindrade ungdomarfunktionshindrade studerande. är

gymnasiet ochgymnasiestuderande de börjarandrafall äldre närän
tid.funktionshinder ofta längrepå grund derasderas studier tar av
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vid de s.k.studerardefunktionshinder,ungdomar medVissa t.ex. som
slutförtårs ålder innan deuppnått 23därför hariksgymnasiema, kan

ifunktionshinder uppbärmedGymnasie-elevergymnasiestudier.sina
handikappersättningförtidspension/sjukbidragsåvälfallvissa som

de be-gymnasiestudier. Därutöver ärgenomför sinatid dedenunder
gymnasieelever.andravillkorstudiebidragtillrättigade somsamma

gällaskallframtidenireglervilkaställning tillskallUtredaren ta som
arbetsförmåga funk-förlångvarigt nedsattvidersättningtillför rätt

konsekvensernaanalysstuderandetionshindrade göra avsamt aven
skallelevernaförslagen börUtgångspunkten för attförslag.sina vara

funktions-grunduppstårmerkostnaderdeersättning förha avsom
andra elever.villkorekonomiskahai övrigthindret, somsammamen

CentralaochRiksförsäkringsverket1995i majRegeringen gav
ekono-denkartläggauppdragistudiestödsnämnden gemensamtatt
hörsel-döva,förriksgymnasiemavidför eleversituationenmiska

lämnadeMyndigheternaungdomar.rörelsehindradesvårtskadade samt
skallRedovisningenuppdraget. ut-redovisning1995decemberi aven

utredaren.underlag förgöra ett
1denskall utredarenungdomar senastförslagendelardeI avsersom

regeringen.tillredovisningsärskildlämnaapril 1998 en

Finansiering

påfinansierasarbetsfömiåga börnedsattlångvarigtErsättning vid
in-Densjukdom.på grundförsäkringövrigvidlikartat sätt avsom

grundskyddetmedanavgiftsfinansieraddelen börkomstrelaterade vara
statsbudgeten.skattermedfinansierasbör över

nedsattlångvarigtvidersättningfördetUtformningen systemetnyaav
eller förför dettaökade utgifterfår leda tillarbetsförmåga inte system

nuvarande för-jämfört medålderspensionssystemetreforrneradedet
hållanden.

Övergångsregler

övergångsregler förutformningtillförslagskall lämnaUtredaren av
både gällervaddenna,delarförersättningsfonnenden samt avnya

ersättnings-denförtidspension/sjukbidraguppbär när nyasompersoner
olikaeffektendärvid analyseraochnytillkomna,ochinförsfonnen av

samhällsekonomin.individenenskildesåväl denlösningar för som
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uppläggningArbetets

månadser-idéskiss tilldenarbete börför utredarensUnderlag vara
i sitt betän-arbetsskadekommittén redovisadeochsättning Sjuk-som

och rehabiliteringvid sjukdomförsäkringoch aktivkande allmänEn
förtidspensionssystemtill reformeratförslagdet1996:113SOU samt

betänkande Reformerati sittredovisadePensionsarbetsgruppensom
1994:20.pensionssystem SOU

inomsamråd med arbetsgruppenisitt arbeteskall bedrivaUtredaren
ålderspensionsreformen, Ut-genomförandetförSocialdepartementet av

Utred-1995:08,Spersonkretssocialförsäkringensredningen om
1996:04efterlevandepension Sförningen översyn systemetavom

ochbidrags-inominkomstbegreppenUtredningen översynsamt avom
1996:06.Ssocialförsäkringssystemen

kommittéertill samtligadirektivregeringensbeaktaskallUtredaren
dir. 1994:23,åtagandenoffentliga attutredaresärskildaoch prövaatt

redovisa1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiska attredovisa
redovisaoch1994:124dir.konsekvenserjärnställdhetspolitiska att

dir.brottsförebyggande arbetetoch detbrottslighetenförkonsekvenser
1996:49.

delarI deoktober 1997.den 31redovisasskallförslagUtredarens som
lämnaapril 1998den 1utredarenskallungdomarförslagen senastavser

till regeringen.redovisningsärskilden
Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

S 1997:03till UtredningenTilläggsdirektiv om

arbetsförmågalångvarigt nedsattersättning vid

1997: 123Dir.

9 oktober 1997.regeringssammanträde denvidBeslut

tilläggsuppdragetSammanfattning av

skalloch sjukbidragför förtidspensionförslag tillUtredarens systemnytt
och allmänutgiftsnivå för folkpensionför deninom ramenrymmas

föreslagitregeringenförtidspensioni formtilläggspension ATP somav
förtidspensionbudgetproposition. utgiftsramen förårs Iiriksdagen 1998

motsvarande 200reglermed dagensutgiftsminskningar jämförtingår
årbrutto 2000.år miljoner kronor1999 och 317miljoner kronor brutto

uppdragUtredningens nuvarande

direktiv dir. 1997:9regeringenjanuari beslutade16 1997Den som gav
för eko-utforma förslag tilli uppdragsärskild utredare systemettatten

arbetsförmåga. skalllångvarigt nedsatt Systemetvidnomisk ersättning
Utredaren skalloch sjukbidrag.med förtidspensiondagensersätta system

förmånsberälmingprinciper förförslag tillenligt dessa direktiv bl.a. lämna
den försäkradesersättning skall baserasutgångspunktenmed att

grundnivå kvalifi-för dem inteförslag tilltidigare inkomster, lämna som
sådanlågeller till endastinkomstbaserad ersättningsig tillcerat enen

arbetsförmågalångvarigt nedsatttill hur ersättning vidställningsamt ta
ålderspensionssystemet.i det reformeradeskall ansluta till reglerna
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till tilläggsuppdragetBakgrund

ändraderegeringenaviseradevårpropositionårs ekonomiska1995/96I
för-med besluti sambandantagandeinkornstberäkningregler för omav

effekternegativamed vissatillkommaSyftettidspension. rätta somattvar
finns i dagens system.

förtidspensionenantagandepoängreglerna för ärBakgrunden till att
ålderspensiondenlikvärdig medskallfrån ATP-systemet perso-somvara

inträffat. Denhadeförtidspensionsfallet inteinha tjänatskulle omnen
skallantagandepoängberäkningenresultatetblirinkomsttänkta avavsom
för-sjukdompå grundutvecklingensåledes avmotsvara personensav

inkomster.pensionsgrundandeframtidalorade
ellervarken jämninkomstutvecklingindividensvanligenpraktikenI är

alltidinte utgörantagandepoängberäknadmedförDettaobruten. enatt en
förtidspen-haftskulle hade inkomsteruppskattninggod ompersonenav

antagandeinkomstenExempelvis kaninträffat.hadeintesionsfallet av-
tillfälligEnarbetsinsatsen.minskningökning ellertillfälligspegla aven

ålderspensio-tänktatill denledadärmedkanarbetsinsatsen attökning av
möjligtvaritdet hadevadblir högreförtidspensionen ändärmedochnen

dedeteftersom ärarbetsinsatsnormaluppnålångsiktigtatt genom en
antagandepoäng.beräkningbeaktas vidårenbästa avsom

år ochfrån 50åldrarnaiförtidspensionerade finnsandelenDen största
lönenvanligtdet äryrkeslivetperiod är attuppåt. Under denna somav

utifrånberäknadantagandeinkomstenblirförtidspensionVidhögst. en
åldrarnaiförvärvsarbetandeovanligtinteinkomst. Dethögre är attdenna

reallöneut-fallandeellerstagnerandeår därefter harefter 60 t.o.m.en
reallöneutvecklingeninnan stagnerarförtidspensionerasveckling. De som

andraförhållande tilliålderspensionshänseendedärmed i personergynnas
förvärvsarbeta.yrkesområde fortsätterinom attsomsamma

lämnauppdragibakgrunddennaRiksförsäkringsverket fick attmot
antagandein-beräkningförreglerändradeutformningtillförslag avav

skulleuppdragetEnligtförtidspension.beslutsamband medkornst i om
årbruttomiljoner kronor75motsvarandebesparingdärviddet göras en

bruttokronormiljoneroch 600år 1998kronor bruttomiljoner1997, 300
1997:1ANSERRFViRiksförsäkringsverket harår 1999. rapporten
föränd-möjligaflertalförbesparingseffektenberäkningarredovisat ettav

regeringsupp-enligtantagandepoängförberäkningsreglemaringar av
besparingskravdeberäkningarnaUtgångspunkten fördraget. pre-somvar

besparingsmålvårproposition. Dessaårs ekonomiska1995/96senterades i
uppnåsinteberäkningarRiksförsäkringsverketsenligtkunde engenom

antagandepoäng. Förberäkningreglerna för attförändringrenodlad avav
uträkningformeln för0,6 ifaktornkrävdesuppnå besparingskravet att av

detillinteemellertidskullesådan förändring rättasänkas. EnskulleATP
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innebäranegativa effekter finns i dagens enbartsystem utan ensom
ersättningsnivån. Regeringen föreslog bakgrundgenerell sänkning motav

års vårproposition sänkning besparings-ekonomiskadetta i 1997 avenav
uppnås enbart förändraså skulle kunnakravet besparingen attatt genom

aviserade besparingenför antagandepoäng. Denberäkningsreglema mot-
årbruttoår miljoner kronorkronor brutto 1998, 20067 miljonersvarar

årkronor brutto 2000.1999 och 317 miljoner
Majoritetenremissbehandlats.Riksförsäkringsverkets harrapport av

förändringar i förtids-genomföraframför kritikremissinstansema mot att
utfommingenpågår utredningsamtidigt detpensioneringen avomensom

framhåller emellertidremissinstanserFleraförtidspensionssystem.nyttett
för kommabör skeantagandepoängberäkningenförändring attatt avaven

utfommingenfinns ieffekternamed de negativatill rätta av nuva-som
ändringbesparingarställt sig bakomRiksdagen harrande regler. genom av

kon-regeringensdelantagandepoängberäkningsreglerna för en avsom
kunnaekonomin. Försvenskastärka denförsolideringsprogram attatt

konsoliderings-viktigtdetfinansersaneringenfullfölja är attstatensav
emellertid detRegeringenbeslutat.genomförs attprogrammet ansersom

stabila ochförtidspensionssytemetreglerna i ärsamtidigt viktigtär att
beaktasbesparingar ilämpligtlångsiktiga och det därför systemetär attatt

regler utformas.samband medi att nya

Tilläggsuppdraget

sjukbidragochförtidspensionföreslå förUtredaren skall ett nytt system
tilläggspensionoch allmänutgiftsnivå folkpensionförför deninom ramen

i 1998föreslagit riksdagenregeringenförtidspensionATP i form somav
förtidspensionutgiftsramen förbudgetproposition 1997/98:l. Iårs prop.

motsvarande 200reglermed dagensingår utgiftsminskningar jämfört
årbrutto 2000.miljoner kronorår 1999 och 317miljoner kronor brutto

tillnivå lederskall därefter liggaUtgiftsminskningama en suc-en som
Riksförsäkringsverkets förslag denenlighet medutgiftsrninskning icessiv

dessa utgifts-hand skallförstafebruari ANSER 1997:1. I1997 RFV3
beräkningregler förändrademinskningar genomföras antagan-avgenom

Vid utformningenförtidspension.med beslutdeinkomst i samband avom
finns inegativa effektersärskilt beakta deregler skall utredaren somnya

oförhindradUtredarenvid beräkning antagandepoäng.dagens ärsystem av
reglerna tillsammansföreslå förändringaranalysera och andraatt somav

motsvarandeantagandeinkomstberäkningmed ändrade regler för gerav
utgiftsminskning.

Socialdepartementet

1997:16619 SOU
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medreducering förtidspensionOm1.1 av

näringsverksamhetinkomster av

Korselloch EmanuelssonLarsTomas F oreniusav

Inledningl

inom vissaföreslår förtidspensionärFörtidspensionsutredningen att en
i sige.d. dettaanställningförvärvsarbeta iskall kunna utan attenramar

så-skallförtidspensionärEnförtidspensionentillleder omprövas.att
bibehållen förtidspension.arbeta medledes kunna

frånmed inkomsternareducerassådant skall förtidspensionenfallI
inkomstenarbetet. motsvarande 80Således skall belopp procentett av

förtidspensionen.från förvärvsarbetet reducera
åretsreducerasförsäkringskassanpreliminärt beslutGenom ett av

försäkrade räknarmed vad denförtidspensionutbetalningarlöpande av
årets självdekla-Efter slut,tjänst.inkomst närmed uppbäraatt avsom

årets pensionsbe-avstämning mellanslutligskerration upprättats, en
inkomst tjänst.uppburitsfaktisktoch vadlopp avsomsom

föradekvat inkomstbegrepphittasvårighetenhänsyn tillMen ettatt
skallreduceringsregeln inteföreslår utredningennäringsidkare att

förtidspensioneradnäringsverksamhet. Entillämpas inkomst av
intearbetsförmåga förutsättsanvändandemedföretagare somavsom,

företagarbeta i sittförtidspension, villvid beviljandetföreligga av
sådan ordningförtidspensionen. Enlåta vilandeförklaramåste ställeti

gälla för löntagare,förhållande vadfår, tilli anses varasom avses
näringsverksamhet,önskar bedrivadenmindre fördelaktig för som

förtidspensionen endastinnebäravräkningssystemeftersom attett
med vilan-medanförvärvsinkomstenminskas med del ett systemen av

pension kommerbeslut ingendeförklaring innebär utgesattattett om
någonfrågaverksamheten iunder viss tid oavsett genereraromen

emeller-innebärställningstagandenettoinkomst eller Utredningens
inkomsterförinföra reduceringssystemtid inte möjligheten ettatt att

inomkategoriskt avfärdas endastnäringsverksamhet attutan manav
fråga tillfreds-lösa dennasig ha kunnatgivna inte ettramar anser

ställande sätt.
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med konstruerasvårigheternabelysa ettdenna attI attavserpm
medförtidspensionreduceringmedförinkomstbegrepp ett system av

näringsverksamhet.inkomst av

Problemställning1.1.2

in-förkriterierantalformuleratFörtidspensionsutredningen har ettett
in-förtidspension medreduktionmedikomstbegrepp ett system av

reduceringgrundförutsättning ärnäringsverksarnhet. En attkomster av
tjänatssådana inkomstermedendastskall skeförtidspensionen somav

beslutetvidarbetsförmåga förutsattssådanutnyttjandemedin somav
intjänatsinkomstenVidare börförtidspension.bevilja somattom

hän-förtidspensionen ärår reduceravisstunderarbete somettgenom
reduktionreglernaönskvärtår. Detförlig till är även att avomsamma

såvälförlikvärdigthuvudsakpå i sättförtidspension fungerar an-ett
ioch demfåmansbolagnäringsidkare,enskilda ägareställda, somav

företagare.medanställningkombinerarolika former att egenvara
uppfatt-utredningensdetkriteriernatvå förstade ärbeträffarVad

fråga löntagareiuppfyllasproblem kandening större somomatt utan
tjänst.uppbär inkomst av

förutgångspunktskallinkomstbeskattning utgörareglernaOm om
uppkom-näringsverksamhetinkomstavseendereduceringsregel aven

kriteriernaredovisadedelösasvårighetertekniskarad att omenmer
beskattningsreglema,enligtharföretagareuppfyllas. Enskall kunna

inte,ellerjuridiskbedrivsverksamheten personenoavsett genomom
årolikamellaninkomstendelsmöjligheter styraattstora

Dess-i företaget.kvarlåta inkomsterdelsresultatreglering, stanna
utdelningarbetsinkomsteregentligasigtillgodogörakan han somutom

inkornstslagetibeskattasinkomsteninnebärpåeller sätt attannat som
redovisarföretagareninkomstdeninnebärkapital. Det somatt som

inteaktiebolagfrån sitteller lönnäringsverksamhetinkomst somav
åretunderarbetevad företagarensrättvisande bild överalltid enger

faktiskt genererat.
användasvidareintedärförkanredovisasinkomst utanDen som

försäk-deneftersomförtidspensionenreduceringunderlag för avsom
harförtidspensionsbeloppet,reduceringförslagetrade, avomgenom

möjligt.från företagetså låg inkomstredovisaincitament att somett
inkomstbegrepp rätt-finnanödvändigtdärförDet ettär att ger ensom

redovisadedeni företagetarbeteförsäkrades ändenbildvisare över
inkomsten.

ifrån företaginkomstersammanhangetikomplikation är ettEn att
lagtskapitaldetresultatomfattningmindreeller är ettstörre somav
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för-resultatSådan inteinkomst kanned i företaget. ett avanses vara
arbeteregel förutsätterlåt kapitalavkastningen ivärvsarbete, attattvara

anställda.själv och/ellerföretagarenutförs i företagetfaktiskt avav
möjlighet förolikasåledes berörtsSkattereglema sättovansomger

inkomstenviss delredovisaskattskyldigeden att somaven
kapitalinkomst.

näringsverksamhetiResultatreglering1.1.3 m.m.

det endakommit till slutsatsenharFörtidspensionsutredningen att rea-
inkomsteroch bedömauppskattagällerdetalternativetlistiska när att
skattesys-ändamål användaaktuelltnäringverksarnhet för är attnuav
nedanföljeranledning häravutgångspunkt. Iregelverk entemets som

debeskrivningdetaljeradrelativtmeddetsammabeskrivning avenav
bedrivas.kannäringsverksamhetunder vilkaformerolika

näringsverksamhetOlika former1.1.3.1 av

juridiskellerfysiskantingenbedrivasNäringsverksamhet kan enenav
verk-driverfysisknäringsidkareenskild ärEn person somenperson.

fysiskbilden. Enmed inågot bolagfinnsdetsamheten att personutan
han-bolag ellerenkeltnäringsverksamhetockså ettdrivakan ettgenom

avtalattvå flera harellerföreliggerbolag attenkelt närdelsbolag. Ett
enklahandelsbolag föreligger. Deti bolagverksamhet attutöva utan

hosi ställetInkomsteninkomst.inte för sinbeskattasbolaget taxeras
bolaget. Han-intebolagetdet enklaTillgångarna i ägsdelägarna. av

skattsubjektheller detinte närjuridiskdelsbolaget ettär person menen
hosinkomstenbeskattasställetinkomstbeskattningen. Igällerdet

näringsverk-drivafysiskVidare kanhandelsbolagets ägare. personen
juridiskAktiebolagetaktiebolag. ärsamhet ett person somengenom

bedrivas inäringsverksamhetSlutligen kanskattesubjekt.dessutom är
aktiebolag,sådan liksomföreningekonomisk förening. En är, enen

skattesubjekt.ochjuridisk egetettperson

Redovisning1.1.3.2 m.m.

bokföringsmässigaberäknas enligtnäringsverksamhetInkomst av
utgångs-redovisningencivilrättsliga regleringen ärgrunder. Den av

