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Till statsrådet

Maj-Inger Klingvall

Genom beslut den 13 juni 1996 bemyndigade regeringen det statsråd
har till uppgift föredra ärendensom att rörande allmän försäkring med

vissa undantag tillkallaatt särskild utredare med uppdragen göraatt
översyn för efterlevandepensionsystemeten av och lämna förslagatt

till konstruktion efterlevandepensioneringen.ny Medav stöd dettaav
bemyndigande förordnade statsrådet Maj-Inger Klingvall den 21 au-
gusti l996 hovrättslagmannen Lars Göran Abelson särskild utre-som
dare.

Utredningen har antagit utredningen S 1996:04namnet efter-om
levandepension.

Som sakkunniga har fr.o.m. den 1 oktober 1996 medverkat depar-
tementssekreteraren Gudrun Ehnsson, Socialdepartementet, numera
hovrättsrådet Cecilia Gilljam, avdelningsdirektören Cecilia Johans-

Riksförsäkringsverket, departementsrådetson, Håkan Martin Rahm,
Socialdepartementet och dåvarande departementsrådet i Socialdepar-

hovrättsrådettementet, Mona Wildig.numera
Som har fr.o.m. denexpert 24 februari 1997 medverkat utrednings-

sekreteraren Olof Johansson, Sveriges Pensionärsförbund.
Sekreterare har fr.o.m. den l september 1996 varit hovrättsassesso-

Karin Mårtensson och Ingela Sundin.rema
Utredningen har under arbetet biträtts med kostnadsberäkningar av

byrådirektören Hans Karlsson, Riksförsäkringsverket.
Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande Efterlevande-

pension anpassning till det reforrnerade ålderspensionssystemeten-
SOU 1998:120. I betänkandet läggs förslag till anpassningen av

för efterlevandepensionsystemet till det reformerade ålderspensions-
De reglernasystemet. redovisas i förslag tillnya lag efterle-ett om

vandepension träda i kraft den januari1som 2001.avses
Formellt utredningenär uppdrag för Larsett Göran Abelson som

särskild utredare. Arbetet har emellertid utförts i samrådnära med de
sakkunniga och med också tillexperten, alla delar ställt sig bak-som

de redovisade förslagen ochom övervägandena. Detta har markerats
betänkandet avfattatsattgenom med användning vi-form.av



Utredningens arbete härmedär avslutat.

Malmö i september 1998

Göran AbelsonLars

/Karin Mårtensson
Ingela Sundin
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Sammanfattning

Uppdraget

Riksdagen har fattat beslut ålderspensione-föratt ett nytt systemom
ring skall införas i Sverige. Ett syfte ålderspensionsreforrnenmed har
varit skapa från andraatt socialförsäkringsgrenarett ålders-avskilt
pensionssystem. Reformen innebär grundläggande förändringar av
den inkomstgrundade ålderspensionen och grundskyddet. Vår hu-av
vuduppgift har varit för efterlevandepensionatt tillsystemetanpassa
det reformerade ålderspensionssystemet.

Vi har enligt direktiven haft tilläven uppgift utvärde-göraatt en
ring de nuvarande reglemas funktion. Den bedömning viav har kun-

grundvalgöra bl.a.nat från Riksförsäkringsverketrapporterav är
de nuvarande reglerna, däriatt inkluderat änkepension enligt över-

gångsregler, fungerartillfredsställande. vårtI uppdrag har ingåttäven
analysera det nuvarande efterlevandepensionssystemetatt i syfte att

bedöma det finns skäl förändra villkoren föratt till efterle-om rätt
vandepension eller för beräkning sådan pension. Mot denna bak-av
grund har vi övervägt och kommit fram till förslag till vissa föränd-
ringar gällande regler inte direkt betingadeär ålderspen-av som av
sionsreformen.

Principiella utgångspunkter

Efterlevandepension enligt nuvarande reglerutges i form barnpen-av
sion, omställningspension, förlängd omställningspension, särskild
efterlevandepension och änkepension enligt övergångsregler. Våra
förslag innebär tillrätten samtligaatt dessa fönnånsformer skall fin-

kvar inomäven efterlevandepensioneringnas haren anpassatssom
till det reformerade ålderspensionssystemet. Vi har emellertid i sam-
band med vi övervägt utformningenatt den särskilda efterlevande-av
pensionen ifrågasatt denna förmånsform bör finnas inomom ramen
för den allmänna efterlevandepensioneringen. Vi har dock med hän-

till direktivens utformningen funnitsyn det ligger utanför vårtatt
uppdrag lämna något konkretatt förslag avskaffande denettom av
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särskilda efterlevandepensionen, vi framhåller särskilt viktenmen av
frågan avskaffa denna pensionsform blir föremålatt för fortsattattom

utredning.
Såväl efterlevandepension ålderspension och förtidspensionsom

består enligt nuvarande regler folkpension och viss del denav en av
ATP den avlidne tjänat in. ålderspensionsreformenGenomsom
kommer den nuvarande konstruktionen ålderspensionmed i form av

Ålderspensione-folk- och tilläggspension inte längre finnas kvar.att
ringen kommer bli självständigt beståkommeratt ett system attsom

inkomstgrundad ålderspension och garantipension. in-Denav en en
komstrelaterade pensionen kommer påberäknas grundval helaatt av
livsinkomsten och inte enligt påATP-systemet grundval in-som av
komster under de 15 bästa åren och där det tillräckligt årsmed 30är
pensionsrätt för oavkortad ålderspension. Vidare ålderspen-kommer
sionen beräknas inkomsterna från den förstaatt kronan och inte

enligt nuvarande regler enbart de inkomster överstigersom ettsom
basbelopp.

Förtidspension skall enligt de riksdagen riktlinjerna förantagnaav
reforrnerad förtidspensionering beräknas enligt principerandra änen

vad gäller enligt nuvarande regler. förAvgörande beräkningensom av
förtidspension kommer inte längre pensionsunderlag iatt ett utanvara
stället den försäkrades genomsnittliga inkomster under begränsaden
tid före dödsfallet.

Enligt nuvarande regler beräknas de inkomstgrundade förmånerna
inom efterlevandepensioneringen viss andel den avlidnessom en av
på visst beräknade förtidspensionsätt ålderspension.eller Inkomst-

ålderspensiongrundad och förtidspension kommer emellertid fram-i
tiden sannolikt beräknas enligt helt olika principer.att En grundläg-

frågagande vi denna bakgrund haft ställning tillmot ärsom att ta
vilka principer bör ligga till förgrund beräkningen inkomst-som av
grundade efterlevandeförrnåner efter anpassning till de beskriv-en nu

förändringarna.na
Det främsta syftet med efterlevandepensionering vårenligtären

uppfattning någoni utsträckning det inkomstbortfallatt ersätta som
kan uppstå då make eller förälder dör. Vid bedömningen huren ettav
sådant inkomstbortfall skall vår utgångspunktharmätas varit att
samtliga former efterlevandepension, förutom änkepension enligtav
Övergångsbestämmelser, skall kunna beräknas utifrån under-samma
lag. Vi har fleraövervägt olika möjligheter, grunda beräk-t.ex. att
ningen den avlidnes faktiska förvärvsinkomst omedelbart eller
under viss kortare tid före dödsfallet. Vi har även övervägten att ta
hänsyn till förväntad inkomst enligt vad gäller för beräkningen som

sjukpenninggrundande inkomst. Vi har emellertid funnitav att en
beräkning grundar sig på den avlidnes inkomster i anslut-närasom
ning till dödsfallet inte i alla situationer måttlämpligt på detär ett
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inkomstbortfall dödsfallet inneburit. Beräkningen bör i ställetsom
grundas inkomsterna under längre tid före dödsfallet. Valet haren
därmed vårenligt uppfattning stått åmellan sidan det underlagena

föreslagits Förtidspensionsutredningen Ohälsoförsäkringensom av -
Trygghet och aktivitet, SOU 1997:166, vilket innebär efterlevan-att
depension skulle beräknas grundval medeltalet inkomsternaav av
under de fyra bästa årende före dödsfallsåret, ånärmast ochav sex
andra sidan pensionsunderlag, varvid den avlidnes livsinkomstett
skulle komma ligga till grund för beräkningen efterlevandepen-att av
S10I1.

Vi har funnit efterlevandepensioneringen haratt olika sätt sam-
band bådemed förtidspensioneringen ålderspensioneringenoch men

sambandet ålderspensioneringenmedatt och den livsinkomstprincip
ligger till grund för denna En beräkning påväger grundvalöver.som

förtidspensionsunderlag skulle vidare inom efterlevandepensio-ettav
fåneringen mindre lämpliga konsekvenser principiell synvinkelur

och i internationella förhållanden och ocksåskulle tekniska ochav
administrativa skäl svårhanterlig och kräva särlösningar bl.a.vara mer
såvitt gäller beräkningen efterlevandepension ålderspen-efterav en
sionär. Vår bedömning därför denär avlidnes livsinkomst inteochatt
enbart inkomstema under visst årantal före dödsfallet, liggabörett
till grund för beräkning inkomstgrundade efterlevandeförmånerav
kapitel 8.

Enligt nuvarande regler efterlevandepension i formutges även av
folkpension. Härigenom inom efterlevandepensioneringen,ges

inom ålderspensioneringen,sätt grundskydd för ef-samma som ett
terlevande till avlidna har tjänat in ingen lågeller endast ATP.som
Det reformerade ålderspensionssystemet kommer emellertid inte att
innefatta folkpension, grundskyddet kommer i ställetutan att ges

garantipension avräknas visst den in-sättgenom en som mot
komstgrundade ålderspensionen. Denna garantipension kommer vida-

beskattas gälleratt för förvärvsinkomstersätt ochre samma som
reglerna särskilt grundavdrag för pensionärer såledeskommer inteom

finnas kvar här fortsättningsvis.att Vi har denna bakgrund över-mot
det inomvägt för anpassad efterlevandepensioneringom ramen en

alltjämt skall finnas grundskydd sådantoch hur såi fall skallett ett
konstruerat kapitel 7.vara

Vår grundläggande uppfattning efterlevandepensioner förär att
efterlevande med hänsyn till dagens förvärvsmönster i huvud-vuxna

sak bör kompletterande inkomst. Efterlevandeskyddet börses som en
därför inte i dagsätt konstruerat för kunnasamma attsom vara

grundläggandeutgöra försörjning för den efterlevande. Vien anser
emellertid det inte rimligt efterlevandeäratt till avlidna bi-att som
dragit till familjens försörjning på förvärvsarbetesätt änannat genom
skall kunna ställas helt efterlevandeskydd. Det bör därför finnasutan
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grundläggande skyddett för efterlevande i dåfall den avlidnevuxna
haft ingen eller endast mycket låg förvärvsinkomst. Detta grundskydd
bör emellertid såvitt gäller omställningspension och särskild efterle-
vandepension bestämmas med beaktande dessa pensionsfonnerattav
har till syfte under begränsad tidatt kompletterandeutgöra in-en en
komst för den efterlevande.

På motsvarande bör det inomsett även änkepensioneringen finnas
grundläggande skyddett för efterlevande i de diskuterade situatio-nu

Den politiska överenskommelsenema. ligger bakom desom nuva-
rande Övergångsbestämmelsema ställer emellertid krav andra
överväganden detnär gäller frågan hur detta grundskydd skall utfor-
mas.

Efterlevande barn skall på enligtsätt nuvarande reglersamma som
garanterade viss försörjningsnivåvara vid den bådaen ellerena av

föräldrarnas död. Enligt vår uppfattning det emellertidär viktigt att
barn lever med bara eller med ingensom sina föräldraren ärav av
garanterade försörjning från samhälletsamma situationenoavsett om
har sin grund i dödsfall ellerett skilsmässa. Grundskyddet inomen
barnpensioneringen skall därför enligt våra förslag samordnas med
stödet för barn till särlevande föräldrar och regleras inom förramen

lag underhållsstöd.en ny om

Lagstiftningsfrågor

Rätten till efterlevandepension i form barnpension, omställ-av
ningspension och särskild efterlevandepension regleras i dag i 8 och
14 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring AFL. Rätten tillom
änkepension regleras Övergångsbestämmelser till ändringar igenom
nämnda kapitel. Dessa Övergångsbestämmelser omfattandeär och
innefattar olika bestämmelser beroende både på änkepensionnär har
beviljats och änkans ålder. Reglerna beräkning efterlevan-om av
depension såledesär redan enligt nuvarande regler mycket komplice-
rade. Ett inarbetande våra förslag i dessa skulle kräva övergångs-av
regler till de nuvarande övergångsreglema änkepension. Eftersomom
regler folkpension och pensionstillskott,om enligt vad vi föreslår i
detta betänkande, inte längre skall finnas kvar inom efterlevandepen-
sioneringen, skulle sådan lösning också kräva omfattandeen en om-
arbetning bestämmelserna i AFL. Mot dennaav bakgrund har vi haft
ambitionen samla samtligaatt bestämmelser efterlevandepension,om
såväl reformerad efterlevandepension änkepension enligt desom nu-
varande övergångsbestämmelserna, i särskild lag: lag efter-en en om
levandepension.

Mot denna bakgrund lägger vi i detta betänkande fram förslag till
anpassning efterlevandepensioneringenen inomav den allmänna
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försäkringen till det reformerade ålderspensionssystemet. Vi lägger
också fram förslag innebär arbetsskadeförsäkringens efterle-attsom
vandeförmåner på motsvarande sätt.anpassas

De reformerade efterevandepensionsförmånerna

Underlag för inkomstgrundad efterlevandepension

Det skall i detäven anpassade finnas efterlevandepension isystemet
form barnpension, omställningspension och särskild efterlevande-av
pension reformerad efterlevandepension. Pensionen skall i likhet

imed dag beroende den avlidnes inkomster. Till grund förvara av
beräkning inkomstgrundad efterlevandepension vårtskall enligtav
förslag läggas den avlidnes visst beräknade pensionsbehållningsätt
i det refonnerade ålderspensionssystemet. Pensionsbehållningen bör
härvid beräknas hela pensionsrätten ålderspension,försom om
18,5 %, hade tillgodoräknats i det reformerade ålderspensionsyste-

fördelningssystem. Om dödsfallet inträffarmets i förvärvsaktiv ålder
bör i vissa fall pensionsbehållningäven påberäknad grundvalen av

framtida inkomst läggas till grund för beräkningen.antagen Enen
förutsättning för sådan beräkning antagandeinkomstberäkningen
skall den avlidne kunnat tillgodoräknas pensionsrättatt för minstvara

årende fem före år dåtre närmast det dödsfallet inträffar. Anta-av
gandeinkomsten beräknas sådanti fall medeltalet inkomsternasom av
under dessa fem år, varvid bortses från år dåde den avlidne haft lägst
respektive högst inkomst. sålundaDen framräknade faktiska och an-

pensionsbehållningen skalltagna därefter divideras med särskiltett
delningstal. Kvoten härav har vi benämnt efterlevandepensionsun-
derlag. föreslårVi detta underlag läggs till grund för beräkningenatt

årlig inkomstgrundad efterlevandepension i form barnpension,av av
omställningspension och särskild efterlevandepension kapitel 8.

Vi föreslår vidare årligaden efterlevandepension sålundaatt som
beräknats fr.o.m.skall årsskiftet 2001/2002 räknas vid ingångenom

årvarje med inkomstindexets procentuella förändring reduceradav
med 1,6 följsamhetsindexering.normen

Förslaget beräkning efterlevandepensionsunderlag påbyggerom av
den avlidne tillhör ålderskategori fåratt eller kommer fåen attsom
ålderspensionsrättsin beräknad helt enligt det reformerade ålderspen-

sionsystemets regler. Det kommer emellertid långunder tid fram-en
inträffaöver avlideratt helt elleratt delvis kommeren person som att

få ålderspensionsin beräknad enligt det nuvarande ATP-systemet,
dvs. födda år 1953är eller tidigare. Vår utgångspunktpersoner som
har beträffande beräkningen efterlevandepensionsunderlaget förav
dessa ålderskategorier varit underlaget såi utsträckningatt stor som
möjligt skall det skall ligga tillmotsvara grund för beräkningensom
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efterlevandepension efter födda årav 1954är ellerpersoner som se-
Vi föreslår denna bakgrund inkomstgrundadmotnare. efterlevan-att

depension efter född årär 1937 eller tidigare beräknasen person som
på grundval ATP-poäng sedan tillägg gjorts medav personens en
ATP-poäng. Om den avlidne i stället född någotunder årenvar av
1938-1953, och alltså till viss fårdel sin pensionsrätt beräknad enligt
det reformerade regler, skallsystemets underlaget för efterlevande-
pension beräknas hela pensionsrätten hade tillgodoräknatssom om
enligt det reformerade ålderspensionssystemets regler.

