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SOU 1997:189

Till statsrådet Maj-Inger Klingvall

Vid sammanträde den 16 januari 1997 beslutade regeringen direktivom
dir 1997:9 särskild utredare i uppdrag utforma förslagsom attgav en
till för ekonomisk ersättning långvarigtett vidnytt system nedsatt ar-
betsfömiåga. Det skall dagensersätta med förtids-systemetnya system
pension och sjukbidrag.

Med stöd regeringens bemyndigande den 16 januari år 1997 för-av
ordnade statsrådet Maj-Inger Klingvall generaldirektören Anna Heborg

från den dagen särskild utredareatt i utredningen. Den 5 februarivara
1997 förordnades sakkunniga ingå i utredningen departements-attsom
rådet Stefan Ackerby, departementssekreteraren Karin Frank, departe-
mentssekreteraren Jonas Iversen, hovrättsassessom Marianne Jenryd,
kanslirådet Stefan Oscarson och docenten Joakim Palme. Till att som

ingå i utredningen förordnadesexperter dag förbundsordföran-samma
den Olof Bergvall, Andrzej Dudzuk, avdelnings-programmeraren
direktören Ann Johansson-Sandén, byrådirektören Hans Karlsson, ut-
redaren Dan Ljungberg, utredaren Karin Lund, avdelningsdirektören

Ågren.Ingemar Svensson och nationalekonomen Anna Karin
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 12 majmars
1997 hovrättsassessom Ove Nilsson. Sedan den 4 augusti 1997 har av-
delningsdirektören Mikael Müller tjänstgjort huvudsekreterare isom
utredningen. Dan Ljungberg och fil dr Irene Wennemo har i viss ut-
sträckning arbetat sekreterare i utredningen.som

Utredningen S 1997:03 ersättning vid långvarigt nedsattom ar-
betsförmåga har antagit Förtidspensionsutredningen.namnet

Den 13 november 1997 lämnade utredningen betänkandet SOU
1997:166 Ohälsoförsäkringen Trygghet och aktivitet. I betänkandet-
presenterade utredningen förslag till sammanhållen Ohälsoförsäk-en
ring. Försäkringen omfattar ersättning vid såväl korta, långvariga som
varaktiga fall nedsatt arbetsförmåga grund sjukdom. I be-av av
tänkandet lämnades också förslag till hur de ersättningsreglemanya
skall till det reformerade ålderspensionssystemetanpassas och vilken
ålderspensionsrätt förtidspensionärer skall tillgodoräknas i dettasom
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reglernaibl.a.förändringarocksåföreslogUtredningen om ar-system.
itillsyftarförändringar attrehabiliteringbetslivsinriktad samt som

denhosaktivitetmöjliggörareglernuvarandeutsträckning änstörre
förtidspension.beviljatssom

knapp,varitutredningstidenbetänkandetiframhöll attUtredningen
vis-vadintelagförslag upprättatskonkretaföljdtill avserfåttvilket att

övergångs-tillförslaghellerinteförslagutredningens attsamtavsa
dendockförklaradeUtredningen attkunde lärrmas.dåbestämmelser

Övergångsbestämmelser.tillförslagmedåterkommaavsåg att
Övergångsbe-medarbetetharlämnadesbetänkandetdetEfter att

tidspress.Även underbedrivitshararbetedettafortsatt.stämmelsema
detmellanframför alltövergångenregler för nu-Konstruerandet av

föreslagnautredningenoch detförtidspensionssystemetvarande av
överväganden.omfattandekräverochkompliceratteknisktärsystemet

intedelari dessabetänkandetaktuellai detdärförharUtredningen nu
principiellalämnasig tillinskränktharlagförslag attlämnakunnat utan

Övergångsbestämmelser.tillförslag
för hurgällakommerreglerliknande attvärde av-Det är attav

skallfolkpensionärerförgrundavdragetsärskildadetskaffandet av
såväl vadreformeradedeövergången till systemen avservidhanteras

principielltavseendenockså i fleraförtidspension. Det ärålders- som
utredningensEnligtbåda fallen.imåste lösasproblemlikartade som

övergångtillförslagkonkretalämpligtdärfördetuppfattning attär mer
förinomutredsdeldennaiförtidspensionssystemet ramendettill nya

ålderspensions-förfå uppdragikortinom attväntasutredningden som
år 1937föddaålderspensionärerförgarantipensionenutformareformen

tidigare.eller
SOUbetänkandethärmedöverlämnarFörtidspensionsutredningen

Övergångsbestämmelser. UtredningensOhälsoförsäkringen1891997: -
aprilden 1direktiven,medenlighet senastiförfortsätterarbete att,

förslagendelari deredovisningsärskild ung-lämna avser1998 en
domar.
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Utgångspunkter1 för

övergångsreglering

1.1 Utredningens förslag till nytt systern
för långvarigtersättning vid nedsatt

arbetsförmåga

Förtidspensionsutredningen har i betänkandet SOU 1997:166 Ohälso-
försäkringen Trygghet och aktivitet länmat förslag till ett nytt system-
för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förslaget innebär
relativt långtgående förändringar i förhållande till nuvarande system.
En sammanhållen ohälsoförsäkring föreslås. Försäkringen omfattar
ersättning såvälvid långvarigakorta, varaktiga fall nedsattsom av
arbetsförmåga vid sjukdom.

En ersättningsforrn, långtidssjukpenning, föreslås. Långtidssjuk-ny
penningen i huvudsak avseddär sjukbidraget iersätta nuvarandeatt

För den haft sjukpenning under år skallsystem. skeettsom automa-en
tisk övergång långtidssjukpenning,till vilken till skillnad från sjukpen-
ningen beräknas på historiskt inkomstunderlag. Under vissa förut-ett
sättningar skall det möjligt erhålla långtidssjukpenningäven attvara
efter ansökan.

Vidare förslag till beräkningssätt för inkomstrelaterad ersättningges
i form långtidssjukpenning och förtidspension syftar tillav attsom
minska risken för ersättningen baseras tillfälligt låga elleratt höga
inkomster.

En utformning grundskyddet föreslås. Denna utformningny av
innebär grundskyddet skall utfyllnadsersättningatt utgöra ochen ren
dessutom i viss mån anknyta till inkomstutvecklingen i olika ålders-

Vidare föreslås bosättning i Sverige skall gällaatt villkorgrupper. som
för till grundskydd.rätt

Utredningen föreslår huvuddelenäven ersättningarnaatt vidav
långvarig nedsättning arbetsförmågan till den allmänna in-av anpassas
komstutvecklingen i samhället.
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långtids-sjukpenning,ersättningsforrnemaolikagäller dedetNär
utformningutredningenförordarförtidspensionochsjukpenning en ny

reglernaändringarvissaersättningtillförkriterierna rätt samt omavav
rehabilitering.arbetslivsinriktad

förändringarvissaföreslås dessutomförtidspensionBeträffande
gäller för-detbl.a.aktivitet,till närmöjligheterökadesyftar tillsom

förtidspension.medtidunderstudierochvärvsarbete
skall till-ålderspensionsrättvilkenförslagSlutligen lämnas somom

arbetförmåga.långvarigt nedsattvidersättninguppbärdenkomma som
genomförsförslagenutredningenföreslårundantagvissaMed att

januari 2001.den 1
kortfattatutredningen1997:166 harSOUbetänkandetkapitel 17 iI

övergångsregler.fråganberört om

förslagentillBakgrunden1.2

lång-ersättning vidförtillförslagutredningensDelvis har nytt system
planeradedenföljdarbetsförmåga tillkommitnedsattvarigt avsom en

iFörtidspensionssystemet ärålderspensionssystemet.reformeringen av
folkpensionformersättning imeddeldag större systemett avaven
förtids- ochomfattarbl.a.ochATPtilläggspensionallmänoch som

i huvud-förtidspensionberäkning ärförReglernaålderspensioner. av
Reformeringenålderspensioneringen.förgällertill vadsak knutna som

beräk-ålderspension kommermedförålderspensionssystemet attattav
såväl lagtek-ålderspensionssystemetochprinciperenligt attnyanas
socialförsäk-från andrafinansiellt kommerniskt utgöra ettattsom

nödvändighetmedmedföravskilt Detta attringsgrenar nyasystem.
arbetsförmåga måste till-långvarigt nedsattersättning vidregler för

kommeråldersgrupperi deförtidspensionärerfallför iskapas vart som
ålderspensionssystemet.reformeradeomfattas detatt av

vidall ersättningvaritarbetet harutgångspunkt förEn attannan
innebärskattepliktig, vilketarbetsförmåga skalllångvarigt nedsatt vara

avskaffas.skallför pensionärergrundavdragetsärskildadetatt
antalemellertidförslag liggerutredningens ävenTill grund för ett

ersättnings-ståndpunkter för hurprincipiellautredningen antagnaav
utformat.börsystemet vara

förändringar detnågra generellatillinte i sigFörslagen syftar av
sådanauppbärakommer ersätt-utfallet för demekonomiska attsom

ersättnings-kanförslag. Däremotutredningensomfattasningar avsom
eller lägrebli högrekommanivån individ i detför systemet attnyaen

påberoende faktorervarit fallet i dagensskulle havad systemän som
iinkomstprofil eller tillväxtensåsom dennes förvärvsmönster, sam-
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hällsekonomin. Enligt utredningens bedömning medför ett genom-
förande förslagen i och för sig sikt samhällsekonomisk bespa-av en
ring.

Det förtjänar dock påpekas varken det föreslagnaatt iatt systemet
sig eller övergången från det nuvarande till det föreslagna försystemet
dem beviljats ersättning före ikraftträdandet enligt direktivensom en
får medföra någon ökning utgifterna jämfört med vad gällerav som
enligt nuvarande förhållanden.

Syftet med ersättningssystemet framgentär tillförsäkraävenatt
människor till ekonomiskrätt trygghet vid förtida förlust eller nedsätt-
ning arbetsförmågan. Ersättningen skall därvid kompen-utgöraav en
sation för inkomstbortfall har sin grund i sjukdom eller skada isom
fonn inkomstrelaterad ersättning och garantibelopp.av

1.3 Allmänt övergångsregleringenom

Inledningsvis kan konstateras övergångsregleringen innefattaratt ett
flertal olika faktorer måste balanseras varandra. I grundenmotsom
gäller naturligtvis utformning ersättningssystemetatt ien ny av som
såväl principiellt samhällsekonomiskt måsteavseende inne-som anses
bära förbättring i förhållande till gällande i princip bör fåi en system

i möjligastörsta genomslag. Mot detta skall dock, frågasärskilt i om
långsiktiga ersättningar, intressetvägas de försäkrade individernaattav
intei drabbas försämrade villkor och intresset motverkaav attav
tröskeleffekter. Dessa intressen står dessutom ofta i motsatsställning
till det samhällsekonomiska intresset hålla utgifterna inom denattav
givna och adrninistrationens intresse undvika alltför lång-ramen attav
varig tillämpning Ävensärskilda övergångsregler för vissaav grupper.
dessa faktorer måste naturligtvis in.vägas

Ikraftträdande år 2001

Utredningen föreslår huvuddelen förslagen skallatt träda i kraft denav
1 januari 2001. Undantag från detta föreslås i fråga de krite-om nya
rierna för sjukpenning och förtidspension vissa förslag änd-samt om
ringar reglerna arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessaav ändringarom
föreslås således genomförda den januari1 1999.
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beviljadeförmånerförändringarNödvändiga av

reglernuvarandeenligt
dagenfrån medochansökanefter görsbeviljasErsättningar somsom

detillämpningmedberäknasgenomgåendebörikraftträdandet avför
emellertidförmåner börbeviljadeDessförinnanbestämmelserna.nya

bytassåledes inteochoförändradeprincipbibehållas imöjligtså långt
berörtsSomreglerna.enligt deberäknadeersättningar ovannyamotut

omfattanderelativt över-dettaskälvissaemellertid trotskrävs enav
ikraft-förebeviljatsharersättningarfrågagångsreglering i somom

ATP.ochfolkpensionreglernuvarandeenligtträdandet om
detavskaffandetochålderspensionssystemetReforrneringen avav

i detkravi siginnebärpensionärer attförgrundavdragetsärskilda
börjakommerelleruppbärdagi attförsäkradesamtliganärmaste som

sinakommernuvarandeenligt attförtidspension system er-uppbära
förtidspensioninkomstrelateradtillomvandladeteknisktsättningar sett

garantibelopp.och
skäl,administrativaminstintevidaregällerHelt allmänt att avman,

ersättningssystemupprätthålla olikaundvikamån böri möjligaste att
i ad-effekternanegativadetid. Förutomnågon längreparallellt under
dess-parallellamedordninginnebär systernhänseendeministrativt en

förstärks.tröskeleffektemas.k.deattutom
utgår enligtersättningardemellananpassningförtalarDetta somen

denmedfrån ochbeviljaskommerdeochreglernuvarande attsom
indi-innebärai sig intedocksagda behöver att2001. Detjanuari1 nu

utgåendeförändringarnominellapåtagliganågradrabbasvider avav
ersättningar.