Särskilda skatterätts-inkomstberäkningen.den skatterättsligapunkt för
värderingförinkomstberäkning, bl.a.emellertid förfinnsliga regler av
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garantiriskeravseendeavsättninginventarier,avskrivningvarulager, av
valuta.utländskoch skulder ifordringarvärderingoch av

näringsverksamhetInkomstslaget1.1.3.3

omfatt-har olikanäringsverksamhetinkomstslagetskatterättsligaDet
skattskyldigpå denberoende ärpå olikaberäknasochning sätt om

ochfysiskFörjuridiskdödsbo eller ettfysisk personperson. enperson,
sådan in-principnäringsverksamhet iinkomstslagetomfattardödsbo

rörelse,inkomstbeskattadesårs taxering1992förekomst avsomsom
handels-fastighet. Ettbeskattadkonventionelltochjordbruksfastighet

intressegruppering in-ekonomiskeuropeiskEEIG:sbolags eller en
fysiskdelägaredelägarna. För ärhosbeskattaskomster personsom

ellerfrån handelsbolagetinkomstallhänförs idödsboeller stort sett
tillbostadsrättochfastighetförsäljningvidvinstgrupperingen utom av

juridiskdelägarenäringsverksamhet. För ärinkomstslaget personsom
till in-grupperingenhandelsbolaget ellerfråninkomstallhänförs

dödsbonjuridiskanäringsverksamhet. För utomkomstslaget personer
näringsverk-inkomstslagettillall inkomsthänförshandelsbolagoch

samhet.

aktiebolagAnställning i1.3.4

uppbäraktiebolagsfonniverksamhetsindriverMånga företagare som
förhållandeiharanställd. Depåarbetesitt sättlön för ensomsamma

sin inkomstermöjligheterbetydligtvanliga löntagare större att styratill
regelkapital. Iochtjänstinkomsttillfrån inkomstslag annatettett av

vilketfåmansföretag,s.k.reglernadock dessaomfattas ompersoner av
förfoganden.sådanabegränsningar förinnebär

näringsverksamhetoch passivAktiv1.1.3.5

inkomsterskiljamöjligheternadet gällerbetydelseviss utAv när att
skattelagstift-ireglernakapitalavkastningfrånarbete ärgenererade av

näringsverksamhet.passivrespektiveaktivindelning iningen om
i vissaförvärvsinkomsterhuruvidaförtill grundindelning liggerDenna

i formsocialavgifter, antingenföremål förblifall skall uttag av ar-av
särskildmedeller beläggasegenavgifter,ellerbetsgivaravgifter en

löneskatt.
allasocialförsäkringslagstiftningen ärhuvudprincip inom attEn

förmånsgrundande, dvs. utgörförvärvsinkomsterskattepliktiga ärsom
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sjukpenning, ocksåunderlag för beräkning bl.a. pensionsrätt ochav
föremål socialavgifter, antingen i form arbets-skall bli för uttag avav

Förvärvsinkomster inte tillgivaravgifter eller egenavgifter. rättsom ger
socialavgifter medsocialförsäkringsfönnåner beläggs i stället för en

särskildapå förvärvsinkornster.särskild löneskatt vissa Den
socialavgiftemaden dellöneskatten utgöramotsvarar som ansesav

gällerförmåner. fråga näringsidkareIdvs. avgifterskatt, omsom ger
näringsverksamhet.inkomst passivsådan skatt skall betalasatt av

eller EEIGi handelsbolaginklusive delägarefysiskaFör personer
näringsverksamhet i antingensåledes inkomstoch dödsbon delas av

aktivverksamhetnäringsverksamhet. Enpassiv nä-aktiv eller utgör
verksamheten iarbetat iförsäkrade själv hardenringsverksamhet om

normalfalletinnebär iaktivitetomfattning. Kravetoväsentligicke
verksamheten minstisysslomaskattskyldige skall haden ägnatatt en

i och föranställning, vilketåtgår vanligförtredjedel den tid ensomav
vidnuvarande reglervad ialltså betydligtsig accepterasänär sommer

får i vissa falldockförtidspension. kravDettafjärdedelshel eller tre
vid sidanEnomständighetema.tilljämkas med hänsyn avsomperson

påhuvudsak baserasinäringsverksamhetanställning driver somen
aktivitets-uppfyllaregelmässigtfår såledesarbetskrafthans ansesegen

med be-verksamhetbeträffandeintegäller däremotkravet. Detta en
fastig-förvaltningfrågabalansomslutning. Itydande t.ex. av egnaom

arbetstiden itredjedelminstbör arbetsinsatsenheter motsvara enaven
till aktivhänföraskallverksamhetenheltidsanställning för attatt vara

alltsåcentrala646.1989/90: l 10 Det ärnäringsverksamhet jfr s.prop.
detkunna konstaterabalansomslutningenvid Vägning attmotatt en

förhållande till detiomfattningbetydenhet visshaftarbetet avenegna
väsentligagenererandet inkomster. Detgällerdetkapitalet när avegna

uppfylltaktivitetkravet ärför ärkriteriet attavgöraatt om
fordras förkanså omfattandeskallarbetsinsatsen attansessomvara

aktuella verksamheten.bedriva den
aktiv ellerförvärvskälla skallBedömningen somansesav om en

utgångspunkt imednäringsverksamhetfråga enskildpassiv igörs om
näringsidkaren.bedrivsnäringsverksamhetenden totala som av

handelsbolag aktivverksamhet iVid bedömning ärettav om en
han lagti vilken omfattningutgår från delägaren, dvs.eller passiv man

från ochinkomstinnebärned i verksamheten. Detarbete ettatt samma
delägarenäringsverksamhet förtill aktivkan hänförashandelsbolag en

delägare.näringsverksamhet hosoch till passiv en annan
verk-uppfylldanäringsverksamhet inteaktiv ärOm kraven är

näringsverk-Exempel passivnäringsverksamhet.passivsamheten
upplåtandeförinkomstarrende, värdesamhet nytt-är varuuttag, avav

avverkningsrätt och servitutsrätt.janderätt,
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Avskrivningsreglema1.1.3.6

vilka in-förfogamöjligheter övernäringsidkaresbeträffarVad att
reglernataxeringtillnäringsverksamhet ärkomster tas omuppsomav

betydelse.vissinventarieravskrivning avav
iinventarieranskaffning görskostnaden förAvskrivning för av

direktalltsåfår inteAvdrag görasvärderninskningsavdrag.regel genom
årfleraunderfördelasdennaanskaffningskostnaden,för utan genom

för inventa-får dockavdragOmedelbart görasvärdeminskningsavdrag.
livslängdekonomiskmedinventarierförvärde ellermindrerier enav

år.högst treav
värderninskningsavdrag. Denberäkningtvå förmetoderfinnsDet av

fårAvdragavskrivningen.räkenskapsenligadenmetodenvanligaste är
år räknatför30med högstmetod procentenligt denna göras sum-av

förbalansräkningen när-enligtinventariernapåvärdebokförtavman
beskatt-underanskaffningsvärdeträkenskapsår ochföregåendemast

skeravskrivningenbetyderinventarier. Detanskaffade attningsåret
avskrivningindividuellnågonochinventariersamtligakollektivt

inte.sker
värdeminskningsavdragetsnågon roll för stor-intedetspelarVidare

Avskriv-anskaffat.inventariumbeskattningsåret ärunderlek ettnär
leve-inventariumförmed 30alltså ävenfår ettning göras procent som

utgång.räkenskapsåretsförestraxrerats
skattemässigadetpåfåravskrivning görasEftersom avsumman

invantarier,anskaffadeåretunderföranskaffningsvärdetochrestvärdet
får därförAvskrivning görasavskrivna.aldrigteoretisktblir dessa sett

skallintevärdet över-bokfördadetförerfordrasbeloppmed attsom
värdefrån dettasedaninventarier,samtligaanskaffningsvärdetstiga av

till dendennaGenom20avskrivningårlig procent.avräknatshar aven
alltsåkompletteringsregeln kanknutnaavskrivningenräkenskapsenliga

år.femefteravskrivnaheltinventarier bli
skatteavvikelses.k.innebärinventarierVärderninskning omenav

vad äravskrivningsnabbare änmedgerskattelagstiftningen somen
livslängd. Efter-ekonomiskpågrundasavskrivningmedfallet somen

år ellerfemavskrivningstidmedgerbeskattningsreglema omensom
ekonomiskadenskatteavvvikelsesådanuppkommerkortare omen

budget-så ovanligt. Förinte börså, vilketlängrelivslängden änär vara
kreditenskattefriadenberäknadesmånader1995/96 18året genom

miljarder1,4respektivebruttomiljardertill 2,0överavskrivningar
15.bil.1995/96: 150,näringslivet. prop.för hela s.netto

innebärdensammaskattekrediträntefriSkatteavvikelsen är menen
in-taxeradförtidspensionreduktionmedidessutom, avett system av
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föran-år alltidvisst intetillhänförligaarbetsinkomsterkomst, ettatt
år.pensionreduktionleder sammaavsersomav

omfattarinventariervärdeminskningavskrivning förtillRätten
stadigvarandeandra förochmaskinertillgångarlångt slagfler änav

KL.till 23 §anvisningarnapunkt 12inventarier"avseddabruk av
goodwillÄven hyresrätten,varumärken,licenser,koncessioner, patent,

inventarier.skattemässigtbehandlasrättigheterliknandeoch som
fårmarkanläggningarochbyggnaderiinvesteringargällerdetNär

värdeminskningsavdrag,också drasanskaffningskostnaden genomav
ekonomiska livs-byggnadensefterbestämsavskrivningstidenmen

värde-årligadelång ochavskrivningstiden ärinnebärvilketlängd, att
låga.relativtminskningsavdragen

Underskottsavdrag.3.71

ytterligarenäringsverksamhet äriunderskottförAvdragsrätten en
börinkomstvilkenfastställandevidbeaktasbörfaktor somavsom
för-underskottförvärvsarbete. Ettvidförtidspensionreducera av enen

huvudregelnenligtfårnäringsverksamhetinkomstslagetivärvskälla
fårKvittningförvärvskälla.sådanöverskottkvittasinte mot annanav

Huvud-kapital.ellertjänstinkomsthellernomalt inte göras mot av
fårår ställetitidigarefrånunderskottsåledesinnebär ettregeln ettatt

året.detöverskottdå kvittasfårförvärvskälla. Det motidras sammaav
får dettaunderskott,åter visaravdragetefterförvärvskällanOm

sådanförtidsbegränsningår. Någonutnyttjasdvs."rullas", senare
finns inte.rullning

harför dengällerhuvudregelnskattemässigadenförUndantag som
kanförhållandesådantVidverksamhet.aktivnystartadunderskott av

närings-från inkomstuppkommitår detdrasunderskottet avsammaav
i ställettjänstfrån inkomstförvärvskälla elleriverksmahet avannan
avdrag.allmäntdåår. Avdragettill görs ettrulla det nästaför somatt

år.000 kr100åren med högstfemde förstafår underskeAvdrag per
överskottÖverskjutande framtidafår kvittasoch baramåste rullas mot

verksamheten.i
underskottbeträffandegällerhuvudregelnfrånundantagYtterligare

förutsätt-vissaundervilkenverksamhet, ikonstnärligochi litterär man
inteverksamheten ärdirektavdrag nystar-fåkan ävenningar göra om

tad.
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Avdrag pensionspremier1.1.3.8 för m.m.

näringsidkare och delägare i handelsbolag medges avdrag förEnskilda
påeller för inbetalningpremier för pensionsförsäkring egetegen pen-

förvärvs-individuella pensionssparandet IPSI isionssparkonto i det
fåravdragsrätti inkomstslaget näringsverksamhet. Dennakällan, dvs.

har träffat överenskom-i perspektivet arbetsmarknadensatt parterses
pensionsförmåner allmänna pensions-för anställdamelser genomom

fåmansak-anställda iSådana kan tillavtalspensionerplaner. även ges
förvärvskällanfår stället avsättning iegenföretagare itiebolag. För göras

Avdragsrätten ipensionssparkonto.pensionsförsäkring eller nä-för
aktiv näringsverk-till inkomstnonnalt knutenringsverksamhet är av

inkomstslaget kapital.medges ifall kan avdragsamhet. I vissa även
inkomstunder-avdragsberättigandefår överstiga detinteAvdraget

laget, dvs. avsumman

in-näringsverksamheten, dvs.iavdragsberättigade underlagetdet
pensions-avdrag förnäringsverksamhet föreaktivkomsten egenav

förpensionssparkonto, avdraginbetalningförsäkringspremie och
näringsidkare ochpensionskostnader avseendesärskild löneskatt

årets egenavgifteravdrag för avsättning för
i tjänstintäkter beskattasför detjänst med undantaginkomst somav

fåmansägtfåmansföretag ochförsärskilda reglernaenligt de
nedanhandelsbolag se

enligt lagenskattepliktig dagpenningombordinkomst samt
1996:1330lag lagensjömansskatt Denna1958:295 är genomom

tillämpas iövergångsbestämmelsernaskall enligtupphävd men
till tid före 1997.fråga hänför siginkomsterom som

frånutgår antingen in-i sin helhetavdragsrättenbedömerNär manman
frånfönnånligare, in-beskattningsåret eller, detunderkomsterna ärom

beskattningsår.föregåendeunderkomsterna
flera förvärvs-aktiv näringsverksamhet ihar inkomstDen som av

fårEEIG, inte drafrån handelsbolag och enskild firmakällor, samtt.ex.
hänförliga till för-inkomsterna varithögre belopp än sammaomav

på valfrittfår fördelas mellan förvärvskällomavärvskälla. Avdraget
Sätt.

fårSkattemyndigheten avdraget enligtinte dispens medgettsOm av
uppgå dvs. vidtill högst halvt basbelopp,den s.k. basbeloppsregeln ett

fårbasbeloppsregelnårs avdrag enligt1997 taxering 18 100 kr. Utöver
näringsverk-regler i inkomstslagetenligt kompletterande avdrag göras

det avdragsberät-samhet aktiv näringsverksamhet med 25 procent av
del underlaget intetigade inkomstunderlaget i förvärvskällan till den

gånger basbeloppet underlagöverstiger 20 20samt procent av samma
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möjligainte basbelopp. Högstaöverstiger 20 40del dettill den av-men
alltså kr.343 900drag är

skattemässigtanställdas pensionkostnad förNäringsidkares är av-
utbetal-för framtidareservering skerellerutbetalningdragsgill vid när

ning.

näringsverksamhetför olika formerSpecifika regler1.1.3.9 av

näringsidkareEnskilda1

juridisknågonnäringsverksamhetdriverfysisk attNär utanpersonen
Överskottetenskild jirma.uppkommermed i bildenfinns avenperson

näringsverksamhetdå inkomstbeskattasnäringsverksamheten avsom
kapitalinkomstbeskattning underNågonfysiskahos den avpersonen.

in-underellerverksamhetenikapitalinsats"utdelning"för egen
inte.i principskerarbetsinsatsendenvärdettjänst förkomst egnaavav

de skattesat-huvudsak efteribeskattasinkomsterenskilda firmansDen
gäller fysiska personer.ser som

skattebelast-iskillnaduppkomskattereformårs1990Genom en
in-och30skattesatsenkapital, där är procentinkomstmellanningen av

och kanprogressiv vä-skattendärnäringsverksamhet, ärkomst varaav
särskild löneskattellerutgår egenavgiftersentligt högre. Dessutom

avkastningenbeskattasnäringsidkareenskildaFörnäringsinkomster. av
någoniFörarbetsinkomst.kapital attnäringsverksamheteni satsat som

näringsidkareenskildamellanskillnadernaneutraliserautsträckning
räntefördelning.positivreglerfåmansaktiebolag finnstilloch ägare om

närings-driverdödsbonsvenskanäringsidkare ochEnskilda som
ikapitaleträntefördelningpositiv närverksamhet har görarätt att

Fördelningenkr. görs50 000ingång överstigeråretsvidverksamheten
flyttaskapitaletavkastningberäknadschablonmässigtatt engenom

kapitaletkapital. Närtill inkomstnäringsverksamhetfrån inkomst avav
negativmåste000 kr50mednegativverksamheten äni är enmer

utgiftsräntabestämdschablonmässigtske,räntefördelning att engenom
från inkomstflyttasavdrag,dvs.kapitalet,på negativadet ett av

kapital.inkomsttillnäringsverksamhet av
verksamhetenfå imöjlighetvidareharnäringsidkareenskildEn att
efterbeskattadeexpansionsmedel,vinstmedel,kvarstående samma

tillavsättningprocentaktiebolag 28gäller förskattesats genomsom
från inkomstenavdragsgillavsättningsådanexpansionsmedel. En är av

expansionsmedels-skatt,betalarställetnäringsverksamhet. I man en
sedanavsättningenbeloppet. Närmotsvarande bolagsskattenskatt,

återfårnäringsverksamhetenibeskattningåterförs till expan-man
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också förlust-Expansionsmedel kan användas tillsionsmedelsskatten.
förlustår återförbakåt tidigarei tidenutjämning att ett av-mangenom
så uppnåkan 0-till beskattning.expansionsmedel sätt ettsatta man

avsättningför hurfinns begränsningresultat. Det stor expan-aven
förhållande tillifår Begränsningensionsmedel är stor-göra. sattman

in-beloppkapitalet i verksamheten. Högstleken motsvararett somav
sjukpenning och egenavgifternäringsverksamheten föreikomsten men

lagstiftningäldreenligtskatteutjämningsreserveråterföringefter av
fårperiodiseringsfondavsättning tillochräntefördelningoch efter

expansionsmedel.tillavsättas
juridiskanäringsidkare ochbåde enskildaförfinnsVidare personer

beskattningsårolikaresultatutjänming mellanmöjlighet till genomen
in-redovisarperiodiseringsfonder. Den1993:1538lagen somom

periodi-avsättning tillfår föravdragnäringsverksamhetkomst göraav
inkomstenresultatpositivtseringsfond med högst 20 ettprocent avav

återförsochfondavsättning disponerasEnnäringsverksarnheten.av
bestämmande,skattskyldigesefter denbeskattningnormalt till eget

beskattningsår vilketförbeskattningsåret detefterfemtedock senast
medgetts.avdrag

vissabeskattningen förmeduppskovmöjlighet tillYtterligare en
upphovs-1979:611lagenfinnsnäringsidkareenskilda omgenom

få uppskov vid be-innebär kanReglerna i lagenmannakonto. att man
tillkommitintäkterdvs.upphovsmannaintäkter,förskattningen som

tillupphovsrätt1960:729enligt lagennågon upphovsman omsom
dockkrävsfotografiska verk. Detejkonstnärliga verk attlitterära och

överstigerminst 50medupphovmannaintäktemade aktuella procent
föregåendetvånågot deupphovsmannaintäktema under närmastav

gälla förskalluppskov enbartbeskattningsåren. Syftet är att
förutsättningYtterligare ärupphovsmannaintäkter.onormalt höga en

Återföring till beskattningi bank.på särskilt kontoinmedel sätts ettatt
år.femmåste ske eftersenast

enskildförbeskattningenuppskov medmöjlighet tillliknandeEn en
och döds-Fysiskaskogskonto.näringsidkare reglernaär personerom

s.k.år beskattningentill tio meduppskov undertillbon har rätt avupp
i bank, skogs-särskilt kontoinför beloppskogsinkomster sattssom

får ske med högstuppskovårs taxering gäller bl.a.Vidkonto. 1997 att
40såld och med högstavverkningsrättersättning för60 procent pro-av

be-medel undersålda skogsprodukter. Närersättning förcent senareav
motsvarandebeloppfrån skallskattningsår skogskontot ut-etttas ut

näringsverksamhet.intäkttaget tas som avupp
eller, videgenavgifterpåförs socialavgifter i formNäringsidkare av