Barnpension

Vi föreslår inte några förändringar beträffande den pensionsberättiga-
de personkretsen barn och inte heller beträffande åldersgränserde

gäller inom bampensioneringen. Bampensionsom således tillutges
bam biologiska far eller bådaeller föräldrarvars har avlidit ochmor

generellt till dess barnetutges fyller år.18 Barnpension vidareutges
under vissa förutsättningar för förlängd tid till barn studerar,som
dock längst juni månad årdet dåt.o.m. barnet fyller år.20

Vårt förslag kapitel 9 innebär inkomstgrundad barnpensionatt
skall beräknas viss andel efterlevandepensionsunderlaget.som en av
Bampensionen skall med 30 % dettautges efterlevandepensions-av
underlag under förutsättning den avlidne efterlämnaratt enbart ett
pensionsberättigat bam. Finns fler sådana barn ökas procenttalet med
20 för varje barn det förstautöver och fördelas därefter likasumman
mellan barnen. Förslaget innebär således barnpension beräknasatt
enligt gäller inomprocentsatser densamma nuvarande tilläggs-som
pensioneringen. Hur årlig barnpension detta kommerstor innebäraatt
för den enskilde emellertidär beroende kompensationsgraden i detav
reformerade ålderspensionssystemet, vilken i sin beroende bl.a.ärtur

den allmänna inkomstutvecklingen.av Härtill kommer efterlevan-att
depensionsunderlaget beräknat frånär första kronan, medan tilläggs-
pension tillgodoräknas enbart för inkomster överstiger bas-ettsom
belopp; inkomster under basbelopp kompenserasett enligt nuvarande
regler folkpensioneringen.genom

Vi lämnar vidare förslag till anpassning de särregler för be-en av
räkning barnpension i vissa situationer gäller dåav det samtidigtsom
med barnpension föreligger till tilläggspensionrätt i form änke-av
pension efter den avlidne.

Vi föreslår viss förändring den s.k. begränsningsregeln,en av som
enligt nuvarande regler innebär efterlevandepension i formatt av
omställningspension, särskild efterlevandepension och barnpension
från tilläggspensioneringen inte får överstiga densammantagna av-
lidnes egenpension. Vårt förslag innebär barnpension skall, i deatt
fall då till barnpensionrätt och omställningspension eller särskild
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efterlevandepension samtidigt föreligger efter avliden, kunna utgesen
med sammanlagt belopp högst 80 % den avlidnes inkomst-ett om av
relaterade efterlevandepensionsunderlag.

föreslårVi vidare efterlevande barn skall berättigat tillatt ett vara
grundläggande försörjningsskydd form underhållsstödett i iav sam-
omfattning gäller för barn till särlevande föräldrar. Dettama som

underhållsstöd skall uppgå till l månaden173 kr i och skall utges
oberoende den avlidne förälderns anknytning till Sverige. Rätt tillav
underhållsstöd skall emellertid föreligga såenbart länge barnet är
bosatt i Sverige. Bampension, såväl svensk utländsk, barnetsom som
uppbär efter den avlidne föräldern skall reducera underhållsstödet
krona för krona. För bådadet fall föräldrarna har avlidit skall utges ett
dubbelt så högt underhållsstöd i sin avräknas dentur motsom sam-
manlagda barnpension barnet uppbär efter föräldrarna.som

Enligt nuvarande regler beloppär garantibelop-ett motsvararsom
inom folkpensioneringen 40 %pet basbeloppet eller 80 % däravav
båda föräldrarna har avlidit inte skattepliktig in-om att anse som

komst. Vi föreslår motsvarande bestämmelser bör gälla medatt även
den omläggning grundskyddskonstruktionen vårt förslag in-av som
nebär. Ett belopp 1 173 kr 2 346 bådakr föräldrarna har avli-om om
dit såledesskall alltid undantaget från beskattning oberoendevara av

detta bestårbelopp enbart underhållsstöd eller helt eller delvisom av
inkomstgrundad barnpension.av
Vi föreslår underhållsstödet till efterlevande barn inkomstprövasatt

barnets inkomster enligtmot regler gäller för underhålls-samma som
stöd till barn till särlevande föräldrar. Detta innebär inkomsteratt

48 000 kr reduceraröver underhållsstödet med 50 % överskjutandeav
belopp.

Omställningspension

Vi föreslår kapitel 10 inte någon förändring den personkretsav som
i och för sig kan bli berättigad till omställningspension och särskild
efterlevandepension. Detta innebär till omställningspensionrättenatt
liksom i dag i första hand bör grundas på äktenskapet tillrättattmen
sådan pension bör föreligga för sammanboendeäven har varitsom
gifta med varandra eller har, har haft eller bam tillsam-väntarsom
mans.

I princip alla efterlevande i förvärvsaktiv ålder dåär dödsfalletsom
inträffade kan ha behov ekonomisk kompensationantas underav en
viss tidsperiod efter dödsfall. Det påbör därför,ett sättsamma som
enligt nuvarande regler, finnas till omställningspensionrätt under en
inledande tidsperiod. Enligt nuvarande regler inledandeutges om-
ställningspension under månader efter dödsfallet. Visex attanser
denna tid för kort och föreslårär den förlängs år.tillatt ett
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Även med förlängning den generella omställningstidenen av anser
vi det i vissa situationer finnsatt behov omställningsskyddettav un-
der längre tid år. Dettaän kan generelltetten fallet dåsett anses vara
den efterlevande har vårdnaden och stadigvarande sammanborom
med barn i skolåldem. Vi föreslår därför det skall införas möj-att en
lighet uppbära förlängdatt omställningspension under tid ytter-en av
ligare år efter den inledandeett omställningsperioden för efterlevande

vårdnadenhar och stadigvarandesom sammanbor med barnom som
inte har fyllt år.18

Enligt nuvarande regler föreligger till förlängdrätt omställ-
ningspension så länge den efterlevande har vårdnaden och stadig-om
varande sammanbor med barn inte har fyllt tolv år. Behovsom ettav
förlängt omställningsskydd så länge den efterlevande vårdtar om
barn inte uppnåttännu ålderviss föreliggersom alltjämt. Vid be-en
dömningen vilken åldersgräns bör avgörandeav för hursom vara
länge detta behov kan föreligga bör enligt vår uppfattning be-anses
aktas den förlängda omställningspensionenatt kan kom-ettses som
plement till det regelsystem förälder ekonomisk möjlighetsom ger en

avstå från förvärvsarbeteatt eller minska sin arbetstid för handatt ta
Åldersgränsenbam. för hur längeom till förlängdrätt omställ-

ningspension alltid skall föreligga bör därför enligt vår uppfattning
anknyta till den föräldernrätt har förkorta sin arbetstid påatt grund av
vård barn. Vi föreslår därför förlängdom omställningspensionatt
skall så länge detutges hemmavarande barnet inteyngsta har fyllt åtta
ar.

Inkomstgrundad omställningspension både under den inledande
och den förlängda tiden skall enligt vårt förslag 55 %utgöra detav
efterlevandepensionsunderlag har beräknats för den avlidne.som
Denna kompensationsnivå skall, till skillnad från i dag, densam-vara

oberoende barnpensionma samtidigt efterav den avlidneom utges
eller inte.

Den inkomstgrundade omställningspensionen bör kompletteras
med grundskydd. Dettaett grundskydd bör under den inledande om-
ställningsperioden utformas med beaktande den efterlevandeattav
under den första tiden efter dödsfallet kan ha särskiltantas ett stort
behov ekonomiskt stöd den avlidnes inkomstförhållanden.av oavsett
Vi föreslår denna bakgrundmot den efterlevande under tidatt en av

månader efter dödsfallet skallsex berättigad till garantipen-vara en
sion tillsammans med den inkomstgrundadesom omställningspensio-

uppgår tvåtill prisbasbelopp.nen
Den efterlevande bör underäven den förlängda omställningstiden

berättigad till grundskydd,vara ett detta bör vårenligt uppfatt-men
ning ligga på lägre nivå underän den inledandeen omställningstiden.
Vi föreslår den efterlevandeatt under den förlängda omställningstiden
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skall berättigad till garantipension skall konstrueradvara en som vara
enligt principer gäller för ålderspensioneringens garanti-samma som
pension. En efterlevande inte berättigad någontill inkomst-ärsom
grundad omställningspension skall enligt vårt förslag ha tillrätt en
garantipension 1,5 prisbasbelopp basnivån. basnivåDenna skallom
avräknas krona för krona den efterlevandes inkomstgrundademot
omställningspension såväl svensk såutländsk länge denna intesom
uppgår till 1,15 prisbasbelopp.än Inkomstrelaterad omställ-mer
ningspension däröver skall till endast 30 % reducera basnivån.

Rätten till förlängd omställningspension skall, sättsamma som
enligt nuvarande regler, inträda då till inledande omställ-rätten
ningspension upphör. Vi föreslår emellertid särskild regel detnären
gäller till garantipensionrätten till förlängd omställningspension. En
efterlevande efter de inledande månaderna omställningsti-som sex av
den uppfyller villkoren för till förlängd omställningspensionrätt eller
särskild efterlevandepension skall redan vid denna tidpunkt ha rätt
till den garantipension kommer till omställningspensio-att utgessom

under den förlängda tiden.nen
föreslårVi till garantipension, såvälrätten underatt den inledande

under den förlängda omställningstiden, skall beroendesom vara av
den avlidnes faktiska och framtida försäkringstid. tillFörantagna rätt
oavkortad garantipension skall, inom ålderspen-sättsamma som
sioneringen, krävas den avlidne kunnat tillgodoräknas års för-att 40
säkringstid i Sverige. Härvid bortses från tid före år dådet den avlid-

årfyllde 16 och efter årdet den avlidne fyllde eller skulle ha fylltne
64 år. Försäkringstid skall i övrigt tillgodoräknas enligt i princip

regler gäller för garantipension ålderspensionssys-inomsamma som
temet.

Vi föreslår efterlevande uppbäratt omställningspensionen som
inte, såsom gäller enligt nuvarande regler, samtidigt skall kunna vara
berättigad till bostadstillägg enligt lagen 1994:308 bostads-om
tillägg till pensionärer.

Såväl inkomstgrundad omställningspension garantipension tillsom
sådan pension skall enligt vårt förslag beskattas enligt reglersamma

gäller för förvärvsinkomster. Den nuvarande möjligheten tillsom
särskilt grundavdrag vid beskattningen skall alltså avskaffas.

Särskild efterlevandepension

Den personkrets i och för sig skall kunna bli berättigad till sär-som
skild efterlevandepension bör på enligt nuvarandesättsamma som
regler densamma gäller för till omställningspension. Virättvara som
föreslår inte heller någon förändring beträffande den individuella
behovsprövning enligt nuvarande regler ligger till grund för be-som
dömningen till särskild efterlevandepension.rätt Vi emeller-av anser
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tid till särskildrätten efterlevandepensionatt bör begränsad tillvara
ålderskategori typiskt kan ha särskilda svårigheteren settsom antas
arbetsmarknaden. Vi föreslår därför till särskild efterlevan-rättatt

depension i månden förmånsfonnen böra finnas kvar fortsätt-anses-
ningsvis skall kunna tillkomma enbart efterlevande vid döds-som-
fallet har fyllt år.55

föreslårVi särskild efterlevandepensionatt skall kunna utges en-
bart hel eller halv fömiån beroende i vilken grad den efterle-som av
vandes förvärvsförrnåga nedsatt.är

Den särskilda efterlevandepensionen bör beräknas enligt samma
principer föreslagit för förlängd omställningspension. Vi före-som
slår således särskild efterlevandepensionatt skall med 55 %utges av
det efterlevandepensionsunderlag har beräknats för den avlidne.som
Den efterlevande skall vidare berättigad till garantipensionvara en
enligt principer föreslagits gälla för beräkningsamma garanti-som av
pension till förlängd omställningspension.

Särskild efterlevandepension skall, på enligtsättsamma som nuva-
rande regler, minskas med andra sociala förmåner den efterle-som
vande uppbär vid sidan pensionen under förutsättning dessaav att
förmåner för tid och förutges nedsättning förvärvs-samma samma av
förmågan den särskilda efterlevandepensionen. Vi föreslårsom att
denna minskning skall helagöras den förmånsociala denmot som
efterlevande uppbär, dvs. hänsyn till den avlidne haftutan endastatt

fåtal år med pensionsgrundandeett inkomster eller fåtal år medett
försäkringstid för garantipension. Minskningen skall i första hand

på garantipensionen.göras

Änkepension enligt Övergångsbestämmelser

Våra förslag kapitel 11 innebär änka har beviljatsatt änke-en som
pension på grund dödsfall inträffat före ikraftträdandet deav som av

föreslagna reglerna skall ha sådantill änkepensionav oss rätt även
efter denna tidpunkt. Vi föreslår vidare änkepension skall kunnaatt
nybeviljas enligt regler överensstämmer med gällande över-som nu
gångsbestämmelser efteräven sagda tidpunkt.

utgångspunktEn för vårt arbete har varit det inte skall någongöras
förändring i sak för de kvinnor i dag uppbär änkepension påsom
grund dödsfall före år 1990. Vidare vårhar målsättningav varit att
skapa modell för anpassningen de nuvarande övergångsreglemaen av

kvinnor födda årär 1944 eller tidigare,som ger desom oavsett om
redan uppbär änkepension beviljats årefter 1989 eller desom om
nybeviljas sådan pension efter ikraftträdandet våra förslag, ett ut-av
fall enligt de reglerna i huvudsak utfallet enligtnya motsvararsom
dagens änkepensionsbestämmelser. Beträffande kvinnor, föddayngre
år 1945 eller föreslår emellertid delvis andra regler.senare,
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föreslårVi inkomstrelaterad änkepension skall, efteratt även
ikraftträdandet våra förslag, beräknas grundval den avlidnesav av
intjänade ATP-poäng. sådanMed lösning kommer änkepensionen

har beviljats grund dödsfall inträffat före ikraftträ-ettsom av som
dandet och änkepension nybeviljas efter denna tidpunkt alltjämtsom

beräknas underlag. Lösningen innebär vidare storle-att attsamma
ken den inkomstrelaterade änkepensionen förhål-blir oförändrad i
lande till dagens sådanFör lösning skall kunna tilläm-system. att en

i de fall där den avlidne få ålders-även kommer sinattpas mannen
pension beräknad helt eller delvis enligt det ålderspen-reformerade
sionssystemets regler alltsåoch endast till frånviss del eller inte alls
ATP-systemet, föreslår vi särskilda regler för tilläggspensions-att ett
underlag skall kunna beräknas beträffande ål-i dessaäven personer
derskategorier.

föreslårVi änkepension i form folkpension och pensionstill-att av
skott inte skall kunna efter den 31 föreslårdecember 2000. Viutges
också möjligheterna till särskilt grundavdrag vid beskattningenatt
skall avskaffas fr.0.m. den januari1 2001.