Tröskeleffekter

exempelvisförhållandetdetbeskrivasbrukartröskeleffekt attSåsom
iskill-marginellaberoendemärkbartvarierarersättningnivån en

ansökangälladettaExempelvis kanfaktorer.enskildanader i om en
Tröskeleffekter ärvisst datum.efterellerföreinersättning ettgesom

gälladock intekanundvikas. Detta utannågot börgenerellt sett som
undantag.

grundasutredningenföreslåsändringardeFlertalet avsomav
långvarigtvidersättningförhurprincipiella systemettomresonemang

härtill börMed hänsynutformat. natur-arbetsförmåga börnedsatt vara
genomslag. Ilångtgåendefårreglernadeeftersträvas ettligen att nya

uppstår.tröskeleffekterdärförmåste detfallvissa attaccepteras
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Förtidspension långsiktig ersättningen-

Särskilt i fråga sådan långsiktig ersättning förtidspensionom en som
bör de pensionsberättigade inte drabbas marginella föränd-änannatav
ringar nivåersättningens följd det införs.attav systemetsom av nya

Förtidspension beviljas i princip för tiden fram till dess den försäk-
rade går ålderspension.i En individ måste kunna långsiktigt planera
och inrätta sin tillvaro han eller honäven hänvisadnär till för-är att
sörja sig förtidspension. Detta talar vidta några för-mot attgenom en
ändringar innebär försämringar de förtidspensionerades eko-som av
nomiska standard.

förtidspensionärEn har dessutom oftast mycket svårt att genom ar-
bete eller på kompensera försätt nedsättning ersättningensannat en av
nivå och i regel helt beroende pensionenär för sin försörjning, vilketav
medför särskilt krav de pensionsberättigade måste kunnaett för-att
lita påsig ersättningen stabil tiden.är överatt

princip alltsåI bör övergångsreglema för de förtidspensionerades
del syfta till inga minskningar ersättningen får ske.att av

Samtidigt blir det orimligt långunder tid framöver i varje enskiltatt
fall individuella jämförandegöra beräkningar dåoch, det systemetnya
resulterar i högre eller lägre ersättning, genomgående beräknaen er-

Över-sättningen enligt det för individen fördelaktiga alternativet.mest
gångsbestämmelser med sådan inriktning skulle kunna bli mycketen
kostsamma och dessutom innebära administrativ uppgift.storen

Ovan har utredningens förslagnämnts förtidspensionärerattom
skall ökade möjligheter till aktivare liv och således kunna för-ettges
värvsarbeta eller studera under tid med förtidspension riskerautan att

förtidspensionen Dessa möjligheteratt omprövas. föreslås omfatta även
dagens förtidspensionärer från och med ikraftträdandet den januari år1i

i 2001.

Sjukbidragen övergångenoch långtidssjukpenningtill

Sjukbidrag enligt dagens regler beviljas för begränsad tid, i regelen
högst år.tre

framstårDet rimligt ingen förändring vidtas i fråga deattsom om
sjukbidrag beviljats under tiden fram till dess de bestäm-som att nya
melserna långtidssjukpenning i kraft.trättom

Med hänsyn till sjukbidragets karaktär kan det docktemporära inte
befogat tillförsäkra sjukbidragstagama långsiktigatt garantianses en

förändringar ersättningenmot frågai förtids-sättav samma som om
pensionärerna.
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övergår tillsjukbidragstagamaalltsåbörUtgångspunkten attvara
viddereglerenligtförtidspension ut-ellerlångtidssjukpenning omnya

arbetsför-saknardelvishelt elleralltjämtsjukbidragstidengången av
orsaker.jämställdadärmedellermedicinskaföljdmåga till av

tidigareellerår 1937Födda

ellerår 1937föddasjukbidragstagare ärochFörtidspensionärer som
ålderspensionifallsamtliga senastsåi attkommertidigare gott som

omfattashuvudsak inteikommer attår 2002. Denna avunder grupp
ålders-få sinkommerålderspensionssystemet attreformerade utandet

folkpensionregler förnuvarandeutgångspunkt iberäknad medpension
skäl förövervägandetalaruppfattning attutredningensEnligtATP.och

ochersättningensfrågaiför dennavidtasförändringaringa omgrupp
Även födelseår-dessatillhördeberäkning.ålderspensionsrättens som

ikraftträdande be-föreslagnaefter detförst systemetsgångar och som
från omfattashuvudsak undantasfönnån ibör attviljas nya er-aven

sättningsregler.

Ålderspensionsrätt
ankommithar detersättningssystemtillförslagFörutom ett nyttatt ge

reforrne-i detålderspensionsrättföreslå reglerpå utredningen att om
lång-vidersättninguppbärför demålderspensionssystemetrade som

kommerföreslår deUtredningenarbetsförmåga.nedsatt attvarigt som
tillgodo-skallreglernaföreslagnaenligt deförtidspensionuppbäraatt

tillframantagandeinkomstens.k.denålderspensionsrätträknas
dåförtidspension och,inkornstrelateradtillårs ålder de har59 rättom

garantibeloppet.utgående s.k.detföreligger,grundskyddtillrätt
Även beträffar demvadutgångspunktenavseende böri detta som som

tillgodoräknats ATP-regler ochnuvarandeenligtförtidspensionuppbär
påutformasålderspensiontillberäkningen rättpoäng att avvara

för-beviljatsharnuvarandeidemmotsvarande För systemsätt. som
de skallgälladocktill börATPsaknartidspension atträtt om-men

dvs.ålderspensionssystemet,reformeradegrundskyddet i detfattas av
ersättningsnivåerfrågavilken igarantipensionen, mot-s.k.den om

och pensions-folkpensiongrundskydd i formnuvarande avsvarar
tillskott.
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2 Kriterier för till ersättningrätt

Utredningens forslag: Kravet arbetsförmågan skall ned-att vara
med minst sju åttondelar för till hel förmån skallrätt gälla försatt

alla ersättningar i ohälsoförsäkringen från och med den januari1
1999.

2.1 Bakgrund

Utredningen har i kapitel 7 i betänkandet SOU 1997:166 föreslagit
vissa förändringar vad gäller kriterierna för till sjukpenningrätt och
förtidspension. Samma regler föreslås gälla för tillrättsom
sjukpenning och förtidspension fr.o.m. den januaril 1999 föreslås
gälla för långtidssjukpenningtilläven rätt denna ersättningsforrnnär
införs den 1 januari 2001.

Utredningen bedömer de förändringar föreslås kriteriernaatt som av
för till ersättningrätt nödvändigaär förtydliganden deatt anse som av
regler gäller för närvarande. Det gäller framför allt dels förtyd-som
ligandet vad skall arbetsmarknaden nomialtettav som anses vara
förekommande arbete, dels möjligheten åberopa särskilda skäl föratt

till ersättning.rätt Dessutom föreslås kravet arbetsfömiågansatt
nedsättning för till hel ersättning frånrätt sänks nuvarande krav på hel
nedsättning till sju åttondelar hel arbetsförmåga.av

När det gäller kravet på arbetsfömiågans nedsättning konstaterar ut-
redningen det enligt gällande regler föreliggeratt till fjärde-rättnu tre
dels ersättning för dem har arbetsförmåga åtminstonesom teo-en som,
retiskt, bedöms uppgå till mellan 1 och 49 Att mycket litenprocent. en
arbetsfönnåga föreligger torde dock mycket svårt ochavgöraattvara
därmed finns risk för olika behandling och olikforrnighet i rättstillämp-
ningen. Utredningen har därför gjort den avvägningen den be-att som
döms ha arbetsförmåga mindre hälftenär 25änen som procentsav ar-
betsförmåga Ävenskall få till hel ersättning.rätt det sedan denom
1 juli 1993 ställs krav arbetsförmågan skall heltatt nedsatt förvara

till hel förmån,rätt torde det finnas därefter har beviljatspersoner som
hel förmån de haräven mycket liten återstående arbetsförmåga.om en
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reellformellförslaget ändärförbedömer ärUtredningen att meraav
hardet finnsnaturligtvis inteutesluterkaraktär. Detta att sompersoner

arbetsförrnågan nedsattdär ärersättningfjärdedelsbeviljats tre men
föreslagnadeskulle,åttondelar. Dessasjuminstmed nuompersoner

förmån.till helbeslutstillfället, hatillämpliga vid rättvaritreglerna

Övergångsbestämmelser2.2

arbetsförmågans nedsätt-kravetföreslår det sänktaUtredningen att
för-beviljatshargälla demförmån skallheltillför ävenning rätt som

före densjukpenninguppbärabörjarellersjukbidragellertidspension
före-övergången till deförtidpunktenvidjanuari 1999. Den1 som

kanersättningfjärdedels1999 harjanuari1kriterierna denslagna tre
nedsättningarbetsförmågansförmånbeviljas helansökan ävenefter om

Ansökningsförfarandetförmånen beviljades.sedanförändratsharinte
gäller sjuk-detsjukbidrag. Närförtidspension ellerhardemgäller som

försäkringskassanansökanskäl ingennaturligabehövspenning utanav
blandunderlag,utifrån denedsättningarbetsförmåganshar prövaatt

fallet.enskildatillgängliga i detläkarutlåtanden, finnsannat som
några för-föreslagitutredningen intesjukbidrag hardet gällerNär

avsiktenförmån eftersom ärtill dennaförkriteriernaändringar rättav
införandetbeviljas efterskall kunnanormalt intesjukbidrag avatt

emellertidharUtredningenjanuari 2001.långtidssjukpenning den 1
olikahaolämpligt1997:166 detbetänkandet SOU äri attattangett

Tillförtidspension.ochlångtidssjukpenningsjukpenning,kriterier för
förkriteriernaförändringföreslagitutredningenföljd härav har aven

kriterierdeutredningenorsaktill sjukpenning. Av atträtt ansersamma
vidgällaförtidspension börtillföreslås gälla för ävenrättsom

januari 1999beviljas fr.0.m. 1sjukbidragtillprövning rätt somav
upphör, i principbevilja sjukbidragdå möjlighetendatumdet attt.0.m.

december 2000.den 31t.0.m.
förmånhel de aktu-ansökakunnaförutsättning för ärEn attatt om

Utredningeninformerade möjligheten.skall blirella ompersonerna
sjukpenning,fjärdedelsuppbärföreslår dedärför treatt personer som

september 1998den 30sjukbidragförtidspension eller senast
förmån ochtill helkriterier förändradeskriftligeninformeras rättom

helansökaförekommande fall,imöjlighetendärmed att, omom
försäkrings-förförutsättningförmån januari 1999. Enfr.0.m. den 1 att

under-förmån finnsbör dethelskall kunna beslutakassan attvaraom
uppgår tillarbetsförrnågan intestöd för änlag att enmersom ger

läkarutlåtande. Motarbetsförmåga, blandåttonde hel annatav
möjlighetenutlåtanden betydelse förharläkarnasbakgrund storattav
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mål-också viktigarbetsförmågans nedsättning dessaäravgöraatt en
ändrade kriterier.informationför försäkringskassans omgrupp

prövninghuruvida försäkringskassansUtredningen har diskuterat av
redan be-förmån innefatta omprövningskalltill hel ävenrätt aven

förmånhel skall innebäraförmån, ansökanviljad dvs. ävenattomom
förmån Utredningen harfjärdedelstidigare beviljad prövas nytt.tre

börförsäkringskassans prövningtill slutsatsenkommit rättenatt avse
från fjärdedels tillförhöjningförmånen, inte enbarttill hela dvs. treen

falli debör emellertid uppmärksammashel ersättning. Det att som
beviljats före den januari 1997eller sjukbidraget har 1förtidspensionen

gällde förÖvergångsbestämmelser innebär de reglergäller attsom som
skallsjukbidrag före den januari 1997förtidspension och 1tillrätt

förmånen före den januari 1997del har beviljats ltillämpas till den
ansökan har gjorts före den dagen. Dessaeller beviljats efter en som

Övergångsbestämmelser med stöd deinnebär denatt av nusom
förmånövergångsbestämmelsema ansöker hel skall vidföreslagna om

förmån få ersättning prövadhel fjärdedelsprövningen tillrätt treav
förtidspensio-gäller under förutsättningenligt tidigare regler. Det att

efterbeviljats före den januari 1997 ellereller sjukbidraget har 1nen
från fjär-inkommit före denna dag. Förhöjningenansökan treen som

föreslagnaförmån skall därefter enligt dededels till hel prövas nu
kriterierna.

kvarståendefinnas viss arbetsför-bakgrund det tordeMot attav en
förmånmåga utredningen den be-bland tidigare har heldem görsom

sig antaldömningen det kommer begränsatröraatt ettatt om personer
ersättningsnivån övergångs-höjning med stödkan ha tillrätt avsom av

bestämmelsema. 31 december 1996 det cirka 7 500Den var personer
hade fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag. Den absolutatresom

arbetsförmåga uppgårha till minstdessa tordemerparten enav en som
åttonde arbetsförmåga och kommer därför inte ha till helhel rättattav
förmån.
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Långtidssjukpenning3

Utredningens förslag: Långtidssjukpenning införs och sjukbidrag
avskaffas den 1 januari 2001. Den vid införandet det före-som av
slagna har sjukperioder sådansystemet omfattning hanav en att
eller hon enligt förslaget skall ha för långtidssjukpenning skall den

januari1 2001 övergå till långtidssjukpenning. Den har sjuk-som
bidrag vid tidpunkten för övergången till det föreslagna systemet
skall fortsätta få sjukbidrag längst till det datum då sjukbidragetsom
enligt beslutet skall Om detomprövas. vid omprövningen bedöms

arbetsfönnågan fortfarandeatt nedsatt skallär han eller hon övergå
långtidssjukpenningtill eller, arbetsfönnågenedsättningen be-ärom

stående, till förtidspension. Sjukbidrag skall under år 1999 kunna
beviljas för längst två år och under 2000 för längstsom ettsom
år. De den 1 januari 2001 har sjukbidrag eller dessförinnansom har
inkommit med ansökan förtidspension Sjukbidrag, inteen om som
hunnit föreprövas detta datum, och födda årenär 1982-1985
respektive 1937 eller tidigare, kan efter ikraftträdandetäven beviljas
sjukbidrag i anledning sin ansökan eller få sitt sjukbidrag för-av
längt. sådantEtt beslut får dock inte längre tid fram tillän dessavse
den försäkrade uppnår års19 respektive 65 års ålder. Möjlighet att
ansöka långtidssjukpenning skall finnas från ochom med den

januaril 2001.