åretsårfyllt 65 förenäringsidkarennäringsverksamhet ellerpassiv när
särskildaeller denlöneskatt. Egenavgiftemaingång, särskildi form av
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därmedminskarochnäringsverksamhetenavdragsgilla ilöneskatten är
inkomstskatten.ochinkomsten

enskildi formnäringsverksamhetbedrivitNäringsidkare avsom
år16underbarnhemmavarandetillför lönavdragintemedgesfirma

fråga in-inäringsidkareförgällerreglerSärskildatill make.eller om
föravdragbeträffandeochmakarmellankomstuppdelningen egenav-

löneskatt.särskildellergifter
anlägg-och aktier utgörbostadsrättfastighet,avyttringVid somav
vinstenbeskattasnäringsverksamhetenenskildaningstillgångar i den

anläggningstillgångarandraFörsäljningkapital.inkornstslagetunder av
näringsverksamhet.inkomstslagetibeskattas

1951:763i lagenreglerna stat-kanförutsättningarvissaUnder om
Fysiskfå tillämpas.inkomstackumuleradinkomstskatt personlig

inkomstbeskatt-statligavid denreglerdessaenligtkandödsbooch
särskild skatte-fånäringsverksamhetochtjänstför inkomstningen av

tillsighänförinkomstdvs.inkomst,ackumuleradförberäkning som
videngångsersättningi formintäktexempelår. av-två Ett ärminst av

ned-ellerupplåtelseöverlåtelse,samband mediyttring patenträttav
inne-skatteberäkningensärskildanäringsverksamhet. Denläggning av
dockår,deunderbelopplikamedåtnjutitshainkomstenbär antasatt

dessaskattenvarvidsig, ettvarthänfördenvilkatill avtio,högst
detbeloppetutgått förhaskulleskattden ombelopp utgörs somav
förförvärvsinkomstenbeskattningsbaragenomsnittligadentilllagts

taxeringsårenföregåendedeså många närmastochtaxeringsåret av
år.utifrån antaletjusteringarvissameddockfråga,iärsom

bolagEnkla1.3.9.2

harfleratvå ellerbolagenkelt närföreligger av-Som nämnts ettovan
föreligger.handelsbolagbolagverksamhet i attutantalat utövaatt

in i han-förasharbolagetenkla rättinte det attBolagsmännen men
i bolaget.näringsverksamhet utövasdelregistret, om

förlustellervinstbolagetsskallbestämtintedelägarnaOm annat,
lika.delas

ibeskattasInkomstensin inkomst.förintebolagetenklaDet taxeras
inkomsten.andelochtillförhållandeidelägarnahosstället avensvar

idelägareVarje ägerbolaget.intebolagenkeltTillgångarna i ägsett av
hansstorlekenförhållande tilltillgångar iolikai bolagetsstället del av

värdeminskningsavdrag,förförutsättningarOmbolaget.i t.ex.insats
expansions-tillavsättningräntefördelningunderskottsavdrag, samt

hosdispositionerdessaperiodiseringsfond föreligger, görsmedel eller
formiinkomstuppburitdelägareOmbolaget.hosoch intedelägaren



i584 Bilaga 3 sou 1997:166

frånlön bolaget, beskattas detta inkomst i inkomstslaget nä-av som
Överlåterringsverksamhet. delägare andel i bolag med näringstill-

gångar, varulager och inventarier, beskattas eller förhan hont.ex.
vederlaget för inkomst näringsverksamhet. Vid avyttringsom av av

anläggningstillgångfastighet utgjort näringsverksamhetenit.ex. som
beskattas vederlaget enligt realisationsvinstreglema, och vinst eller
förlust hos delägare fysisk inkomstslagetunderärtas upp som person
kapital.

Handelsbolag1 I .3. 9.3 m. m..

tvåföreligger eller fler har avtalathandelsbolagEtt när att gemensamt
inäringsverksamhet i bolag och detta bolag har registreratsutöva

Något hinder för juridiska inhandelbolagsregistret. attpersoner som
handelsbolag juridisk och harföreligger inte.delägare Ett är personen

förvärva rättigheter ochdärmed rättskapacitet, dvs. bolaget kanegen
handelsbolag uppkomna förpliktelser kanikläda sig skyldigheter. Mot

skillnadbolaget och dess egendom, tilldärför gällande direktgöras mot
från handelsbolaget självtvad gäller vid enkelt bolag. Det är somsom

tillgångarna i bolaget. Delägares äganderätt iförvärvar äganderätten till
tillgångarnaenskilda i bolagetbolaget gäller inte viss andel i de utan

sådant. något del-finns inte kravviss andel i bolaget Det attsom
handelsbolag. i ställetskall tillskjuta medel till De ärägarna person-

ligen ansvariga för bolagets förpliktelser.
fråga fördelning överskott i handelsbolag gäller följ ande.I ettom av

räkenskapsår beloppVarje bolagsman skall för varje tillgodoföras ett
dels arvoden för förvaltningen bolaget, dels räntamotsvarasom av

såvidaräkenskapsårets innestående kapital,hans i bolaget vid början
inte har avtalats mellan bolagsmännen. vinst eller förlustDenannat

uppkommer därefter fördelas lika mellan bolagsmännen. in-Dettasom
sådantnebär delägare kan redovisa förlust bolagetävenatt en om som

gått med vinst.
Inkomstema i handelsbolag beskattas efter de skattesatserett som

gäller för fysiska personer.
Handelsbolag bokföringsskyldiga enligt reglerna i bokförings-1 §är

lagen. Om fysisk eller dödsbo skall beskattas för bolagetsetten person
inkomst skall enligt kalenderår12 § 1 bokföringslagen räken-st vara
skapsår för bolaget. ocksåDetta gäller ingen fysisk del-ärom person

däremot handelsbolag i sin har fysiskägare, ett annat turmen som en
delägare.person som

Såväl juridiska fysiska kan delägare i handelsbo-som personer vara
lag.



Bilaga 58531997:166SOU

ellerdärhandelsbolagsärskild formKommanditbolag är enaven
skulder.bolagetsföransvarighetbegränsadhardelägarnaflera av

bo-måste förkomplementärenbolagetidelägareMinst ansvaraen
förmögenhet.hela sinförbindelser medlagets

handelsbo-övrigaochkommanditbolagbehandlasskattehänseendeI
under-förbl.a. avdragbeträffandegällerUndantaglika.lag i stort sett

skott.
och för-inkomsterskattesubjektintehandelsbolag utanEtt är ett

gällerhandelsbolagFördelägarna.hosbeskattasmögenhet samma
endaDenfysiskaförskattepliktigtvadförregler är personer.somsom

ställetinäringsverksamhetibeskattasinkomstervissaskillnaden är att
kapital.för i

verksamheterdekostnader förochintäkterHandelsbolagets
sigkapital förinkomstsammanställs förbedriverhandelsbolaget av

sig.näringsverksamhet föriförväwskällanendanormaltdenoch för
o.d.inventarierfastigheter,påvärdeminskningarförAvskrivningar

nettointäktenfördelasSedanhandelsbolaget.ilagervärdering skersamt
egenavgifterallmännaegenavgifter,förAvdragdelägarna.på olikade

fysiskdelägareför ärindividuelltlöneskattsärskild görs per-och som
periodise-ochexpansionsmedeltillavsättninggällerDetsammason.

ränteför-Likasåavsättningar. görssådanaåterföringochringsfond av
sig.förfysiskvarje delägareför ärdelning personsom

tillavsättningavdrag förtillintehandelsbolag har rättiDelägare
upphovsmannakonto.tillellerskogskonto

tillgodoförsresultathandelsbolagsnäringsdrivandefrånVad ettsom
näringsverksamhet oavsettinkomstbeskattasdelägare omavsomen

i formskerellerutdelninglön,tillgodoräknandet benämns av
vidfrågaikommaprincip baraikantjänstInkomstslagetvaruuttag.

handels-fåmansägdaförredovisade reglernade nedantillämpning av
kommunalskattelagen.till 32 §anvisningarnapunkt 14ibolag av

tillhänförsnormaltnäringsidkareenskildaförintäkterFlera som
näringsverksamhet.tillhänförashandelsbolagfrågaskall ikapital om

fri-intelotterivinst ärutdelningochbl.a. allgäller samträntaDet som
konvertiblaaktier,försäljningvidbeskattning, vinsterfrånkallad av

o.d.,aktieravseendeteckningsrätterochoptionsrätter,skuldebrev,
handelsbolag,ochföreningar,ekonomiskaiandelarvinstandelsbevis,

värde-utländskautländsk valuta,fordringar,och andraskuldebrev
hänförskapitalinkomstTillegendom.lösövrig exem-samt avpapper

anlägg-intebostadsrätter ärochfastigheterreavinsterpelvis som
ningstillgångar.

vidrealisationsvinsterhänförsfysiskdelägareFör är av-personsom
kapital,inkomstslagettillbostadsrätterellerfastigheteryttring av

näringsverksamhet.tillhänförsinkomstallimedan stort sett annan
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Beträffande inkomst kapital ingen uppdelning i förvärvskällor,görsav
inkornstberälcningen sker för hela inkomstslaget. Detutan gemensamt

från handelsbolagetinnebär reavinst fastighet härröratt en en som
frånfår delägarens privata kostnader in-användas för kvittning av

komstslaget kapital.
förvärvskälla.näringsverksamhet normaltInkomst utgör enav

fåri förvärvskällan i allmänhet inte dras direktUnderskott utanav
årsår. taxering har dock delägare i handels-till Vid 1997nästasparas

nystartad ak-ånyo avdrag för underskottbolag möjlighet göraatt aven
från förvärvsinkomstnäringsverksamhet allmänt avdragtiv annansom

kommanditdelägare och andra del-år underskottet uppkom. Församma
förbehållit sigandra delägarnahandelsbolag deiägare gentemotsom

fårförbindelser gäller dock de inteför bolagetsbegränsat attett ansvar
det belopp debeloppdirekt avdrag med änstörre motsvarar an-som

rullas.för i bolaget. Restensvarar
tillämpliga förexpansionsmedelräntefördelning ochReglerna ärom

beräknas iräntefördelningVad beträffarfysiskdelägare är person.som
ingångsvärdet på andelenjusteradefråga handelsbolag deträntaom

interegler omfattar däremotkapitalet.bolaget i stället för Dessai en
EEIG.

deperiodiseringsfond hos delägarnatillAvsättning görs oavsett om
eller juridiskafysiskaär personer.

Eftersomfåmansägda handelsbolag.särregler gäller för s.k.Vissa
inteoch kontantuttagenkelbeskattasvinster hos handelsbolag ägarens

löpande beskatt-några beskattningskonsekvenser underföranleder
låta allmänna definitionendenningsår, har det olämpligt attansetts av

ekono-avseende aktiebolag ochfåmansföretag, medtillämpassom
fåmansägthandelsbolagen.Begreppetföreningar, omfattamiska

fysiskhuvudregeln det falletenligthandelsbolag att personenavser
inflytande företaget.fåtal bestämmandeeller har överettett personer

närstående-fåtal tio varvid helahögstMed ett personer avses personer,
individuellt ägande.kretsen räknas ettsom

väsentligtfåmansägt harhandelbolag denI ägar-ettanses som
Ägarintres-i företaget företagsledare.intresse och verksamär somsom

närståendessåväl andelsinnehav.bedöms därvid efter egetset som
förstånärstående skattereg-betydelse förBegreppet är attstorav

närstående enligtfåmansägda handelsbolag. Medlema kring avses
make, avkom-kommunalskattelagen föräldrar, far- och morföräldrar,

syskon eller syskons make/makaling eller avkomlings make/maka,
någonskattskyldige ellereller avkomling dödsbo, vari densamt av

delägare.dessa nämnda ärpersoner
fråga fåmansägt särskilda regler för lön tillhandelsbolag gällerI om

beskattas självföretagsledarens make och därmed jämställda. Maken
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från under för-uppburit företageteller honden ersättning hanför som
marknadsmässig. Förersättningen över-utsättning är attatt somanse

tillanvisningarnapunkt 13andra stycketdel skall enligtskjutande av
Medföretagsledaren beskattas.ställetkommunalskattelagen i32 § er-
lämnatsfrån antingen dessaförmåner företaget,samtligasättning avses

underdock endastgällerform. Dettaeller ikontant lön annansom
i bolaget.företagsledaremakarnaendast denförutsättning äratt avene

fåmans-iföretagsledarebåda makarnaställetOm i är att somanse
inkornstuppdel-gjordamakarnanormalt denhandelsbolaget godtas av

ningen.
till före-handelsbolagfåmansägtfrånutfört arbeteErsättning för ett

ålder, be-uppnått 16 årsintebarn,makesdennestagsledares eller som
från före-inkomstenden högstaharmakarnahos denskattas somav

maken.den äldsteinkomst, hoslikamakarna hareller stortaget om
delår, till denfyllt 16harockså ersättning till bam,gällerDetta som

Är någonför arbetet.vederlagmarknadsmässigtöverstigerersättningen
eller dennesföretagsledarentillbarnmake ellerföretagsledarensav

själv fördelägarenbeskattashandelsbolagfårnnsägtimake delägare ett
gjordi bolagetförersättningskäliginkomst är att somansesom

hosbeskattasdelöverskjutandeeventuellkapitalinsats men
be-gällerfrån bolagetinkomstbåda makarnaföretagsledaren. Har

makarnahos denbeskattasdenöverskjutande delenträffande den att av
makarna hareller,från företaget,inkomstenhögstahar den omsom

maken.äldstehos denlika inkomst,stor
skallbilhandelsbolagetsbrukprivatförDelägare utnyttar somsom

enligtberäknasbilförrnånpåförasnäringsverksamhetintäkt somav
ellerföretagsledare, delägare när-löntagare. Omförregler somsamma

handelsbo-fåmansägdai detdelvishelt ellerbilstående använt egen
vid tjänste-bilavdragförreglernaallmännagäller deverksamhetlagets

resa.
fåmansägtmedges endastpersonalstiftelsetillför avsättningAvdrag

årsarbetskrafter ellerminst 30sysselsätterföretagethandelsbolag om
skäl föreligger.särskilda

närstående kandelägarenellerhandelsbolagfåmansägtiDelägare
få-från detegendomförvärvvidtjänsti inkomstslagetbeskattas av

punktfjärde stycketskall enligtBeskattninghandelsbolaget.mansägda
således skekommunalskattelagentill 32 §anvisningarna14 omav

och medsådan ilägenhetellersådant husegendomen utgör somavser
tomtmarkprivatbostad ellerblikommaeller kanblirförvärvet antas

skall ske i in-Beskattningsådan byggnad.bebyggd medblisom avses
understigerutköpsprisetbeloppmed dettjänstkomstslaget egen-som

marknadsvärde.domens
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anvisningarna tillenligt punkt 2vidareNäringsverksamhet avanses
fåmansägt handels-delägare ikommunalskattelagen föreligga21 § om

sådan hyresrätt,närstående till delägareeller patenträttbolag avyttrar
skulle haersättningenförutsättningrättighet, undereller liknande att

hadei företagetverksamhetennäringsverksamhetintäktutgjort omav
rättigheten.dendrivits avyttratsomav

särskildadelägare gälleroch derasfåmansägda handelsbolagFör
delägamasbeträffandeBestämmelsernabeträffande lokalhyra.regler

till 32 §anvisningarnapunkt 14i femte stycketbeskattning finns av
frånersättningellerUppburen hyrakommunalskattelagen. annan

närstående i sineller honomföretagsledare utgörlokal tillförföretaget
inkomstslagennågotiförinkomstskattepliktighelhet mottagaren av

eller tjänst.näringsverksamhet
privatbostadsfastighetprivatbostad eller ärlokal iuthyrningVid av

överhyraochägarkategoriberoendebeskattningskonsekvensema omav
be-närståendehonomellerföretagsledareförekommer. För person

inkomstöverhyra,dvs.hyresersättningen,hela ävenskattas avsom
schablon- ellertillberättigarintesärskild intäktsposttjänst i somen

förvärvsin-vanligamedjämförtskillnadYtterligaregrundavdrag. en
löneskattsärskildellerutgår sociala avgiftervarkendetkomster är att

fönnånsgrun-intesärskilda intäktsposten äri deninkomstenattsamt
närstående saknasochföretagsledareandra delägaredande. För än

överhyrahandelsbolag betraktasföretagetregler. Omsärskilda är ett
näringsverk-stället inkomstenökar idriftkostnad,inte utan avsom en

från handelsbolaget.samheten
hyrda lo-byggkostnader förreparations- ellerbetalatOm företaget

fastighetensprivatbostad ochnärståendesdenneellerkaler i delägarens
värdeökningenökar föranledervärde härigenombostadsrättenseller

hos uthyraren.beskattning
kostnaderförtill avdragalltidhandelsbolag harfåmansägt rättEtt
Eftersommarknadsmässig.mån kostnadenlokal i denhyra ärför av

kanhandelsbolag intefåmansägtitill delägareöverhyra ut-ett anses
kost-för dennainte avdraghandelsbolagetdriftkostnad medgesgöra

nad.
Överlåtelse skehandelsbolag kanbedriven iverksamhetenav

ellerbolagetöverlåta sin andelar ikan delägarnatvå Antingensätt.
ford-inkråm, inventarier, lager,överlåta dvs.sittockså bolagetkan

inte i sighandelsbolaget innebärandelarna iFörsäljningringar avm.m.
verksamhet överförs tillbolagetupphörhandelsbolagets utan attatt

Avyttringinte heller.förändrasBolagets redovisningandra ägare. av
aktier iavyttringjämställas medhandelsbolag kaniandelarna ettett av

andelarna iförhögre prisbetalatSkulle köparna haaktiebolag.
bo-värdenade skattemässigahandelsbolaget än motsom svarar
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anskaff-överskjutandeinte avdrag för dettillgångar, medges delagets
i sinsker dereavinstberälcningvid denförrän närningsvärdet tursom

eventuellinkråmet framkommersäljeröverlåter Om bolagetandelama.
i vanligdelägarnabeskattas hosVinstenräkenskaper.i bolagetsvinst

Avyttringennäringsverksamhet.inkomstnormaltordning, dvs. avsom
blirVisserligenverksamhet.i bolagetslednämligenbetraktas ettsom

sådanefterhandi delägarenssådant kvar ävenhandelsbolaget ensom
Del-likvideras.sålts, bolagettillgångarna väl kansedanavyttring, men

inkråmet iköperreavinstbeskattas. Dendåskall ettägaren som
bolag,iandelar-nafrån köperdenfår, skillnadtill etthandelsbolag som

betalats förutgå från det prisrörelseninkomstberäkningenvid somav
såledesblirinventarierPriset förgoodwill, lagerinventarier, etc.m.m.

respektiveföravskrivningsunderlagdärmedochanskaffningsvärde
tillläggsanskaffningsvärdeblir detvarulagretförtillgång. Priset som
be-därförFörsäljningsavtaletlagervärderingen. är storgrund för av

överlåtamellaskillnadernaskattemässigade atteftersomtydelse an-
idetsäljarenFörrelativt ärinkråmetöverlåtaoch ärdelama stora.att

dåbeskattningeftersomandelen,fördelaktigastallmänhet avyttraatt
beräkningIngångsvärdet förkapital.iskeroftastfysiskaför personer

utgårfastsställshandelsbolag sättipå andelar attreavinst manav
årligen i de-korrigerasdessutomvilkenanskaffningskostnaden,från

avdrags-inkomsterskattepliktigatillskott, samtmedklarationen uttag,
inkråmet iföredra köpatordedäremotunderskott. Köparen attgilla

fårhaninnebär störrenormalteftersom detta etthandelsbolaget att av-
skrivningsunderlag.