Folkpensionens huvudförmån i dag kompensation för detutgör
första basbeloppets inkomster. Dessa inkomster bör i pensionsrätts-
hänseende kompenseras sedan möjligheten folkpensionäven att utge
upphört. Detta bör ske tillägg till den inkomstrelateradeettgenom
änkepensionen i form tilläggspension med beloppett motsva-av som

90 % det gällande prisbasbeloppet, dvs. belopprar av samma som
folkpensioneringens huvudförmån i dag.utgör

Genom pensionstillskott enligt nuvarande regler utfyllnadges en
till visst belopp i de fall den avlidnes tilläggspension understi-ettupp

nivå.viss Bl.a. för motsvarande kompensation då regler-attger en ge
pensionstillskott upphör gälla föreslår vi det till den in-na attom att

komstgrundade änkepensionen änkegarantipension. Vi har iutges en
vårt förslag till konstruktion sådan änkegarantipension tagitav en
hänsyn till den nettoefffekt det särskilda grundavdraget i dag kansom
innebära. Vi föreslår änkegarantipensionen beräknas utifrånatt en
basnivå 2,04 prisbasbelopp, vilket innebär änka efterom att en en

inte har tjänat in till någon ATP kommerrätt berät-man som att vara
tigad till beskattad änkegarantipension 2,04 prisbasbelopp.en om
Basnivån krona för krona den inkomstrelateradeavtrappas änke-mot
pensionen så länge denna inte överstiger 1,49 prisbasbelopp. Inkom-
strelaterad änkepension överstiger nivådenna beaktas enbart tillsom
30 % vid avtrappningen basnivån.av

Förslaget deersätta nuvarande reglerna folkpensionatt ochom
pensionstillskott med tillägg till tilläggspensionen och änkega-ett en
rantipension skall vårenligt uppfattning tillämpas för änkepen-även
sion beviljats på grund dödsfall inträffat före ikraftträ-som av som
dandet de föreslagna bestämmelserna. En konsekvens härav blirav att
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änkepensioner beviljats före ikraftträdandet måste räknassom vidom
ikraftträdandet.

Rätten till kompensation för det första basbeloppets inkomster
90 %-tillägget och tillrätten änkegarantipension bör sättsamma

nuvarande folkpension och pensionstillskottsom beroendevara av
den avlidnes årantal med intjänade ATP-poäng respektive år med
försäkringstid för garantipension i huvudsak bosättningstid. Vi före-
slår det för till oavkortatatt rätt 90 %-tillägg skall krävas denatt av-
lidne har tillgodoräknats 30 år med pensionspoäng för ATP och att
det för till oavkortadrätt änkegarantipension skall fordras minst 40
års försäkringstid. När det gäller änkepension har beviljatssom
grund dödsfall före ikraftträdandet våraav förslag föreslår viav
emellertid vissa särregler för övergången från folkpensionatt till de

föreslagna reglerna inte skallav kunnaoss leda till sänkningen av
den årliga änkepensionen.

Vi föreslår 90 %-tilläggetatt och änkegarantipensionen skall in-
komstprövas änkans inkomstermot enligt motsvarande regleregna

gäller för folkpension i formsom änkepension.nu Sådan inkomst-av
prövning skall emellertid inte ske under de första månaderna eftersex
dödsfallet och skall inte heller ske under tid då änkan har vårdnaden

och sammanbor med bam under viss ålder.om
Vi föreslår kompensation föratt det första basbeloppets inkomster

och änkegarantipension skall, på densätt nuvarandesamma som
folkpensionen inom änkepensioneringen, fram till dess kvinnanutges

Änkepensionfyller 65 år. skall för tiden därefter, på isättsamma som
dag, enbart i formutges tilläggspension. Denna änkepension skallav
under vissa förutsättningar samordnas med änkans ålderspensionegen

kan beräknad helt eller delvissom enligt reformeradevara regler. Vi
lämnar därför förslag till hur de nuvarande samordnings- och garanti-
reglerna skall till det reformerade ålderspensionssystemet.anpassas

Vi föreslår kvinnor födda åratt är 1945 eller ochsom senare som
nybeviljas änkepension efter år 2000 inte skall berättigade tillvara
änkegarantipension. Dessa kvinnor skall inte heller berättigadevara
till bostadstillägg till pensionärer. Den inkomstrelaterade änkepensio-

dvs. tilläggspension och 90 %-tillägg,nen, skall liksom tilläggspen-
sion enligt dagens regler för dessa kvinnor beräknas på grundval av
den avlidne intjänade ATP-poäng årmannens 1989.t.o.m.

Övriga frågor

Vi lägger fram förslag anpassning arbetsskadeförsäkringensom en av
efterlevandeförrnåner till de förslag vi lämnar beträffande efter-som
levandepensioneringen. Vi lägger vidare fram förslag hur deom av

föreslagna efterlevandepensionsförrnånemaoss skall samordnas med
yrkesskadelivränta i form efterlevandelivränta och hur dessa ef-av
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terlevandefönnåner skall påverkas den efterlevande föremålärattav
vårdför i kriminalvårdsanstalt kapitel 12.m.m.

Vi föreslår också regler för förfarandet vid ansökan och utbe-om
talning efterlevandepension kapitel 13.av

De kostnadsberäkningar låtitvi genomföra visar våra för-attsom
slag kommer leda till ökade bruttokostnader. Bakgrundenatt härtill är

vi föreslagit höjda bruttonivåer vidatt utfommingen de reglerav som
skall denersätta nuvarande folkpensioneringen för måni vissatt ta
hänsyn till möjligheten till särskilt grundavdragatt vid beskattningen
inte längre skall finnas kvar för med efterlevandepension.personer
Sett nettoperspektiv kommer våraemellertidett förslagur attsnarare
leda till minskade kostnader. Kostnadsminskningen kommer succes-
sivt bli i taktstörre med antaletatt kvinnor nybeviljas änke-att som
pension minskar kapitel 14.

föreslårVi inkomstgrundad efterlevandepension, såvälatt reforrne-
rad efterlevandepension änkepension enligt Övergångsbestäm-som
melser, skall finansieras efterlevandepensionsavgift enligtgenom en
lagen 1981:691 socialavgifter. Garantipension till omställ-om
ningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt
underhållsstöd till efterlevande barn enligt lagen underhållsstödom
skall finansieras med allmänna skattemedel. föreslårVi inte någon
förändring såvitt gäller finansieringen efterlevandeförmånemaav
inom arbetsskadeförsäkringen kapitel 15.

Ikraftträdande Övergångsbestämmelseroch

Vi föreslår lagen efterlevandepensionatt skall träda i kraft den lom
januari 2001. Vid tidpunkt skall bestämmelserna efterle-samma om
vandepension i 8 och 14 kap. lagen 1961:381 allmän försäkringom
upphöra gälla kapitel 16.att

Våra förslag såvitt änkepension har beviljats grundavser som av
dödsfall före ikraftträdandet Änke-har framgått under rubrikenovan
pension enligt övergångsbestämmelser. När det gäller barnpension,
omställningspension och särskild efterlevandepension har bevil-som
jats grund dödsfall före ikraftträdandet föreslår vi följande.av

Folkpension i form barnpension skall inte kunna efter denav utges
31 december 2000. Tilläggspension i form barnpension harav som
beviljats grund dödsfall inträffat före ikraftträdandet deav som av
anpassade reglerna skall vid tidpunkt räknassamma att ettom genom
tillägg till tilläggspensionengörs med 25 % det gällande prisbas-av
beloppet. Härigenom den kompensationersätts för det första basbe-
loppets inkomster folkpensionen tidigare för. Desom svarat nya reg-
lerna underhållsstöd till efterlevande barn skall tillämpningom ges

för barnäven har beviljats barnpension grund dödsfall föresom av
ikraftträdandet våra förslag.av
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tillRätten vid ikraftträdandet löpande omställningspensioner och
särskilda efterlevandepensioner skall efter ikraftträdandetäven bedö-

enligt regler de nuvarande. Det innebärmotsvararmas som t.ex. att
inledande omställningspension beviljats på grund dödsfallsom av
före den l januari 2001 skall under månader. En efterlevan-utges sex
de uppfyller förutsättningarna härför vidare berättigad till för-ärsom
längd omställningspension så länge det hemmavarande barnetyngsta
inte har fyllt år.tolv En efterlevande uppfyller förutsättningarnasom
för till särskild efterlevandepensionrätt sådanskall ha till pensionrätt
efter ikraftträdandet även inte har fyllt år.55om personen

Reglerna folkpension och pensionstillskott skall inte hellerom när
det gäller löpande efterlevandepensioner till efterlevande fin-vuxna

kvar efter ikraftträdandet. Omställningspension och särskild ef-nas
terlevandepension skall därför räknas och skall efter ikraftträdan-om

våradet förslag bestå tilläggspension jämte tillägg till dennaav ettav
med 90 % prisbasbeloppet garantipension. Denna garanti-samtav en
pension skall utformad enligt regler föreslagits förvara samma som
änkegarantipensionen.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag efterlevandepensionom

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser efterlevandepension i formom
barnpension, omställningspension, särskild efterlevandepensionav

och änkepension.

2 § Barnpension enligt bestämmelser kap.i 2 till barnutges vars
far eller bådaeller föräldrar har avlidit.mor

Omställningspension och särskild efterlevandepension enligtutges
bestämmelser i 3 och 4 kap. till eller kvinna make har avli-man vars
dit. efterlevandeEn kvinna kan, i stället för eller omställ-utöver
ningspension och särskild efterlevandepension, ha till änkepen-rätt
sion enligt bestämmelser 6i kap.

3§ Bampension, omställningspension och särskild efterlevande-
pension enligt denna lag inkomstgrundad förmånutges som en
inkomstgrundad efterlevandepension. Denna beräknas grundval

efterlevandepensionsunderlag enligt bestämmelser iett 5 kap.av
Som tillägg till eller ersättning för inkomstgrundad omställ-

ningspension och särskild efterlevandepension kan under vissa förut-
sättningar garantipension enligt bestämmelser iutges 3 och 4 kap.

Änkepension4§ enligt denna lag inkomstrelateradutges som en
förmån i form tilläggspension och beräknas på grundval detav av
underlag i 6 kap.som anges

Som tillägg till eller ersättning för änkepension kan under vissa
förutsättningar garantipension enligt bestämmelser iutges samma
kapitel.
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§5 En änka, född år 1944 ellerär tidigare och uppfyllersom som
förutsättningarna för till änkepension enligt 6 kap. 1-6rätt §§, har inte

till efterlevandepensionrätt enligt 3 och kap.4 En änka 6isom avses
kap. 5 § har dock, förutsättningarna härför uppfyllda, tillär rättom
inkomstgrundad efterlevandepension enligt 3 och 4 kap.

frågaI till efterlevandepensionrätt för änka årföddärom en som
1945 eller gäller, förutom bestämmelserna omställ-senare om
ningspension och särskild efterlevandepension i 3 och kap.,4 även
bestämmelserna i 6 kap. enligt vad där särskiltsom anges.

Är änka i andra månadstycket för berättigaden som avses samma
såvältill änkepension enligt 6 kap. efterlevandepension i formsom av

omställningspension eller särskild efterlevandepension, endastutges
någon de sistnämnda förmånerna änkepensionen är stör-av samt, om

sådan pension i den mån den överstiger omställningspensionenre,
eller den särskilda efterlevandepensionen.

6 § Rätten till garantipension till omställningspension och särskild
efterlevandepension till änkepension beroende den avlid-samt är av

försäkringstid enligt 3 kap. 8-9 §§ respektive 6 kap. 12-13 §§.nes
Rätt till garantipension föreligger endast försäkringstidom en om

minst år kan tillgodoräknas den avlidne.tre

§7 Garantipension till omställningspension, särskild efterlevande-
pension eller änkepension betalas endast till den bosatt iärut som
Sverige. Detta gäller dock inte något särskilt föreskrivet.ärannatom

Den har börjat uppbära garantipension enligt denna lagsom men
till följd bosättning utomlands inte längre har fårättsom av att ga-

rantipension utbetald till sig kan i fortsättningen fåäven garantipen-
sion det med hänsyn till omständigheterna uppenbart oskäligtärom

inte betala garantipensionen.att ut

8 § Inkomstgrundade förmåner enligt denna lag kostnader församt
administrationen sådana förmåner skall finansieras efterle-av genom
vandepensionsavgifter enligt lagen 1981:691 socialavgifter.om
Garantipension till omställningspension, till särskild efterlevandepen-
sion och till änkepension kostnader för administrationen så-samt av

förmånerdana skall finansieras med allmänna skattemedel.

9 § I denna lag med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagenavses
1962:381 allmän försäkring fastställda prisbasbeloppet.om

10 § inkomstgrundadeDen efterlevandepension eller tilläggspension
i form änkepension efterlevande uppbär ingångenskall vidav som en

varje kalenderår räknas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap.av om
14 § lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension.om
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2 kap. Barnpension

l § Efterlevandepension i form barnpension till barnutgesav vars
far eller bådaeller föräldrar har avlidit.mor

någonHar med socialnämndens medgivande tagit emot ett ut-
ländskt barn i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptions-
syfte, skall vid tillämpningen bestämmelserna i detta kapitel barnetav

barn till denne.anses som

2 § tillRätt barnpension har bam inte har fyllt år.18som
Om barn har fyllt år18 bedriverett studier tillrättsom som ger

förlängt barnbidrag enligt lagen 1986:378 förlängt barnbidragom
eller studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen 1973:349, har det rätt
till barnpension för sådan tid,även dock längst till och må-med juni

år dånad det barnet fyller år.20 En förutsättning för till barnpen-rätt
sion enligt detta stycke barnet bedriverär studier häratt som avses

det fyller 18 återupptarnär eller sådana studier innan det fyller 19
ar.

Med tid för studier enligt andra stycket skall likställas tid för ferier
dåtid barnet grund sjukdom intesamt kan bedriva sina studier.av

Ett barn deltar i undervisning omfattar kortare åttatidsom änsom
veckor inteär grund bestämmelserna i andra stycket berättigatav
till barnpension.

3 § Bampension för barn inteutgör, i år4 förett sägsannatom
räknat 30 det efterlevandepensionsunderlagprocent i 5av som anges

Ärkap. flera barn berättigade till barnpension efter den försäkrade,
skall det nämnda procenttalet ökas med för20 varje barn detutöver
första. Det sammanlagda barnpensionsbeloppet skall därefter fördelas
lika mellan barnen.

4 § Föreligger efter den avlidne samtidigt till tilläggspension irätt
form änkepension för kvinna född år 1944 eller tidigare,ärav en som

barnpension efterutgör den avlidne summan av
15 det underlag i 6procent kap. § första7 stycketav som anges

och
25 det för dödsfallsåret gällandeprocent prisbasbeloppet.av

Är flera barn berättigade till barnpension efter den avlidne, skall
det i första stycket 1 nämnda procenttalet ökas med för10 varje barn

det första.utöver Det sammanlagda barnpensionsbeloppet skall där-
efter fördelas lika mellan barnen.

Kan pensionspoäng för tilläggspension tillgodoräknas den avlidne
för mindre år,30än skall vid beräkningen beloppet enligt förstaav
stycket 2 hänsyn endast till så del detta belopptas stor av som svarar
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förhållandet mellan årdet antal för vilka pensionspoäng tillgodo-mot
räknas honom eller henne och talet 30. Vid denna beräkning skall
bestämmelserna i 13 kap. 2 § första stycket första meningen och and-

stycket §3 lagen 1962:381 tillämpas.allmän försäkringsamtra om
årOm den avlidne född 1927 eller tidigare skall vid beräkningen ivar

gällastället vad föreskrivs i 6 kap. 14-16 §§ lagen 1998:674som om
ålderspensioninkomstgrundad 1998:675och 19-21 lagen om

införande lagen inkomstgrundad ålderspension.av om
Upphör i fall i denna paragraf till tilläggspension irättensom avses

form änkepension, skall barnpension för tid därefter beräknasav en-
ligt 3

flera5 § Om bampensioner skall efter avliden och dessautges en
pensioner beräknade enligt 3§ skulle överstiga detsammantagna
efterlevandepensionsunderlag i 5 kap., skall pensionernasom anges

ned proportionellt så de tillsammanssättas detta under-att motsvarar
lag.

såvälOm bampensioner beräknade enligt inkomstgrundad3 § som
omställningspension eller inkomstgrundad särskild efterlevandepen-
sion skall efter avliden och dessa pensionerutges sammantagnaen
skulle överstiga efterlevandepensionsunderlaget, skall bampensioner-

ned såproportionellt de tillsammanssättas 80att motsvararna pro-
detta underlag.cent av

6 § Om för efterlevande erhålla underhållsstödbarnrätt finnsatt
bestämmelser i lagen 1999:000 underhållsstöd.om

3 Omställningspensionkap.

Inkomstgrundad omställningspension

1 § Rätt till inkomstgrundad omställningspension har efterle-en
vande make, inte uppnåtthar års ålder65 och stadigvarandesom som
sammanbodde med sin make vid dennes död, den efterlevandeom

vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med barn under 18
år, stod under vårdnad makarna eller dem, ellerenderasom av av

oavbrutet hade sammanbott med tidmaken under minsten av
årfem fram till tidpunkten för dödsfallet.