3.1 Bakgrund

I kapitel 10 i betänkandet SOU 1997:166 har utredningen föreslagit att
ersättningsform, benämnd långtidssjukpenning,en ny skulle införas.

Långtidssjukpenning skall kunna utgå i fonn inkomstrelateradav er-
sättning och garantibelopp. Den inkomstrelaterade ersättningen skall
baseras på historiskt inkomstunderlagett och skall 80utgöra procent av
genomsnittet de två bästa de årens inkomster.av tre Garan-senasteav
tibeloppet skall i form utfyllnadutges till garantinivå,av en upp en som

beroendeär den försäkrades ålder och civilstånd. Långtidssjukpen-av
ning dag-för-dagär beräknad ersättningen avseddär tillatt utgessom
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arbets-tid,längreundersjukskrivnavarit varsmenensompersoner
lång-införandetföljdSomvaraktigt nedsatt.förmåga inte är avaven

skallsjukbidragetutredningenföreslog äventidssjukpenning att av-
skaffas.

föraktuellablirföreslagnaövergången till detvid systemetDe som
sjuk-antingenhari dagsåledeslångtidssjukpenning är sompersoner

inteersättningsfonner ärdvs.sjukbidrag,ellerpenning pemia-som
begrän-underavseddaställetikaraktärsintill att utges enutannenta

tilldettabetänkande lederkapitel i detta attframgått 1tid. Somsad av
vidannorlundadeltill viss änaktuellablir ärhärövervägandende som

föreslårUtredningenförtidspension.ersättningsformpermanent somen
försämringartill skyddövergångsreglernågra liknande motintedärför

långtidssjukpenningövergång tillersättningsnivåer vidi denna grupps
förtidspensionärer.föreslås förde somsom

Övergångsbestämmelser3.2

Övergång långtidssjukpenningtillfrån sjukpenning

varitdeninnebärlångtidssjukpenningtillförslag attUtredningens som
sammanlagtsjukperioderhafteller hari följd365 dagarsjukskriven om
övergå frånskallautomatiskt450 dagarnadeunder365 dagar senaste

lång-förreglernaenligtberäknadersättningfå sinsjukpenning till att
tillläggsunderlaghistorisktinnebärtidssjukpenning. Detta ettatt

prin-det iförmånen. Eftersomutgåendedenberäkningengrund för av
ickeberäkningssätt permanentfråga bytecip endast är ett enavavom

någrahaskälbedömning sär-utredningensenligt attersättning saknas
frånövergårnågonfalletför detÖvergångsbestämmelserskilda att
denskall allaSåledeslångtidssjukpenning.tillsjukpenning som

långtidssjuk-förkvalifikationsvillkorenuppfyllerjanuari 20011
långtidssjukpenning.sjukpenning tillövergå fråndagdennapenning

möj-gällerdetÖvergångsbestämmelsernågra närheller behövsInte
så-skallmöjlighetlångtidssjukpenning. Dennaansökaligheten att om

januari 2001.från med den 1ochståledes öppen

Övergång långtidssjukpenningtillfrån sjukbidrag

föreslagnadetövergången tillförtidpunktenviddenFör grupp som
övergången till deför hurbestämmelserkrävshar sjukbidragsystemet

till. Detskallföreslagnai detfinnsersättningsfonner systemetsom
mån und-möjligasteibetydelsefulltmeningutredningensenligt attär
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vika det nuvarande och det föreslagna ersättningssystemet tillämpasatt
parallellt. Det föreslagna bör därför kunna tillämpas såfulltsystemet ut

eftermöjligt dess ikraftträdande. Detta innebär blandsnart annatsom
ersättningsforrnen sjukbidrag bör avskaffas redan i medsamband in-att

förandet.
Eftersom sjukbidrag tidsbegränsad förmån kommer detär atten

finnas sjukbidrag löper långtidssjukpenningefter det införts.ut attsom
finns inte tillräckligaDet skäl för endast i anledning det före-att av

slagna ersättningssystemet dessa sjukbidragsbeslut förrän denompröva
tid gått såbeslutet har När har skett och till fortsatträttenut.som avser
förmån skall bestämmas bör däremot inte sjukbidragsbeslutet kunna
förlängas. Den försäkrade har sjukbidrag bör i stället arbets-som om
förmågenedsättningen kvarstår övergå långtidssjukpenningantingen till
eller förtidspension beroende huruvida arbetsförmågenedsättningenav
kan varaktig eller inte. Tid med sjukbidrag skall vid beräkningenanses

kvalifikationstid långtidssjukpenningför sådanjämställas med sjuk-av
period i 3 kap. §4 AFL. För det fall sjukbidragstagaren isom avses
stället beviljas förtidspension skall övergångenersättningen vid till
förtidspension omräknas framgår kapitel 6 i detta be-sätt som av
tänkande.

Den har sjukbidrag övergåroch långtidssjukpenningtill för-som
lorar sin till bostadsstöd i form bostadstilläggrätt till pensionärerav
BTP. Det därför nödvändigt det utredningen förordadeär sär-att av
skilda bostadstillägget långtidssjukpenningtagaretill eller ett mot-
svarande för bostadsstöd för denna träder ikraft samtidigtsystem grupp

långtidssjukpenning införs för kompensera vissa de sjuk-attsom av
bidragstagare mister sitt bostadstillägg.som

övergångenFör från sjukbidrag tillgöra ersättningsfonnatt annan
så snabb möjligt bör det inte finnas antal sjukbidragett stortsom som
löper långunder tid efter det det föreslagna införts denatt systemet

januari1 2001. Utredningen därför de sjukbidrag be-attmenar som
vilj årenunder före ikraftträdandet endast bör kunnanärmast gällaas en
kort tid. Utredningen föreslår därför de sjukbidrag beviljasatt som
under 1999 maximalt skall kunna gälla för tid två år och deen av som
beviljas under år år.2000 högst ett

Unga sjukbidragstagare

I nuvarande folkpensions- och ATP-system kan sjukbidrag och förtids-
pension från års ålder.beviljas 16 Ungdomar under år19 kommer en-
ligt utredningens förslag inte kunna få långtidssjukpenningsigatt vare
eller förtidspension. skulle därförDet kunna leda till orimliga konsek-
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för sjukbidragstagama inom denna deras sjukbidragvenser grupp om
skulle upphöra de kunde komma åtnjutandei någonutan att av annan
ersättning. Utredningen därför undantag bör föratt ett görasmenar
denna såtillvida den har sjukbidrag vid införandetatt ochgrupp ärsom

årunder 19 då sjukbidraget löper skall kunna få detta förlängtut om
kriterierna därför uppfyllda. Detsammaär bör gälla för den föresom
den l januari 2001 inkommit med ansökan förtidspensionsför-en om
mån inte före ikraftträdandet.prövats Storleken på ersättningensom
skall beräknas enligt nuvarande regler. sådanEn förlängning kan dock
aldrig längre tid till dess fyllerän år.19 Utredningenavse personen av-

i sitt fortsatta arbete frågormedatt rörande ungdomar lägga förslagser
till ersättningsfonner för denna vilka denna övergångs-gör attgrupp,
regel kan bli överflödig.

Personer årfödda 1937 eller tidigare

En genomgående utgångspunkt för övergångsbestämmelsema har varit
de födda år 1937är och tidigare såatt lite möjligt skall på-som som

verkas utredningens förslag. Detta eftersom dessa åldersgrupper iav
huvudsak inte omfattas det reformerade ålderspensionssystemet.av
Denna utgångspunkt bör gälla också sjukbidraget. Således bör den som
har sjukbidrag långtidssjukpenningennär införs och född år 1937är
eller tidigare kunna få beslut fortsatt sjukbidragett efter denävenom
1 januari 2001. Liksom för ungdomarna bör regel gälla för densamma

före den 1 januari 2001 inkommit med ansökan förtidspen-som en om
sionsförmån och inte före ikraftträdandet.prövats sådantEtt beslutsom
kan dock gälla längst till dess den försäkrade fyller år.65 På samma

försätt ungdomarna mellan 16 åroch 18 skall ersättningensom därvid
beräknas enligt nuvarande regler.

För den skall övergå från sjukpenning till långtidssjukpenningsom
föreligger inte Ävenskäl för ha särskilda regler. denattsamma ärsom
född år 1937 eller tidigare skall därför på vanligt övergå lång-tillsätt
tidssjukpenning han eller honnär uppfyller kriterierna på sjukperiodens
längd.
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ochrehabiliteringAktiv4

uppföljning

rehabilite-avskaffandeFörslagetUtredningens förslag: avom
utgå sambandskall isjukpenning i ställetochringspenningen attom

januari 1999.rehabiliteringsåtgärder skall träda ikraft den lmed
efterskall kunna fattasrehabiliteringspenningbeslutInga omnya

rehabilite-gällande beslutikraftträdandetikraftträdandet. Vid om
kvarstå enskildestill dess de löper Denskall dockringspenning ut.

rehabilitering defrågor rörandebeslut imöjlighet begära samtatt
utbildningrehabilitering högretillutökade möjligheterna genom

långtids-tilljanuari 1999. Reglernafrån denskall gälla 1 rättom
ikraft först denrehabilitering kan trädatid medsjukpenning under

skyldighetutökadeFörsäkringskassansjanuari 2001. upprättal att
medansjukfallskall gälla omedelbart förrehabiliteringsplaner nya

sådan finns,någon plan inte redanpågående sjukfall, därfördet
år frånrehabiliteringsplan inomskall ha upprättats ettsenasten

Rehabiliteringsplanerreglerna.de föreslagnaikraftträdandet somav
så ingenskall följasikraftträdandetefter sättupprättats attupp

får månader gammal. Derehabiliteringsbedömning bli äldre än sex
år fråninomikraftträdandet skallplaner finns vid ettsenastsom

sådanföremål uppföljning.ikraftträdandet bli för

Bakgrund4.1

föreslagit vissa1997:166 har utredningenkapitel i betänkandetI ll
arbetslivsinriktad rehabilitering. Utred-reglernaförändringar av om

sådan rehabi-ersättning under tidningen föreslog bland annat att som
fallpågår sjukpenning. förekommandelitering skall i form Iutges av

utgå sådanunder tid.långtidssjukpenning eller förtidspensionkan även
föreslås därför bort. VidarerehabiliteringspenningenDen särskilda tas

detrehabiliteringsplaner skallföreslog utredningen närupprättasatt
rehabiliteringsåtgärderklarlägga den enskildes behovblir aktuellt att av

på så ingenfortlöpande skall följasdessa planer sätt attattsamt upp
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rehabiliteringsbedömning fåskall bli äldre månader innan denän sex
I nämnda betänkande föreslogs också den enskildeomprövas. attovan

skall ha möjlighet begära formellt beslut frågori rörande arbets-att ett
livsinriktad ocksårehabilitering. Utredningen föreslog möjlighet fören

försäkrad frånmed ersättning försäkringskassan under det förstaatt,en
studieåret, i rehabiliteringssyfte påbörja högre utbildningar medatt

år.längre studietid än ett
kapitelI 17 i betänkande föreslog utredningen ändringar-attsamma

i rehabiliteringsreglema i lagen allmän försäkring skall kunnana om
träda ikraft redan den 1 januari 1999. Detta med undantag för de regler

hänförliga långtidssjukpenningen,till vilka tidigast kanär trädasom
ikraft den januari någral 2001. Det torde inte krävas föränd-större
ringar socialförsäkringsadministrationens ADB-system för attav
genomföra de föreslagna förändringarna. De olika delarna förslagenav
kan dock betungande för administrationen och kan därför krävavara
särskilda regler för övergången skall kunna sågenomföras smidigtatt

möjligt.som

Övergångsbestämmelser4.2

Avskaffande rehabiliteringspenning och införandeav

möjlighet begära beslut rehabiliteringsfrågoriattav

När det gäller avskaffandet den särskilda rehabiliteringspenningenav
utredningen denna ändring kan börja gälla direkt vid ikraft-attmenar

trädandet, i fall för sådana situationer där beslut rehabilite-vart om
ringspenning inte föreligger vid ikraftträdandet. De efter ansökansom
beviljats rehabiliteringspenning, och till vilka sådan ersättning fort-
farande utbetalas vid ikraftträdandet de föreslagna reglerna, börav
dock kvar rehabiliteringspenning så länge beslutet däromsom
gäller. Eftersom rehabiliteringspenning normalt utgår under högst årett
torde det endast i undantagsfall kunna förekomma uppbäratt personer
rehabiliteringspenning efter utgången år 1999.av