handels-iandeldödsboeller ettfysiskOm avyttrarett enpersonen
normalt i inkomst-beskattningenanläggningstillgång skerbolag ärsom

1992:1643då lagen sär-delsgällerUndantagkapital.slaget omom
fallvissahandelsbolag ifrån ärinkomstbeskattningförskilda regler av

fåmansföretag. Be-aktie ihandelsbolagetoch dels ägertillämplig om
omsättningstill-andelennäringsverksamhet äriskattning sker enom

överlåter andeljuridisk samthandelsbolag ellergång, personannanom
inkomstomvandling nä-innebärförsäljningenfallvissai avavenom

inkomstslagetibeskattasVinsten kanreavinst.tillringsverksamhet
fåmansföretag.aktie ihandelsbolagettjänst ägerom

köp,överlåtelsemöjligheternabegränsaFör attatt genomgenom
handelsbolag vinnaandelar ipå jämförligtdärmedbyte eller sätt av

iarbetefå arbetsinkomst ettfördelen genereratsatt genomsomen
harnäringsverksamheti stället för ibeskattad i kapitalhandelsbolag
förreglersärskilda1992:1643lageninförts ibestämmelservissa om

Tillämpnings-fall.handelsbolag i vissafråninkomstbeskattning av
ellerfrån fysisköverlåtelsebestämmelsernaområdet för är person

ibosattfysiskSverige tillbeskattas i ändödsbo personannansom
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i handels-vid inlösen andelsvenskt dödsboSverige eller till samt av
någonbeskattas i Sverigefrån eller dödsbobolag fysisk omsomperson

bo-fysiskhandelsbolaget intede kvarvarande delägarna i är personav
skall tillämpas endastReglernaeller svenskt dödsbo.i Sverigesatt om

aktiv närings-överlåtarenhandelsbolaget förverksamheten i avsett
räkenskapsår då överlåtelsendethandelsbolaget underiverksamhet

överlåtaren varit delägarenärstående tillnågonställetskedde eller iom
näringsverksamhet iverksam i aktivoch dessutomi handelsbolaget

vid lik-tillämpligintebolaget. Lagenvarit anställd ieller ärbolaget
överlåtelsen skettellerhandelsbolagvidation testa-när genom arv,av

vidgårBestämmelserna över-gåva bodelning.eller attutmente,
beskattningsmöjligheter. Dentvå alternativafinnslåtelser detta slagav

överlåtelsenreavinsten vidsäljareninnebärmöjligheten taratt uppena
från handelsbo-näringsverksamhetaktivinkomstandelen avsomav

delarköparensäljaren ochinnebärandra möjlighetenlaget. Den att upp
överlåtelse-bokslutsigmellani bolagetårets resultat ett pergenom

i ochdå bolagetmåste lämnaSäljarentillträdesdagen.ellerdagen per
överlåtarenmellanUppdelningentillträdet.respektiveöverlåtelsenmed
tillämpningmedinkomstdendetinte fri äroch förvärvaren är utan som

överlåtel-tilltill tiden framhänförligredovisningssed kangod ansesav
överlåtare. Helatillhänförasskallsedagen/tillträdesdagen rea-som

näringsverksamhet äventill inkomstskall hänförasvinsten omav
passiv närings-såväl aktivhandelsbolagetverksamheten i avsett som

skall be-det beloppstorlekenberäknarverksamhet. När somavman
ökasinteingångsvärdet andelenskallnäringsverksamhetiskattas

överlåtaren ireavinstenbeskattas församtidigtskallreavinsten.med
inkomstskatt.statligreglerna i lagenkapital enligtinkomstslaget om

tilldärvid läggasskallnäringsverksamhetbeskattas ibeloppDet som
beloppet inteinnebärför andelen. Detöverlåtarens ingångsvärde att

gång kapital.iytterligarebeskattas en
beskattnings-redogörelsen förlämnadeframgår nedandenSom av
vissa kvalifi-försäljningarvidfinns detaktiebolagreglema rörande av

möjlig-gällerbegränsningar detfåmansföretag vissaaktier i närcerade
bakomTankenkapital.inkomstreavinsterheterna att ta avsomupp

in-skall beskattasarbetsinkornsteregentligareglerdessa är att som
kringgåskattskyldiga förförekommittjänst. Det harkomst attattav

handelsbolag.fåmansföretagaktier ibestämmelserdessa ägt genom
i sin hel-beskattades reavinstenavyttradesandel i handelsbolagetNär

kringgående har isådantförhindrakapital.i inkomstslaget Förhet att
underregelinkomstskatt införtsstatliglagen24 § 7 somenmom. om

dödsbofysiskt ellertillämpligförutsättningarvissa är ettpersonenom
förmedlingdirekt elleröverlåter handelsbolagandel i avgenomsom -

dendirektdenaktiejuridisk ägtsäger avsom, omperson enannan -
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kvalificerad aktie. Iutgjortdödsboet, hadeellerfysiska enpersonen
marknads-aktiensdel vinstensådant skall denfall motsvararsomav

handelsbolagetandelen ivederlaget förförhållande tillvärde i tas upp
tjänst.intäkt avsom

EEIG1.3.9.4

ochi skatte-unioneneuropeiskadenföretagsform inom annatEn som
europeiskavidarehandelsbolaglikställt med ärihänseende ärstort sett

skillnadenmed dendockEEIG,intressegrupperingar attekonomiska
reglerasFöretagsfonnenmedlemsstatsgränsema.verkarbolaget över av
europeiska1994:1927lagen2137/85 ochEG-förordningen omnr

beståskallEEIGiMedlemmarnaintressegrupperingar.ekonomiska en
från olikaoch kommajuridiskatvå fysiska ellerminst personerav

Beskatt-samarbetsområdet EES.ekonomiskaEuropeiskainomstater
europeiskabeskattning1994:1854bl.a. i lagreglerasningen avom

ibehandlasEEIGmedlem iintressegemenskaper. Enekonomiska en
medhandelsbolagidelägarepåskattehänseende sätt som ensamma

expansionsmedel..ochräntefördelningreglernaförundantag om

Aktiebolag1.3.9.5

självständigtochjuridisk utgörcivilrättsligt ettAktiebolag är personen
och skatt-deklarationsskyldigtsåledesaktiebolagskattesubjekt. Ett är

inkomstskatt,statligbetalar endastinkomstersinaförskyldigt men
beskattnings-denuppgår till 28proportionell och procentvilken är av

från be-undantasemellertid 20vinsten kanAv procentinkomsten.bara
be-periodiseringsfond. Dettill avsattaskattning avsättasatt engenom

beskattningsårbeskattningsåret efter detfemtedetskallloppet senast
beskattning.tillåterförasgjordesavsättningendå

inkomstslagetsker i nä-inkomsteraktiebolagetsbeskattningAll av
ringsverksamhet.

realisationsvinstreg-enligtbeskattasaktieravyttring ägarnaVid av
eventuell vinstbeskattasbolagettillgångar iförsäljningenlema. Avser

näringsverksamhet.inkomst avsom
få-ellerfysiski vilketaktiebolag etticke-börsnoteratFör personen

dockrekommendationer, ävenenligt RSV:shögst 10tal sepersoner
många aktiersåfåmansföretagnärstående i attangående ägernedan

aktiernaförhälftenhar rösternatillsammans ändessa avmerpersoner
omfattarreglerfåmansföretag. Dessareglernagäller dessutom om

på verksamhetsgrenaruppdeladverksamhetaktiebolag äräven vars
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såvidavarandra, aktieinnehav,oberoendeär personsom av en genom
denavtal eller därmed jämförligt har reella bestämrnanderättensätt

självständigt förfoga desssådan Verksamhetsgren och kan överöver
åsyftade företagskonstruktioner främstUtmärkande för härresultat. är

på samtidigt reellt varandraflera ochföretaget har delats settatt avupp
fria yrkes-framföralltverksamhetsgrenar. Detoberoende är gruppen

exempelbestämmelse. Här kankan beröras dennautövare somsom av
Även m.fl.arkitekter och konsulterblandläkare och advokater.nämnas

förekomma.företagskonstruktioner kunnatorde här avsedda
förtids-förekommamån förekommer eller kommerden detI attatt
såtorde deti aktiebolagformnäringsverksamhetpensionärer driver gott

fåmansföretag.frågaalltid ettomsom vara
år 1976. Lagstiftningensfåmansföretag infördesför över-Särregler

företagsfonner.olikaneutralitet mellanskapagripande syfte attvar
tvåformellt behandlasoch dess delägareföretagetGenom att som
tillmöjlighetertidigarefannsoberoendevarandra storapersonerav

skatte-åstadkommaförochbolagettransaktioner mellan ägaren att
många avtalenuttryck i de över-särskiltfönnåner. sigDetta tog om

fick lagstift-sådana transaktionerhindraegendom. Förlåtelse attav
stoppregler.karaktärenmångt mycketi ochningen av

beskatt-kanmarknadsmässiga villkor strängaVid avtal änannat
inkomstuppdelningenocksåregleradesningseffekter utlösas. Härutöver

aktiebolagslagenslån strid medfåmansföretag, inärstående imellan
nedskrivningmarknadsräntalånlåneförbud, till lägre ränta än samt av

avdrag förtillräkenskaper. Rättenlån företagetsföretagsledarens i av-
också.begränsadesföretagsledarentantiem tilli bolag försättning

Fysiskaändrats.fåmansföretagreglernahand harEfter perso-om
skallfåmansföretagsreglemaenligtskall beskattasinkomster somners

itjänsti inkomstslagetsärskild intäktspostbehandlas ensomnumera
förvärvsverksamhet.tillfälligi inkomstslagetstället för

finns reglerstatlig inkomstskatt1947:5766 lagenI 24 § ommom.
egendom.försäljningrealisationsvinstberäkning vid delägares avom

bestämmelser ilagoch 12Vidare finns i 3 § 12 mom. sammaa-emom.
utdel-beskattadlägrearbetsinkomstersyfte motverka tas utattatt som

aktier.vid försäljningrealisationsvinstning eller avsom
kringför skattereglemanärstående betydelseBegreppet ävenär av

kommunalskattelagen,närstående enligtfåmansföretag. Med somavses
ellermorföräldrar, make, avkomlingfar- ochföräldrar,nämnts,ovan

make/maka eller avkom-eller syskonsavkomlings make/maka, syskon
någon nämndaeller dessaden skattskyldigeling dödsbo, varisamt av

ak-huruvida ägandetbedömningendelägare. Vidär ettavavpersoner
fåmansföretagsåfördelat detsammatiebolag ärär ettattatt somanse
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enda indivudelltnärståendekretsens innehav räknasskall hela ettsom
ägande.

Överskottet dubbelt, dvs. förstbeskattas i principi aktiebolag som
Dubbel-utdelning hosaktiebolaget och därefterhosvinst ägama.som

dominerasbolag,aktiebolag har medförtbeskattningen att avsomav
undvika denna.konstruktioner sökt Detfåtal olikaett genompersoner,

motsvarande bo-löndelägarenvanligastetidigare sättet utatt togvar
överskott.lagets

proportionellenligtutdelningår taxering beskattas1992Fr.o.m. en
proggressivtbeskattasmedan lönhosmedskattesats 30 ägaren,procent

härtill kan detMed hänsyn55maximal skattmed procent.caen
tjänsteinkomsteromvandladelägareförintressefinnas attennumera

nödvändigtoch det harkapitalinkornstellerutdelning ansettstill annan
från förvärvsinkomster.kapitalinkomstersärskiljermed regler som

få-medavseende företagreavinsterochutdelningarBeträffande ett
inkomsterna.delaviktigtsärskilthar dettal delägare attansetts upp

väljaofta kansådant bolagidelägare att ta utAnledningen är ettatt
reavinst. Utanellerutdelninglön,i formfrån företagetinkomster av

för för-progressiva skattendenundvikaregler kansärskilda ägaren
utdelningi formförvärvsinkomstervärvsinkomster att ta ut avgenom

lön.för i formreavinst i ställeteller av
statlig in-lageni 3 § 12därför införtsbegränsning harEn ommom.
i bolagetfrån tillbolagetutdelningdet gäller hurkomstskatt när stor en

Utgångspunkt fördenne.kapitalbeskattas hosfårdelägareverksam som
få-ioch arbetarvaritbestämmelserna har äger ettatt sompersonen

arbetsinkomstersinafå skattlika högprincip skallimansföretag
tillämpligadock endastReglernaägarintresse.löntagare ärutansom en

kvalifice-aktieaktier. Enkvalificerades.k.beträffande ägare ansesav
rad om

i betydandenärstående ellernågon denneeller äraktieägaren om-
beskattningsåretunderfåmansföretagivarit verksamfattning har ett

beskattningsåren, ellerföregåendenågot tiodeeller närmastav
betydandeverksam itidsperiod varitnågon del dennaunder av

eller lik-fåmansföretag bedriveromfattning i ett annat sammasom
verksamhet ellerartad

ak-juridiskförmedling ägerdirekt ellerföretaget personavgenom
någon denneellervilket aktieägarenfåmansföretag itier i annatett
någotbeskattningsåret deellerverksam undernärstående varit av

omfattning.beskattningsåren i betydandeföregåendetio närmast

fåmansföretag skallpå kvalificerade aktier iUtdelning och reavinst ett
proportionellaenligt denkapitalinkornstslagetsåledes beskattas i

kapital-faktisktmånpå i den inkomsten30 utgörskattesatsen procent
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överstigerutdelningöverskjutandemedan eventuellavkastning som
Ominkomstslaget tjänst.beskattas ikapitalavkastning i ställetnormal

normalavkastningen,uppgår beräknadetill den gräns-utdelningen inte
beskattningenanvändas vidfår förbeloppet, attutrymmet avsparas

kapitalavkastningnormalMederhållna kapitalinkomster. avsessenare
underlagetberäknasvilketgränsbelopp,utdelning till ett somupp

statslåne-medmultiplicerataktienanskaffningskostnaden förfrämst
beskattningsåret medutgång året föremånadsvid novemberräntan

procentenheter.femtillägg av
Även möjligtdock fulltregler detdessabeaktandemed är att enav

tillgo-kanaktiebolagsformverksamhet isindrivernäringsidkare som
arbetehansbetydande inkomstersig egetdogöra genererats avsom

tjänst./////Är slut-riktigdettainkornstslagetide beskattasatt enutan
sats/

deldenskall hälftenfåmansföretagiaktierförsäljningVid avavav
dekla-sparad utdelningkvarståendeöverstigerrealisationsvinsten som

inkomstslaget tjänst.ireras
skall beskattasregelnaktuelladengrundinkomstDen avsom

intesärskild intäktspostiredovisasskalltjänstinkomst somenavsom
skillnad jäm-Ytterligaregrundavdrag.schablon- ellertillberättigar en

utgår socialavarkendetförvärvsinkomstervanliga ärmedfört att av-
in-särskildai deninkomstensärskild löneskattellergifter attsamt

tillämp-förrnånsgrundande.Bestämmelsema ävenärintetäktsposten är
för-delägarenutdelning,förtäckts.k. närbeskattningliga vid t.ex.av
tillegendomfrån ellerföretagetunderprisegendom till avyttrarvärvar

till företaget.överpris
inkomstredovisaskapitalinkomsterdeförhindraFör att somatt som

progressivaundgår dendärmedochfamiljen,fördelas inomtjänstav
skattenberäkningenbestämmelser försärskildaharbeskattningen, av

stadgasinkomstskattstatliglagen53 § 12 b attinförts. I st. ommom.
år,under 18skattskyldigsåvitt gällerskattskyldiges make eller,denom

tioårsperioden varitnågon del denunderellerförälder, senasteär av
på utdelningomfattning skall skatti betydandei företagetverksam

den inomskett hosbeskattningenberäknaseller reavinst som om
förvärvsinkomstenbeskattningsbarahar den högstafamiljekretsen som

företaget.verksam ieller har varitoch ärsom
gäller delsreglernafrån beskrivnadeVissa undantag omovan

tilloch hardel i företagetomfattning rättutomstående betydandei äger
denärstående underoch honomskattskyldigedels denutdelning, om

basbeloppmotsvarande 100åren redovisat reavinstertio somsenaste
tjänst.inkomst av

tillför lönreglerfinns vidarekommunalskattelagen§ 13132 anv. p.
företags-ellerjämställddärmedmake ellerföretagsledarens samt egna
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självaår beskattas16äldrebamochMaken änmakes bam.ledarens
förutsättningfrån underföretagetuppburitde attersättningför den som

överskjutande delmarknadsmässig. Förersättningen är att anse som
till 16barnbeträffarVadbeskattas.företagsledarenställetskall i upp

jersättningMedlönen.för helaföretagsledarendockårs ålder beskattas
inkomstupp-regelfrån företaget. Dennaförmånersamtliga omavses

företagsledaremakarnafall äri dedock endastgällerdelning en av
bådaställetiOmi företaget.företagsledareandra intemedan den är

dennormaltgodtasfåmansföretagetföretagsledare i avmakarna är
också i dedettagällerprincipIinkomstuppdelningen.gjordamakarna

företagsledare.makarnafall ingen somansesav
detsärreglernågra närinnehåller inteFåmansföretagslagstiftningen

självdeklaration1990:325förmåner. lagenIbeskattninggäller omav
uppgifts-utökadreglervissadockfinnskontrolluppgifteroch om
delägare.ellernärståendehonomföretagsledaren,avseendeskyldighet

bilförmånvärdetförbeskattasföretagsledarendock omtorderegel avI
närståendeföretagsledarennågonbrukprivatför somutnyttjasbilen av

1989/90: 110jfr.i företagetdelägarenärstående ellersjälv prop.inte är
598.s.

innehåller reglerinkomstskattstatliglagen3 om§ 132 st. ommom.
sådanregelitantiemMedtantiem.föravdragsrättaktiebolags avsesett

resultatverksamhetensutgångspunkt imedfastställtsersättning som
resultatregle-sakiersättningsforrnerandra sammaäven som germen

ellerföretagsledarentillfrån företagettantiemförAvdrageffekt.rande
utbetalningdåårunder detförstmedgesnärståendehonom personer
med dennaSyftetlyftning.tillgängligt förvaritbeloppetellerskett

fåmansföretagivinstenbeskattningen ettförhindraregel attär att av
för-inteintjänadreserveringarhjälpmedskjuts mensom avseravupp

företagsledaren.tillersättningfallen
fåmans-förbegränsadpersonalstiftelse ärtillavsättningförAvdrag

avdragsådantmedgesföreliggerskälsärskildaEndast omföretag. om
årsarbetskrafter.30mindresysselsätter änstadigvarandeföretaget

inteförhindratillsyftarfåmansföretagför attBeskattningsreglema
företagetmellantransaktionersådanaskatteförmåneravsedda genom

verk-i företagetsmotiveradeinte kan sägasoch dess ägare varasom
handi förstatillfälligtransaktioneråsyftas artsamhet. Här sommeraav

transaktio-sådanaförmåner ellersärskildaförgenomförs ägarenatt ge
detta iegendompersonliga attmed utangenomförs ägarensner som

egendomen.disponeramöjligheter överpå hansinverkar attrealiteten
näringsfrärmnandeanskaffningbl.a.reglerarKommunalskattelagen av

egendomförsäljningköp ochvidprissättningfelaktigegendom avsamt
reglerdessainnebärfalltillämpligaIfåmansföretag.ochmellan ägare

ersättningaraktuellaochkostnadenfår föravdraginte attföretagetatt
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skall inkomst tjänst i särskild intäktspost hostasm.m. upp som av en
företagsledare, delägare eller närstående. Inkomsten medför inte uttag

socialavgifter löneskatt, åoch andra sidan inte heller tillrättav men ger
schablonavdrag och grundavdrag.