Med efterlevande make likställs den gift, stadig-utan attsom, vara
varande sammanbodde ickemed gift eller kvinna vid dennesen man
död tidigareoch varit gift haft dåmed eller har eller har ellersom
väntade barn med denne.
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2 § Rätten till omställningspension enligt §1 tid tolvavser en av
månader frånräknat tidpunkten för dödsfallet inledande omställ-
ningspension.

3 § Rätt till inkomstgrundad omställningspension har vidare, för tid
efter det till inledanderätten omställningspension haratt upphört, en
efterlevande uppfyller villkoren i 1 den efterlevande harsom om
vårdnaden och stadigvarande sammanbor med barn år,under 18om

vid dödsfallet stadigvarande vistades i makamas hem förlängdsom
omställningspension.

Rätt till förlängd omställningspension månader,tid tolvavser en av
dock längst till dess det bamet fyller år.18 En efterlevandeyngsta

i första stycket har dock alltid till förlängd omställ-rättsom avses
ningspension enligt denna paragraf till dess det barnet fylleryngsta
åtta år.

4 § Rätten till förlängd omställningspension upphör den efter-om
levande ingår äktenskap. Detsamma gäller den efterlevande sta-om
digvarande sammanbor någonmed han eller hon har varit giftsom
med eller har eller har haft barn med.

5§ Inkomstgrundad omställningspension årför räknat 55utgör
det efterlevandepensionsunderlagprocent i 5 kap.av som anges

Garantipension till omställningspension

6§ En efterlevande make, uppfyller villkoren för till in-rättsom
komstgrundad omställningspension enligt 1-3 §§, har till garanti-rätt
pension enligt vad föreskrivs i 7-13 §§ och kap. 61 och 7 §§.som

7§ Till grund för beräkning garantipension till omställ-av
ningspension skall ligga den inkomstgrundade omställningspension

den efterlevande har till. Medrätt inkomstgrundad omställ-som
ningspension härvid efterlevandepensionäven enligt utländskavses
lagstiftning inte likställaär med garantipension enligt dennaattsom
lag.

8 § Garantipension till omställningspension skall beräknas med
hänsyn till den försäkringstid kan tillgodoräknas den avlidne tillsom

åretoch med före dödsfallet. Som försäkringstid skall härvid räknas
sådan tid försäkringstidutgör för garantipension enligt bestäm-som
melserna i 2 kap. 1-4 §§, 5 § första stycket och 7 § lagen 1998:702

garantipension.om
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beräkning sådanVid försäkringstid i 2 kap. 3 § lagenav som avses
garantipension skall försäkringstid för garantipension tillom som

omställningspension tillgodoräknas bosättningstid i hemlandetäven
år dåfr.o.m. det den uppnått års ålder åravlidne 16 medtill och det

då han eller hon fyllde år.24
sådanVid beräkning försäkringstid i 2 kap. 4 § lagenav som avses

garantipension skall bestämmelsen i den paragrafens första styck-om
förgälla medföljande bam det gäller beräkning försäk-även näret av

förringstid garantipension till omställningspension.

9 § försäkringstidSom för garantipension skall tillgodoräknas även
från årtid och med det då dödsfallet år dåinträffade till och med det
avlidneden skulle ha årfyllt 64 framtida försäkringstid.

avlidneOm den försäkringstid inte kan tillgodoräknas minstsom
fyra femtedelar fråntiden år dåoch med det hon fyllde 16han ellerav
år till åretoch med före dödsfallet, skall framtida försäkringstidsom

såtillgodoräknas från åretandel tiden för dödsfalletoch medstor av
år dåtill och med det den avlidne årskulle ha fyllt 64 motsvararsom

förhållandet mellan den försäkringstid frånkan tillgodoräknassom
år dåoch med det den avlidne fyllde år16 årettill och med före döds-

fallet och fyra femtedelar hela sistnämnda tidsperiod.av
Vid beräkning enligt denna paragraf försäkringstiden tillnedsätts

antal hela månader.närmaste

10§ Rätt till garantipension till inledande omställningspension fö-
religger månaderunder tid från förräknat tidpunkten döds-en av sex
fallet.

Garantipension enligt denna paragraf skall, inte iannatom anges
år13 för räknat gånger basnivån.2,0 prisbasbeloppetmotsvara

Om den efterlevande har till inkomstgrundad omställningspen-rätt
basnivånsion, skall minskas med beloppet pensionen.för den

§ till11 Rätt garantipension till inledande omställningspension fö-
religger vidare, för tiden efter det sådantill garantipensionrättenatt
enligt § har10 upphört, dåden efterlevande uppfyller förutsätt-om
ningarna för till förlängd omställningspension eller till särskildrätt
efterlevandepension. till sådan såRätt garantipension föreligger länge

till inkomstgrundad inledanderätt omställningspension enligt ochl
2 föreligger, dock sålängst länge förutsättningarna i 3 och 4 §§ är
uppfyllda.

Garantipension enligt denna paragraf med belopputges som anges
i 12 § andra och tredje styckena.
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12 § Rätt till garantipension till förlängd omställningspension före-
ligger så länge förutsättningarna för till inkomstgrundadrätt sådan
pension uppfyllda.är

För efterlevande i denna paragraf eller i 11 §en ochsom avses som
helt saknar till inkomstgrundadrätt omställningspension eller vars
inkomstgrundade omställningspension understiger gånger1,15 pris-
basbeloppet skall, inte i 13 garantipensionen årannat förom anges
räknat 1,5 gånger prisbasbeloppetmotsvara basnivån minskat med

beloppett den inkomstgrundademotsvarar omställningspensio-som
nen.

sådanFör efterlevande i andraen stycket och harsom anges som
till inkomstgrundadrätt omställningspension överstiger 1,15som

gånger prisbasbeloppet skall garantipensionen för år räknat motsvara
mellanskillnaden mellan 0,35 gånger prisbasbeloppet och 30 procent

den inkomstgrundade omställningspensionav överstiger 1,15som
gånger prisbasbeloppet.

13 § För avliden inte kan tillgodoräknas års40 försäkringstiden som
för garantipension enligt 8 och 9 §§ skall basnivån för garantipension
enligt 10 § eller 12 § avkortas till så andel gånger2,0 prisbas-stor av
beloppet i fall i 10 § och 1,50 gånger prisbasbeloppetsom i fallavses

i 12 § förhållandetsom avses mellan det årsom mot antal försvarar
vilka försäkringstid kan tillgodoräknas och talet 40. Nivån gång-1,15

prisbasbeloppet beloppet 0,35 gångerer samt prisbasbeloppet för
beräkning garantipension till omställningspension enligtav 12 § skall
avkortas på motsvarande sätt.

Omställningspension efter fiera avlidna

Är någon14 § för månad berättigad till omställningspensionsamma
efter flera avlidna, endast pensionenutges jämte garantipension till
den efter den sist avlidne eller, pensionsbeloppen olika höga,ärom
det högsta dem.av

4 kap. Särskild efterlevandepension

inkomstgrundad särskild efterlevandepension

1 § Rätt till särskild efterlevandepension har efterlevandeen som
uppfyller villkoren för tillrätt omställningspension enligt 3 kap. §1
och vid dödsfallet uppnått års ålder,55som den efterlevandesom
möjligheter bereda sig inkomstatt för honom eller henneettgenom
lämpligt arbete nedsattär med minst hälften alltsedan makens död
och nedsättningen beror på arbetsmarknadsmässiga skäl, nedsatt hälsa
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eller därmed jämförlig inteomständighet kan antasannan som vara
endast kortvarig.

dåtill särskild efterlevandepension tidpunktRätten inträder vid den
till omställningspension upphör.rätten

2§ En efterlevande make, möjlighet bereda sig inkomstattvars
arbete helt erhålla efterlevande-nedsatt, skall hel särskildärgenom

Ärpension. efterlevandesden möjlighet sig inkomstberedaatt genom
arbete inte helt nedsatt nedsatt med minst hälften, skallär utgesmen
halv pension.

fråga3 § I särskild efterlevandepension vid bedömande iskall,om
mån förvärvsmöjlighetenvad nedsatt, beaktas den efterlevandesär

möjlighet bereda sig inkomst sådant arbeteatt motsvarargenom som
hans eller krafterhennes färdigheter begä-och och rimligen kansom

med hänsyn till utbildning ålder,och tidigare verksamhet samtras
bosättningsförhållanden och andra därmed jämförliga omständigheter.

4 § Innan beslut frågameddelas i efterlevande-till särskildrättom
pension skall den allmänna försäkringskassan det finnsundersöka om

åtgärderskäl vidta för förbättra efterlevandes möjlighetdenatt att att
bereda sig inkomst sådanarbete. Finner försäkringskassan attgenom
åtgärd behövs, skall kassan till vidtas. gälladen Detta skall ävenattse
vid omprövning till särskild efterlevandepension.rättav

5 § Som villkor för till fårsärskild efterlevandepensionrätt upp-
ställas efterlevandeden skall genomgå yrkesinriktad rehabilitering,att
arbetsmarknadsutbildning eller utbildning eller medverka vidannan

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. fårsådantEtt villkor ävenannan avse
skyldighet för den efterlevande anmäld arbetssökandeatt vara som

offentligahos den arbetsförmedlingen erbjudet lämpligtoch att anta
arbete.

Som villkor för till fårsärskild efterlevandepension vidare fö-rätt
reskrivas den efterlevande skall under högst 30 dagar intagenatt vara

visst sjukhus eller underkasta sig undersökning viss läkare. Förav
uppstårkostnader sådanmed anledning föreskrift skallsom av en

ersättning ilämnas enlighet med vad regeringen förordnar.

§6 Särskild efterlevandepension sådananledninginte medutges av
nedsättning förvärvsmöjligheten för vilken den efterlevande ärav
berättigad till sjukpenning eller egenlivränta enligt lagen 1976:380

arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning utgesom som
enligt författning påeller grund regeringens förordnande.annan av
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Om den efterlevande uppbär ålderspension enligt lagen 1998:674
inkomstgrundad ålderspension eller harom tillrätt omställningspen-

sion enligt denna lag, inte särskild efterlevandepension.utges
Vad föreskrivs i första och andra styckena gällersom beträf-även

fande motsvarande förmån till den efterlevande påutges grund-som
val utländsk lagstiftning.av

7§ Bestämmelserna i 3 kap. 4§ gäller frågaiäven särskildom
efterlevandepension.

8 § Särskild efterlevandepension kan begränsas till viss tid. Rätten
sådantill pension skall omprövas det finnsnär skäl till det, dock

minst gång år.tredje Omprövningenvart fåren inte medföra höjning
beviljad särskild efterlevandepension.av en

9 § Om möjligheten bereda sig inkomstatt arbete väsentligtgenom
förbättras för efterlevande uppbär särskild efterlevandepen-en som
sion, skall pensionen dras in eller minskas med hänsyn till förbätt-
ringen.

Kan det förbättringenantas inteatt kommer bestå avsevärd tid,att
får förordnas den särskilda efterlevandepensionenatt skall dras in
eller minskas för viss tid. Finns det anledning detta redan vidatt anta
prövning ansökan särskild efterlevandepension,av får förordnasom

pensionen helt elleratt delvis skall hållas inne för viss tid. sådantEtt
förordnande får högst tid år.avse etten av

10 § Inkomstgrundad särskild efterlevandepension för år räk-utgör
55 detnat efterlevandepensionsunderlagprocent av i 5som anges

kap.

Garantipension till särskild efterlevandepension

11 § En efterlevande make, uppfyller villkoren för till in-rättsom
komstgmndad särskild efterlevandepension, har till garantipen-rätt
sion enligt vad föreskrivs i 12 § och 1 kap. 6 och §§.som 7

12 § Garantipension till särskild efterlevandepension beräknas enligt
motsvarande regler gäller för beräkning garantipension tillsom av
omställningspension enligt 3 kap. 12§ andra och tredje styckena.
Bestämmelserna i 3 kap. 7-9 och 13 §§ gäller i frågaäven om garan-
tipension till särskild efterlevandepension.

2SOU1998:120
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särskildMinskning efterlevandepensionav

för-någon för nedsättning§ Om tid och för13 samma samma av
såväl särskild efterle-värvsmöjligheten har till inkomstgrundadrätt

någonsådan tillvandepension eller garantipension till pension avsom
förmåner, inkomstgrundadeuppräknade skall dennedan summan av

minskas medsärskilda efterlevandepensionen och garantipensionen
förmånensandra belopp. Minskning skall medden göras

försäkring,förtidspension enligt lagen 1962:381 allmänom
fråndagpenning arbetslöshetskassa,

vuxenstudiebidrag enligt 1973:349 ellerstudiestödslagen
ochlagen 1983:1030 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösaom

särskilt utbildningsbidrag, samt
timersättning vid utvecklingsstördavuxenutbildning för

Särvux.
frågaBestämmelserna i första stycket gäller iäven motsvaran-om

förmån utländskde till den efterlevande grundvalutgessom av
lagstiftning.

på14 § Minskning enligt § skall första garantipen-13 i hand göras
sionen.

Underlag för beräkning efterlevande-5 kap. inkomstgrundadav
pension

Inledande bestämmelser

§ detta kapitel finns bestämmelser beräkning inkomst-1 I avom
grundad barnpension, omställningspension särskild efterlevande-och
pension inkomstgrundad efterlevandepension.

Regler beräkning 6änkepension finns i kap.om av

föd-§ Inkomstgrundad efterlevandepension efter avlidna2 ärsom
år eller efterlevandepen-da 1938 beräknas grundval detsenare av

isionsunderlag fastställs för enligt bestämmelsernaden avlidnesom
Såvitt något åren§§. gäller avlidna 1938-3-11 födda underär avsom

finns härutöver §§.1953 särskilda bestämmelseri 12 och13
årföddaInkomstgrundad efterlevandepension efter avlidna ärsom

tidigare i 14-1937 eller beräknas enligt de bestämmelser angessom
16 §§.
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Efterlevandepensionsunderlag efter avlidna födda år 1938ärsom
eller senare

3 § Till grund för beräkning inkomstgrundad efterlevandepen-av
sion efter avlidna födda årär 1938 eller skall läggassom densenare
avlidnes pensionsbehållning för inkomstpension enligt lagen
1998:674 inkomstgrundad ålderspension beräknadom enligt 4 och
5 §§ faktisk pensionsbehållning under förutsättningarsamt, som

i 6 beloppäven ettanges årligademotsvararsom summan av pen-
sionsrätter enligt bestämmelserna i 7 §som kan tillgodoräknas den
avlidne för tiden från och med årdet då dödsfallet inträffade till och

årmed det då den avlidne skulle ha fyllt 64 år antagen pensionsbe-
hållning.

4 § Faktisk pensionsbehållning enligt 3 § utgörs deav summan av
pensionsrätter för inkomstpension, beräknade enligt 4 kap. 2-4
lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension, kanom tillgo-som
doräknas den avlidne till och med den 31 december året före det år då
dödsfallet inträffade sedan dessa pensionsrätter omräknats enligt be-
stämmelserna i 5 kap. 7 och 9 §§ lag. Pensionsrättemasamma
skall därvid beräknas den avlidne tillgodoräknats endastsom om pen-
sionsrätt för inkomstpension och denna utgjort 18,5 %som om av
pensionsunderlaget.