Det bör inte finnas några övergångsreglersärskilda för hur möjlig-
heten begära beslut från försäkringskassan frågoriatt rehabilite-ett om
ring skall genomföras. Det saknas anledning i detta hänseendeatt göra
skillnad på sjukfall börjat före eller efter ikraftträdandet, varförsom
dessa regler bör tillämpas generellt samtliga fall efter den januari1
1999.
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uppföljningochRehabiliteringsplaner
samtligaiskallrehabiliteringsplan upprättasförslagetfrågaI attomom
rehabili-behovförsäkradesdenutredabehovdå finnsdet avfall attav

få bliskallrehabiliteringsbedönming inteochteringsåtgärder att en
detfinnsomprövningföremål för ut-blimånaderäldre utan attän sex

januari1denförsäkringskassomaOmöverväganden.andraförrymme
omedel-ärendenpågåendeantalibliskulle stort1999 ettatttvungna

alladirekt omprövadessutomochrehabiliteringsplanerbart upprätta
skulle dettamånaderäldre änrehabiliteringsbedömningar är sexsom

före-med desambandiproblemadministrativa attallvarligamedföra
tillnödvändigtdetförhållande attgörinförs. Detta sereglernaslagna

Detsuccessivt. ärskerreglernaföreslagnadegenomförandetatt av
såförändringarnaföreslagna snartdevärde somnaturligtvis attstortav

anledning övervägafinnsdetfall därsamtliga atti re-tillämpasmöjligt
bedömningendendock attUtredningen gör manhabiliteringsåtgärder.

föromedelbartreglernainföramellanvälja nyaattblir atttvungen
omedelbarmedställetoch ifallmed dessaellersjukfall väntaatt

10 ikapitelianförtsSomärenden.pågåendeiplanerverkan upprätta
rehabilite-viktigtdetutredningen är att1997:166 attbetänkandet anser

försäkra-till denmed hänsynså detta,in tagenringsinsatser sätts snart
anledningfinnsdetför atttalarmöjligt. Dettahälsotillstånd, attärdes
Utredningenplan.upprättandevad gällerfallendeprioritera enavnya

föreslagnadetviktigastdetbedömningen är att sys-dendärför attgör
fallpågåenderedanfallen. Förför dedirektgångikommer nyatemet

förutfortgårehabiliteringsinsatsereventuellanaturligtvisskall som
betydelsefulltdockDetändrade reglema. ärdeinförandetefteräven av

sådan planfall däri desmåningom,såsjukfallpågåendeidet ävenatt
dock nöd-rehabiliteringsplan. Det ärföreligger,redan upprättasinte en

rehabi-hinnasig upprättafår tidförsäkringskassoma attvändigt att
behövadärför inteskallSådana planerfall.dessai varaliteringsplaner

ikraft.harreglerna trättföreslagnadeår efterförränklara attett
rehabiliterings-denkravetochomprövning senastefrågan attI om

aspektersigmånader görfår äldrebliinte änbedömningen sammasex
Utred-rehabiliteringsplaner.upprättandefrågaigällande avomsom
direkt1999januariefter den 1planer upprättatsningen att sommenar
gällerdetuppföljning. Närreglernaföreslagnadeomfattasbör omav

uppfattningutredningensdet attplanergällandeikraftträdandet ärvid
haralla dessagår krävaskäl inteadministrativa attpå grund attdet av

december31dentidigastförränbedömningarföremål förblivit nya
denförsäkringskassanintenaturligtvishindrar1999. Detta att anserom

rehabiliteringsplaneringenförändringbehovdet finns upp-att avav en
tidigare datum.redan vidrehabiliteringsplan etträttar nyen
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Utbildning rehabiliteringsåtgärdsom

Det enligtär utredningens mening också betydelsefullt de utökadeatt
möjligheterna till studier rehabiliteringsåtgärd träder ikraft så fortsom

möjligt. Detta inte minst för försäkringskassansom vid den utökadeatt
rehabiliteringsplanering skall ske efter övergången till de före-som
slagna reglerna kan in möjlighetenväga den försäkrade kan på-attav
börja högre utbildning längre år.är Förslagenän till föränd-en ettsom
ringar i detta hänseende bör därför också träda ikraft samtidigt som
övriga ändringar i rehabiliteringsreglema, dvs. den 1 januari 1999.
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inkomstutfyllnadSärskild5

inkomstutfyll-särskildansökaförslag: RättenUtredningens att om
tvingasjanuari 2001fr.0.m. den 1denad skall personer somavse

bedöms hasjukdomföljdtillanställninglämna sommenaven
vadlägredär lönenarbete änarbetsförmåga i ärannat enett

skulle innebära.förtidspension

Bakgrund5.1

denförtidspension förebeviljandegällde förEnligt de regler avsom
förtidspension tillpartiellbeviljamöjlighetfannsjanuari 19971 att

tillövergickarbetade heltid. Ende etttrots att an-person sompersoner
det tidigarebetaltlägredetta arbetekunde, änheltidsarbetenat varom

kunde fortsättasjukdom integrundeller honarbetet han avsom
inkomstbortfalldetförtidspension förmed, kompenseras somgenom

uppstod.
måni vadvid bedömninggällerjanuari 1997den 1Sedan att ar-av

förmåga för-försäkradesdenskall beaktasbetsfönnågan nedsatt attär
förekommandenormaltarbetsmarknadensjälvsörja sig ettgenom

i dettaarbete"sig själv"försörjaMed uttrycketarbete. avsesgenom
medfåoch lönheltid överensstämmersammanhang arbetaatt somen

det arbe-inomi övrigtellergällande kollektivavtal är gängse nyasom
in-till tidigareinteskall hänsyntet/yrkesornrådet. bedömningenI tas
sigfönnåga försörjakunnaförsäkradesendast till denkomst attutan

förekommande arbete.normaltpå arbetsmarknadensjälv ettgenom
föreslagitutredningen1997:166 harbetänkandet SOUkapitel 12 iI

tillstånddärmed jämställtsjukdom ellerpå grundatt avperson somen
påförsäkringens kravtill följdanställningtvingas lämna sin avmen

förtidspension,tillyrke, saknarexempelvis byteomställning, rättav
beviljan-förutsättning förinkomstutfyllnad. Enfåskall kunna särskild

i detförvärvsinkomstensärskild inkomstutfyllnadde är att nya ar-av
erhållit i förtids-skulle haförsäkrade iställetunderstiger vad denbetet

pension.
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Den särskilda inkomstutfyllnaden skall beräknas till det belopp som
den faktiska skillnaden mellan vad förtidspension skullemotsvarar en

uppgå till han eller hon istället hade beviljats sådan förmån ochom en
den faktiska eller beräknade förvärvsinkomsten i det arbete hansom
eller hon bedöms ha arbetsförmåga

Övergångsbestämmelser5.2

Utredningen möjligheten ansöka särskild inkomstut-att attanser om
fyllnad skall de fr.0.m. den 1 januari 2001 tvingatsavse personer som
länma anställning till följd sjukdom haren av men som en
arbetsförmåga i lägre betalt arbete.ett

En förutsättning för individ skall beviljas särskild inkomstut-att en
fyllnad arbetsförrnågan till följdär sjukdom varit helt eller delvisatt av
nedsatt i högre betalt arbete, eftersom bedöms haett men personen en
arbetsförmåga i lägre betalt arbete, har han eller hon ingen tillett rätt
förtidspension. För beviljande särskild inkomstutfyllnad så-krävsav
ledes till delar beslutsunderlag vid beslut förtids-stora samma som om
pension, bland det gäller läkarutlåtande.när Utredningen har där-annat
för också föreslagit beslut särskild inkomstutfyllnad skall fattasatt om

socialförsäkringsnämnd.av
framgårSom ovanstående redovisning fanns det årföre 1997av

möjlighet bevilja partiell förtidspension till den grundatt som av
sjukdom tvingats lämna högre betalt arbete kunde arbetaett men som
heltid i arbete lönenivån i detta arbete betydligt lägre.ett annat om var
De årenunder 1997-2000 bedömts ha varaktig ned-personer som en
sättning arbetsförmågan i högre betalt arbete bedömtsettav men som
ha arbetsfönnåga i lägre betalt arbete och därigenom inte varitett annat
berättigade till förtidspension, kommer således inte omfattasatt av vare
sig tidigare regler kunde till partiell förmån ellerrätt utred-som ge
ningens förslag särskild inkomstutfyllnad.om

Även kan komma i fråga för ansökan torde haom personerna som
långtidssjukskrivnavarit innan övergången till det lägre betalda arbetet,

kan det bli svårt i efterhand få fram tillförlitliga utredningar ochatt
underlag krävs för beslut särskild inkomstutfyllnad. Utöver desom om
underlag krävs för ställningstagande till förtidspensionrättsom om
skall försäkringskassan ställning till vilken lönenivå gäller inomta som
de yrkesområden den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga Jusom
längre tid har förflutit efter det den försäkrade övergått tillattsom ett
lägre betalt arbete desto svårare blir det naturligtvis få sådanaframatt
underlag. Utredningen har därför valt inte föreslå några övergångs-att
bestämmelser det gäller särskild inkomstutfyllnad.när
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Förtidspension6

vidår eller1938föddaIndividerförslag:Utredningens somsenare
ned-långvarigtvidersättningförikraftträdandet systemnyttettav

fåskallförtidspensioni formersättningarbetsförmåga har avsatt
pensionstillskottfolkpension,såomvandladetekniskt attdenna sett

för-inkomstrelateradATPtilläggspension ersättsoch allmän av
indivi-skallUtgångspunkten attgarantibelopp.ochtidspension vara

för-omräknadeDenförändras.skallintedisponibla inkomstdens
för-debehandlas sättdärefterskalltidspensionen somsamma

föddaindividerikraftträdandet. Förefterbeviljastidspensioner som
ikraft-förtidspension förebeviljatshar1937ochåren 1936 som

principiskallförmån därefterdennabeviljasellerträdandet nu-
för-beräkningengälla förATP-reglerochfolkpensions-varande av

månens storlek.

Bakgrundl

förslagitutredningen1997:166 harbetänkandet SOUikapitel 13 nyaI
förtidspension.formersättning iekonomiskberäkningregler för avav

be-januari 2001med den 1från ochersättningenskallförslagetEnligt
fallförekommandeiochförtidspensioninkomstrelateradtalas ut som

garantinivå.bestämdtillgarantibelopp enuppsom
inkomstrelateradberäkningregler förtillförslagUtredningens av

ATP-regler. Inomnuvarandefråndelarsig i fleraskiljerförtidspension
tvådehuvudregelnutifrånantagandepoängberäknassystemet en

beräknasförmånenåren ochde fyraårsinkomstemahögsta senasteav
inklusiveinkomståren15 bästamedelpoängen60 procent avavsom
föreslagnaår ålder. det64 I16 ochår mellanallaantagandepoäng av

antagandeinkomst65ersättningenbestäms procent enavsystemet som
deunderårsinkomstemafyra bästadegenomsnittetberäknad avsom

frånändrasförsäkringengrundnivån iOcksååren. nuva-senastesex -
pensionstill-ochsamtligaföri bottenfolkpensionmedrande system

lågharellerATPhelt saknarnivå för demvisstillskott ensomenupp
ersättningeninkomstrelateradedenutfyllnadsådan, till uppavrenen
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till viss garantinivå i form garantibelopp i det föreslagnaetten av sys-
Även skattereglema för förtidspensionärertemet. ändras från ett systern

med särskilt grundavdrag för folkpensionärerett SGA medger attsom
delar förmånen skattefri för förtidspensionärerär med låga ellerav
medelhöga pensionsinkomster till där förtidspensioner fulltett system

beskattas förvärvsinkomster.ut som
De relativt omfattande regelförändringarna tillsammans med prin-

cipen beviljade förmåner långsiktig karaktär inte böratt förändras iav
alltför utsträckning medför någon beräkningstor förtidspen-att ny av
sionen inte bör för dem har fått dengöras beviljad enligtsom nuvaran-
de regler. Samtidigt bör inte det nuvarande existera parallelltsystemet
med det föreslagna längre nödvändigt. Av detta skäl före-änsystemet
slår utredningen övergångsbestämmelser för födda år 1938personer
eller vid det föreslagna ikraftträdande densystemetssenare som
1 januari 2001 har förtidspension. Dessa bör få sina folkpensions-en
och ATP-fönnåner tekniskt omvandlade till inkomstrelaterad för-sett
tidspension och eventuellt garantibelopp enligt det föreslagna syste-

regler. Denna omräkning bör såmets individs disponiblagöras att en
inkomst i möjligaste mån behålls oförändrad. Eftersom individer födda
år 1937 och tidigare i huvudsak inte kommer omfattas detatt av
reforrnerade ålderspensionssystemet föreslår utredningen dessa iatt
princip lämnas helt utanför det föreslagna förtidspensionssystemet och

efter den januariäven 1 behåller2001 respektive får sin förtidspension
beräknad enligt nuvarande regler.