fåmansföretagFör gäller i avseendevissa särskilda regler beträf-
skattefönnånerfande lokalhyra. Lagstiftningen desikte kantar som

förekomma vid uthyrning lokal i privatbostadsfastighet och privat-av
närståendebostad. företagsledare eller honom beskattasFör person

hela inkomst tjänst i denhyresersättningen, dvs. överhyra,även som av
föregående Någoti stycke nämnda särskilda intäktsposten.

medOOO-kronorsavdrag medges inte och inte heller schablonavdrag4
kost-hyresintäktema. stället medges skäligt avdrag för20 Iprocent av

upplåtelsen. andra delägarenader den skattskyldige haft Försom g.a.
närstående saknas särskilda regler. Följaktligenföretagsledare ochän

från enligtföretaget bedömasskall dessa delägares hyresinkomster
hyra marknadsmässig be-Till den delvanliga bestämmelser. ären

Överhyra tillbetalasinkomstslaget kapital.skattas den därvid i ensom
löneinkomst och be-vanligaktiv delägare betraktas nomalt som en

nämnda begränsningeninkomstslaget tjänst.skattas därför i Den nyss
i före-delägare verksammagäller dockavdragsrätten äräven somav

iinte verksamdelägareOm överhyran uppbärs ärtaget. somav en
hänförs till inkomstslaget ka-utdelningföretaget inkomstenutgör som

gäller den i vissaför näringsfastighetpital. Beträffande överhyra att
aktiv delägare förtäckt lön.speciella fall kan beskattas hos somen

penninglånbestämmelseraktiebolagslagen finns12 kap. 7 §I om
närstående Enligtfrån och till delägare.aktiebolag till bl.a. delägare

lån. penninglån stridråder sådana skett ihuvudregeln förbud Harmot
anvisningarnalåneförbudet lånebeloppet enligt punkt 15med skall av

intekommunalskattelagen beskattas inkomst tjänst,till 32 § av omsom
fåmansföretag fallföreligger detta. isynnerliga skäl Har annatmot

närstående ochlån företagsledare eller företagsledarelämnat till person
lånet räkenskaper, skall enligt sjundehar skrivits ned i företagets

till kommunalskattelagen detstycket punkt 14 anvisningarna 32 §av
låntagaren tjänst.nedskrivna beloppet beskattas hos intäktsom av

lånefordran i denhar inte till avdrag för nedskrivningFöretaget rätt av
mån motsvarande belopp skall beskattas intäkt tjänst.som av

närståendefåmansföretagHar lämnat företagsledare eller denne per-
lån, lånräntefritt skalleller där understiger marknadsräntanräntanson

låntagaren enligt 6 för-32 § 14 kommunalskattelagenst. taanv. p. upp
månen lånet intäkt tjänst. Till skillnad vad allmäntmotav som av som

fårgäller för anställd företagsledare inte för ränteförrnånenavdrag som
för räntekostnad. Av 2 § 13 2 lagen statlig inkomstskattst.mom. om
framgår bolaget skall uttagsbeskattas med belopp denatt samma som
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närståenderäntefönnån utgått till företagsledaren eller honomsom
beskattningsåret.under

lånatfrån fåmansföretag för medel hanerhållerdelägareRänta som
Över-inkomstslaget kapital.enligt huvudregeln itill företaget beskattas
enligtmarknadsmässig börvad kanstiger räntaräntan varaansessom

utdelning.beskattas förtäcktöverstigande delenRSV den om
aktiebolags in-beräkningenuppkommer vidunderskottOm ettav

underskottavdrag för1993:1539enligt lagenkomst medges avom
förvärvs-endaunderskottet i bolagetsavdrag förnäringsverksamhet
utnyttjasintebeskattningsår. underskottetKanföljandekälla närmast

såbeskattningsår ochföljandetillfår vidaredå, det föras närmast
sådanaVidunderskottet.utnyttjablir möjligttill dess detvidare att

ellerinnebäri företaget ägareägarförändringar att nyenen nysom
tilldockinflytandet kanbestämmandefår rättendetägare av-grupp av

Fåmansföretags-bort.eller fallainskränkasunderskottför gamladrag
avdrag förtillbegränsningarsärskilda rätteninnebär vissareglerna av

§ 4 8enligt 2Bland krävsnäringsverksamhet.underskott i annat mom.
något bolagenfusion därvidinkomstskattstatlig ettlagen varst. avom

iaktiernationdelarnioägdemoderbolagetfåmansföretag, änatt avmer
beskattningsåretföregåendeingången detviddotterbolaget närmastav

dettill avdragskall haföretagetÖvertagande rättför det somatt samma
beträffandegällerbegränsningöverlåtande företaget. En annan

tillgång inteavyttring utgörvidförlusterkvittamöjligheten att somav
verksamheten.iandra inkomsterinnehav,näringsbetingat motett

Ekonomiska fören ingar6

finns i lagenföreningarekonomiskacivilrättsliga reglernaDe om
föreningarendastföreningar. Lagenekonomiska1987:667 avserom

ekonomiska intressenmedlemmarnasändamål främjahar till attsom
verksamhet iaffärsmässigt bedriven,sådan ekonomisk, dvs.genom en

andra förbrukare,ellerdeltar konsumentermedlemmarnavilken som
förening-begagnamed arbetsinsats,leverantörer, attgenomegensom

reglerna för ekono-civilrättsligapå liknande Detjänster eller sätt.ens
ibestämmelsernadrag mediföreningarmiska överensstämmer stora

Ekonomiskadetaljerade.regel inte likaiaktiebolagslagen, ärmen
rättigheterkan förvärvasåledes juridiskaföreningar är personer som

inteförbindelserföreningarnasskyldigheter. Föroch ikläda sig svarar
tillgångar,med dessföreningenpersonligen endastmedlemmarna utan

och avgifter.betalda insatserförfallnainklusive men
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för vilkasärskilda skattesubjekt,Ekonomiska föreningar utgör
Upp-för aktiebolag.beskattningsreglerprincipgäller i somsamma
delasdel vinstenföreningen. Denhosvinst beskattaskommen somav

föreningekonomiskOmmedlemmarna. ärsedan hosbeskattasut en
beskattningshän-bestämmelser isärskildafallgäller i vissakooperativ

och tillämparför allaföreningendetta krävsseende. För är öppenatt
lika rösträtt.

tillvinsten20harekonomisk förening sättaEn rätt procentatt avav
periodiseringsfond.en

samband medförening iekonomiskfrån svenskutskiftningVid
utskiftatsvadbeskattning utöverskerupplösningföreningens somav

medlemmarna.kapital hosinkomstslagetibetald insats
enligtbeskattasföreningekonomiskandel iAvyttring sammaav

för aktier.gällerregler som

Överväganden1.1.4

näringsverksamhetochAktiv passiv

vår be-enligtnäringsverksamhetpassiv äraktiv ochIndelningen av
förinstrumentanvändaskunna ut-föralltfördömning att somgrov

sammanhang.i dettakapitalinkornstrespektivearbets-skiljande av
bedömsverksamhetförindelningenSkälet attutrymmeär att enger

obetydligiverksamheten änarbetar ipassiv ägareatt mertrots ensom
passiv närings-elleraktivindelningenomfattning. Dessutom säger av

fallföreliggandeiinkomstbeloppdetingentingverksamhet somom
ändå kommakandeteftersomförtidspensionen, attskall reducera

e.d.resultatregleringartillhänsynmedjusterasinkomstenkrävas att

öretagsförmögenhetF

inkomstkorrigera nä-gällerdetalternativ närEtt övervägt att aven
denåtgärder ochresultatreglerandetillmed hänsynringsverksamhet

innebäravskrivningsreglema ärskatterabatt atttill bl.a.möjlighet som
företagsförmögenhet.beakta

ochbidrags-inominkomstbegreppetförUtredningen översyn so-av
enhetligtmed framarbetadeIBIScialförsäkringssystemen ettatt ta

ochbostadsbidragsikteUtredningsarbetetinkomstbegrepp. mesttog
gäller bidragdet1997:85. NärSOUpensionärerbostadstillskott till
beräkningförbetydelseavgörandehushållets behovtill boende är avav

eftersomsvårt beräknabehovetföretagarestödet. För är atten
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resultatregle-redovisade inkomstenföretagaren kan minska den genom
Därförfrån desto högre bidrag.inkomst företagetringar o.d. Ju lägre

del regler justerarnågra år bostadsbidragensför sedan förinfördes som
resultatregleringar.med hänsyn tillnäringsverksamhetinkomsten av

skulle minskanäringsverksamheten inteåtgärder iolikaSyftet attvar
bostadsbidragsgrundande inkomsten.den

bidragsgrundande inkoms-denfråga stod införIBISEn attvarsom
till periodi-avsättningarskulle reducerasinte enbartkansketen genom

in-pensionexpansionsmedel ochseringsfond, ävenutan genomegen
värderninsk-bl.a.kostnadsavdragtillledervesteringar genomsom

kombinationen företags-sigtänkakundeningsavdrag. Här att avman
ochonödiga investeringardelvisonödiga ellerekonomiskt gynnsamma

bo-maximerai syfteinkomstenkunde reduceraavskrivningsregler att
stadsbidraget.

enbartomräkningsreglernabefintligadeproblemEtt attannat var
handelsbolag ochioch delägarenäringsverksamhetpå enskildsiktetar

Ävenaktiebolag.verksamhetendriverpå företagareinte ettgenomsom
periodiseringsfond ochtillavsättningarkanaktiebolag göra m.m.ett

till vilkenneutralahänseende intedettabostadsbidrag iförreglerna är
verksamhetdriver sinbostadsbidragstagarenföretagsform

denräknakompliceratdetaktiebolagfrågaI är attett ommerom
aktie-näringsidkare. Ettenskildförbidragsgrundande inkomsten än en

ak-svårt räknadetvilketbestå delägare,flera görbolag kan att omav
innebärDessutomförhållande till bidragstagaren.iinkomsttiebolagets

både företagarenkomplikationeromräkningsförfarandedet för attett
skildaaktiebolagetoch företaget ärm.fl. ägarebidragstagaren

utgå från deväsentligti alltdärför förstannadeIBISskattesubjekt. att
från aktiebolageller inkomsternäringsverksamhetinkomster av

skulle hänsynställetredovisade. Ibidragstagarenlön/utdelning som
företagsfönnögene-vissa andelEnföretagsfönnögenheten.tilltas av

höjabidragbehovetsåledes minskaheten skulle attgenomavanses
rernissbehand-betänkande harIBISinkomsten.bidragsgrundandeden

oktober 1997.Socialdepartementetbereds inomlats och
åstad-önskemålmellan IBISlikheterframgått finns detSom att

bidragbehovetbättre äninkomstbegreppkomma ett nu-avangavsom
detFörtidspensionsutredningens krav över-varande ordning och att
syfteredovisas inäringsverksamhetiskott arbetet attgenererarensom

förtidspensionen.kunna reducera
användasföretagsfönnögenheten skulle kunnaFrågan ettär somom

förtidspensio-skulle reducerafå beloppför framinstrument ettatt som
frånförsäkrades inkomstdenreduceringsregelnmedSyftet är attnen.

pensionförtidspenionen. Behovetminskaskallförvärvsarbete av
Emeller-från förvärvsarbete.försäkrade har inkomsterdenminskar när
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inkomsternanågot hurföretagsförmögenheten ärtid inte storasäger om
reduce-förtidspensioninte behovetfrån arbete. Det är styreget somav
förtids-minskaskallförvärvsarbeteringsregeln inkomstenutan somav

pensionen.
hyresfastig-försäkradedenexempel illusterar: Antag ägerEtt att en

Några skuldermilj. kr.tillgångsvärde 1skattemässigtmedhet ett
in-kostnadsavdragefterFastighetenfastigheten.intebelastar enger

myckethuringentingFörmögenhetenkr.000 säger50komst om
in-och hurfastighetsförvaltningeniverksam storförsäkradeden är

måttdåligtdärföri sigFönnögenheten ärborde ettkomsten vara.
sitt förvärvs-hari realitetenförsäkradedeninkomstervilka genom

företag.arbete i ett
någotföretagsförmögenheten sägaförändringarkanDäremot omav

i företaget,kvarinkomsterna t.ex.myckethur stannar genomsomav
ökningendelsvårt huremellertid sägainvesteringar. Det storattär av

ochmotiveratföretagsekonomiskti företagetförmögenheten ärsomav
förtidspension.reduceringsregeln förbetingatmyckethur är avsom

förså intresseinteföretagsfönnögenhetSammanfattningsvis stortär av
förtidspension.vidreduceringsregeln

Periodiseringsfonder m. m.

in-kanhandelsbolagidelägareellernäringsidkareenskild ettFör enen
korrektarefå framsyfterenodlas inäringsverksamhet ettattkomsten av
periodise-tillAvsättningarförtidspension.reduceringunderlag för av

börskogskontoochupphovsmannakontoexpansionsmedel,ringsfond,
Å avsättningar,bör tidigaresidanandraåterföras inkomst.därför som

förtids-påverkaåret, inteaktuelladetinkomsttas upp somsom
börunderskottårsTidigarefrån inkomsten.avräknaspensionen utan

återföras.sådant avdrag börpåverka inkomstenhellerinte ettutan

driftkostnaderochAvskrivningar

före-konsolideraförsäkradedenkanperiodiseringsfonderUtöver m.m.
värde-minskasInkomsteninvesteringar.taget stora genomgenom

Avskrivnings-kostnadsavdrag.omedelbaraminslmingsavdrag eller
kortskattemässigtfårinventarierförreglerna genomgynnsammaanses
kanförtidspensionenreducerarinkomstenEftersomavskrivningstid.

eller drainvesteraförsäkradeför denfördelaktigare attdet att mervara
motiverat iföretagsekonomisktvadpå kostnadersig ärän sommer

kostnadsavdrag. Re-ochvärdeminslcnings-åstadkomma högasyfte att
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duceringsreglema för förtidspension ökar trycket skapa kostnaderatt
under den försäkrades tid förtidspensionär och skjuta fram in-som
komsterna ålderspensionär. Någonden försäkrade möjlighetnär är att

rimligheten investeringar och kostnader finns knappast. Attpröva av
införa särskilda avskrivningsregler för förtidspensionen förefaller allt-
för komplicerat.

Generalklausul

kanske uppenbara fall missbruk skullegeneralklausulGenom aven
stårinte i rimlig proportionkunna stävjas. gäller investeringarDet som

fråga de försäkrade i allmänhet hartill inkomsterna. En är re-annan om
beskrivna formen bidragsplanering.sig denägnaatt avsurser

generalklausul för kommaräcka medKanske skulle det kunna atten
fråga.i Samtidigt tordemissbruk kan kommafall uppenbartde somav

in-kompetenskrävandebli mycket ochvissa fall kunnadet i attresurs-
bedöma detta.beslutsunderlag ochförskaffa tillräckligt att

Aktiebolag

enskildaliknande föraktiebolag skulledet gällerNär sätt somman
periodiseringsfondåterföra tillavsättningarnäringsidkare kunna samt

återfö-Frågan till hur del dessabaraoutdelade bolagsvinster. är stor
påverka inkomstförtidspensionshänseende skall företagarensringar i

förtidspension, ochkan reducerautdelning, knappastkapital somav
frågapåverka förtidspensionen.bör Eninkomst tjänst, ärannanav som

år återförda periodiseringsfonder och minskninghur ett avsenare
påverka inkomst det ak-skall den försäkradesbalanserade vinstmedel

på reduceratåret. periodiseringsfonder och vinster vissttuella Om sätt
återföring persiodiseringsfond och minsk-förtidspensionen, borde av

från företagetvinstmedel leda till inkomstenning balanserade attav
Även härförtidspensionen bli motsvarande högre.reduceras och upp-

frågan skall reduceras inkomst kapital,kommer vilken inkomst avsom
svårig-såledeseller tjänst, lön. föreligger betydandeutdelning, Det

åstadkomma reducerar förtidspen-heter teknisktatt rent ett system som
dispositioner.sionen för försäkrad grund juridisken personsen av

Sammanfattning

frånnågot beräknafinns inte enkelt relevant inkomstDet sätt att etten
företag det gäller reduceringsregel för förtidspension. Ettnär sätten
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återförabostadsbidragbeträffandepå liknandekan sätt av-att somvara
ochskogskonto-börDärutöverperiodiseringsfondtillsättningar m.m.

aktiebolagdet gälleråterföras. ärNärupphovsmannakontoavsättningar
lämpligthittakansvårare. inteOmväsentligtsådant ettsystemett man

inte införasjusteringbörfrån aktiebolaginkomsterför en-system en
detta.talarneutralietsskälStarkanäringsidkare.enskilda motbart för

beloppmedinkomstenreducerakunde ettEn attväg somatt vara
näringsverksam-iutförtsarbetedetförskälig lönmotsvarar somen

sjukpenning-denberäkningvidfinnsliknandeheten. Ett system av
får inkomstregeldennaEnligt§ AFL.i 3 kap, 2grundnande inkomsten

skälighögreberäknas äninteräkning motsvararförarbete somegenav
härSyfteträlming. nä-ärför attliknande arbeteavlöning för annans

sjukpenninggrundande inkomst änfå högreskallinteringsidkare enen
för-reduceringmedarbete. Imotsvarandemed systemettlöntagre av

denfå lägrealdrig änlönenjämförbaraskulle dentidspension re-vara
lämnainte kunnatnäringsverksamheten ettOmdovisade inkomsten.
reducerarfår inkomstenskälig lönöverskott sommotsvarar ensom

tillmed hänsyninkomstrimligtillbestämmasförtidpsensionen enen
visafå möjlighetförsäkradeden attAlternativt kanjämförelselön. var-

slippadärigenomnivå ochrimlig attnått tillinteinkomstenför enupp
medNackdelenjämförelseinkomsten.medreducerasförtidspensionen

mått god-visstfördörren ettsådan ordning öppnar avär att manen Å andrabedömningar.olikamöjlighet tillregelneftersomtycke ger
stimulerasochföretagsinavilandeförklaraföretagareslippersidan att

förtidspension.näringsverksamhetdriva trotsatt
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Inledning1

s.k.parlamentarisktdenpresenterade1994 sammansattabörjanI av
ålderspen-reformeratförslagsittPAGpensionsarbetsgruppen ettom

prin-år riksdagenfattadejuni1994:20. I ettSOUsionssystem samma
enligt depensionssystemetreformeringfullföljacipbeslut att aven

harreformeringenfortsattaförslaget. Deniutarbetatsriktlinjer som
svårigheter.reformentillskäl stöttflerafinnsgått Det atttrögare.