5 § Vid beräkningen faktisk pensionsbehållning skall hänsynav tas
till pensionsbehållning härrör från pensionsgrundande beloppsom för
plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen 1998:674 inkomstgrun-om

ålderspensiondad frånoch pensionsgrundande belopp för föräldrar
till små barn enligt 3 kap. 10 § lag endast under förutsättningsamma

den avlidne till ochatt med den 31 december året före årdet då döds-
fallet inträffade, eller på grund beräkning enligt andra stycket, kanav
tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst för minstettvartsom av

årfem uppgått till lägst två gånger det för respektive intjänandeår
gällande inkomstbasbeloppet.

Vid tillämpning första stycket skall medav pensionsgrundande
inkomst likställas pensionsgrundande belopp för förtidspension enligt
3 kap. 4§ lagen inkomstgrundad ålderspension.om Vid denna till-
lämpning skall hänsyn till åräven förtas vilket pensionsbe-antagen
hållning skall beräknas, under förutsättning medeltalet deatt av pen-
sionsgrundande inkomster och pensionsgrundande belopp för förtids-
pensionärer fastställts för den avlidne för desom fem år enligtsom
7 § skall läggas till grund för beräkningen pensionsbehåll-antagenav
ning uppgår till minst två gånger det för året före dödsfallet gällande
inkomstbasbeloppet.
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skulle haår då avlidnedendödsfallet inträffat före detOm har6 §
enligt lageninkomstpensionår och pensionsrätt förfyllt 65

förfastställts denålderspensioninkomstgrundad har1998:674 om
år dåkalenderåren före detminst de femavlidne för närmasttre av

pensionsbehållning beräknasinträffat,dödsfallet skall antagenen
bestämmelserna i 8 §§.enligt 7 och

pensionsrätttillskall hänsynVid tillämpning första stycket tasav
enligtplikttjänstgöringfrån förpensionsgrundande belopphärrörsom

frånålderspension ochinkomstgrundad8§ lagen3 kap. pen-om
10 §små enligt 3 kap.belopp för föräldrar till barnsionsgrundande

till ochavlidneförutsättning för denlag endast under detattsamma
inträffade, elleråret år då dödsfalletden 31 december för detmed

tillgodoräknasberäkning § stycket, kangrund enligt 5 andra pen-av
förtids-förinkomst pensionsgrundande beloppsionsgrundande eller

två gångeruppgåttår till lägstpension för minst femettvartsom av
intjänandeår inkomstbasbeloppet.för respektive gällandedet

pensionsbehållning belopp§7 Antagen utgör motett svararsom
årliga tillgodoräknas dende pensionsrätter kan av-somsumman av
från då inträffade till ochår dödsfalletlidne för tiden och med det

förår då år.avlidne fyllt 64 Pensionsrättenmed det den skulle ha vart
år på pensionsunderlagdessa skall beräknasoch ettett som svararav

§ lagenenligt kap. 2medeltalet de pensionsunderlag 4mot av
ålderspension tillgodoräknas1998:674 kaninkomstgmndad somom

föregått årdetårför de femden avlidne och närmastvart ett av som
medeltal bortsesdå inträffade. nämndadödsfallet Vid beräkningen av

respektive lägst.från två årde för vilka pensionsunderlaget högstär

pensionsbehållning skall pensions-beräkningen§ Vid8 antagenav
pensionsrättenligt § beräknas all pensionsrätt7 utgörrätter som om

utgjort 18,5 %pensionsrättinkomstpension och dennaför avsom om
pensionsunderlaget.

1998:674 inkomst-inkomstindex enligt 5Om 1 kap. § lagen om
åren föreålderspension från femgrundad förändrats de närmastett av

år då dödsfallet inträf-ingångendödsfallet i till det7 §som avses av
medeltalet pensions-före beräkningen i nämndafat, skall det 7 §av

året förändring.till dennaunderlaget för det räknas med hänsynom

årfyllde 65år då avlidne§ Om dödsfallet inträffat efter det den9
denför efterlevandepension läggasskall till grund beräkning av-av

pensionsbehållning, i ochbestämmelserna 4lidnes beräknad enligt
år.64år då avlidne fyllde§§, tjänats in till och med det den5 som

pensionsbehållning inkomstindex tillmedskall räknasDenna om
från medingången då år skall ochdet den avlidne fyllde 65 ochav

i kap.årsskiftet därefter bestämmelsen 5räknas i enlighet medom
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14 § lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension ingång-tillom
årdet då dödsfallet inträffade.en av

10 § Om den avlidne har tagit inkomstpension före den månad dåut
han eller hon fyllt eller skulle ha fyllt 65 år, skall till grund för beräk-
ningen faktisk pensionsbehållning läggas den avlidnes pensionsbe-av
hållning beräknad något inkomstpension inte hadeuttagsom om av
gjorts.

11 § Underlaget för beräkning årlig efterlevandepensionav
efterlevandepensionsunderlaget skall beräknas attgenom summan

faktisk pensionsbehållning och pensionsbehållningav divide-antagen
med delningstal.ettras

Vid beräkning enligt första stycket skall tillämpas det delningstal
för beräkning inkomstpension det år då dödsfallet inträffadeav som
gäller enligt bestämmelserna i 5 kap. 12§ lagen 1998:674 in-om
komstgrundad ålderspension för försäkrade i januari årsom samma
fyllde 65 år.

Särskilda bestämmelser avseende avlidna födda åren 1938-1953

12 § Vid beräkning faktisk pensionsbehållning ochav antagen pen-
sionsbehållning för avliden född under något årenen som var av
1938-1953 skall hänsyn inte till minskning pensionsrätttas förav
inkomstpension enligt 4 kap. 6 § lagen 1998:674 inkomstgrun-om

ålderspension.dad

13 § Underlaget för efterlevandepension efter avlidna föddaärsom
någotunder åren 1938-1953 skall beräknas hänsyn tillav tilläggutan

enligt 6 kap. 9 § lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension.om

Efterlevandepensionsunderlag efter avlidna födda år 1937ärsom
eller tidigare

14 § frågaI efterlevandepensionsunderlag för avlidnaom ärsom
årfödda 1937 eller tidigare skall, i stället för vad i 3-13 §§,som anges

gälla vad föreskrivs i 15-16 §§.som

15 § Efterlevandepensionsunderlag skall i fall i 14 § utgö-som avses
inte följer bestämmelsernaannat i 16 60ra, om av procent av pro-

dukten det för dödsfallsåret gällande prisbasbeloppetav och medel-
talet de pensionspoäng för tilläggspension tillgodoräknatsav densom
avlidne sedan tillägg till denna medelpoäng gjorts med pensions-en

Ompoäng. pensionspoäng tillgodoräknats för år,15 beaktasänmer
vid beräkningen närrmda medeltal enbart årde 15 för vilka de hög-av
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bestämmelsen i 22 §poängtalen tillgodoräknats. Härvid tillämpassta
ålder-1998:675 införande inkomstgrundadlagen lagenom av om

dåfall år då den avlidne fylltspension. I dödsfallet inträffat efter det
år ske, i65 skall beräkningen efterlevandepensionsunderlagetav

dödsfallsåret,för prisbasbeloppet med till-stället grundval förav
lämpning reglerna i 6 och 1998:674 in-kap. 4 12 §§ lagenav om

ålderspension.komstgrundad

tilläggs-16 § Om den avlidne har tillgodoräknats pensionspoäng för
år,pension för färre hänsyn30 skall vid beräkningen enligt 15 §än

såtillendast del den där angivna produktentas stor motav som svarar
förhållandet år tillgodo-mellan det antal för vilka pensionspoäng har
räknats och talet 30.

ården avlidneOm född 1927 eller tidigare skall vid beräkningvar
enligt första stycket tillämpas 6 14-16bestämmelserna i kap.även
lagen 1998:674 ålderspensioninkomstgrundad och 19-21 §§om

ålders-lagen 1998:675 införande lagen inkomstgrundadom av om
pension.

Änkepension6 kap.

till tilläggspensionRätt formi änkepensionav

Är frånfälle1 § avliden vid tilläggspension isitt berättigad tillen
form förtidspension enligt lagen 1962:381 allmän försäkringav om

till inkomstgrundad ålderspensioneller 1998:674enligt lagen om
ålderspensioninkomstgrundad eller han, fall i 13skulle som avsesom

§ förstnämndakap. 1 lag varit för för dödsfal-handen vid tidpunkten
varitlet, ha berättigad till förtidspension, efterlevandehar hans rätt

till tilläggspension i form änkepension enligt vad i 2 ochsägsav som
3 7-10 §§.samt

till tilläggspensionRätt i form föreligger endastänkepension omav
det för den avlidne kan tillgodoräknas pensionspoäng för tilläggspen-

år.försion minst tre

§2 Rätt till tilläggspension i form änkepension tillkommer,av om
inte i utgången årandra stycket, änka 1989vidsägsannat en avsom

vid tidpunkten för dödsfallet gift med den avlidne,ävensamt omvar
äktenskapet vid årtidpunkten för dödsfallet minst femhade varat

ingåttsoch den då år,dag den avlidne fyllde 60 ellersenast
den avlidne efterlämnar barn också barn till änkan.ärsom

Änkor födda år 1945 tilläggspensioneller har tillär rättsom senare
i form änkepension endast under förutsättning villkoren enligtattav
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första stycket uppfyllda vid utgången år 1989 ochvar har varit detav
oförändrade fram till tidpunkten för dödsfallet.

3 § Tilläggspension i form änkepension skall dras in, denav om
pensionsberättigade ingår äktenskap. Upplöses äktenskapet innan det
bestått i fem år, skall pensionen börja betalas påut nytt.

Rätt till garantipension till änkepension

4 § Rätt till garantipension enligt 11-16 §§ tillkommer änkaen som
född årär 1944 eller tidigare, för tid före den månad då hon fyller 65

år, hon vid utgången år 1989 ochom vid tidpunktenäven förav döds-
fallet gift med den avlidne vid sistnämndavar tidpunktsamt

har vårdnaden och stadigvarande sammanborom med barn un-
der 16 år, vid makens död stadigvarandesom vistades i makamas
hem eller hos änkan, eller

har fyllt 36 och varit gift med den avlidne i minst fem år.
Upphör tillrätt änkepension på grund bestämmelserna iattav

första stycket intel längre uppfyllda,är skall vid bedömningen rättav
till pension enligt 2 avlidit dåanses tillsom rättenom mannen pen-
sion enligt 1 upphörde äktenskapetsamt till nämnda tidpunkt.varat

5§ Med änka likställs i frågaen tillrätt garantipensionom en
kvinna gift,utan stadigvarandeattsom, sammanboddevara med en
icke gift vid dennes död och tidigareman varit gift med honomsom
eller har eller har haft bam med honom.

Den tid under vilken kvinnan oavbrutet sammanbott med mannen
fram till tidpunkten för dennes död skall vid tillämpningen 4§av
första stycket 2 likställas med tid varunder äktenskap bestått.

6 § En änka har inte tillrätt garantipension efter från vilkenen man
hon vid dennes död levde åtskild, kvinnan efter det sammanlev-om
naden med upphörde stadigvarandemannen sammanbott med en an-

med vilken hon varit gift ellernan harman eller har haft bam.
Rätt till garantipension upphör den pensionsberättigade ingårom

äktenskap eller stadigvarande sammanbor med med vilkenen man
hon varit gift eller har eller har haft bam. Upplöses äktenskapet innan
det bestått i fem år eller upphör samboendet inom tid, skallsamma
garantipensionen börja betalas på förutsättningarnaut nytt, i öv-om
rigt för till sådanrätt pension alltjämt för handen.är
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till kvinnoränkepensiontilläggspension i formBeräkning somavav
århllt 65harinte

föddtill änkaTilläggspension änkepensioni form är§7 somenav
år,fyllt 65änkan harår tidigare för tid före det1944 eller utgör, om

år räknat§§, förföljer 9 och 10 19-22inte samtannat summan avav
harefter avlidne finns barneller, det den rätt40 procent somom
förtids-helenligt efter 35barnpension 2 kap. honom,till procent av

meningenförstaförsta stycketberäknad enligt 13 kap. 2§pension
försäkringallmän3§ lagen 1962:381och andra stycket samt om

berättigad tillvarittill skulle haden avlidne berättigad ellervarsom
för dödsfalletsådan tidpunktentill pension hade inträtt vidrättom

år berättigad65 ochden avlidne uppbar eller hade fyllteller, varom
in-ålderspension 1998:674inkomstgrundad enligt lagentill om

ålderspension, sådan beräknad enligt 6 kap.pensionkomstgrundad av
ålderspensionoch 14-16 inkomstgrundad2 § 12 §§ lagen om

inkomst-1998:675 införande lagenoch 19-22 lagen omavom
ålderspension,grundad och

dödsfallsåret prisbasbeloppet.för gällande90 detprocent av
enligt förstatill tilläggspension änkepensioni formFör rätt av

förutsättning-och §§,stycket 2 krävs, vad i l 2utöver attsom anges
uppfylldai § för änkan.4 ärarna

år beräknasavlidne född 1954 ellerOm den senaremannen var
erhållit heltilläggspensionen enligt första stycket 1 mannensom om

ingången bestämmelsernaförtidspension vid år Därvid skall2001.av
andra stycket§ första stycket första meningen ochi 13 kap. 2 samt

försäkring3 § lagen allmän tillämpas.om

föddTilläggspension till änkai form änkepension8 § ärsomav en
år,65år fyllt1945 eller för tid före det änkan harutgör, ettsenare

kvinnantillbelopp vad skulle hamotsvarar utgetts om man-som som
sådanutgången år beräkningenhade avlidit vid 1989. Vid avavnen

tidpunkten inteänkepension tillämpas, vid angivnadenom mannen
ålderspension lagen 1962:381berättigad till enligt kap.12 omvar

dåvarande första stycket.försäkring i det kapitlets lydelse, §allmän 7
alltid beräknasstycketHärvid skall dock beloppet enligt § första 17

tillgrundval den förtidspension skulle ha utgetts mannenav som
utgångensådan viddenne blivit berättigad till hel pension avom

då §tillämpning 13 kap. 31989 och pensionen hade beräknats med av
tidpunktenallmän försäkring. vid den angivnalagen Omom mannen

ålderspension, skall be-berättigad till tilläggspension i formvar av
12 kap.enligt § första tillämpningloppet 7 stycket 1 beräknas med av

försäkring i dessa lag-§ första och andra styckena lagen allmän2 om
utgången årlydelse vid 1989.rums av
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till tilläggspensionRätt enligt 7 § första stycket 2 föreligger för en
änka förstai stycket endast under förutsättning villko-attsom avses

enligt §4 första stycket uppfyllda utgångenvid år 1989 ochren var av
har varit det oförändrade fram till tidpunkten för dödsfallet. Beloppet
enligt § första7 stycket 2 beräknas sådanför änka med tillämpningen

9 § och 10 § första förstastycket meningen andra och tredjeav samt
styckena. Vid beräkningen enligt 10 § skall därvid hänsyn endasttas
till årdet antal med pensionspoäng tillgodoräknats den avlidnesom

till och årmed 1989.mannen

9 § Föreligger till tilläggspensionrätt i form änkepension enligtav
§ första7 stycket 2 med tillämpning § första4 stycket och hade2av

den pensionsberâttigade inte fyllt år50 vid död eller vid denmannens
tidpunkt i 4 § andra stycket, skall beloppet enligt § första7som avses
stycket 2 minskas med femtondel för år årvarje varmed antaleten

den pensionsberättigade fyllt vid död eller vid den tid-som mannens
punkt i 4 § andra stycket understiger 50.som avses

10§ För avliden inte kan tillgodoräknas pensionspoäng fören som
tilläggspension för minst år,30 skall vid beräkningen enligt 7 § första
stycket 2 hänsyn endast till så del där nämnda belopptas stor av som

förhållandet mellan det antal för vilkamot pensionspoängsvarar
tillgodoräknas honom och talet 30. Vid denna beräkning skall be-
stämmelserna i 13 kap. 2 § första stycket första meningen och andra
stycket 3 § lagen 1962:381 allmän försäkring tillämpas.samt om

Vid tillämpning bestämmelserna i första stycket skall gälla vadav
föreskrivs 6i kap. 14-16 §§ lagen 1998:674 inkomstgrun-som om
ålderspensiondad och 19-21 §§ lagen 1998:675 införandeom av

lagen inkomstgrundad ålderspension.om
Avkortning enligt denna paragraf sådanskall ske efter minskning

i 9som avses

Beräkning garantipension,av m.m.