Övergångsbestämmelser6.2

Omräkning förtidspensioner i form folkpensions-av av
och ATP-fönnåner

Former för omräkning inkomstrelaterad förtidspensionav

Utredningens förslag: För förtidspensionär har allmänen som
tilläggspension ATP skall folkpensionen och ATPsumman av om-
vandlas till inkomstrelaterad förtidspension. Antagandeinkomsten
beräknas kvoten mellan denna och talet 0,65.som summa

Utredningens har föreslagit utgående inkomstrelateradatt förtids-
pension i det föreslagna skall 65systemet utgöra individsprocent av en
antagandeinkomst beräknad genomsnittet de fyra högsta desom av av

årens inkomster. Isenaste nuvarande ATP densex delutgörsystem av
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ocksådockIndirektinkomstrelaterad.direkt ärpensionen ärsom
delinte baradeninkomstrelaterad eftersom ärfolkpensionen en av

för det förstakompensationocksågrundskyddet utgörutan en
med viss ATPindivid ärinkomster. Förindividsbasbeloppet enav en

folkpensionutgåendesåväl ATP ersättssåledes naturligtdet att avsom
sigdetsaknar ATPdenFörförtidspension.inkomstrelaterad tersom

delbetraktasfolkpensionennaturligtdock att avsom enmer
grundnivån.

föreslagnadetvidförtidspensionärerför de syste-Genom att som
mellanATP-förmån beräkna kvotenikraftträdande har sum-mets en

erhålls antagande-den0,65taletoch ATPfolkpension samtavman
ikraftträdandet.efterfår tillgodoräkna sigdessainkomst som

och fulltfunktionfyllasedanantagandeinkomst börDenna samma
be-för demantagandeinkomsterbehandlas sätt somut somsamma
166betänkandet SOU 1997:ii kapitel 13enligt deförtidspensionviljas

inkomstrelate-deninnebär blandreglerna. Dettaföreslagna attannat
denna65beräknasskallförtidspensionenrade antagan-procent avsom

grund för beräk-tillantagandeinkomsten liggaskallVidaredeinkomst.
förtidspensionärerskall räknasålderspensionsrättdenningen somav

dels med hänsynårligenskall räknasAntagandeinkomstentillgodo. om
förändringen imed halvaprisläget, delsallmännaförändringen i dettill

inkomstnivån.den allmänna

garantinivåntillUtfyllnad

omräkning tillefterden ersättningFörförslag:Utredningens vars
garantinivågällandenår tillinkomstrelaterad förtidspension inte upp

utgå mellanskillnaden.skall garantibelopp för

utfyllnadgarantinivå till vilkenhar görsföreslagnaDet systemet enen
Även för denförtidspensionen lägre.inkomstrelateradeden är somom

får sinoch därmedikraftträdandetförtidspension förehar beviljats som
förtidspensiontill inkomstrelateradomvandladfolkpension och ATP

Även in-förtidspensionssystemnuvarandeskall denna utfyllnad göras.
pensionstillskotti formnehåller grundnivå vilken utfyllnadtill aven

folkpension och ATPpensionenden inkomstrelaterade ärgörs om
lägre.
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Särskilt övergångsvis garantibelopp

Utredningens förslag: För kompensera för avskaffandet detatt av
särskilda grundavdraget för folkpensionärer SGA skall särskiltett
övergångsvis garantibelopp utgå till vissa förtidspensionärer. Be-
loppet utgår till dem omvandling från folkpension ochsom genom
ATP till inkomstrelaterad förtidspension får ersättningen en
sådan nivå den disponibla inkomsten försämras. Det särskildaatt
övergångsvisa garantibeloppet bör bestämmas schablon såsom en

i princip ingen individ kommunalskattesats fåratt försäm-oavsett en
rad ekonomisk situation. Den utforrrmingennärmare garantibe-av
loppet bör medöverensstämma de regler kommer gälla iattsom
motsvarande situation vid avskaffandet SGA för andra folkpen-av
sionärer.

Det särskilda grundavdraget för folkpensionärer SGA delutgör en av
det samlade grundskyddet i nuvarande pensionssystem. I och med att
SGA skall avskaffas går pensionärer lågamed och medelhöga pen-
sionsinkomster miste skattefönnån. För vissa förtidspensionärerom en
blir därför den generella omvandlingen folkpension och ATP till in-av
komstrelaterad förtidspension och garantibelopp otillräcklig för att
uppnå oförändrade nettopensioner. Genom samtidigt införaatt sär-ett
skilt övergångsvis garantibelopp kan dock förlusten skattefönnånenav
kompenseras.

Som bör förtidspensionernämnts beviljadeäven före ikraft-ovan
trädandet de föreslagna ersättningsreglerna så omräkningav snart
gjorts betraktas och behandlas de förtidspensioner beviljassom som
efter det föreslagna ikraftträdande. För de individersystemets som
tidigare har beviljats förmånen det dock inte rimligtär den ekono-att
miska situationen, till exempel disponibel inkomst,mätt försäm-som

Konstruktionen SGA förtidspensionergör till cirka 3attras. av upp
basbelopp år till viss del kan befriade från beskattning. Genomper vara
avskaffandet SGA kommer beskattningen pensionsinkomsterav attav
skärpas i detta inkomstintervall. För uppnå oförändrad ekonomiskaatt
situation för dessa förtidspensionärer bör därför särskilt övergångs-ett
vis garantibelopp införas. I praktiken innebär dock den föreslagna kon-
struktionen och höjda nivån garantinivån många förtids-av att
pensionärer redan med hjälp denna skyddas från den försämringav

avskaffandet SGA innebär.som av
En rad faktorer påverkar individs disponibla inkomst. En viktigen

faktor i vilkenär grad inkomsterna beskattade. SGA innebärär att
skillnaden i disponibel inkomst mellan pensionär bor ien som en
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pensionär ikommunalskattesats ochmed högkommun enen
del pensionsinkomstenlågskattekommun mindre störreär än om en av

såför avskaffandet SGAbeskattad. Att kompensera attavvore
inte önskvärtbåda förblir litenpensionärerskillnaden mellan dessa är

kommunalskattesatsenhänsyn tilldå innebära behovdet skulle att taav
Någon omräkningtillfället borpensionären föriden kommun nysom

börAllmäntindividen flyttar.inte kunna skeskulle därefter settom
innehållaövergångsvisa garantibeloppetdet särskildautfominingen av

kompliceradeteknisktundvikamått schablonisering för attett av
sikteNaturligtvis bör schablonenenskilda fall.bedömningar i attta

ikraftträdandet skallföre och eftermellan nettoersättningenskillnaden
liten.vara

påtagliga avvikelserkomma innebäramån schablonen kandenI att
omräkningen börföre och efternettopensionmellan olika ut-gruppers

övergångsvisahögre särskildagångspunkten det äratt ga-snararevara
ökadvisserligenutgå lägre. innebärbör Dettarantibelopp än ensom
delssannolikt begränsasökningen kankostnad för systemet, men

konstruktion där kostna-träffsäker schablon, dels genom engenom en
ochtill slut helt fasaspå minskar kraftigt ochderna relativt kort sikt ut
sistpå uppfyller dettakonstruktionförsvinner. exempelEtt somen

beloppnominellt oförändradeskullenämnda kriterium utgeattvara
för-underliggandeutvecklingen dentiden reducerasöver avsom

tidspensionen.
samordningsfrågorGarantipension och1997:66I Ds attm.m. anges

utformningförslag tilli uppdrag lämnasärskild utredare skall attgesen
förövergångsvis för ålderspensionärergarantipensionsärskild attav en

för pensionärer.särskilda skattereglemaavskaffandet dehantera av
viktigtFörtidspensionsutredningen detanförtsSom tidigare ärattanser

också gälla förålderspensioner börskall gälla förden lösningatt som
Med hänsyn tillbeviljats före ikraftträdandet.förtidspensioner harsom

med tanketill förfogande ochden begränsade tid utredningen haftsom
få frågan inomi utredasärskild utredare skall uppdragatt atten

överlämnaålderspensionsreforrnen det lämpligtför attramen vore
frågan till denna utredare.
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garantinivåninförandeSuccessivt av

tillförtidspensionerförGarantinivån skallförslag:Utredningens
minskade2,4motsvarandeuppgå tillår 2001underutbetaladeogifta

År skall2001förtidspensioner.omräknadeallaår förbasbelopp per
föreslagnadeenligtbeviljadeogifta,tillförtidspensioner,för reg-

förbasbeloppminskade2,0garantinivå ärgällalema somen
så vidare20-åringar ochförbasbeloppminskade2,0519-åringar,

äldre.27-åringar ochförbasbeloppminskadetill 2,4upp
förtidspensio-År omräknadetidigaregarantinivån förskall2002

2,425motsvarandehöjas tilläldreoch28-åringarförsamtner
År omräk-garantinivån tidigareförskall2003basbelopp.minskade

tillhöjasoch äldre28-åringar mot-förförtidspensionernade samt
År garantinivån förskall2004basbelopp.minskade2,45svarande

äldreoch29-åringarförförtidspensioneromräknade samttidigare
År skall2005basbelopp.minskade2,475motsvarandetillhöjas ga-

för 29-förtidspensioneromräknade samttidigarerantinivån för
basbelopp.minskade2,5motsvarandetillhöjasäldreåringar och

höj-nämndaskallår 2005med utöverochår tillFrån 2001 ovan
prislägetallmännai detförändringarförjusteringendastningar

garantinivån justerasskallår 2006,börjanmedDärefter, en-göras.
Garanti-1997:166.betänkandet SOUi13.6.2avsnittiförslagetligt

nivåmotsvarandeuppgå till 89alltidskallgiftanivån för procent av
ogifta.för

grundnivån 2,015förtidspensionssystemet utgörnuvarandedetI
detföljdTillogifta.bruttoersättning förår ibasbeloppminskade avper

delSGAfolkpensionärer ärför storgrundavdragetsärskilda aven
genomsnittiinkomstbeskattning. Förfrånbefriad attersättningdenna

dennaskulleSGA ersätt-nettopension iuppnå utansystemettsamma
nivåår. Dennabasbeloppminskadeuppgå till 2,39behövaning av-per

31,66kommunalskattesatsgenomsnittligmedbeskattadförmånser en
procent.

betänkandetkapitel 13 igarantinivå enligtförslag tillUtredningens
ogiftaår förbasbeloppminskadeuppgår till 2,51997:166SOU per

utredningensSåledes innebärår.29-64åldrarnaiförtidspensionärer
åldrar. Attår i dessabasbeloppcirka 0,11medhöjningförslag peren

förtidspensionerbeviljadelägstanivå redanfördenna högreinföra
han-kostnadsökning. Förkraftigförhållandevis attinnebäraskulle en

såsuccessivtgarantinivån införasföreslagna högredetta bör dentera
åren 2001nås år 2005. Underbasbeloppnivån 2,5föreslagnadenatt
med halvaindexeringjustering densuccessivadenna2005till ersätter
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realinkomsten föreslagits. Under perioden 2001-2005 skallsom utöver
nämnda höjningar endast justering för förändringarovan i det allmänna

prisläget Justeringengöras. för enskilda från 27 årmotsvarar och äldre
uppräkning realt med drygt årligen vilketen procenten motsvarar ut-

fallet vid realinkomstökningar två den föreslagna realin-procent om
komstindexering i stället. Såledesanvänts påbörjas inte justeringen av
garantinivån med realinkomstindex förrän från och årsskiftetmed
2005/2006.

Individer födda år 1936 och 1937 undantas

Utredningens förslag: Individer födda åren 1936 och 1937 skall
inte beröras de föreslagna reglerna avseende ersättning lång-vidav
varigt nedsatt arbetsfönnåga. Således skall i dessa åldrarpersoner

den 1 januari 2001 redan uppbär förtidspension behållasom sin er-
sättning i form folkpension, ATP och pensionstillskott. Ocksåav

tillrätten särskilt grundavdrag för folkpensionärer SGA kvarstår
för denna fram till övergången ålderspension.tillgrupp

Även individer födda årenär 1936 och 1937 och beviljassom
förtidspension efter januari1 2001 skall få sin förtidspension beräk-
nad enligt nuvarande regler.

Enligt förslaget till reformerat ålderspensionssystem skall individer
födda år 1937 eller tidigare i princip inte beröras de föreslagnaav reg-
lema. Skälen till detta ligger bland i ikraftträdandet deannat att av
föreslagna reglerna kommer ske så inpå dennanäraatt ordinariegrupps
pensionsålder. Att då i begränsad utsträckning låta dessa berörasens av
regler gällt under så liten del den tid under vilkensom pensions-av

tjänatsrätten in inte rimligt. I linje med detta införs däreftervore de
föreslagna reglerna successivt de födda årenatt är 1938 tillgenom som
1953 den s.k. mellangenerationen får sin ålderspension beräknad
enligt nuvarande regler till allt mindre del och föreslagna regler till allt

del.större De födda årär 1954 eller får ålderspensionsinsom senare
beräknad fullt enligt det refonneradeut regler.systemets

Förtidspension försäkringsersättningär vid nedsatt arbetsför-en
måga och inte intjänad rättighet. Att inte låta dem berörasen som
endast under kortare tid tjänat in pensionsrätt de föreslagnanär reg-
lema gällt således inteär direkt tillämpligt vad gäller förtidspension.