framtidarått detkringharosäkerhetdenhar varitorsakviktigEn som
ålderspensio-frånskilsmässaefter denförtidspensionerförsystemet

skulleförtidspensionemaFråganreformen.följer ur-omavsomnema
arbetsskadeberedningenochSjuks.k.deninomlösassprungligen

SAKSedanarbetsskadekommittén SAK.ochSjuk-sedemeraSAB,
emellertidbeslutade1996underförslagsitt rege-lade fram sommaren

kopplingderasochförtidspensionemautredabekant,ringen att, som
ordning.särskildiålderspensionssystemettill

detfinnsförtidspensionemakringosäkerhetenbakgrundMot av
Viålderspensionema.ochmellan demförhållandetdiskuteraskäl att

fördel-väckerålderspensionemaochförtids-separeringenatt avmenar
viobservationergrundas deUppfattningenspörsmål.ningspolitiska

befolkningenibland demdödlighetochohälsaiklasskillnadergjort av
Syftetpensionsåldem.lagstadgadedenellersigbefinner övernärasom

för-diskussionförunderlagetförbättrahär är avmed den enuppsatsen
ohälsaiskillnaderbeskrivaförsta,detförtidspensionema att,genom

förochsamhället,i att,olikamellanlivslängdförväntadoch grupper
den fort-förskillnaderdessakonsekvensernaanalyseraandra,det av

socialförsäkringama.reformeringensatta av
följande. Förstenligtdisponeradi dennaFramställningen äruppsats

ålders-planeradedenihuvuddragenochtillbakgrundenförredogörs
i för-skillnaderberäkningarredovisasDärefterpensionsreformen. av

följerSedanbefolkningsgrupper.olikalivslängd mellanväntad en
Debefolkningsgrupper.olikamellanhälsoskillnaderredovisning av

åldersgrupperdegälleruppmärksammaskallvi härklasskillnader som
Avslutningsvispensionsåldem.lagstadgadedensigbefinner närasom

resultaten.implikationemadiskuteras av

Ålderspensionsreformen2

centrala be-tvåharålderspensionssystemetsvenskanuvarandeDet
grund-allmäntillsyftarfolkpensionenståndsdelar. Den är somena

tillsyftartilläggspensionenallmännadenandraDentrygghet. är som
medförmåner tillsammanshar,inkomstbortfallsskydd. Dessaatt ge
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och detpensionstillskottsärskiltsupplerande bidragolika somsom
framgångsrika detvaritpensionärer, närbostadstillägg tillheternumera

såvälmålsättningarnasocialpolitiskauppfylla degäller att geatt
intematio-äldre.inkomstbortfallsskydd för de Igrundtrygghet ettsom

framgångsriktmycketvaritsvenskadetperspektiv harnellt systemet
såväläldre,bland deojämlikhetochfattigdomminskagällerdetnär att

1993b.1993a,pensionsåldem Palmelagstadgadeunder denöver som
för deavtalsförsäkringarförmånerna finnslagstadgadedeUtöver som

Edebalk,förtidspensionålders-såvältillägg tillflestaallra somger
1996.och Palme1996; KangasWadensjöochStåhlberg

uppnå omfördelning.målsocialpolitisktcentralt är attEtt annat
omfördelning.vertikalhorisontell ochmellanskiljabrukar härMan

iskedenolikamellanskeröverföringarsådanaförraDen somavser
lågin-ochhög-mellanöverföringarDenlivscykeln. avsersenare

fattig",från "rik tillavsedda,såvälskekanDet oav-komsttagare. som
frångårrik". Närtillfrån "fattigomfördelningar,sedda resursert ex

"pervers"talalitteraturenibrukarriketill denochfattigeden omman
Ålderspensionssystemet horisontellsjälvklartinnebäromfördelning. en

pensionstillskottetochfolkpensionenomfördelarDärtillomfördelning.
inkomst-de lägstafönnån förvertikalt tillnuvarandei det systemet

inför-basbelopppå 7,5intjänandetaketavgifterDe över somtagarna.
inkornsttagarnafrån högstadeomfördelninginneburithardes 1982 en

önskadedelgivitharför ATPIntjänandereglemaövriga.till de en
förmåntillomfördelningarfrån börjanavseddavaritintedeäven om

förvärvsaktivasinaperiodundervårdat barnharför dem avt enexsom
omfördel-oönskadeockså vissamedförintjänandereglerår. Dessa

förhållande-haftförmån demförtilltill rik,från fattigningar t somex
förfång förtilllöneutveckling,brantmedyrkeskarriärervis korta men

löneutvecklingjämnochmåttlig lönmedarbetat längedem ensom
Ståhlberg 1990.

central. Iheltriskomfördelningsocialförsäkringssystemet ärFör
element. Det"riskomfördelande"tvåfinnspensionsförsäkringen ena

inte ipensiongaranteradpensioneringen ettvid ärelementet är att man
skerdetinnebäri livet. Detså längeår attantal ärvisst enutan man

leverlivslängd tillkortmedfrånomfördelning sompersonerpersoner
ålderspensionerna ärfinansieringenelementetandra ärlänge. Det att av

fungerarförtidspensionemaGivetförtidspensionema.tillkopplade att
omfördelningskerdetdettainnebärohälsoförsäkring att enensom

dendålig hälsa eftersombra ochmedmellan gruppensenarepersoner
ochhälsa,hardetenderartidigare. Dessutompensioneras svagsom

risk-vilketinkomster ävenha lägrelivslängd,förmodat kortare att ger
dimension.vertikalomfördelningen en



606 Bilaga 1997:1664 SOU

föromfördelning inte kan behandlas inom denEn typ av som ramen
innebärföreliggande sker s.k. arvsvinsteruppsatsen attgenom som av-

tillfallergifter inbetalats dem avlider innan de pensionerassom av som
åttondedelalla och allaKring femtedel mänsystemet. aven av en

års ålder Vågerö 1995.65 och Lundberg Detkvinnor avlider före
har hälsa innan normalförefaller rimligt deatt anta att pen-som svag

Även kanockså dör tidigare. härsionsålder de i genomsnittär mansom
vi har tydligasocioekonomiskt skev effekt eftersomsigförvänta en

åldrarna. kanockså i de förvärvsaktiva Dettaskillnader i dödlighet
möjligen rimligefterlevandeskydd, ellerdock kompenseras av enav

inom kollektivet.fördelning arvsvinstemaav
har varitålderspensionssystemetnuvarandeMotiven ändra detatt
intjänan-fördelningseffektemaoavseddagällt deflera. har blDet ava

uppmärksam-också incitamentsproblemenDärvidlag hardereglema.
samhällsekonomiskapå följsamhet till denVidare har bristen ut-mats.

instabilitetsskapande faktor, delsfrarnhållits, delsvecklingen ensom
in-prisindexeratkombination medireallönetillväxtdärför hög ettatt

inkomst-måluppfyllelse avseendetillskulle ledatjänandetak sämre
grund-utvecklas tillpå sikthelt enkeltskulletrygghet. Systemet ett

sammanhang gjorts,olikaoch har ikanListantrygghetssystem. göras,
1994:20.1990:76; SOUSOUlängre

ålderspen-reformeringenantagitRiksdagenriktlinjerDe avomsom
målgrundläggandebibehåller deinnebärsionssystem att somman

Ålderspensionen inkomsbort-skallnuvarandegäller i det systemet. ge
Omfördelninggrundtrygghet.skallGarantipensionenfallsskydd. ge

för barna-särskild pensionsrättgarantipension iiisker genom
halvendastfaktumstudier Detsjukdom,födande, arbetslöshet, attetc.

innebärförmånsgrundande inkomsterförovanför taketavgift ut entas
tidigareminskad eftersomomfördelning,vertikal än sommanom -

tak.tagit full avgiftsedan 1982 övernämnts ut-
förrnånsbestämt tillgår fråninnebärReformen ettettatt av-man

inkorns-pensionsgrundandeskall allaframtidengiftsbestämt Isystem.
de nuvarandepension. Enligtbasbelopptill 7,5uppter reg-ge mer

få och storlekenintjänandeår full ATPförräcker det med 30lerna att
intjänandeåren. detbästa Idärutöver de 15pensionen grundas re-

inkomstrelaterade pensionenpå denstorlekenfonnerade ärsystemet
på fiktivtackumulerasErlagda avgifterbestämd avgifterna.helt ettav

ekonomin.år ned med tillväxten iräknas varjepensionskonto och upp
allapå fiktiva förmögenhetpensionen denprincip grundar sigI som

årliga delas denden pensionentill. bestämmaavgifter För attsummerar
förväntadepensionstillfället med denindividuella förmögenheten" vid

och kvinnorhela befolkningenåterstående medellivslängden för män-
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påDetta "delningstal" beräknas dödlighetstabeller frånsamrnantagna.
föregående åren.de närmast

flexibel pensionsålder. fårDet har från årsMan 61systemetnya en
ålder gårsjälv välja skall i pension. Beroende inär närman man

alltsåpension delas den fiktiva pensionsförmögenheten med det del-
åldern.ningstal gäller för den aktuella Till dess fyller 67attsom man

år skall det finnas stöd i lagen för fortsatt anställning, i principmen
fortsätta tjäna in pensionsrätt i princip hur längeskall kunna attman

finnas möjlighet delarhelst. skall därutöverDet taatt ut avsom en
ålderspensionen helt eller delvis. nuvarandeoch fortsätta arbeta I sys-

pensionsålder år.65 finns dockfinns fastställd " Det"normatem en
ålderspension. möj-både och uppskjutet Dessatill förtidarätt uttag av

endast i begränsad omfattning.utnyttjas emellertidligheter
Riksdagenlåg grund för de riktlinjertillden utredningI somsom

ökaderefomering underströks denantagit för pensionssystemetshar
innebar SOU 1994:20. Detförslagetförsäkringsmässigheten ärsom

systematiskabeteckning eftersom denågot problematiskemellertid en
i principolika sociala klasserfinns mellanskillnader i dödlighet ärsom

beaktas inte vid beräkningendeförsäkringsmässigt urskiljbara, avmen
på-mån hälsotillståndetdenproblem idelningstalet. Ett är attannat

ohälsaså variationema ipensionstillfälle kommerverkar valet av
för-få betydelse för pensionemasökadbefolkningsgruppermellan att

i ohälsaskillnaderfinns det skäldelning. Dessutom attatt anta sam-
olika socialafinns mellanskillnader i dödlighetvarierar med de som

pensionsrefonnen skallefterbeslutetklasser. Därför ävenär att man
års ålder central fördelningspo-till 65pension framkunna uppbära av

litisk betydelse.
flexibelinförförhållande i detDet systemetatt en pen-nyaman

så-principer bakomförsäkringsmässigasionsålder kallarmed vad man
fördel-oavseddariskerar leda tilltidiga uppskjutnaväl attuttagsom

förtidspensionsfrågan.samtidigt beaktarningseffekter intemanom
handlar klassiskegentligen inte tekniskriskDenna är utan om po-mer

ålderspensionsfrågan inte förtids-litisk ekonomi. Om löser menman
kringpensionsfrågan organisera starka intressenriskerar attman

förtidspen-ålderspensionema finansiering kanoch deras tränga utsom
väljarkåren tyd-intressebas iharsionema. Dessa snävare ettmenen

innehållfördelningspolitisktangeläget,ligare, och därmed mer
Ackerby 1997.

såvälsig saknasdet underlag pensionreforrnen grundatI som
finnsohälsa och dödlighetdata analys de skillnader i somsom av

olyckligt eftersom de förändringarmellan olika sociala klasser. Detta är
får för skillnaderna inverkarplaneras konsekvenser hur pen-som



1997:166SOUBilaga608 4

skillnader igranska dessaplatsalltså sinsionsutfallet. Det är att
och dödlighet.ohälsa

återstående livslängdiSkillnader3

går ocksådetlever längre attkvinnor än män,väl käntDet är att men
finnsmånga länderklasser. Isocialamellanskillnaderbelägga numera

positionsocialberoendedödsriskindivids ärvisarstudier att avensom
Sverigedödsrisker. I ärlägreposition harsocialhögreiså att personer
reduceringlivscykeln. Denheladifferentieradsocialt överdödligheten

ocksåhardecenniernadeunderhardödsrisker senasteägt rumsomav
dedetblandFramförallt ärförhållanden. mänsocialaefterskilt sig

redu-ytterligaredödsriskerlågahadetidigareredan somsomgrupper
kompliceradutvecklingen ärtill denBakgrundendessa.cerat senare

Vågerö ochplatspådiskuteradutförligtoch finns annanmer
iskillnadernakonstaterameddeträcker att1994. HärLundberg att

år,60ålder,uppnå visssannolikheten tinnebärdödsrisker att exatt en
år60blivitvälharMensamhällsklassema.mellansigskiljer man

mellanlevakvarår harantaletsannolikaockså attdetskiljer sig man
åruppskattning iföljande görai detAmbitionen är attolika engrupper.

Hursocial klass.ochkönefterskillnadermånader dessaoch senareav
årbli 60 Hur ärlyckatslivet storaikvarmånga år har manomman

gruppersocialaolikamellanskillnaderna

metodochData3.1.

idödsfallsamtligainfomiationutifrångenomfördStudien är om
central-Statistiskahjälp1981-1986, medperiodenunderSverige av

dödsfallsregistretversiondödsfallsregister. Denbyråns s.k. somav
folk-iåterfinnsbefolkningen,delutgår från denanvänds här somav

1897-1926föddakvinnorochMän1980.1970 och1960,räkningarna
efterklassificeratsharkvinnorochstudien. Dessaingått i mänhar

arbetsledare,tjänstemän,arbetare,1960,socio-ekonomisk somgrupp
förvärvsarbetande vi kännerfrämst"övriga", dvsellerföretagare

storlekförvärvsarbetar. Gruppernasvarförtillskälendock inte man
tabellframgårdödsfall i varjeoch antalet avgrupp
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60-85-åringar i olika1981-86 förperiodenPersonår dödsfall underochlTabell
socioekonomiska grupper.
Personår tusentaLi

KvinnorMän
Socio-eko-

DödsfallPersonårDödsfallPersonårnomisk
N %%N%N%Ngrupp

39,868 48140,92 394155 50,148,2 1083332Arbetare
175 21,637815 31,01774 18,03823,61 142Tjänstemän
864 2,232,91713,88 2704,3208Arbetsledare

16,419416,6 2897122,247 91721,01 017Företagare/
lantbrukare

19,934 1398,65015,912 6662,8136förvärs-
arbetande

853 99,91711005 853100215 78299,94 836Totalt

SCB.Dödsfallssregistret,Källa:

harArbetarerelativtsocio-ekonomisk äriKlassificeringen grov.grupp
kun-inteharTjänstemänövriga.facklärda ochidelasinte kunnat upp

och högrelägreiarbetsorganisation,iställningefter texdelasnat upp
varitharindelningenVidtekniskt.Skälet till detta ärtjänstemän.

årsvid 1960tillhördesocio-ekonomiskadenbundna mangruppav
yrkesak-fortfarandedå34-63ålderviddvsfolkräkning, varmanen

nedanviskattningardeindelningen presenterargörtiv. Den attgrova
livslängd.återståendesannolikiskillnaderviddenhelavisarinte av

skulleindelningsocio-ekonomiskfinfördeladMed man semeren
förberäkningarAlla görs separatmellanskillnaderstörre grupperna.

folkräkningenisocio-ekonomiskaKvinnanskvinnor.ochmän grupp
hushållsföre-påförvärvsarbetadehonellerpå yrke,baseras eget om

relativtgift. Förkvinnanmaken,regel äryrke somståndarens enom
klassificering.socio-ekonomisksaknaskvinnorstor grupp

vid 60livslängdenåterståendesannolikadenberäknavaltVi har att
dvsdödlighetenviberäknarföljande Förstpåårs ålder. sätt.Det görs

kvinnorålder.års För ärvid 60personer100.000dödsfallantalet per
överlevnads-innebärDetför1,3%respektive att0,6%denna

98,7%.99,4%siffra, dvsdennaminus100annolikheten resp
alltså 4%99,uppnått 60,till 61, äröverlevaSannolikheten att manom
överlevnads-Därpå beräknasför98,7%och män.kvinnor,för

85:etillett-årsklass,varjeförpåsannolikheten sätt uppsamma
Överlevnadssannolikhetema multipliceras,årvarjeförlevnadsåret.

ackumuleradeKvinnorssannolikheter.kumulativas.k.vilket ger
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Överlevnadssannolikhetema år multipliceras,levnadsåret. för varje
ackumuleradesannolikheter. Kvinnorsvilket s.k. kumulativager

år år således beräknas tillfrån till kanöverleva 60 84sannolikhet att
Åldern därför denår för exakt84 83,9cirka 50 %. utgöratt vara

60.blivitför de kvinnormedianlivslängdenberäknade som
återståendesannolikauttrycket denDemografema använder

intehälften överlever. Dettaålder till vilkenlivslängden, den är
medeltal, intemedellivslängd,förväntadidentiskt med är ett ensom

relevant ioch likaberäknalättaremedianenmedian; är attmen
sammanhanget.