11§ Till grund för beräkning garantipension skall ligga denav
tilläggspension i form änkepension tillkommer änkan. Medav som
tilläggspension i form änkepension härvid efterlevan-ävenav avses
depension enligt utländsk lagstiftning inte likställa medär attsom
garantipension enligt denna lag.

Har änka, berättigad tillär garantipension till änkepensionen som
till inkomstgrundadrätt omställningspension eller inkomstgrundad

särskild efterlevandepension däremot inte till tilläggspension imen
form änkepension, skall den inkomstgrundade omställningspensio-av

eller den inkomstgrundade särskilda efterlevandepensionen ligganen
till grund för beräkning garantipensionen till änkepension.av
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Om för månadänka tid före då år ål-den hon fyller 65 uppbären
derspension enligt 1998:674lagen ålderspen-inkomstgrundadom
sion skall samordnas med tilläggspension i form änkepensionsom av
enligt bestämmelserna i 20 och 21 §§, skall beräkningen garanti-av
pension med hänsyn till änkepensionen föregöras nämnda samord-
ning.

§ Garantipension12 till änkepension skall beräknas med hänsyn till
försäkringstidden kan tillgodoräknas den avlidne till och medsom

året före dödsfallet. Som försäkringstid sådanskall härvid räknas tid
försäkringstid enligtutgör bestämmelserna i 2 kap. l-4 §§, 5 §som

första stycket och 7 § lagen 1998:702 garantipension.om
Vid beräkning sådan försäkringstid i 2 kap. 3 § lagenav som avses

garantipension skall försäkringstid för garantipension tillom som
änkepension tillgodoräknas bosättningstid frånäven i hemlandet och

år dåmed det den avlidne uppnått 16 års ålder till år dåoch med det
år.han fyllde 24

Vid beräkning sådan försäkringstid i 2 kap. 4 § lagenav som avses
garantipension skall bestämmelsen i den förstaparagrafens styckeom

gälla medföljande barnäven det gäller beräkning försäkringstidnär av
för garantipension till änkepension.

13 § Som försäkringstid tillgodoräknas från årtid och med detäven
då dödsfallet inträffade till och år dåmed det den avlidne skulle ha

årfyllt 64 framtida försäkringstid.
Om den avlidne inte kan tillgodoräknas minst fyra femtedelar av

fråntiden och årmed det då han fyllde år16 till åretoch med före
dödsfallet försäkringstid, skall framtida försäkringstid till-som som

sågodoräknas frånandel tiden åretoch för dödsfalletmed tillstor av
och år dåmed det den avlidne skulle årha fyllt 64 motsvararsom
förhållandet mellan den försäkringstid kan tillgodoräknas frånsom
och år dåmed det den avlidne årfyllde 16 årettill och med före döds-
fallet och fyra femtedelar hela sistnämnda tidsperiod.av

Vid beräkning enligt denna paragraf försäkringstiden tillnedsätts
antal hela månader.närmaste

14 § För änka helt saknar till tilläggspension i formrätten som av
änkepension eller tilläggspension i form änkepension under-vars av
stiger gånger1,49 prisbasbeloppet skall, inte i 15 ochannatom anges
16 §§, garantipensionen år räknat gånger2,04 prisbas-motsvaraper

basnivånbeloppet minskat med den nämnda tilläggspensionen.
För änka, har till tilläggspension i formrätt änkepensionen som av

överstiger gånger1,49 prisbasbeloppet, skall garantipensionensom
år räknat mellanskillnaden gångermellan 0,55 prisbas-motsvaraper
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beloppet och 30 den del tilläggspensionenprocent översti-av av som
gånger1,49 prisbasbeloppet.ger

15 § Utges garantipension med tillämpning 4 § första stycket 2av
och hade den pensionsberättigade inte fyllt år50 vid dödmannens
eller vid den tidpunkt i 4 § andra stycket, skall garantipen-som avses
sionens basnivå gånger2,04 prisbasbeloppet minskas medom en
femtondel för varje år varmed årantalet änkan fyllt vidsom mannens
död eller vid nämnda tidpunkt understiger 50. Motsvarande avkort-
ning skall beloppengöras 1,49 respektive 0,55 gånger prisbasbe-av
loppet.

16 § För avliden inte kan tillgodoräknas års40 försäkringstiden som
för garantipension skall garantipensionens basnivå såavkortas till stor
andel 2,04 gånger prisbasbeloppet förhållandetav motsom svarar
mellan det årantal för vilka försäkringstid kan tillgodoräknas den
avlidne och talet 40. Motsvarande avkortning skall beloppengöras av
1,49 respektive 0,55 gånger prisbasbeloppet.

Avkortning enligt denna paragraf skall ske efter sådan minskning
i 15som avses

Inkomstprövning

17 § Tilläggspension i form änkepension enligt § första7 stycketav
2 garantipension till änkepensionsamt skall minskas med...

18 § Minskning änkepension enligt 17 § skall inte för tidgörasav en
månader räknat från tidpunkten för dödsfallet.av sex

Sådan minskning skall inte heller för ytterligare 18 månadergöras
räknat från dödsfallet, änkan vårdnadenhar och stadigvarandeom om
sammanbor med barn under år,18 vid dödsfallet stadigvarandesom
vistades i makarnas hem.

Minskning enligt 17 § skall inte heller för dåtidgöras änkan har
vårdnaden och stadigvarande sammanbor med barn åtta år,underom

vid dödsfallet stadigvarande vistades i makarnas hem.som

Beräkning tilläggspension i form änkepension till kvinnorav av som
fyllt år65 eller dessförinnan börjat uppbära inkomstgrundad ålders-
pension

19 § För änkor har fyllt 65 år eller dessförinnan börjat uppbärasom
ålderspension enligt lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspen-om
sion skall tilläggspension i form änkepension beräknas enligtav
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§ första7 stycket åränkan född tidigare,1929 ellerärom
första7 § stycket något1 och 20-21 §§, änkan född underärom

åren 1930-1944, ellerav
8 § första stycket och sådant20-22 §§, dock belopputan som
i § första7 stycket åränkan född 1945 elleräravses om senare.

20 § Om änka, något årenfödd under 1930-1953,är haren som av
till tilläggspension i form månadrätt änkepension förochav samma

får inkomstgrundad ålderspension 6 1998:674enligt kap. lagen om
inkomstgrundad ålderspension, skall tilläggspension i form änke-av
pension endast måni den ålderspensionen.den överstiger Vidutges
beräkning änkans inkomstgrundade ålderspension skall bestäm-av
melserna i 6 kap. 2 § första stycket 3 och 4 §§, 5 § första stycket,

§ 14-1612 och nämnda lag tillämpas.
En änka i första stycket någotoch född underärsom avses som av

åren 1930-1944 har dock, vad i första stycket, rättoavsett som anges
till tilläggspension i form änkepension sådantmed belopp den-attav

tillsammans med änkans inkomstgrundade ålderspension,na, motsva-
viss andel kvinnans ålderspen-inkomstgrundaderar en av summan av

sion beräknad enligt första stycket och den tilläggspension för den
avlidne i 7 § första stycket Denna andel utgörmannen som avses
60 kvinnan född år 1930, 58 kvinnanärprocent ärprocentom om

årfödd 1931, 56 kvinnan årfödd 1932, 54ärprocent procentom om
årkvinnan född 1933, 52är kvinnan årfödd 1934 ochärprocent om

50 kvinnan född något årenunder 1935-1944.ärprocent om av
Tilläggspension i form änkepension får emellertid inte med stödav av
denna regel utbetalas med högre belopp vad följer 7§än som av
första stycket

21 § Vid tillämpning bestämmelserna i 20 § skall, änkan tarav om
inkomstgrundad ålderspension där vid tid-ut som avses senareen

frånpunkt och med månad dåden 65 år,än hon fyllt hänsyn tilltas
den inkomstgrundade ålderspension, beräknad enligt bestämmelserna
i 20 § första stycket, skulle ha utbetalats därtill hade in-rättsom om

från och med månad.trätt nämnda dåVidare skall, kvinnan gjort un-
dantagande från försäkringen för tilläggspension, hänsyn till dentas
tilläggspension i form ålderspension skulle ha utgettsav som om un-
dantagande inte skett. Motsvarande skall gälla pensionpoängom
grund underlåten avgiftsbetalning inte tillgodoräknatshar eller harav
minskats.

22§ Om änka född år 1954 eller har tillår rätten som senare
tilläggspension i form änkepension månad fåroch för in-av samma
komstgrundad ålderspension enligt lagen 1998:674 inkomst-om
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ålderspension, mångrundad änkepensionen i den denendastutges
ålderspensionen.överstiger Härvid bestämmelserna i 21tillämpas

Vid beräkningen enligt första stycket skall tilläggett pen-om en
enligt ålderspensionsionspoäng 4 kap. 8 § lagen inkomstgrundadom

till det underlag vilket i form änkepen-tilläggspensionengöras av
sion skall beräknas innan kvinnans inkomst-samordning sker med

ålderspension. På igrundade detta tillägg tillämpas bestämmelserna
8

7 kap. Utbetalning efterlevandepension,av m.m.

efierlevandepension,Ansökan om m.m.

Efterlevandepension1 § enligt denna efter ansökan.lag betalas ut
Sådan ansökan skall skriftligen hos allmänna försäkrings-dengöras
kassa i 8 kap. förhållanden skall1 Uppgifter faktiskasom anges om
lämnas heder och inte särskilda skäl talar det.emotsamvete om

Uppbär efterlevande särskild efterlevandepension beviljatsen som
efterlevande för fården begränsad tid, tid för vilken pensionenden

förlängasskall ansökan har gjorts.utges utan att
För kostnader för läkaxutlåtandeläkarundersökning och vid ansö-

efterlevandepensionkan särskild enlighetskall ersättning lämnas iom
regeringenmed vad eller, efter regeringens bemyndigande, Riksför-

säkringsverket föreskriver.

Efterlevandepension från månad då2§ döds-och med denutges
ålderspensionfallet inträffat eller, den avlidne vid sin död uppbarom

ålderspensionenligt lagen 1998:674 inkomstgrundad eller för-om
fråntidspension enligt lagen 1962:381 försäkring, ochallmänom

månaden dåmed efter den dödsfallet inträffade.
Inträder till efterlevandepension tidpunktvidrätt änannan som

i första stycket, frånskall pensionen betalas och med denutavses
månad då har inträtt.rätten

Efterlevandepension får inte för tillbakabetalas längre tid änut tre
månader fråga ansökningsmåna-eller, i två årbarnpension, föreom
den.

Det belopp först förfaller efter-till betalning efter beslutsom om
levandepension till efterlevande utbe-skall minskas med vaden som

sådani pension tidtalats till efterlevande för deneller andraannan
det förstnämnda vadefterlevandepensionsbeloppet utöversom avser
skulle ha efterlevande-beslutet den förstnämndautgettssom om om

pensionen förelegat vid efterle-utbetalningen eller de andradenav
vandepensionema.
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Återkallelse3 § efterlevandepension dennaenligtuttag lagav av
får skriftliggöras anmälan till den allmänna försäkringskas-genom

Sådan anmälan skall ha kommit in till den allmänna försäkrings-san.
kassan månaden före den månadsenast ändringensom avser.

§4 Efterlevandepension till och med den månad då tillutges rätten
förmånen har upphört. Omställningspension, särskild efterlevande-
pension tilläggspension i formsamt änkepension enligt 6 kap. 7 §av
första stycket 2 och garantipension till änkepension dock längstutges
till och månadenmed före dåden den efterlevande fyller år.65

Ändring efterlevandepension skall gälla fr.o.m. månaden efterav
den varunder anledning till ändringen uppkommit.

5 § Har allmän försäkringskassa enligt 8 kap. 5 § beslutat åter-om
betalning inkomstgrundad efterlevandepension eller tilläggspen-av
sion i form änkepension och beviljas till följd härav garantipensionav
enligt 3 kap. 6 4 kap. ll § eller 6 kap. 11 § retroaktivt för samma
tid, skall avdrag för den återkrävda pensionen på den retroaktivtgöras
utbetalda garantipensionen.

Om allmän försäkringskassa enligt 8 kap. 5 § återbe-beslutat om
talning garantipension till omställningspension, särskild efterle-av
vandepension eller änkepension, skall avdrag för återkrävdaden ga-
rantipensionen pågöras retroaktivt utbetald inkomstgrundad efterle-
vandepension eller tilläggspension i form änkepensionav som avser

tid garantipensionen.samma som

6 någon§ Har under eller eljest blivit borta och kan detresa antas
han eller hon har avlidit,att har efterlevande till honom eller henne
till efterlevandepensionrätt enligt denna Såsomlag. villkor för utbe-

talning fårpension dock krävas förklaring heder ochav samvete av
den efterlevande denne saknar varje underrättelseatt den bortava-om

frågarande. I fåromyndig sådan förklaring infordras från hansom
förmyndare. Förklaring kan också infordras god eller för-av en man
valtare har förordnats enligt föräldrabalken. Visar det sigsom seder-

den bortavarande vid liv,att skallär pension vidaremera utges.

§7 Den brottslig gärning uppsåtligen har berövat nå-som genom
livet eller medverkat till brottet enligt 23 kap. 4 § ellergon annan 5 §

brottsbalken har inte till efterlevandepensionrätt efter den avlidne.
Efterlevandepension får dras in eller skäligen ned, densättas om

efterlevande sätt vadän i första vållatannat stycket harsägssom
dödsfallet handling för vilken ådömts honom eller hen-genom ansvar

dom vunnit laga kraft.ne genom som
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Utbetalning pensionav

Årspension§ Pension enligt8 denna lag månadsvis.skall betalas ut
beräknas komma uppgå till högst 2 400 kr skall dock, detattsom om
finnsinte särskilda skäl, betalas två gångeri efterskott ellerut en per

år. Efter överenskommelse med den efterlevande får utbetalning även
i fall ske eller två gånger år.annat en per

Vid beräkning efterlevandepension årspension frånskall denav
vilken beräkningen utgår avrundas till hela krontalnärmaste ärsom
delbart med tolv.

Vid samtidig utbetalning garantipension och inkomstgrundadav
efterlevandepension eller tilläggspension i form änkepension skallav
avrundning enligt andra stycket ske garantipensionen.

9 § För utbetalning pension enligt någondenna lag till ärav som
fårbosatt utomlands krävas bevis för till pensionen fortfaranderättatt

föreligger.

lO § Om berättigad till efterlevandepension enligtären person som
lag idenna väsentlig omfattning fåtthar sin försörjning eko-genom

biståndnomiskt enligt socialtjänstlagen 1980:620 villkorutan om
återbetalning, får retroaktivt sådanbeviljad pension betalas tillut
socialnämnden till den del den socialnämndenvadmotsvarar sam-
manlagt har betalat till den pensionsberättigades och dennes familjsut
försörjning för den tid den retroaktiva pensionensom avser.

Särskilda bestämmelser särskild efterlevandepensionom

§11 Den uppbär särskild efterlevandepension skyldigärsom att, om
hans eller hennes arbetsförmåga väsentligt förbättras eller andra för-
hållanden såändras förmånen påverkas, dröjsmåloskäligtatt utan

anmälan det hos den allmännagöra försäkringskassan. Om denom
efterlevande har god eller förvaltare enligt föräldrabalken, haren man
denne motsvarande skyldighet anmälan, det kangöraatt om anses
ingå i uppdraget.

Underlåts anmälan i första fårstycket giltigt skäl,utansom avses
pensionen dras för viss tid eller tills vidare.