Nuvarande regler för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga
starktär kopplade till ålderspensionsregler.nuvarande Såväl för-

tidspension sjukbidrag beräknas på ålderspensionsom sättsamma som
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tillframbosättningochinkomstergjortsantagandeefter ett omatt
förtidspen-skillnadenenda är attålderspensionsålder. Denordinarie

innebärgrundskydd. Dettahögreharsjukbidragstagareoch ettsionärer
oför-fårsjukbidragstagamaochförtidspensionärema enflertaletatt av

Endastålderspension.tillövergångenvidsituationekonomiskändrad
pensionstillskottformiersättningfårdeltill vissåtminstone avde som

1936årenföddadeinte ärSåledes börersättning.minskadfår somen
ochålderspension,ordinarietillkvartidkorthardärmedoch1937,och

alls berörasikraftträdandetvidförtidspension avbeviljatsredansom
kommerallsintede atteftersomersättning,förreglernaföreslagnadet

ålderspensionssystemet.reformeradedetberöras av
årenfödda föredeheller ärintebörskälhuvudsakligen somAv tre

ikraft-föreförtidspensionbeviljatsharinteoch 19371936 sommen
skäletförstaDetersättningsreglema.föreslagnadeberörasträdandet av

och inteförsäkringsersättningförtidspensionen enär enär trots attatt
blandintjänad annatuppfattasmångadenkanrättighetintjänad somav

Förtids-ålderspensionen.tillfinnskopplingdenanledningmed somav
ålders-förtidatillmöjlighet uttagupplevaskan avpensionen ensom

arbetsförmåga. Detnedsattdärmedochsjukdomhändelseipension av
reglerföreslagnaförmån enligtbeviljadeventuellskäletandra är att en

tillövergångentid förekortunderbetalasendast kommer utatt en
bådanaturligtupplevas attskulle kandärmeddetochålderspension att

individerenskildaFörregler.nuvarandeenligtberäknasförrnånema
si-ekonomiskadeninnebäraberäkningssättet attföreslagnadetskulle

såvälsituationenfråntidkortadennaunderpåtagligtavvikertuationen
mångaskälettredje är attförtidspensionstiden. Det avefterföre som

för-beviljatsharredanantingenoch 19371936årföddadem ärsom
läm-eller sättålderspension annatförtidagjorttidspension, uttag av

övergångsreglerövrigamedenlighetidärmedocharbetskraftennat
fåtalDetreglerna.föreslagnadeberöraskommaskulleändå inte att av

förtidspensionerasändåarbetskraftenkvarstår iindivider sommensom
föreslagnadeikraftträdandetvidredansannoliktålderårs65 avföre är

förtidspension. Atttidsmässigt,inte rentreglerna annat ennära, om
iövrigtoch iålderiandratillförhållandeidessasärbehandla samma

olyckligt.situationungefär voresamma
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7 Stimulans till aktivt liv underett

tid med förtidspension

Utredningens förslag: De föreslagna reglerna syftar till attsom
stimulera till aktivt liv för dem förtidspensioneratsett skallsom om-
fatta samtliga förtidpensionärer från och med den januari1 2001.

7.1 Bakgrund

I kapitel i14 betänkandet SOU 1997:166 har utredningen lämnat för-
slag syftar till Ökade möjligheter till aktivt liv för dem harsom ett som
förtidspensionerats. En förtidspensionär skall således kunna förvärvs-
arbeta eller på utnyttja kvarvarandesätt arbetsförmågaannat en utan att
riskera förtidspensionen dras in. Arbetsinkomsteratt förtjänassom

arbete skall dock till skillnad från i dag reducera förtidspensio-genom
Det måste positiv möjlighetsystemet för demnen. nya ses som en som

har förtidspensionerats i månden de önskaratt och kan tillvarata en
faktisk restarbetsfönnåga olika slag aktiviteter.genom av

Redan i betänkandet SOU 1997: 166 förordade utredningen ävenatt
de vid övergången till det har förtidspensionsom enligtsystemetnya
dagens skall omfattas dessasystem regler. Utredningen har dockav nya
funnit skäl på några punkteratt närmare huruvida någraöverväga sär-
skilda övergångsregler bör gälla för dem vid övergången har för-som
tidspension enligt nuvarande regler.

Övergångsbestämmelser7.2

För dem enligt vad i kapitel 6 i detta betänkande fårsom sinsom anges
folkpension och ATP omvandlad till inkomstrelaterad förtidspension

torde inte uppstå några egentliga komplikationerm.m. vid tillämp-en
ning regler gäller för dem får förtidspensionav samma be-som som
viljad och beräknad enligt de utredningen föreslagna reglerna.av
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enligtförtidspensionbeviljatshardekonsekvensEn nu-att somav
försäk-dockreglernade äromfattas attskallvarande regler nyaav

inkomstfribelopps.k.fastställamåsteikraftträdandetföreringskassan
innebärInkomstfribeloppetförtidspension.partielldå hardemför som

tjänakanförtidspensionärförvärvsinkomsterför hurgräns stora enen
förvärvsinkomsternadelreduceras. Denförtidspensionenin avattutan

för-reduceratill 80skallinkomstfribeloppet procentöverstigersom
tidspensionen.

intekommertidigareår eller1937föddaFörtidspensionärer ärsom
anled-denAvålderspensionssystemet.reformeradedetomfattasatt av

deberörasskallhellerintedeutredningenföreslår nyaningen att av
skallförtidspensionDerasförtidspension.beräkningreglerna avom

folkpensionbehåller sindeföreslåsställetIalltså inte räknas attom.
ålderspension. Detövergår iår och65fyllerdetill dessframoch ATP

dennariktigtprincipiellt ävenför sigi ochsig att sammagesgruppter
medlivaktivtlevaförtidspensionärerövriga ettattmöjligheter som
för-reduceringdock konstateraskanDetförvärvsarbete att avenm.m.

rela-medförakanförvärvsinkomster80medtidspensionen procent av
följdoch tillfolkpensionendet fallförmarginaleffekterkraftigativt att

förvärvsinkomst.reducerasgrundavdragetsärskildadetdärav även av
någonintegäller sär-förtidspensionpartiellhari dagdenFör som

medfår intjänasinkomsterhurförformellskild an-gräns stora som
någon inverkanfårdetarbetsförmågakvarvarandevändande utan attav

medförvärvatsinkomsternasigvisaskulledetpensionen. Om att
beslutetvidföreliggaintearbetsförmåga förutsattsanvändande somav

förtidspensionenföranledadockkan dettaförtidspension attpartiellom
minskas.in ellerdras

fastställas in-dockskall ettreglerna angettsEnligt de ovansomnya
förvärvsin-för hurformellinnebär gräns storakomstfribelopp ensom

förtidspensionentjäna inkanförtidspensionär utan attkomster en
reduceras.

antagandein-s.k.andel denberäknasInkomstfribeloppet avsom en
arbetsförmågadenandel skallnämndavarvidkomsten, motsvara som

iantagandeinkomstenregelförtidspension. Iinte täcks motsvararav
förvärvsin-genomsnittetföreslagnautredningendet systemet avav

åråren deinkomsthänseende fyra bästade iunderkomsterna sexav
förtidspensionärdet fallpensionsfallet. Förföregått attnärmast ensom

fastställs in-pensionsfalletlåga föreinkomsterendasteller haftsaknat
garantinivån,s.k. utgörutgångspunkt i denmedkomstfribeloppet som

ersättningssystemet.grundskyddet i det nya
reglernuvarandeenligtförtidspensionbeviljatshardemFör som

utgångspunkt i demedfastställasi regelinkomstfribeloppetmåste dock
reglerdei daggällerantagandeinkomstberälcning samtregler somom
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omvandling förtidspension enligtom nuvarande reglerav till förtids-
pension enligt de föreslagna reglerna. Det innebär således inkomst-att
fribeloppet för dem har ATP viss omfattning beräknassom såsomav en

andel genomsnittet inkomsterna för åren deav enligt dagensav som
regler skall ligga till grund för antagandeinkomsten. I de fall förtids-
pensionen inte har bestämts med tillämpning reglerna antagan-av om
deinkomst eller tilläggspensionen i fall så lågär denannat förtids-att
pensionerade blir berättigad till s.k. garantibelopp iett det föreslagna

bör dock inkomstfribeloppetsystemet beräknas motsvarande sätt
gäller för andra omfattas grundskyddetsom i detsom av systemet.nya

Om försäkrad beviljas fjärdedels förtidspensionen kan han elleren
hon emellertid alltså arbete i princip förtjänaeget inkomstgenom en
motsvarande fjärdedelar inkomstentre före pensionsfalletav utan att
förtidspensionen reduceras. Detta gäller långsiktigtäven eftersom in-
komstfribeloppet skall inkomstindexeras.

Med hänsyn till förtidspensionens karaktär inkomstbortfallsför-av
säkring kan det hävdas det i och för sigatt principielltär riktigt att
eventuella överskjutande inkomster reducerar förtidspensionen. Genom
den möjlighet föreslås för förtidspensionär undgåsom reduceringen att

förtidspensionen sådanamed överskjutandeav inkomster han ellerom
hon visar inkomsterna tjänatsatt in med endast sådan arbetsförmåga

förutsätts föreligga vid beslutetsom förtidspension uppnåsom
emellertid reglering anknyteräven tillen nuvarande regler.som Mot
denna bakgrund utredningeng det vadatt utöveranser nämntssom ovan5 inte behövs några särskilda Övergångsbestämmelser på detta område.

I nuvarande tillämpassystem praxis innebär försäkrings-en attsom
kassan vid bedömning arbetsförmågan hos förtidspensionärav bort-en

från arbetsinkomster understiger lägstaser sjukpenninggrundandesom
inkomst enligt AFL fr.o.m. den l januari 1998 skall inkomst uppgåen
till minst 243 basbeloppet förprocent berättiga till sjukpenning.av att
Detta innebär i praktiken förtidspensionäratt kan ha möjligheten att
tjäna in vissa arbetsinkomster detta inverkarutan förtidspensio-att

Detta motiveras i princip mednen. förtidspensionäratt bör kunnaen
åta sig mindre omfattande sysslor exempelvis vissa arvoderadesom
politiska uppdrag eller liknande förtidspensionenutan för denatt skull
skall dras in. En strikt tillämpning dagens kriterier för till för-rättav
tidspension skulle nämligen kunna leda till hel förtidspensionatt en
minskades vid sådanaäven relativt begränsade inkomster arbete. Detav

i dettaär perspektiv nämnda praxis måstesom ses.
Systemet med reducering förtidspension med förvärvsinkomsterav

föreslås utredningen innebärsom i och för sigav alla inkomster frånatt
och arbetsgivareen överstigersamma 1 000 kronor årsom skallper

reducera förtidspensionen, vilket enligt det redovisade skulleovan an-
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i dag. Ut-gällervadtillförhållandeiinskränkning somutgöra enses
obegränsadeprincipidessutomemellertidinnebärförslagredningens

förtidspensionbeviljatsförtidspensionärdenförmöjligheter även som
kvar-utnyttjaeller sättförvärvsarbeta annatreglerdagensenligt att
Däri-liknande.elleruppdragideellaarbetsförmågavarande genom

till-i dagdenbibehållandeförskäletegentligadetbortfaller avgenom
särskildnågon över-hellerintebehövsDärmedpraxisen.lämpade

spensionärer.förtidför dessafribelopphögregångsregel ettom
deldennaförslag i ut-utredningensdelar anserövrigagällerVad av

förtidspensionärerdagens utanomfattakunnadebörredningen att
överväganden.närmare

minsk-ellerindragningmedförändringartill systemetFörslagen av
dearbetsförmåga ochförbättringvid nyaförtidspensionerning avav

förvärvsar-med inkomsterförtidspensionenreducering avregler avom
vilandeförklaringtillmöjlighetförtidspensionmedtid samtunderbete

utred-förordasm.fl.näringsidkareför avförtidspensionen somav
tillinfördaredovisatsvadbakgrundföreslås ovanningen mot somav

år 2001.januari1denfr.0.m.förtidspensionärersamtligaför
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8 Rätt studera under tid medatt

förtidspension

ÄvenUtredningens förslag: den har beviljats förtidspensionsom
årföre 2001 skall möjlighet bedriva studier under högst 365attges

dagar. Den tid före år 2001 har bedrivit studier undersom en person
tid med förtidspension skall inte frånavräknas det antal dagar -
högst 365 han eller hon har till fr.o.m. den 1 januari 2001.rättsom-