Överlevnadssannolikheter arbetare,beräknades för grupperna
kvinnorför"övriga",ocharbetsledare, företagaretjänstemän, separat
år.med 84 Detåldrarna 60 till ochgjordes förBeräkningarnaoch män.
uppåt,åldrarna 85 ochförfortsättavarit möjligtprincip ävenhade i att

nöd-det inteåterstående livslängd ärberäkna medianenför att avmen
kumulativadefigur lgjort. Ilängrevändigt presenterasänatt

figur 2ochrespektive kvinnor,föröverlevnadssannolikhetema män
tjänstemänarbetare,sak förredovisarkvinnoroch 3män samma
överlever,hälftenvilkenålder tillförvärvsarbetande. Denoch

årsuppnått 60denmedianlivslängd föråterståendemotsvarar som
tabellockså direktframgårålder. Medianema av

ålderÖverlevnadskurva 60 årsuppnåttoch kvinnorför1Figur män som

;Arpigguaverøevándémy5m5,..
N

.égKvinrzorsx-
Méqiallz;

: N

1981-1986, SCB/Sth Universitet.DödsfallsregistretKälla:
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Överlevnadskurva ålder, efter saciaekonømiskför 60Figur 2 uppnått årsmän som
grupptillhörighet

SCB/Sth Universitet.1981-1986,DödsfallsregistretKälla:

socioekonomiskÖverlevnadslazrva ejierålder,60 årskvinnor uppnåttförFigur 3 som
.qälvförvärvsarbetaddgift ochkvinnan inteefter makengrupptillhörighet varom

Universitet.1981-1986, SCB/SthDödsfallsregistretKälla:

21 SOU1997:166
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det livstida pensionsuttagetindirekt härledakanfigur 2 och 3Ur man
allaantagandetUnderoch tjänstemän.bland arbetare attt grupperex

ålder detkommervidoch pensioneraslika pensionhar genom-samma
under kurvan.exaktlivstidasnittliga ytanatt motsvarauttaget

nivå ochligger högstöverlevnadskurvaTjänstemannagruppemas
två kurvormellandärför högst. Ytanblirlivstida pensionsuttagderas

blottatvå Vi kan medföri pensionsuttagskillnadenmotsvarar grupper.
Gruppenför tjänstemännen.denför arbetaredet lägre änärögat attse
markantförvärvsarbetade, harframförallt deövriga, d ensomsv

blir iålderspensionpensionsuttaglivstidaöverlevnad. Derassämre
deras"kompenserats"mindreellerhargenomsnitt lägre. Det avmer

förtidspension.högre uttag av

livslängdförväntadiSkillnaderResultat:3.2
årvid 60

års60livslängd vidmedian-återståendeiskillnadernasocialaDe
kanuppnått 60arbetarekvinnligaochManligatydliga.ålder är som

och kvinnormotsvarandeårs liv mänkortaretill 2 änsig 1,5förvänta
månader förskillnaden 18precisttjänstemannabakgrund. Mer ärmed

någotalltsåfinnskvinnor. Detmånader för22och närmare enmän
Denblandkvinnorbland män.skillnad änsocialatydligare somgrupp

dvs de"övriga",emellertidsammanhangeti ärklarar sig sämst gruppen
år kortarefleralivstid änåterstående äricke-förvärvsarbetande. Deras

frånredantroligendel dennaTillandra ärde gruppengruppemas.
ochföretagare/lantbrukaresjukare. Gruppernahär1960början
ocharbetaremellanmellanställninghärarbetsledare intar en

tabell 2.överlevnadavseendemedtjänstemän
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ålder,uppnått års socio-60 efterför demedian-livslängdTabell 2 Beräknad som
på åren 1981-dödlighetenbaserade60. Beräkningarnavid FoBekonomisk grupp

86.

skillnad imedian-ålder dödsfall,förBeräknad samt
månader

KvinnorMän
SkillnadSkillnad

ÅlderÅlder månadermånader
-21,283,4117,878,42Arbetare -

85,1879,90Tjänstemän --
-7,084,60-4,479,53Arbetsledare

-13,0-4,8 84,1079,50Företagare/lantbrukare
-42,881,61-72,173,89förvärvs-

arbetande
83,9078,85Totalt

SCB.Dödsfallssregistret,Källa:
TjänstemänreferensgruppAnm. a.

detsektioneni den här är attresultatdeSlutsaten presenteratssomav
olikamellanlivslängdåterståendeskillnader ibetydandeexisterar

Detförför kvinnorskillnader änDessa störreklasser. ärsociala
ochmellanfinnsskillnader mändeunderstrykasmåste dock att som

mellanskillnadernaobserveradedekvinnor större änavsevärtär so-
klasser.ciala

ohälsaiSkillnader4

Tjänstemäni hälsa.klasskillnader ärbetydandeföreliggerSverigeI
Skillna-lägre.friskaretjänstemän änoch högre ärarbetare,friskare än

1990;Lundberg1960-taletsedanstabilarelativtvaritdema har
vidarehuvudorsak kanKlasskillnademas1994.och LundbergFritzell
skapararbetsmiljöskillnader i fysiskFramför alltarbetslivet.spåras till

Lundbergsamhällsklassermänniskor i olikahälsa mellanskillnader i
också harhälsa föreliggerKönsskillnader i1992.Lundberg1990; men

förklara.forskningensvårare förvarit att
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metodoch4.1 Data

från årsår hämtats 1991åldrarna 55-69 hariförHälsodata personer
baserasvilkenoch Lundberg 1994,Levnadsnivåundersökning Fritzell

år. under-åldrarna 18-75 Denibefolkningen1000urvalett avom
55-ålder, nämligenefteriindelatspopulationen harsökta tre grupper

individenssocial klass bygger65-69. Uppgift60-64 och59, om
arbete vidhadeinteför demyrkealternativt tidigareyrke, ettsom

denenligtsocialklassersammanförda iYrkenaintervjutillfället. är
WärnerydEriksonAnderson,SEIsocio-ekonorniska indelningen

1Dessabredaretill fyra ärsammanslagnadärefteroch1981, grupper.
yrkeskvalifi-tjänstemän, 3mellannivå, lägre2ochhögtjänstemän

yrkeskvalificerade arbetare.4arbetare,cerade samt
huvudsakibaserasDessahälsomått harolika använts.Flera en

deundersjukdomarocholika besvär,rörande 50fråga symptom
principerhålls idärvidinformation ärmånaderna. Den12senaste som

pati-samtal medfår vid förstaläkaredenslag ett enensomsammaav
hardemeningendenockså giltiga iHälsomått detta slag attärent. av

måttFyra1990.Lundbergdödlighetökadmedsambandstarktett
vadmedenlighetsammanställts ihälsoproblem harolika somtyper av

mått1992. Dessa är1990;Lundbergbl.a.studier setidigareigjorts
totaltbesvärfysiskavärk settcirkulationsbesvär,psykisk besvär, samt

värk.ochcirkulationsbesvärinkludemade
OgivitsNejsåmåtten konstrueratsfall har svaretsamtliga attI

Därefter harSvåra besvär 3och poäng.besvär 1Lätta poängpoäng,
med 3delfrågoma, ochingåendedebildats po-personeravsummaen

respek-hjärtinfarktbesvärsjuka. Lättakodatsharelleräng avsommer
iskall hamnaförtillräckligtdockpsykisk sjukdom atttive är personen

besvär.psykiskarespektivecirkulationsbesvärpåkategorinsjukaden
iklasskillnaderföreliggerdetdiskussionen härCentralt för är om

arbetsförmågan, eftersompåverkarpåtagligtsådant slaghälsa somav
förtids-leda tillförväntaskanhälsoproblemsådanadet främst är som

frågadirektNågonpension.förtidaeventuelltellerpension, uttag av
ställdes iLevnadsnivåundersökning,årsi 1991intefinnsdetta menom

under-därförfaktoranalys harPå basisundersökning.års1981 enav
medsammanhängerovanstående hälsoproblem mestsökt vilka somav

särskiltfått bildadärefterarbetsförmåga. harDessa ettnedsatt
mått in-dettaarbetsfömiågerelaterad sjuklighet. Ihälsomått uttalatav
trötthet,allmänandnöd,yrsel,bröstvärk,ledvärk,axlar,går värk i

medPådepression.och sättbesvärsömnbesvär, nervösa somsamma
så dedikotomiseratsvilkenbildats,mått attharövriga poängsummaen

Även desjukatill denförts svaratellermed 3 poäng somgruppen.mer
gårörelsefönnågafysiskolikanågonklaradede inte typertreatt avav
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förts till den sjukaspringa 100 meter har100i trappor, meter,
gruppen.

logit-regressioner, därmed s.k.sjuklighet har utförtsAnalysema av
genomsnittligt sjuk-relateras tillsjuk i olika klasserrisken att envara

analysteknikoddskvoter. Med dennalighetrisk riskerna uttrycks som
klasskillnademasdvs.interaktionseffekters.k.kan täven testas, om ex
mellan könen.åldersgrupper och/ellerolikasig mellanstorlek skiljer

ohälsaSkillnader iResultat:4. 2

den55-69-åringar, dvs.blandohälsadå skillnader iframträderHur
framgår tabell 3sker Somvanligastpensioneringåldersgrupp där av

vilken formoch dettaklasskillnader,påtagligaföreligger oavsett av
redovisassjuklighetarbetsrelateradMåttetstuderas.ohälsa somsom

cirku-olikaaxlar,i leder ochvärksammanställningi tabellen är aven
be-ochdepression nervösaproblempsykiskalationsrubbningar, som

till ned-kopplingensåkonstrueratrörelseförmåga. Det är attsvär, samt
yrkeskvalificeradeVi finner härarbetsförmåga stark. attär ar-satt

inteegentligenyrkesutbildningnågondäri yrkenarbetaredvs.betare,
hälsobe-ha dennaså riskdubbeltlöper typkrävs, attän stor avmeren

1,36/O,65. Sammamellannivåochpå hög-tjänstemänsvär som
harmåtten: Tjänstemände andrafördockframträder även ge-mönster

tjänstemanna-också inomarbetare,hälsabättrenerellt änsätt men
blivitsannolikhetallmedskillnad vilkendockkollektivet finns en

mellan-från demsärskiljtstjänstemänhögremarkeradännu ommer
yrkeskvalificerade arbetarnadenivå. arbetargruppema ärInom mer

slårockså igenomvilketaxlar,ledervärk iför etc,utsatta rygg
generelltsjuklighetfysisk sett.
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55-69-åringar, 1991 huvud och interaktions-i blandTabell 3. Klasskillnader hälsa
N900.effekter

Värk PsykiskaFysisk Cirkula-Arbets-Klass
besvärtionsbe-relaterad sjuklighet

sjuklighet svär
Tjänstemän, hög

0,620,58mellannivå 0,60 0,820,65och
tjänstemänLägre

0,85 1,060,790,880,90
Yrkeskvaliñcerade

1,63 1,001,021,531,25arbetare
yrkeskvaliñce-

1,521,251,501,241,36rade arbetare
0,0030,0000,0430,0000,000p-värde

ÅlderKlass signi-0,025signi-signi-0.032
ñkantñkantfikant

forskning.socialInstitutet förLevnadsnivåundersökningen 1991,Källa:

arbetsrelateradtvå falliklasskillnademamåste dockDet noteras att -
studeradeålder denmedvarierar inomoch värkohälsa gruppen-

efterklasskillnademainnebärvariation5. avtartabell och Denna4 att
faktiskiskillnaderefektdettaålder.års hypotes är59 En är att aven

för-relaterad tillklartvärk, vilkenförpensionsålder. Utsattheten är
arbetsrelateradespeciellaför detliksomarbetslivet,hållanden i

arbetsmarknaden.då lämnarrimligen minskaohälsomåttet borde man
från års60också minskartvå hälsobesvärklasskillnadema i dessaAtt

arbetarkatego-blandpensionsuttagpå tidigaretyder därförålder att
åtmintonehälsotillstånd ipåpositivt dessainverkarriema gruppers

cirkula-sjuklighet,i fysiskskillnadernaavseenden. Däremotdessa är
åldersgrupperalla delika ibesväroch psykiskationsbesvär stora som

studerat.vi
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ålder 55-69-åringari arbetsrelaterad ohälsa efter blandTabell Klasskillnader
1991 huvud interaktionseffekter N900.och

55-59 60-64 65-69Klass
0,45 0,71 0,86hög ochTjänstemän,

mellannivå
1,26 0,571,01Lägre tjänstemän
1,10 1,141,57Yrkeskvaliñcerade arbetare

1,88 1,32 1,02Egrkeskvaliñcerade arbetare
Levnadsnivåundersökningen 1991, Institutet för social forskning.Källa:

ålder 55-efter blandaxlar, höfter och lederKlasskillnader i värk iTabell 5. rygg,
N900.interaktionseffekter69-åringar huvud och1991

65-6960-6455-59Klass
0,78mellannivå 0,570,44hög ochTjänstemän,
0,500,761,62Lägre tjänstemän
1,121,692,26Yrkeskvaliñcerade arbetare
0,911,211,77yrkeskvaliñcerade arbetare

social forskning.Institutet förLevnadsnivåundersökningen 1991,Källa:

gällerannorlunda. Vadnågotförhåller det sigkönsskillnademaMed
skillnadfinns ingencirkulationsbesvär,i liksomfysiska besvär stort,

psykiska besväråldersgrupp.denna Förkvinnor iochmellan män
nackdel- de harskillnad till kvinnornaspåtagligframträder däremot en

hälsoproblem.få Dettadenna ärriskdrygt 70 större typattprocent av
1990.åldersgrupper Lundbergandragäller imed vadkonsistent som

vadliksomvärk framträderochsjuklighetarbetsrelateradFör -
varie-och kvinnormellanskillnadenklasskillnadema mängällde att-
hälsaskillnaden iframgår tabell 6 ökarålder tabell 6. Sommed avrar

vi stude-åldersgrupperålder för demedoch kvinnormellan män som
hälso-handberor i förstakönsskillnadenökningDenna attavrar.
år tillfrån 55-59minskar blandproblem dessa slag män gruppenav

arbetsrelaterathälsoproblemår.65-69 hypotesEn är att avgruppen
sambandiinte bland kvinnorblandpå detta minskarslag mänsätt men

arbets-högre gradeffekt, delspensioneringmed mänsär avaven
ålders-i dettabefann siggenerationer 1991kraftsdeltagande i de som

hushållsarbete fak-hem ochfördels kvinnorsintervall, att ansvarav
har tidigare kunnatpensioneringen. Deti och medtiskt inte upphör

hushållet viktig förklaringi förbeläggas skillnader äransvaretatt en
Lundberg 1990.och kvinnorhälsa mellantill skillnaderna i män
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i värk i axlar,sjuklighet,i arbetsrelateradKönskillnader samtTabell rygg,
interaktions-55-69-åringar huvud ochålder 1991blandefterhöfter och leder,

effekter N900.

65-6960-6455-59
Arbe sjuklighet:

0,590,911,06Män
1,24 1,271,10Kvinnor

BE
0,560,781,42Män
1,121,211,17Kvinnor

social forskning.för1991, InstitutetLevnadsnivåundersökningenKälla:

i hälsaskillnaderpåtagligagenomgångovanstående är attSlutsatsen av
skillnadersamhällsklasser. Dessaolikamellanföreligger personer ur

"arbetsrelateradgällerdetpensioneringentill näri anslutningminskar
aspekterdessaåtminstonehypotesvärk. En ärochsjuklighet" att av
mellanSkillnaderna mänpensionering.påverkas positivthälsan enav

arbets-gällervadföreliggersystematiska,likaintekvinnoroch är men
skillna-dockökarHärbesvär.psykiskaochsjuklighet, värkrelaterad

ringamedhypotesEn män,pensioneringen. ärsamband med attiden
effekternapositivasig detillgodogörakanhushållsarbetet,föransvar

vadpå bättremedföra sätt änkanpensioneringen etthälsan somsom
många kvinnor.förmöjligtär

Diskussion5

pensionsåldemlagstadgadedenliggeråldersintervall näradeI som
livslängd.förväntadohälsa ochiskillnadersystematiskadetfinns

socialförsäkringenrefomeringenför den fortsattaVilka slutsatser av
grundläggandevilkendelvisberordetta Svaretdravibör synav

finnsdetVår uppfattningroll. ärSocialförsäkringenspå attharman
social-obligatoriskavid den allmännahålla fastmedfördelarklara att

angivnaklartförkostnadernaspridagrundtankeenklaförsäkringens att
litefördeladeriskernasamhället. Attmöjligt i ärsårisker brett som
fårinkomster,med högre"förmån" för demibland tillocholika sätt,

socialför-med den allmännamål. Poängendetta primäraskymmainte
starkfinnsriskomfördelningenitotaltdetsäkringen är settatt ver-en

försäkringenutnyttjabehövariskerardimension: mesttikal De attsom
lägsta inkomsterna.också har dedeär som
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det allmännasocialförsäkringarnafrån de övrigaTill skillnad är
riskförsäkringhand inte sätti förstaålderspensionssystemet utan etten

detlivscykeln. Meninkomstergrund omfördelapå kollektiv överatt
Ålderspensionema tillsyftarockså försäkringsinslag. attfinns t ex

konstaterakanleva länge. Här"risken"för attkostnadernasprida att
ioch kvinnorarbetare,genomsnitt lever längrei äntjänstemän genom-

dockkvinnor ochmellanSkillnaderna män ärlängresnitt lever än män.
föri ochskulleMansociala klasserna.demellanväsentligt större än

för-olikapensionsåldem eftertänka sigsig kunna gruppersatt anpassa
social-emellertid stridaordning skullesådan motlivslängd. Enväntade

be-helariskernaspridaprincip övergrundläggandeförsäkringens att
krångligtocksåförefalleralla lika. Det attbehandlaochfolkningen

tordepensionsålder. Detdifferentieradmedadministrera ett system
årfå fleraskullekvinnor väntaorimligtuppfattasdessutom attsom

också kon-Vi kanålderspension.få imed kunnalängre mänän att
låga inkomster.harutsträckning mänänkvinnor i störreattstatera

bakgrundproblematisktocksåpensionsålder motDifferentierad avvore
olikadesåväl inombetydande,variationenindividuella ärdenatt

mångaFörhållandeviskvinnor.ochbland mänsociala klasserna som
länge.mycketlevermanliga arbetare t ex

riskenförkostnadenspridaalltså tillsyftarFörtidspensionema att
nedsättningorsakadhälsornässigtfåålderförvärvsaktiv ar-i avatt en

förtidspensioneringenfaktiskavaraktig. Denbetsförmågan ärsom
så tillohälsaiskillnadernasocioekonomiskakvarvarandedespeglar

tjänstemanna-oftarebetydligt änförtidspensionerasarbetarevida att
nedsättningvaraktigochohälsadrabbasalla kan avMen avgruppema.

försäkrade.starkt intressedärföroch har attarbetsfönnågan ett varaav
också innebäratorde det attohälsaiskillnaderna ärEftersom stora

60-årsåldemi ärkommerarbeta närfortsättavaletdet fria uppatt man
förhälsoskältorde väga tungtarbetargruppemaInombegränsat.starkt

efterarbeteomöjliggörafallmångaoch ipensionering, renttidig aven
ellerskulle tvingashälsasviktandemedmån60 år. Iden personersom

fåde vä-kommersig tidigtålderspensionera atttvingadesig enattse
Vi kanålderspension.går iintedepensionårliglägre änsentligen som

förtidspensio-godaålderspensionsreformalltså utankonstatera att en
tjänste-friskareDearbetarna.affär fördåligbliskulle kunna enner

underålderspensionkvitterakunnakommer utattmannagruppema
föreslagnadetpensionstiden i syste-eftersomarbetarna,tidlängre än

befolkningen.helalivslängd föråterståendeefterberäknasmet
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fördelningspolitiskUr synvinkel alltsådet angeläget säker-är att
ställa rimliga inkomstförhållanden för dem hälsoproblemharsom som
påverkar arbetsfömrågan. ligger i linjeDetta med de direktiv läm-som

till föreliggande utredning förtidspensionerna. När förtidspen-nats om
sionerna i ålderspensionema fårnuvarande kopplade tillärsystem man
automatiskt "kompenserande" effekt för tjänstemännens högreen
ålderspensionsuttag eftersom arbetare i utsträckning blir förtids-större

åstad-pensionerade. eftersträvade ornfördelningseffekt kanSamma
också förtidspensionerna i samband planeradekommas med denom

ålderspensionsreforrnen och reformeringen förtidspensionssystemetav
ohälsoförsäkring. osäkerhethamnar inom för allmän Den somramen en

långsiktigakvarstår finansiering förtidspensionernahandlar denom av
såohälsoförsäkringen, inte det saknas medoch den övriga utrymmeatt

därför detnivå på skatter och avgifter,nuvarande utan attuttag po-av
fåttinteåtagandet klara förtidspensionerlitiska det gäller ännunär att

långsiktiga finansie-någon utformningen denklar motsvarighet i av
Ålderspensionema får finansie-tydligringen ohälsoförsäkringen. enav

beslutatring enligt de principer Riksdagen om.som
i den föreliggandede förtsSlutsatsen uppsatsenresonemang somav

finansieringsfonn för för-den viktigaste uppgiften finnaärär attatt en
likvärdigohälsoförsäkringentidspensionerna och den övriga ärsom

så finansie-ålderspensionerna, tydlig ochdvs.den för autonom att
finansieringålderspensionema heller siktinteringen tränger utav

starkt för kva-Fördelningsskäl talar mycketförtidspensionerna. attav
får så männi-skarpalificeringskraven för förtidspension inte göras att