12 § Om efterlevande giltig genomgåanledning vägrarutan atten
läkarundersökning eller behandling föreskrivits villkor försom som

till särskild efterlevandepensionrätten enligt 4 kap. 5§ eller följa
sådant villkor uppställts fårmed stöd nämnda paragraf,annat som av

särskild efterlevandepension helt hållaseller delvis inne, förut-under
sättning den efterlevande erinras påföljd.dennaatt om
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Samordning med livränta m.m.

13 § För efterlevande har till livränta pårätt grund obli-en som av
gatorisk försäkring enligt lagen 1916:235 försäkring för olycks-om
fall i arbete, lagen 1929:131 försäkring för vissa yrkessjukdomarom
eller lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring eller enligtom som an-

lag eller särskild författning eller enligt regeringens förordnandenan
har till livränta,rätt bestäms eller betalas Riksför-annan som utav av
säkringsverket, skall efterlevandepensionen minskas enligt vad som

i 14-16 §§. Motsvarandesägs skall gälla fall dåi livränta enligtutges
utländsk lagstiftning yrkesskadeförsälcring. Minskning skall där-om

inte ske grund livräntaemot enligt lagen 1976:380 arbets-av om
skadeförsäkring eller livränta bestäms med tillämpningannan som av
nämnda lag. Har livränta eller del därav eller livränta för viss tid bytts

engångsbelopp, skallut detmot ett vid beräkning enligt 14-16 §§
livränta eller den livränta haranses utgessom om utgessom om som

höjts med belopp engångsbeloppetett enligt de vidmotsom svarar
utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna.

14§ Vid beräkning enligt 13§ skall barnpensionen summan av
enligt 2 kap. denna lag och underhållsstöd grundutgessom av
bestämmelserna i 3 kap. lagen 1999:000 underhållsstöd minskasom
med fjärdedelar den livräntatre barnet för tid har rättav som samma

såsomtill efterlevande. Minskningen skall därvid i första hand göras
på underhållsstödet och därefter barnpension enligt 2 kap. 4§
första stycket

Barnpension skall dock, på grund bestämmelserna i dennaav pa-
ragraf, aldrig med belopp tillsammansutges med underhålls-ett som
stöd enligt 3 kap. lagen underhållsstöd månadför räknat understi-om

fjärdedel det 3 kap. 3§ lagen underhållsstödger en av genom om
garanterade beloppet.

15 § Vid beräkning enligt 13 § skall inkomstgrundaden summan av
omställningspension enligt 3 kap. respektive inkomstgrundad särskild
efterlevandepension enligt 4 kap. och garantipension sådantill pen-
sion minskas med fjärdedelar den livräntatre den pensionsbe-av som
rättigade för tid har såsomtill efterlevande.rätt Minskningensamma
skall därvid i första hand garantipensionen.göras

16 § Vid beräkning enligt 13 § skall tilläggspension ien summan av
fonn änkepension och garantipension sådantill pension minskasav
med fjärdedelar den livräntatre den pensionsberättigade förav som

tid har till såsomrätt efterlevande. Minskningen skall därvid isamma
första hand garantipensionengöras och därefter på tilläggspension

formi änkepension enligt 6 kap. §7 första stycketav



SOU 1998: 120 Författningsförslag 49

Tilläggspension i form änkepension skall dock aldrig, grundav
bestämmelserna i denna paragraf, tillsammans med utgivenav garan-

tipension till sådan pension, för månad räknat understiga 8,5 procent
prisbasbeloppet.av

17 § Om pensionsberättigad i 4 eller 6 kap. sedanen som avses
minst trettio dagar i följd intagen i kriminalvårdsanstaltär eller är
häktad skall, från och med den trettioförsta dagen, garantipension
enligt denna lag med högst belopp innebärutges garanti-ett attsom
pensionen tillsammans med inkomstgrundad efterlevandepension
eller änkepension enligt denna lag uppgår till månadför räknat 4,5

prisbasbeloppet. Såsom intagenprocent räknas denävenav som
olovligen avvikit från anstalt eller vistas anstalt med anledningutom

permission. Skall garantipensionen dras in för del kalender-av av en
månad, beräknas garantipensionen för varje dag till trettiondelen av
månadsbeloppet och avrundas till krontal.närmaste

Överklagande8 kap. m.m.

Beslut efterlevandepensionom

§l Ett beslut i ärende enligt denna lag skall,ett inte ärannatom
särskilt föreskrivet, fattas den allmänna försäkringskassa där denav
efterlevande eller skallär inskriven enligt lagen 1962:381vara om
allmän försäkring vid tidpunkten för beslutet. För intepersoner som

eller skallär inskrivna någonvid försäkringskassa sådanaskallvara
beslut fattas Stockholms läns allmänna försäkringskassa.av

Bestämmelser allmänna försäkringskassor finns i 18 kap. lagenom
1962:381 allmän försäkring.om

2 § För beslut efterlevandepensionett gäller i tillämpliga delarom
13 kap. 5 § lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspensionom om
beslut automatisk databehandling ändring ochgenom ompröv-samt
ning sådana beslut.av

Ändring beslutav

3 § Ett beslut efterlevandepension skall ändras det föran-om om
leds ändring gjorts beträffande den pensionsbehållningav en som
enligt lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension för denom
avlidne legat till grund för beräkning efterlevandepensionen.som av

Ett beslut garantipension enligt denna lag skall ändrasom om
storleken garantipensionen påverkas ändring gjorts be-av av en som
träffande den inkomstgrundade efterlevandepension eller tilläggspen-
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sion i form änkepension legat till grund för beräkningav som av ga-
rantipensionen.

4 § omprövning ochFör överklagande efterlevan-beslutettav om
depension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser pensionom
i 1998:674lagen inkomstgrundad ålderspension:om

13 kap. 9§ första stycket 1611-13, 15 och §§ ompröv-samt om-
ning, och

och13 kap. 17 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20 och-
21 §§, 22 § andra och tredje styckena 23 § överklagande.samt om

iBestämmelsen 13 kap. 13 § andra lagen inkomstgrun-stycket om
ålderspensiondad skall gälla dåi fall den avlidne har lämnatäven

oriktiga uppgifter underlåtiteller fullgöra uppgifts- eller anmäl-att en
ningsskyldighet.

Åtgärder på grund felaktig utbetalning efterlevandepensionav av

5 § allmänna försäkringskassanDen återbetalningskall besluta om
inkomstgrundad efterlevandepension, tilläggspension i formav av

änkepension och garantipension sådantill pension, efterle-denom
vande eller den avlidne lämna oriktiga uppgifter ellerattgenom ge-

underlåta fullgöra uppgifts- eller anmälningsskyldighetatt attnom en
har pensionenorsakat har lämnats felaktigt eller med för högtatt ett
belopp. Detsamma gäller inkomstgrundad efterlevandepension,om
tilläggspension i form änkepension sådaneller garantipension tillav
pension i fall har lämnats felaktigt eller med för högt beloppannat ett
och den uppburit pensionen insetthar eller skäligen bort insesom
detta.

efterlevandepensionHar betalats enligt denna lag minskasochut
därefter pensionsrätt eller pensionspoäng enligt lagen 1998:674 om

ålderspensioninkomstgrundad grund underlåtenbristande ellerav
avgiftsbetalning, skall försäkringskassan återbetalningbesluta om av
för mycket utbetald pension.

Den uppburit för mycket efterlevandepension enligt denna lagsom
skyldig betala tillbaka sådan åter-är pension endast beslutatt om om

betalning meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns
fårsärskilda skäl, försäkringskassan helt eller delvis efterge krav

återbetalning.

6 § Avdrag pension enligt denna fårlag med skäligt be-göras
lopp den pensionsberättigade enligt beslut allmän försäk-om av en
ringskassa återbetalningsskyldig förär ersättning har utgettsen som
på grund denna lag eller författning.av annan
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Övriga9 kap. bestämmelser

1 § För efterlevandepension gäller i tillämpliga delar följande be-
stämmelser i lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension:om

15 kap l § Riksförsäkringsverkets åliggandenom-
15 kap. 3 § första stycket första meningen och andra stycket- om

underrättelse till enskild
15 kap. 11, 13 och 14 anmälan och uppgiftsskyldighetom-
15 kap. 15 § undantag från sekretessom-
15 kap. 16 § första stycket första och andra meningen och andra-

stycket utmätning och överlåtelseom
15 kap. 17 § preskription.om-

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

De bestämmelserna gäller också i fall då till efterlevan-nya rätten
depension grundas dödsfall inträffat före ikraftträdandet.som

Efterlevandepension enligt denna lag skall betalas ansökanut utan
fr.0.m. januari 2001 till den vid utgången år 2000 uppbär ef-som av
terlevandepension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring,om un-
der förutsättning fortsatt till pensionatt rätt föreligger enligt denna
lag.

4. Med försäkringstid för garantipension enligt denna lag
skall för tid före den januari1 2001 bosättningstid enligt 5 kap.avses
lagen 1962:381 allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1om
januari 2001.

frågaI efterlevande bam vid utgången år 2000 harom rättsom av
till tilläggspension i form barnpension enligt bestämmelserna i 14av
kap. 2 och 3 lagen 1962:381 allmän försäkring på grundom av
dödsfall inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vadsom som
föreskrivs i 2 kap. 3 gälla följande.

Bampension skall för tid efter ikraftträdandet i formutges av
tilläggspension beräknassom som summan av

30 hel förtidspension beräknadprocent enligt 13 kap. 2 ochav
3 lagen allmän försäkring den avlidne berättigad tillom som var

han ellernär hon avled eller skulle ha varit berättigad till tillrättom
sådan pension hade inträtt vid tidpunkten för dödsfallet eller, denom
avlidne vid dödsfallet berättigad till tilläggspension i form ål-var av
derspension enligt lagen allmän försäkring, sådan pension be-om av
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räknad enligt 6 kap. 2 § 14-16 1998:6741 3 och §§ lagensamt om
ålderspensioninkomstgrundad och 1998:67519-22 §§ lagen om

införande ålderspension,lagen inkomstgrundad ochav om
året25 det för gällande prisbasbeloppet.procent av

Är flera barn berättigade till försäkrade,barnpension efter den skall
det i andra stycket 1 nämnda procenttalet ökas med 20 för varje bam

första.det Det sammanlagda skallbampensionsbeloppet där-utöver
efter delas lika mellan barnen.

Vid beräkning beloppet enligt bestämmel-andra stycket 2 skallav
i 5 kap. 3-7 och §§11 lagen allmän försäkring och punktserna om

övergångsbestämmelsema3 i till lagen ändring i1992:1277 om
försäkring,lagen allmän i dessa bestämmelsers lydelse före den lom

januari 2001, tillämpas.

frågaI efterlevande barn utgången årvid 2000 har rättom som av
till tilläggspension i form bampension enligt och ipunkterna 2 4av
övergångsbestämmelsema till lagen 1988:881 ändring i lagenom

allmän försäkring grund dödsfall inträffat före den 1om av som
januari 1990 skall, i stället för vad i 2 kap. 4 bestämmel-sägssom

i punkt 5 gälla, dock följandemed undantag.sen
I stället för vad i punkt 5 andra och tredje styckenasom anges om

tilläggspensionens storlek skall årbarnpensionen med, för räk-utges
efter den avlidne finns någon enligt lag berätti-denna ärnat, om som

tillgad änkepension efter honom, 15 och i fall 40annat procent av
förtidspensionden ålderspensioneller i punkt 5 andrasom anges

Är sådantstycket i fall flera barn berättigade till barnpension efter
den avlidne ökas de nämnda med tio för varjeprocenttalen barn ut-

det första. Det sammanlagdaöver bampensionsbeloppet skall därefter
delas lika mellan barnen.

Vad föreskrivs i första och styckena skall gälla iandra ävensom
fråga tilläggspension i form barnpension vartill föreliggerrättom av
vid ikraftträdandet enligt Övergångsbestäm-punkt 4 tredje istycket
melsema till lagen 1988:881 påallmän försäkring grundom av
dödsfall inträffat efter den förutsättning31 december 1989 undersom

det samtidigt föreligger efter tillden avlidne tilläggspension irättatt
form änkepension. sådantUpphör i till tilläggspension ifall rättenav
form änkepension frågaskall i barnpension fortsättningsvisav om
tillämpas bestämmelserna i punkt 5 andra och tredje styckena.

frågaI efterlevande vid utgången år 2000 har tillrättom som av
tilläggspension i form 1962:381omställningspension enligt lagenav

allmän försäkring på grund dödsfall inträffat före ikraft-om av som
trädandet skall, i stället för vad föreskrivs i 3 kap. 1-3 och 5 §§,som
gälla följande.
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frågaI till omställningspensionrätten skall 14 kap. 4§ förstaom
stycket lagen allmän försäkring i dess lydelse före den januari1om
2001 fortsattha tillämpning.

Inkomstgmndad omställningspension skall för tid efter ikraftträ-
dandet i form tilläggspension och beräknasutges av som summan av

40 eller, det efter den avlidne finns barn harprocent om som
till barnpension enligträtt punkt 5 efter honom eller henne, 20 procent

den förtidspension ålderspensioneller i punkt 5 andraav som anges
stycket och

90 åretdet för gällande prisbasbeloppet.procent av
Vid beräkning beloppet enligt tredje stycket 2 skall bestämmel-av

i 5 kap. 3-7 och ll §§ lagen allmän försäkring punktserna samtom
övergångsbestämmelsema3 i till lagen 1992:1277 ändring iom

lagen allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1om
januari 2001, tillämpas.

frågaI efterlevande vid utgången år 2000 har tillrättom som av
folkpension i form ornställningspension enligt lagen 1962:381av

allmän försäkring grund dödsfall inträffat före ikraft-om av som
trädandet skall, i stället för vad i 3 kap. 6-13 §§, gälla föl-sägssom
jande.

Den efterlevande skall, villkoren i 8 kap. 4 och 5 §§ lagenom om
allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse före den januari1
2001 uppfyllda, haär till garantipensionrätt beräknas enligt be-som
stämmelserna i 6 kap. §ll första stycket och 14 Därvid skall vad

där tilläggspensionsägs i form änkepension tilläggs-som om av avse
pension i form omställningspension.av

Vid beräkning garantipension enligt andra stycket skall bestäm-av
melserna i 5 kap. 3-7 och ll §§ lagen allmän försäkring ochom
punkt 3 i övergångsbestämmelsema till lagen 1992:1277 ändringom
i lagen allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före denom
l januari 2001, tillämpas. Vid avkortning garantipensionen skallen av
6 kap. 16 § gälla i tillämpliga delar dåoch fall garantipen-ävenavse
sionen beräknas enligt 5 kap. l § första stycket lagen allmäna om
försäkring.

En efterlevande vid utgången år har2000 till folkpen-rättsom av
sion eller tilläggspension i form särskild efterlevandepension enligtav
lagen 1962:381 allmän försäkring har fortsatt till sådanrättom pen-
sion enligt bestämmelserna i denna lag, åldersvillkoret i 4oavsett att
kap. intel § uppfyllt.är Detsamma gäller i fall då uppkommer tillrätt
särskild efterlevandepension efter ikraftträdandet på grund dödsfallav

inträffat dessförinnan. frågaI efterlevande isom om en som avses
denna punkt skall pensionen för januari 2001 beräknas med tillämp-
ningen 8 kap. 7 § lagen allmän försäkring, i dess lydelse föreav om
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den januari1 2001, i stället för 4 kap. 2 Vid omprövningen senare
till särskild efterlevandepensionrätten gäller dock 4 kap. 2 § iävenav

fall sagts.som nu
frågaI efterlevande i första stycket skall vid be-om en som avses

räkningen inkomstgrundad särskild efterlevandepension, i ställetav
för bestämmelserna i 4 kap. 10 gälla vad föreskrivs i punkt 7som
tredje och fjärde styckena. sådanEn efterlevande skall vidare ha rätt
till garantipension beräknas enligt bestämmelserna 6i kap. 11 §som
första stycket och 14 i stället för enligt 4 kap. 12 Därvid skall vad

i 6 kap. § första11 stycket och l4§ tilläggspension isägssom om
form änkepension tilläggspension i form särskild efterle-av avse av
vandepension. Vid denna beräkning skall tillämpas bestämmelserna i
punkt 8 tredje stycket.