8.1 Bakgrund

Enligt gällande kanregler förtidspensionär skyldigäven attnu en vara
genomgå rehabiliteringsåtgärder enligt 22 kap. lagen allmän försäk-om
ring AFL. Om den försäkrade giltig anledning delta ivägrarutan att
sådana åtgärder kan denne helt eller delvis tills vidare förlora sin rätt
till förtidspension. föreslårUtredningen sådan skyldighet regelatt som
inte längre skall finnas i det förtidspensionssystemet. Förtidspen-nya
sionär skall dock ha möjlighet med vissa begränsningar ansökaatt om

få del sådana åtgärder.att ta av
När det gäller påstudier initiativ finns det enligt nuvarandeeget

regler inga uttryckliga hinder för förtidspensionär bedriva dessaatten
under tid med förtidspension. Den påbörjar studier på initiativegetsom
kan emellertid föremålbli för utredning enligt kap.7 3b § AFL. Fram-
gångsrika studieresultat kan indikation det också finnsattge en om en
arbetsförmåga kan tillvara arbetsmarknaden. Om utred-tassom
ningen visar hälsotillståndet eller arbetsförrnågan väsentligt förbätt-att

kan pensionen minskas eller dras med stöd 16rats kap. 7 § AFL.av
kapitelI 15 i betänkandet SOU 1997:166 har utredningen föreslagit

förtidspensionär skall möjlighet bibehållenatt med förtids-atten ges
pension bedriva studier under högst år eller 365 kalenderdagar. Omett
studierna fortsätter i år skall förtidspensionenän förklarasettmer
vilande fr.o.m. andra studieåret och de fortsatta studierna får finansie-

med det studiesociala stödet.ras
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förtidspensio-möjlighet förutökadinnebärförslagUtredningens en
nuvarandejämförelse medviddock,aktiva. kanDetnärer att envara

bedrivamöjligheternaiinskränkninginnebäraregler, attäven en
bedrivs medintede fall studiernaförtidspension imedunder tidstudier
studiemedel.tillgäller förde kriterier rättframgång enlighet medi som

bedrivamöjligheternainskränkning imån förslaget attdenI är en
studeran-olikamotiveraddennautredningenstudier attavvaraanser
likartadeunderstudiernabedrivaskallmöjligtså långtdegrupper som

förhållanden.ekonomiska
medunder tiddenbegränsning förföreslår vissUtredningen somen

års utbildninggenomgåttlångtidssjukpenningsjukpenning och ett som
längresammanhängandeingår idennarehabiliteringsåtgärd och ut-en

finansierasskall sättrehabiliteringsplanenenligt annatbildning som
ohälso-efter detavbrutitsstudierstudieåret. dessaOmandra attfr.o.m.

frågaistudieåret, skall inteförstafinansierat detförsäkringen personen
år, eller honhanytterligareförtidspensionen underfå behålla ett om

förtidspension. Imedtidunderfullfölja studiernaför avsikthar att
återupp-studiernavilandeförklarasförtidspensionenfall bördessa om

förtidspension.medunder tidtages
tillanmäla dettaskyldigföreslåsstudierpåbörjarDen attvarasom

beslutdärefter fattaskallFörsäkringskassanförsäkringskassan. om
med bi-studierbedrivaförsäkrade hartid den rättunder vilken attsom

underbedrivitsredan harstudiereller,behållen förtidspension ettom
vilande underskallförtidspensionenutsträckningår, i vilken varasom

påverkar istudiernaOmfattningenstudierna.för de fortsattatiden av
exempel-denvilande,skallförtidspensionenvilken grad somvarasom

hälften.vilande tillförtidspensionfåskall sinhalvtid,vis studerar
påbörjarhonhan ellerförsäkringskassantillnågon anmälerinteOm att
tidvilkenbeslut underfattaförsäkringskassanskallstudier somom

redanstudiernastudietiden. Omunderskall betalasförtidspension ut
får härom,informationförsäkringskassanårpågåtthar närän ettmer

studieåret deivilande fr.o.m. andra ävenförtidspensionenskall vara
börverkan. Däremotmed retroaktivbeslutfall det innebär personen

harFörsäkringskassantid.återbetalningsskyldig för förfluteninte bli
medskallförtidspensionentillställning omprövasdock att ta an-om
fullgjortförsäkrade hardenbedrivitsstudier harledning utan attattav

till kassan.anmäla dettasin skyldighet att
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Övergångsbestämmelser8.2

Utredningen det viktigt de redanäven förtidspen-att äranser vara som
sionerade vid övergången till år 2001 skall ökadeett nytt system ges
möjligheter till aktivitet, bland bedriva studier. Nu-annat attgenom
varande förtidspensionärer bör därför omfattas regler deav samma som

beviljas förtidspension efter införandet detsom systemet.av nya
En viktig fråga vid ställningstagande till Övergångsbestämmelser är

huruvida studier har bedrivits före år 2001 skall ingå i de 365som
dagar förtidspensionären har behålla sinrätt pension, ellerattsom om
2001 skall det åretförsta då studier skall frånavräknas dessavara
dagar. Utredningen har kommit till den slutsatsen Övergångsbe-att
stämmelsema inte bör innehålla någon retroaktivitet så studieratt som
har bedrivits före år 2001 skall avräknas från de 365 dagar densom
förtidspensionerade har till enligt det föreslagnarätt Utred-systemet.
ningen inte det lämpligtär avräkna tidigareatt studier dåanser att
dessa har bedrivits under de förutsättningar gäller enligt nuvarandesom
regler. Det kan exempelvis innebära studier kan ha bedrivits enbart iatt
syfte aktiv ha mål påatt visa studieresultatutan att ochvara attsom

kan därför ha blivit informerad "icke framgångsrikapersonen attom
studier påverkarinte hans eller hennes till förtidspension.rätt I detta
ställningstagande har beaktatsäven de har förtidspensioneratsatt som
enligt nuvarande regler härigenom kan komma i bättre läge deänett

förtidspensioneras i framtiden då de kan bedriva studier undersom tid
med förtidspension år längre vadänett skulle fallet.som annars vara
Utredningen dock den bedömningengör det få förtidspensionäreräratt

bedriver sådana studier kommer omfattas desom attsom av nya reg-
lema.

När det gäller studier återupptas under tid med förtidspensionsom
och tidigare har ingått i rehabiliteringsplan i vilken det framgårsom en

det första året skall finansierasatt med sjukpenning och därefter in-av
dividen själv, sådanatorde fall ovanliga med gällande regler.vara nu
Om de skulle förekomma bör gälla försäkrade skall infonne-att vara
rade följderna studierna avbryts redanattom överenskommelsennärav
i rehabiliteringsplanen träffas mellan försäkringskassan och den försäk-
rade. Utredningen har därför kommit till den slutsatsen heller föratt
dessa bör det förekomma någon form retroaktivitet.av

År 2001 bör således för tidigareäven förtidspensionärer detvara
första år studier avräknas från de 365 dagar förtidspensionä-som som

maximalt har till förfogande.ren
I likhet med vad bör gälla för övriga förändringar vid övergångsom

till förtidspensionssystemett börnytt de har förtidspensioneratssom
med stöd nuvarande eller tidigare regler på tydligtav och i godsättett
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på-kanregeländringardeinformerasgenomförandet,tid före somom
särskiltnaturligtvisinformationtydlig ärEnrättigheter.derasverka

gällerdetenskilde. Närdenställer kravförslagenfallviktig i de som
försäk-skall denförtidspensiontid medunderstuderamöjligheten att

avsiktförhareller honhan attförsäkringskassantillanmälarade att
förbeslutfattadärefterskallFörsäkringskassanstudier.bedriva om

bibehållen för-medstudierbedrivahar rätttidvilken attpersonensom
för-tidpunktvilkenfr.o.m.fall,förekommandeioch,tidspension som

vilande.skalltidspensionen vara
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9 Koppling till det reformerade
ålderspensionssystemet

Utredningens förslag: Med anledning det refonnerade ålders-av
pensionssystemet ålderspensionsrättskall det fastställas för för-en
fluten tid årför födda 1938 eller eller harärpersoner senare som
varit förtidspensionärer eller sjukbidragstagare innan det föreslagna
förtidspensionssystemet träder i kraft januari1 2001.

9.1 Bakgrund

Det reformerade ålderspensionssystemet bygger livsinkomstprin-
Ålderspensionencipen. för viss individ skall i princip bestämmasen av

samtliga de inkomster han eller hon har tjänat in i yrkesaktiv ålder.som
Under den yrkesaktiva tiden tillgodoräknas ålderspen-den enskilde en
sionsrätt motsvarande 18,5 de intjänade pensionsgrundandeprocent av
inkomsterna.

I kapitel 16 i betänkandet SOU 1997:166 har utredningen föreslagit
förtidspensionärer skall tillgodoräknas ålderspensionsrätt enligtatt en

ovanstående princip. förtidspensionerasPersoner efter det före-som
slagna förtidspensionssystemets ikraftträdande år 2001 skall fort-
löpande tillgodoräknas ålderspensionsrätt motsvarande 18,5 procent av

pensionsgrundande inkomst, motsvarande utgående inkomstrelate-en
rad förtidspension. åldrarna årI också19-59 skall de tillgodoräknas en
ålderspensionsrätt motsvarande 18,5 pensionsgrundandeprocent ettav
belopp, motsvarande skillnaden mellan å utgåendesidan inkomst-ena
relaterad förtidspension åoch andra sidan antagandeinkomsten. före-I
kommande fall skall förtidspensionärer ålder tillgodoräknasoavsett
ålderspensionsrätt motsvarande 18,5 utgående garantibe-procent av
lopp.
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ellerfödda 1938demFör är senaresom

omfattasi princip inteår tidigare kommerfödda 1937 ellerPersoner att
få hela sinålderspensionssystemet. De kommerdet reformerade attav

för folk-utgångspunkt i nuvarande reglerålderspension beräknad med
fastställabehovfinns det ingetdet skäletpension och ATP. Av attav

ålders-i dennaförfluten tid förnågon ålderspensionsrätt för personer
åren 1938-1953 den s.k.föddakommerDäremot personergrupp.

ålderspen-reformeradeomfattas detdelvismellangenerationen att av
årföddainkomstrelaterad pension. Personeravseendesionssystemet

ålderspension beräknad enligtfå hela sin1954 eller kommer attsenare
år 1938 ellerföddaregler. Förde reformerade systemets sena-personer

eller sjukbidragstagarevarit förtidspensionärereller harärre som
måstekraft detträder iförtidspensionssystemetinnan det föreslagna

förfluten tid.ålderspensionsrätt försåledes fastställas en

Ãlderspensionsrätt förfluten tidför

Ålderspensionsreformen i de ak-för förtidspensionärerinnebär detatt
ocksåålderspensionsrättmåstefödelseårgångarna fastställastuella en

ålderspensions-måste fastställasår Således detoch tidigare.för 2000
före-ikraftträdandet detvidför förfluten tid förrätt avsompersoner

haft förtidspensiontidigare harhar ellerslagna förtidspensionssystemet
harsak gäller för democh Sammai form folkpension ATP. somav

folkpension och AIP.sjukbidrag i formeller tidigare har haft av

Ãlderspensionsrätt tillför tiden fram

ålderspensioneringen

mån till-i möjligastedet finns intresseUtredningen ett attatt avanser
också förföreslås föreslagna demde regler för detlämpa systemetsom
ikraftträdandevid föreslagnahar förtidspension det systemetssom en

år Således innebär dessakrävs bestämmelser2001. att personersom
också framåt, såålderspensionsrätt för år ochkan tillgodoräknas 2001

länge sin förtidspension.de har kvar
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Övergångsbestämmelser9.2

Ålderspensionsrätt för dem har haft förtidspensionsom
eller sjukbidrag före år 2001

Utredningens förslag: Personer har haft ATP-förmån i formsom en
förtidspension eller sjukbidrag före januari1 2001 skall tillgodo-av

räknas pensionsgrundande inkomst motsvarande ATP-poängenen
adderad med talet och därefter multiplicerad med basbeloppet.ett
Detta skall gälla för årvarje före år 2001 dessa varitsom personer

år59 eller sådanaFör år i förfluten tid de aktuellayngre. som perso-
varit år60 eller äldre skall den pensionsgrundande inkomstennerna

uppgå till 65 det fulla beloppet. Om förtidspensions-procent ellerav
sjukbidragsförmånen varit partiell eller utgått endast under del av
året skall justering ålderspensionsrätten ske i enlighet med detta,av
på motsvarande i det föreslagnasätt systemet.som

Däremot bör inte under år 2000 eller dessförinnanpersoner som
har haft förtidspension eller sjukbidrag i form enbart folkpensionav
och pensionstillskott få någon ålderspensionsrätt tillgodoräknad.