ålders-tvingade förtidahälsoskäl skall sigskor göraatt uttag avseav
pension.

livslängdskillnaderna i ohälsa ochOm de observerade vore av
värderas annorlunda.övergående kunde saken möjligen kunnanatur

minskar.klasskillnadema i ohälsa TvärtomIngenting tyder dock att
årtiondena något,ökatskillnaderna i dödlighet under dehar tre senaste

har för-i former ohälsa analyseratsoch skillnaderna de som ovanav
Vågeröintakta 1960-talet och Lundberg 1995. Detblivit helt sedan

områdena skulledärför troligt ojämlikheten de härverkar inte att
ök-minska inom den framtiden. enda ljuspunkten denDen ärnärmaste

nyligen kunnat konstateras.ning medellivslängden för harmänav som
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ökadödlighet tenderari ohälsa ochskillnadernafaktumDet attatt
verket tordeväckarklocka. självaIbordeminska,än vara ensnarare

målcentraltoch därförvälfärdsindikatomviktigastedenhälsa ettvara
långamålet denpolitiken. Omekonomiskasociala ochbåde denför

får det inteohälsaskillnaderna iminskaalltså bordesikten attvara
förtidspen-medellång siktochkortmöjlighetenskymma tryggaatt

ojämlikhet.ohälsanskonsekvensernadärmed lindraochsionema av

viddeltagarnaforskning,for socialvid Institutetkollegortacka sinavillFörfattarna
199424-25 oktoberLundhölls i samtarbetsmarknade"ochäldreseminariet "De som

dennautkast tilltidigaresynpunktersekretariat förutredningensochutredaren
bilaga.
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iindividerförInkomstutveckling
inkomstlägenolika

inkomstmönsterundersökningsärskildredovisasbilagadenna avI en
1945och19401935,1930,föddaoch somkvinnor mäntid föröver

urvalbyggerUppgifterna ettutredningen.för urgjorts inom ramen
deredovisas ärinkomsterår. Dedessa somföddabefolkningen som
individrespektiveförPGIinkomstpensionsgrundandefastställts som

pensionspoängredovisasInkomstema1995.1960 tillåren somunder
basbe-1understigerInkomsterbasbelopp.hundradelsuttryckt i som

Inkomsterregistrerade.inteår finns somunderindivid ettförlopp en
registrerade.hellerintefinnsbasbelopp7,5förmånstaketöverstiger

och0mellanuppgå tillinkomstregistreradeindividskanSåledes en
basbelopp,underinkomstinnebär ettdär 0basbelopp,hundradels650

ochbasbelopp1+0,351,35motsvarandeinkomstinnebär35t.ex. en
uppgifterna ärAttbasbelopp.7,5åtminstoneinkomstinnebär650 en

förjusteradeinkomsterna ärinnebärbasbelopp attiuttryckta termer av
prisnivå.iuttrycktainkomster ärallaprisnivåförändringar samma

skiljerinkomstmönstretvisaundersökningen ärmed attSyftet om
kvinnor.ochmellanoch mäninkornstlägenolikaindivider imellansig

ersättningvilket sättregelsystemdet enUtformningen angersomav
arbetsförmåga förut-nedsattlångvarigtgrundinkomstbortfallvid av

kunna görasförinkomstmönsterindividers attolikakunskapsätter om
syften.försäkringenstillförhållandeiadekvat

inkomstlägenDefinition1.1 av

In-inkornstklasser.femin idelatsurvalet haringår iindividerDe som
periodenunderinkomstensammanlagdadenbyggerkomstklasserna

under-alla iinnebärundersökningsgrupp attValet1995.till1960 av
inkomstårmöjliga36och35mellanharindivideringåendesökningen

individermångahurredovisastabellandefölj somår. I16-64ålderni
födelseår-respektiveförochinkomstldassrespektiveiurvaletingår i

kvinnor.respektiveförgång mänsamt
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Tabell 1 Antal och andel i procent individer ingående i urvalet i respektive inkomst-
klass påfördelat tödelseårgång och kön

Summa Genom- Föddapoäng 1930 Födda 1935
års-snittlig

Kvinnor Män Kvinnor Män19604995 i inkomst
basbelopp 1997 års

förhöjda
basbeloppD

Upp 70till Upp till 561 66% 159 22% 656 61% 237 20%
BB 111000 kr
70- 105 BB 111000- 149 18% 70 9% 251 23% 9%108

148 000
105 140 BB 148 000 85 10% 183 25% 97 9% 279 23%- -

185 000
140 175 BB 185 000 30 4% 135 18% 54 5% 276 23%- -

222 000
Över 175 BB Mer 2%19 192 26% 24 2% 294 25%än

222000 kr
Alla Alla 844 100% 739 100% 1082 100% 1194 100%

1945FöddaFödda 1940
Kvinnor Män Kvinnor Män

Upp till 70 Upp till 880 60% 379 23% 1350 59161% 23%
BB 111000 kr
70 105 BB 111 000 329 23% 148 9% 570 26% 419 16%- -

148 000
105 140 BB 148 000 166 11% 455 27% 35%223 10% 890- -

185 000
140 175 BB 185 000 4% 24%64 401 56 3% 598 24%- -

222 000
Över 175 BB Mer 17 1% 294 18% 0% 2%1 43än

222000 kr
Alla Alla 1456Å100% 1677 100% 2200 100% 2541 100%
D Genomsnitt inkomstår. Födelseårgångarnaberäknat 35 1935 och 1940 hade 36 möj-

inkomstårliga under perioden.

det följande kommerI de fem inkomstintervallen hänföras till fematt
olika inkomstklasser. Inkomstklass den innehåller1 de medutgör som
lägst inkomster och inkomstklass således5 de med högst inkomster.

Tabellen ska inte användas för jämförelse mellan de olikaovan
födelseårgångamas inkomster eftersom de åren 1960 till 1995uppmätta
infaller under olika delar deras respektive liv. De föddes 1930av som

år30 i början ålderspensionperioden och gick i åretdet sistavar av
medan de föddes år1945 endast 15 i början perioden ochsom var av

nått års ålderhade 50 det sista. illustrerarDäremot den de skill-stora
nader i genomsnittsinkomster finns mellan kvinnor och imänsom



Bilaga 62551997:166SOU

alladrygt 80hadefödelseårgång. procentSammantaget avsamma
år medankronor000under 148årgångar inkomsterallakvinnor i per

föddaför de30uppgick tillandel för procentmotsvarande runtmännen
1945.föddadeför40och knappt1930-1940 procent

inkomstproñlGenomsnittlig1.2

frånutgårinkomstmönster attundersökningeniledförstaEtt av
och ipensionspoängiuttrycktaårsinkomstergenomsnittligastudera

förenklatgruppnivå kanPå ut-ålder.olikavidbasbelopphundradels
tid. Deinkomstenpåverka överfaktorer sägashuvudsakligentryckt tre

inkomst-undersöka ärintressantasammanhang attäri dettatvå som
dettaIinkomstlägen.olikaiinkomständringenochåldrarolikailäget

nämligenfaktor,störandefaktorntredjeden snarastavseende är en
på-dessillustreraFörtillväxttakten. attellerkonjunkturläget snarare

visas.figurföljandetid kaninkomstutvecklingen öververkan

ochkvinnorförfödelseårgångarolika samttid för någraInkomstförändring1 överFigur
inkomstklass 3imän

600

500

Inkomstklass3Man30- -400 tnkomstklass3Kvinnorao-t-
Inkomstklass3Man35- - -

Inkomstklass3Kvinnor35N- -
lnkomstklass300 3Man-40-

lnkomstklass3Kvinnor-u-4o
lnkomstktass3Man-45

lnkomstklass3Kvinnor-00-45200

100

0
åå åå

1 1 111 11 111 1 11

inkomstergenomsnittligafödelseårgångama re-olikadeTrots varsatt
inkomstupp-tycksåldrarolikai heltsigbefinneri figurendovisas

inlagdademedår illustrerasinkomstnedgångar skeochgångar samma
inkomstförändringpåpåverkankraftigadenvisarDettapilarna.

analystillförsökminnethållas i närbörhar. Dettatillväxttaldensom
faktorerpåverkande görs.inkomstförändringar,förandra,av
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1.2.1 Födda 1930

Följande två figurer redovisar kvinnors och genomsnittliga in-mäns
komster uppdelat olika inkomstklasser.

Figur och2 3 Inkomstutveclding bland kvinnor respektive födda 1930 för olikamän in-
komstklasser

700

600

500

Kvinnorinkomstklass1- -
Kvinnorlnkomstklass2- -
Kvinnorlnkomstklass3- - -

-Kvlnnof lnkomstldass4-30° --Kvlnnor lnkomstklass5-

200

100

600

500

ManInkomstklass1--40° Manlnkomstklassz--
ManInkomstklassa- - -

-Man Inkomstklass4-3°° Manlnkomstklasss

200

100

8ä388$$$$$$$$$38%$

Eftersom inkomsterna uttryckta i prisjusterade värden innebärär
den utplaning inkomsterna, inträffar för de flesta inkomstldas-av som

bådebland och kvinnor, ingen realinkomstutveckling skermän attser
under delar perioden. Om för ögonblick frånbortserstora ettav man
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ovanstående figurer sammanfattas medinkomstklass kanl att oavsett
så realinkomstema fram till visskvinnor eller stigermän enavsesom

årstill 60förblir i oförändrade framålder varefter realinkomstema stort
ålder vidreainkomstema inträder. Denålder kraftig sänkningdär aven

in-beroende vilkenstabiliseras varierarrealinkomstemavilken
Frånålder.inkomster dess högrelägrekomstklass Ju runtavses.som

in-för dem med lägretill 50år med högst inkomstför dem40 närmare
kvinnor.mellan ochingen skillnadavseende detdetta mänkomster. I är

respektiveinomför kvinnorrealinkomstölmingen störreDäremot är
inkomstklass.

inkomstklassDennainkomstmönstretinkomstklass 1I är annat.ett
realinkomsterkvinnor. Kvinnornasochmellansig klartskiljer män
likhet med defalla iårs ålder för därefterfram till 60öka ändatycks att

inkomstut-ingendock iskerinkomstklassema. Förandra männen stort
redovisatsandelarinkomstklass. Dei dennaveckling alls ovansom

in-tillhör dennarespektivedel kvinnor mänhurgällande stor somav
föringår inkomstklasseniindividerdedockantyderkomstklass att som

lilla andelrelativtfrån varandra. Denavvikerkvinnoroch avsevärtmän
kaningår i dennaprocent antasdrygt 20männen varagruppsomav

avsnitt 1.3.nedan iunderstryksspeciell. Detta

Födda 19351.2.2

in-genomsnittligaochkvinnorstvå redovisar mänsfigurerFöljande
inkomstklasser.olikauppdelatkomster
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olikafödda förrespektive 1935 in-Inkomstutveckling bland kvinnorochFigur 4 5 män
komstklasser

700

600

500

lnkomstklass1Kvinnor- -
40° Inkomsiklass2Kvinnor- -

InkomsiklassKvinnor 3- - -
Inkomsildass-Kvlnnof 4-30° Kvinnorinkomstklass5i

200

0

700

600

500

inkomstklass1Mån- -
40° lnkomstklass2Man- -

lnkomstklass3Man- - -
lnkomstklass4-Mâln-3°° lnkoms1klass5:MM

200

100
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förhållande till de figurer redovisades gällande dem föddal ovansom
ovanstående bild för föddafigurer i dem 1935. För1930 stort sammager

födelseårgång 60 års ålderkan dock inte inkomstutvecklingen efterdenna
från års ålder.dock sänkning 55 SannoliktGenerellt skerobserveras. en

sänkning observerades för dem föddadel denvisar detta att somen av
framåt observerasfrån års ålder och den sänkning kan60 och1930 som

framåtfödelseårgång från år beroende55 ochdennaför är av
åldersberoendeframåtåren ochtillväxttakten under 1990 änsnarare en

blandkunde observerassänkning realinkomstemasänkning. Den somav
ändå måste tillskrivasså deldockdem födda 1930 att storstor envar

1935bland dem föddaockså tänkbartåldern. Det ävenär att
ålder medförtoch relativt högkonjunkturfallandekombinationen enav

skillnadytterligareför dessa. Enrealinkomstförsärnringförstärkt även
i in-födda 1930förhållande till dem1935 ifödda ärmellan dem att

realinkomsthöjningarnaålder vid vilkendenoch 3komstldassema 2 avtar
klassframföralltinkomstklasser,i dessakvinnornatidigare. Förlägre änär

års ålder.till 55ändapåtaglig höjningganskai ställetfortsätter uppen

1940Födda1.2.3

in-genomsnittligaochredovisar kvinnorstvå figurer mänsFöljande
inkomstklasser.på olikauppdelatkomster
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födda 1940 för olikaInkomstutveckling bland kvinnor respektive6 och in-Figur 7 män
komstklasser
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Kvinnorlnkomstklass1- -
4°° lnkomstklassKvinnor 2- -

Kvinnorlnkomstklass3- --
lnkomstklass-Kvlnnor 4-300 InkomstklassKvinnor 5-

200

100

0

700
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lnkomstklass1Mån- -
40° Inkomstklass2Man- -

lnkomslklass3Mån-- -
lnkomstklass4-Mán-3°° Maw Inkomstklass5

200

100

föddagällande demredovisadesfigurerförhållande till deI ovansom
bilder.också lika Derelativtovanstående figureroch 19351930 ger

oförändrat realin-uppnåendetidigareavseendetendenser männens av
bekräftas.realinkomstökningarförlängdaoch kvinnornaskomstläge

konjunktur-ålder ochrelativt högkombinationenteoriDen att avom
framåt dessa figureriochperioden 1990anfördes gällandeläge som

fick dennafödda 1940dembekräftas. Förår uppåt tycksfrån och50
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pånegativt genomslagkonjunkturforandring inte likaperiods oou stort
de lite äldre.förrealinkomstema som

1945Födda1.2.4

in-genomsnittligaochredovisar kvinnorstvå figurerFöljande mäns
inkomstklasser.på olikauppdelatkomster

olikafödda 1945 förrespektive in-bland kvinnorInkomstutveckling8 och 9 mänFigur
komstklasser
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600

500

lnkomstklass1Kvinnor- -
400 Kvinnorlnkomstklassz--

lnkomstklassKvinnor 3- - -
lnkomsiklass-Kvlnnor 4-
lnkomstklassKvinnor 5á

200

500

lnkomstklass1Mån- -
400 lnkomstklasszMan- -

Manlnkomstklassa- - -
lnkomslklass4-Man-300 lnkomstkiassMan 5--

200
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någraavseende dem födda 1945 innebär inte förändringarFigurema
anförts tidigare bekräftar vadavseende vad utan sagts.som som

år inkomst1.3 Förekomsten utanav

genomsnittligaovanstående redovisades hur föravsnittetI det mönstret
såg och kvinnor. Genom-inkomstklasser förinkomster i olika mänut

år. vissa falldel de iavsåg individer födda visst Ensnitten alla ett stor av
dessatill viss andelkan hänföraslåga genomsnittsinkomstema att aven

harinkornstuppgiftemaeftersominkomst eller poäng,helt saknat avser
sådana år olika delarunderFörekomstenbasbelopp.under 1inkomster av

eftersom dessaväsentligt studera,kanskelivet dessutom änär attmerav
beviljasindividpå ersättningenstorlekenfå genomslagkan stort om en

ersättning.förtidspension eller annan

olika födelseârgângarförinkomst tid någraFörekomsten år samtFigur 10 överutanav
inkomst/dassoch 3kvinnorför imän

1

0,9

0,8

0,7 Manlnkomslklass330- -. InkomstklassKvinnor 330-0-
0.6 Manlnkomstklass335- - -. lnkomstklass3Kvinnor35M--30,5 lnkomstklass3Män-40-

Kvinnorlnkomstklass34-400,4 Inkomstktass3Man-45
InkomstklassKvinnor 3-00-450,3

0,2

0.1
;än

°wg§°sarzs§§-§2222
V..1

år inkomst inte allsförekomstenvisasfigurenI utanatt avovan
inkomster berorgenomsnittligasig gällavisatsätt som ovansamma

tycksenda avgörandefiguren detstället visartillväxttakten. I att vara
ålder.individemas
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Födda och 19451.3.1 1930

från ovanstående genomsnittliga in-Till skillnad redovisning avseende
födda ochredovisas här endast uppgifter avseende 1930 1945.komster

fås mellanliggande födel-information studera deDen ävenattavsom
seårgångarna tillför inget ytterligare.

föddabland kvinnor respektive I 930Förekomst inkomstoch 12 årFigur 11 mänutanav
inkomstklasserolikaför

1

0,9

0,8

0,7

Kvinnorlnkomstklass1- -05
KvinnorInkomstklassz--
Kvinnorlnkomstklass3-- -0,5

InkomstklassKvinnor 4- -
Kvinnorinkomstklass5i0,4

0,3

0,2

lnkomstklass1Man- -
Manlnkomstklassz- -
Manlnkomstklass3- - -

-Man Inkomstklass4-
inkomstklass-MM 5
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från såvälDe lägsta inkomstldassema skiljer sig de högsta för män som
andel individer inkomster.kvinnor generellt högre Förutangenom en

andelen vidare klart beroendekvinnor i de lägre inkomstldassema är av
ålder. två åldersklassema minskar andelen inkomsterde lägstaFör utan

åldersklassårs ålder. högreungefär 45-50 Förfram till ärnärmast an-
års ålder. avtagandeförhöjd fram till ungefär 40 Dendelen endast

års ålderefter 60 visaruppvisades för dem födda 1930realinkomst som
årförekomstentydligt samband medsig i dessa figurer ha utanett av

åldrar.inkomst i dessa

födda 1945bland kvinnor respektiveinkomstoch 14 FörekomstFigur 13 år mänutanav
inkomstklasserför olika
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0.9

0,3

0,7

Kvinnorlnkomstklass1- -m6
lnkomstklassKvinnor 2- -
inkomstklass3Kvinnor- --o5
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0.8

Å0.7

Man"lnkomstldass1--0.6
Marrlnkotnstldessz- -
Manlnkomstklass3- - -0,5
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0
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inkomsterårförekomstenochinkomstldass utanSambandet mellan av
kanåldersgruppdennaI även1945 studeras.då föddakvarstår deäven

såvälstuderas. Förförvärvsaktiva tidendeni börjanår inkomstutan av
individerandelenminskningsuccessivskerkvinnormän avensom

iår. kvinnornaFöroch 30åldern mellan 20underinkomstmed utan
efter 30tidnedgångdenna ävenfortsätterinkomstklassernalägrede en

inkomstklassenallra lägstadentillhörde kvinnorårs ålder. För som
skerDärefteroch 30.mellan 25utläsasandelenockså ökningkan aven

åldern.års45förrän iavslutasinteminskningsuccessiv somen
föreliggerskillnadtydligt denfigurer visarOvanstående fyra som

inkomstklassenlägstatillhör denochkvinnormellan män somsom
förberorlåga inkomsterna männensavsnitt 2.1. Deberördes itidigare

kvinnornamedanavsaknad inkomsterpådelbetydligtdel till större av
låga, inkomster.vissa,utsträckning harsåledes i större men
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