Bakgrund

För kunna tillgodoräkna ålderspensionsrättatt för visst år i för-etten
fluten tid för vid ikraftträdandet det föreslagna för-personer som av
tidspensionssystemet eller tidigareär har varit förtidspensionärer eller
sjukbidragstagare och födda 1938är eller måste det isom senare- -

första fastställas pensionsgrundandeett steg inkomst elleren ett pen-
sionsgrundande belopp. I tillgodoräknasnästa själva ålderspen-steg
sionsrätten motsvarande 18,5 denna inkomst. Den pensions-procent av
grundande inkomsten eller det pensionsgrundande beloppet bör
grundas de folkpensions- och ATP-fömiåner faktiskt har be-som
talats de aktuella åren. Beräkningenut bör dessutom i möjligaste mån
ansluta till den beräkning antagandeinkomsten föreslås för detav som

Ålderspensionsrättenföreslagna förtidspensionssystemet. för ATP-
fömiåner bör ansluta till reglerna för pensionsrätt för inkomstrelaterad
förtidspension i det föreslagna medan pensionsrätten försystemet,
folkpensionsfönnåner bör ansluta till reglerna för pensionsrätt för
garantibelopp.

Enligt utredningens uppfattning finns det i princip två olika sätt att
till förväga i efterhand bestämmaatt pensionsgrundande in-en

komsten för den inkomstberoende ATP-fömiånen för förfluten tid. Det
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först be-tidår förflutenirespektiveförtillvägagångssättet är attena
sedanochoch ATP:nfolkpensionenutbetaldadenräkna summan av

denkombineradetta sätt0,65. Genommedbeloppet attdividera
med denATP-förmånen ersätt-ochfolkpensions-utbetaldafaktiskt

förtidspensionssystemetföreslår detförutredningenningsnivå nyasom
till-andraDetnominellaiantagandeinkomst termer.fiktivbestäms en

frånutgå dentidår förflutenirespektiveför an-vägagångssättet är att
förtidspen-beviljandetvidfastställdesATPinomtagandepoäng avsom

medantagandepoängenadderaGenomsjukbidraget.eller attsionen
förstamotsvarande detförvärvsinkomstertidigarefångastalet ävenett

GenomATP.tjänat attharför dem summan avinbasbeloppet som
förbasbeloppetmedmultiplicerastaletochantagandepoängen ett

antagandeinkomstfiktivframfårtidförflutenår irespektive enman
nominellaiuttryckt termer.

storlekenalternativförstnämnda är attmed detnackdelEn
storlekenocksådärmedochindivid,vissförålderspensionsrätten en

beroendeblirålderspensionen,inkomstrelaterade avkommandeden
Orsakenförtidspension.medtidencivilstånd underhennesellerhans

förhållan-identiskaövrigtvid ifå betydelseskullecivilståndettill att
förvarit högrehartidigarefolkpensionsförrnånen och ävenärden är att

utgångspunk-principiellafrångifta. Detförogifta/ensamstående ärän
individuellt be-dengenomslagfårcivilståndetönskvärtinte attter

föreslår utred-skäletdetålderspension. Avinkomstrelateraderäknade
fast-vidskall tillämpastillvägagångssättetsistnämndadetningen att

inkomst.pensionsgrundandedenställandet av
intressefinnsdetutredningen ettatthartidigare nämntsSom anser

föreslås för detreglermån tillämpa nyamöjligastei somsammaattav
det före-vidförtidspensionredan harockså för dem ensystemet som
haft för-hartidigareellerår 2001ikraftträdandeslagna somsystemets

Iellerår 1938föddaochsjukbidrag äreller senare.tidspension som
föreslår utredningen1997:166 attSOUbetänkandet perso-16 ikapitel

årikraftträdandedetefterförtidspensioneras systemetsnyaner som
inkomstrelate-utgåendeålderspensionsrätttillgodoräknasskall2001

Iantagandeinkomsten.motsvarande 65förtidspension, procentrad av
tillgodoräknasdärutöverförtidspensionärerskallår19-59åldrarna en

antagandein-procentenheter35resterandeålderspensionsrätt av
ålderspen-garantibelopputgåendeskallåldraralla ävenkomsten. I ge

sionsrätt.
möjligtutsträckningsåiefterliknasregler börOvanstående stor som

föreslagnadetinnan systemetsförtidockså förflutenför sompersoner
föreslåssjukbidrag. Dettaellerförtidspensionhaftharikraftträdande

ATP-fönnånhaftharbland dessadeske ensomatt personergenom
ATP-motsvarandeinkomstpensionsgrundandetillgodoräknas en
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adderad med taletpoängen och därefter multiplicerad med basbe-ett
loppet årför varje till och årmed 2000 de varit år59 eller Isom yngre.

åldrardessa blir därmed den pensionsgrundande inkomsten identisk
med tänkt antagandeinkomst. sådana årFör i förfluten tid deen som
aktuella varit år60 eller äldre skall den pensionsgrundandepersonerna
inkomsten uppgå till 65 det fulla beloppet, då såledesprocent av
pensionsrätten tillgodoräknas på belopp utgåendemotsvarandeett
förmån. Om förtidspensions- eller sjukbidragsförmånen varit partiell
eller utgått endast under åretdel skall ålderspen-justeringav av
sionsrätten ske i enlighet påmed detta, motsvarande i det före-sätt som
slagna systemet.

Ålderspensionsrätt på inkomstrelaterad förtidspension

Till följd övergångsbestärnrnelsema inom ålderspensionsrefonnenav
får ovanstående förslag till beräkning ålderspensionsrätt för för-av
fluten tid betydelsestörre övergångenvid till detäryngre personen
föreslagna år 2001. Den äldsta födelseårgången berörssystemet ärsom
de föddes år 1938 och årunder 2001 fyller 63 år. Dessasom som
kommer få fyra tjugondelar sin ålderspension enligt det refonneradeav

regler och tjugondelar enligt folkpensions- ochsystemets ATP-sexton
Andelen ålderspensionreformerad ökar med tjugondesystemet. fören

varje födelseår. fårExempelvis de årföddes 1941 ochsenare som som
år 2001 fyller år60 sju tjugodelar refonnerad ålderspension och tretton
tjugondelar folkpension och ATP.

ålderspensionsrättIngen för enbart grundnivå

Utgångspunkten för utredningens förslag till Övergångsbestämmelser är
i denna del de nuvarande förtidspensionärema i princip fåskallatt
oförändrade ekonomiska villkor. I vissa delar föreslås dock positivaatt
förändringar skall omfatta demäven redan förtids-systemet ärav som
pensionerade det föreslagnanär träder i kraft. Det gäller blandsystemet

höjningen nivån på gmndskyddetannat och förtidspensionenattav
skall räknas med den reala inkomstutvecklingen bland de förvärvs-upp
arbetande. Utredningen dock den bedömningengör det inte möj-äratt
ligt konstruera övergångsbestämrnelsema på sådantatt allasättett att
förslag innebär förbättringar också retroaktivt skallsom systemetav

dem redan förtidspensioneradeär medan förslag kangynna som som
innebära viss försämring inte skall genomföras retroaktivt.en
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haft för-hartill demålderspensionsrätttilldelaretroaktivtAtt som
förförutsättningATPi formsjukbidrag äreller atttidspension enav

skallålderspensionssystemetreformeradedetlivsinkomstprincipen i
Även ålderspen-önskvärtsigdet iupprätthållas. attkunna gevoreom

påförtidspensioneradevariteller harockså till dem ärsionsrätt som
gjortutredningenikraft, harträdergrundnivå detinnan systemetnya

retroaktivangelägetlikaintedetavvägningen attärden geatt som
fönnån.inkomstrelateraduppbärtill demålderspensionsrätt som

så förtids-konstureratförtidspensionssystemet är attnuvarandeDet
kommerålderspensiondeni princippensionen motsvarar personensom
låg ellerhardenålderspension. Förgår ihonfå ellerhannär somatt
med för-tidpensionstillskott underutgår däremotATPingen extraett

Garantipensio-ålderspensioneringen.vidbortfallervilkettidspension
ålderspen-denålderspensionssystemetreformerade motsvarari detnen

haft för-hartill demutbetalasreglernuvarandeenligtsion somsom
ålders-ÖvergångsbestämmelserAvsaknadentidspension. gersomav

innebäraintedärförgrundskydd kommerutgående attpensionsrätt
gälldedeellernuvarande reglertillförhållandeförsämring inågon som

frånheller bortsegår inteDetförtidspensionen. attbeviljandetvid av
grundnivåförtidspensionärerförålderspensionsrättretroaktivatt en

Ut-förtidspensionssystemet.kostnader förökadeockså skulle innebära
framför alltskallförtidspensionsystemtillförslagredningens nytt ses

i fram-förtidspensionerasför demsammanhållet systemett somsom
tilldirektiven finnsenligtinom definansierasochtiden ramar somsom

förfogande.
skallintedetföreslår utredningenbakgrund härav attMot ges

för demtidförmån förflutenutgående förålderspensionsrätt som
grundnivå.påförtidspensionhafthar eller har
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Ålderspensionsrätt för dem har förtidspension ellersom

sjukbidrag den januari1 2001

Utredningens förslag: Personer vid det föreslagna ersättnings-som
ikraftträdandet den januari1 2001 har förtidspensionsystemets en

eller sjukbidrag skall få befintliga förmån såsin omvandladett att
folkpension, pensionstillskott och ATP inkomstrelateradersätts av
förtidspension garantibeloppoch enligt det föreslagna systemets

Såregler. länge dessa förtidspensionärer fåskall deärpersoner
ålderspensionsrätträkna sig till godo fullt enligt regleruten samma

skall gälla för dem beviljas förtidspension enligt de före-som som
slagna reglerna.nya

vid det föreslagnaPersoner ersättningssystemets ikraftträdandetsom
den januari har förtidspension1 2001 eller sjukbidrag skall enligtetten
utredningens förslag fåi kapitel 6 i detta betänkande sin befintliga för-
mån såomvandlad folkpension, pensionstillskott och ATP ersättsatt av
inkomstrelaterad förtidspension och garantibelopp enligt det föreslagna

regler.systemets
Så länge dessa förtidspensionärer, normalt fram tillärpersoner

övergången ålderspensiontill uppnådda år, föreslåsi samband med 65
fåde räkna sig till godo ålderspensionsrätt utgångspunkt frånmeden

den inkomstrelaterade förtidspension och eventuella garantibelopp som
Ålderspensionsrättenräknas fram enligt föreslås beräknas fullt utovan.

enligt regler skall gälla för dem beviljas förtidspen-samma som som
sion enligt föreslåsde regler i betänkandet SOU 1997:166. Exem-som
pelvis bör årligenantagandeinkomsten räknas dels med hänsyn tillom
förändringen i det allmänna prisläget, dels med halva förändringen i
den allmänna inkomstnivån.
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på10 Krav bosättning

Enligt reglerna i lagen allmän försäkring sjukbidrag eller för-utgesom
tidspension i form folkpension till den bosatt utomlandsärav som
endast denne svensk medborgare dessutom berättigad tillär ärom som
allmän tilläggspension. Vidare gäller folkpensionen sådanti fallatt ut-

förhållandei till ATP-år.antalet Till följd reglerna i EG-förord-ges av
ningen 1408/71 och i den nordiska konventionen den 15 juni 1972 om
social trygghet såvälemellertid i dag 30-delsberäknadexporteras som
40-delsberälcnad folkpension och pensionstillskott inom EU/EES till
såväl svenska medborgare medborgare i land inom EU/EES-annatsom
ornrådet. tillExport del andra länder sker vidare grund andraen av
konventionsförpliktelser.

Som redovisats i kapitel i betänkandet22 SOU 1997:166 har utred-
utgångspunktningens vid utformningen grundskydd för förtids-ettav

pensionärer varit förtidspensionärer bor i Sverige skallatt som vara
garanterade viss minsta inkomst för sin försörjning. Rätten tillen er-
sättning i forrn garantibelopp därför i princip oberoende för-ärav av
säkringstid utgår såledesoch ersättningen hänsynstagande till bo-utan
sättningstid till den bosatt i Sverige och har beviljats förtidspen-ärsom
sion. Däremot kommer garantibelopp inte till någon del till denutges

bosatt utomlands. innebärDetta exempelvis förtidspen-är attsom en
sionär flyttar till land och inte någonhar till in-rättett annatsom som
komstrelaterad förtidspension kan komma stå försörjningatt utan om
det landets lagstiftning inte någottill grundskydd.rättnya ger

Ersättningen till dem har beviljats förtidspension enligtsom nu-
varande regler kommer för de allra flesta omvandlas till inkomstre-att
laterad förtidspension sådanoch, ersättning saknas eller understigerom

viss nivå, garantibelopp. Garantibelopp såledeskommer utgåen att
mångatill demäven i dag har förtidspension i form folkpen-av som av

sion. Det förtjänar dock den del folkpensionennämnasatt att ut-som
huvudförrnånen utgårgörs och till dem i dag har tillrättav som som

tilläggspension i princip kommer omvandlas till inkomstrelateradatt
förtidspension, i princip exportabel i alla situationer.är Densom som

bosatt utomlandsär eller kommer flytta fårutomlands och sin folk-att
pension omvandlad till garantibelopp riskerar dock ställas för-att utan
sörjning följd införandet de föreslagna reglerna. För dessasom av av
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de föreslagnaikraftträdandetdem vidfall förfall eller i vart avsom
föreliggerbehovbörutomlandsreglerna bosatta övervägasär avom

Övergångstid får möjlig-underdessamedgerregler att engruppersom
föreslagna reglema.sig till dehet att anpassa

JBL/gå
gasa

OCKYOV
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