Vid tillämpningen 4 kap. 13 § beträffande efterlevandeav en som
i första stycket skall med inkomstgrundad särskild efterlevande-avses

pension likställas tilläggspension i form särskild efterlevandepen-av
sion beräknad enligt punkt 7 tredje stycket. Minskning skall därvid

på beloppet enligtgöras punkt 7 tredje stycket 2 före minskning av
tilläggspension.annan

fråga10. I avliden född år 1937 skall, dödsfalletärom en som om
inträffar år 2001, vid beräkning efterlevandepensionsunderlagav en-
ligt 5 kap. 15 § gälla följande. Om pensionspoäng för tilläggspension
har tillgodoräknats den avlidne för minst åren 1996-2000 skalltre av
efterlevandepensionsunderlaget beräknas under antagande denatt
avlidne årför 2001 hade tillgodoräknats pensionspoäng motsvarande
medeltalet de poängtal vilka tillgodoräknats årenhonom för 1996-av
2000, varvid skall bortses från två årde för vilka poängtalen högstär
respektive lägst.

11. Vid tillämpning 7 kap. 14 eller 15 § skall, i fall iav som avses
punkterna 5-7 och minskning där det beloppsägs görassom som

i punkt 5 andra stycket 2 respektive punkt tredje7 stycket 2anges
före minskning tilläggspension.av annan

12. efterlevandeEn utgångenvid år 2000 har till folkpen-rättsom av
sion eller tilläggspension i form änkepension enligt Övergångsbe-av
stämmelsema till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381om om
allmän försäkring har fortsatt sådantill pension enligträtt bestämmel-

i denna lag och enligt vad föreskrivs i punkterna 13-23.serna som
Detsamma skall gälla till sådan änkepensionrätten uppkommerom
först efter ikraftträdandet grundar sig på dödsfall inträffatmen som
dessförinnan.



SOU 1998:120 Föifattningsförslag 55

13. Har till tilläggspensionrätt i form änkepension uppkommitav
grund dödsfall inträffatett före år 1990 skall,av närsom än-oavsett
kan född, änkepensionenär för tid efter ikraftträdandet, inteannatom

i andra stycket,sägs beräknas med tillämpning bestämmelserna i 6av
kap. 3 7 § första och andra styckena 9 och 17 §§. Detsammasamt
skall gälla för änkor födda årär 1929 eller tidigare ochsom rättvars
till tilläggspension i form änkepension uppkommit grundav av
dödsfall inträffat under något åren 1990-2000.som av

För änka i första stycket och har fyllt år65en be-som avses som
räknas tilläggspension i form änkepension med tillämpningav av en-
dast 6 kap. 3 § och 7 § första stycket

14. Har till tilläggspensionrätt i form änkepension uppkommit förav
änka född årär 1944 eller tidigare grunden som dödsfallettav

inträffat under något åren 1990-2000som skall änkepensionen förav
tid efter ikraftträdandet beräknas med tillämpning bestämmelsernaav
i kap.1 5 6 kap. 3 7 § första och andra styckena 17 ochsamt
19-21 §§.

15. Har till tilläggspensionrätt i form änkepension uppkommit förav
änka född år 1945är eller påen grund dödsfallsom senare ettav som

inträffat under något åren 1990-2000 skall änkepensionen för tidav
efter ikraftträdandet beräknas med tillämpning bestämmelserna i 1av
kap. 5 6 kap. 8-10, 17 och 19-22 §§.

16. För änkor i punkterna 13 och 14 skall tilläggspension isom avses
form änkepension enligt 6 kap. 7 § första stycketav 1 beräknas med
tillämpning 13 kap.även 2 § första stycket andra meningen lagenav
1962:381 allmän försäkring.om

17. fallI i punkterna 13, 14 och 15 skall beräkningensom avses ske
på grundval prisbasbeloppet för år 2001 i stället för prisbasbelop-av

för dödsfallsåret.pet

18. Har till folkpensionrätt i form änkepension uppkommitav
grund dödsfall inträffatett årföre 1990 såvitteller,av gällersom en
änka föddär 1944 eller tidigare, grundsom dödsfallettav som
inträffat under något åren 1990-2000, skall änkan för tid efterav
ikraftträdandet ha tillrätt garantipension till änkepension under de
förutsättningar och i den utsträckning följer bestämmelserna isom av

kap.l 5 6 kap. 4-6, 11, 14, 15 och 17 §§.

19. Har till folkpensionrätt i form änkepension uppkommit förav en
änka född årär 1945 eller på grundsom dödsfallettsenare av som
inträffat någotunder åren 1990-2000, skall änkan för tid efterav
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ikraftträdandet, hinder åldersvillkoret förstai 6 kap. § styck-4utan av
till garantipension till förutsättningarha änkepension under derättet,

i utsträckning följeroch den bestämmelserna i kap. 5 6lsom av
4-6, 15kap. 11, 14, och 17 §§. änka i denna punktFör avsesen som

förhållande årgarantipensionen i till för vilka dendet antalutges av-
utgångenvid årlidne maken pensionspoäng1989 tillgodoräknatsav

årför tilläggspension. För avliden inte kan tillgodoräknas 30en som
basnivåmed intjänade pensionspoäng, skall garantipensionens av-

såtill andel gångerkortas 2,04 prisbasbeloppetstor motav som svarar
förhållandet årmellan det antal för vilka pensionspoäng kan tillgodo-
räknas den avlidne och talet 30. Motsvarande avkortning skall göras

beloppen 1,49 respektive gånger Avkortning0,55 prisbasbeloppet.av
enligt denna punkt skall sådanske efter minskning i 6 kap.avsessom
15

20. Vid beräkning tilläggspension form änkepension enligt 6iav av
kap. § första stycket7 2 garantipension enligt 6 kap. 14 § tillsamt av

någonänka i punkterna och 18 skall bestäm-13, 14avsesen som av
imelserna 5 kap. 3-7 och 11 lagen 1962:381 allmän för-om

säkring punkterna övergångsbestämmelserna3 och 5 i till lagensamt
1992:1277 ändring i lagen försäkring, i dessa be-allmänom om
stämmelsers lydelse före den l januari 2001, tillämpas. Vid en av-
kortning garantipensionen 6skall kap. 16 § gälla i tillämpliga delarav

dåfalloch garantipensionen beräknas enligt 5 kap. §1ävenavse
första stycket lagen allmän försäkring, i detta lagrums lydelsea om
före den januari 2001.1

sådanAvkortning enligt denna minskningpunkt skall ske efter
6i kap. 9 och 15 §§.avsessom

Såvitt utgången21. gäller änka vid år uppbär folkpen-2000en som av
i formsion änkepension vid bosättning med stödutomlandsav av

bestämmelsen i övergångsbestämmelsernapunkt i till lagen1
1979: 127 ändring i vid bedöm-lagen allmän försäkring skallom om
ningen änkans änkepen-uppbära tilläggspension i fonnrätt attav av

6sion enligt kap. 7 § första till änke-stycket 2 och garantipensionav
pension vid bosättning iutanför Sverige nämnda bestämmelse dess

före januarilydelse den l 2001 fortfarande tillämpas.

22. änka änkepensionFör i punkt 12 skall minskningsomen avses av
6 månader frånenligt kap. 17 § inte för räknattidgöras en av sex

tidpunkten för dödsfallet. Sådan förminskning skall inte heller göras
sådan änka har vårdnaden och stadigvarande sammanboren som om

år,barn under tolv imed vid dödsfallet stadigvarande vistadessom
hem.makamas
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23. Om änka i punkt 13 har beviljats tilläggspension ien som avses
form änkepension före den januari1 1990 och denna dragits in föreav
denna tidpunkt till följd ingåtthon äktenskap, skall vid tillämp-attav
ningen 6 kap. 3 § gälla änkepensionen skall börja betalasattav ut

dåi fall det äktenskapetäven beståttupplöses efter ha inytt attnya
årfem eller dock under förutsättning ingåttsdetta äktenskapattmer,

dåefter den dag fyllde 60 år.mannen
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2 Förslag till

Lag underhållsstödom

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

§ Underhållsstödl lämnas till barn enligt bestämmelserna i denna
lag.

Underhållsstöd betalas till barn förhållandei till särlevande föräld-
enligt reglerna i 2 kap. Ett barn, förälder bådaellerrar vars ena vars

föräldrar har avlidit, har till underhållsstöd förhållanderätt i till den
föräldern eller de föräldrarna enligt reglerna i 3 kap.

§2 I denna lag med bidragsskyldig den enligt 7 kap. §2avses som
första stycket föräldrabalken skall fullgöra underhållsskyldighetsin

betala underhållsbidrag tillatt barnet.genom
Med förälder har vårdnaden barn likställs vid tillämp-som ettom

ning 2 kap. den med socialnämndens medgivande har tagitav som
utländskt barn för stadigvarande vårdemot ett och fostran i syfte att

adoptera det.
någonHar med socialnämndens medgivande tagit emot ett ut-

ländskt barn i sitt hem här i landet vårdför och fostran i adoptions-
syfte, skall vid tillämpning 3 kap. barnet barn till denne.av anses som

3 § Rätt till underhållsstöd har barn inte år.har fyllt 18som

4§ Ett barn har till förlängträtt underhållsstöd, barnet går iom
skolan det fyller år18 återupptarnär eller skolgången innan det fyller

år.19 Förlängt underhållsstöd länmas för dåtid barnet bedriver studi-
till förlängträtt barnbidrag enligt lagen 1986:378er som ger om

förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen
1973:349, dock längst till och månadmed juni år dådet bamet fyller

år.20 sådanaMed tid för studier likställs tid för ferier tid dåsamt
barnet på grund sjukdom inte kan bedriva sina studier. Studierav som
omfattar kortare tid åtta veckorän eller deltidsstudier medför dock
inte till förlängt underhållsstöd.rätt

barnEtt har inte till förlängt underhållsstödrätt enligt 2 kap. i fall
i 2 kap. 3 Härvid skall vad boföräldem i 2sägssom avses som om

kap. 3 § ochl 4 gälla den studerande.
Rätt till förlängt underhållsstöd enligt 2 eller 3 kap. föreligger inte,

den studerande har ingått äktenskap.om
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Underhållsstöd2 kap. till barn till särlevande föräldrar

Förutsättningar för underhållsstöd skall lämnasatt

§ Om1 barns föräldrar inte bor tillsammans,ett har barnet tillrätt
underhållsstöd enligt detta kapitel i förhållande till den förälder som
inte bor tillsammans med bamet.

2 § Det krävs för till underhållsstödrätt barnet varaktigt bor ochatt
folkbokfört hosär föräldrarna boföräldem boföräl-en av samt att

dem bor här i landet och, barnet underårigt, vårdnadshavareär ärom
för barnet.

Ett barn har också till underhållsstöd,rätt det varaktigt bor ochom
folkbokfört hosär eller två särskilt förordnade vårdnadshavareen som

bor här i landet eller hos någon eller några bor här i landet ochsom
särskilt förordnade vårdnadshavare för barnetsom det fylldevar när

år.18 Vad i lagen boföräldersägs gäller då den eller desom sär-om
skilt förordnade vårdnadshavama. Bestämmelserna i 3§ 1 och 4§
tillämpas inte i dessa fall.

Är barnet inte svensk medborgare, krävs för till underhållsstöd,rätt
vadutöver i första och andra styckena, boföräldem ellersom anges att

barnet vistas här sedan minst månader. Ett barn lämnar Sve-sex som
rige skall fortfarande bosatt här, den begär under-anses vara om som
hållsstöd eller stöd betalas till visar utlandsvistelsensom ut att är
avsedd längst månader.att Om boföräldem sändsvara sex stat-av en
lig arbetsgivare till land för arbeta förett arbetsgivarensannat att
räkning, skall barnet och boföräldem under utsändningstiden anses
bosatta i Sverige.

Vad i tredjesägs stycket krav vistelse här i landet sedansom om
minst månader gäller inte, något särskilt föreskrivet.sex ärannatom

3 § Ett barn har inte till underhållsstöd,rätt om
barnets boförälderär och hon uppenbarligen giltigtmor utan

låterskäl bli vidta ellermedverka åtgärdertillatt för få faderska-att
till barnet fastställt,pet

det finns anledning det finns bidragsskyldiganta att, om en
förälder, denne i ordningrätt betalar underhåll inte lägreär änsom
det belopp enligt denna lag skulle betalas underhållsstödi tillsom ut
barnet,

det uppenbartär den bidragsskyldige föräldern på någotatt
tillsätt barnet fårannat att motsvarande underhåll, ellerser

boföräldem föreläggande enligt 5 kap.1ltrots § första stycket
giltigt låterskäl bli vidtautan eller medverka åtgärdertill deatt som

begärs.
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föräldrar4 § När barnets folkbokförda adress deär samma anses
tillsammans, inte underhållsstödbo den begär eller stödom som som

betalas till visar varandraFöräldrar gifta medärut annat. ansessom
bo tillsammans de inte folkbokförda adress,även ärom samma om
inte den begär underhållsstöd till visareller stöd betalas utsom som
annat.

Om det kommer fram sannoliktandra omständigheter detgörsom
föräldrarna tillsammans måste underhållsstödbor den begäratt som

eller stöd betalas till visa de inte det.görut attsom

Underhållsstödets storlek

Underhållsstöd må-5 § till barn lämnas kronormed l 173ett per
nad. Om det finns ianledning bidragsskyldig förälderatt anta att en

ordning betalar underhåll lägst dettill barneträtt ett motsvararsom
belopp skulle ha fastställts enligt 5 kap. 4-8 §§, avräknas dettasom

från underhållsstödet.belopp
Om barnet växelvis bådabor varaktigt föräldrarna ellerhos om

sökanden i fall underhållsstödbegär det, lämnas med 1731annat
månadkronor med avräkning ha fast-för det belopp skulleper som

ställts, 5 kap. 4-8 §§ hade tillämpats inkomsten hos denom av
föräldrarna inte boförälder.ärsom

Om barn bor hos två vårdnadshavareeller särskilt förordnadeett en
någon någraeller hos eller vårdnadshava-särskilt förordnadesom var

fyllde år,barnet 18 lämnas underhållsstöd enligt förstadubblanärre
stycket.

6 underhållsbidrag§ Om föräldrabalken i formhar fastställts enligt
engångsbelopp, från underhållsstödetskall avräkning ske medettav

underhållsbidragetvad det fastställda iskäligen kan motsvaraanses
underhåll månad.per

den bidragsskyldigeOm bor finns anledningutomlands och det att
underhållsbidrag,han eller hon i ordning betalar fastställträttanta att

skall detta belopp från underhållsstödeträknas i stället för vad somav
i första5 § stycket meningen.andrasägs

sådan§ Om barnet har vid till-7 inkomst framkommer enen som
lämpning kap. underhållsstödet5 5-7 §§, skall minskas med ettav

minsk-belopp hälften för deninkomsten. I ställetmotsvararsom av
ning framräknat belopp stycket skalli 5 kap. 6 § andraav som anges
beloppet minskas med 48 000 kronor.

Om den bidragsskyldige med-enligt 5 kap. andra stycket har3 §
återbetal-avdrag med visst sinbelopp vid fullgörandegetts ett av

ningsskyldighet, skall underhållsstöd medkommande minskas mot-
svarande belopp.
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Underhållsstöd3 kap. till efterlevande barn

Förutsättningar för underhållsstöd skall lämnasatt

l § Ett barn, far eller eller båda föräldrar har avlidit, harvars mor
till underhållsstöd i förhållanderätt till avliden förälder enligt deen

förutsättningar i detta kapitel.som anges

2§ För till underhållsstödrätt krävs det efterlevande barnet äratt
bosatt i Sverige.

Är barnet inte svensk medborgare, krävs för underhållsstöd,tillrätt
vadutöver i första stycket, barnet eller den avlidnesom anges att

föräldern vistats här sedan minst månader. Ett barn lämnarsex som
Sverige skall fortfarande bosatt här det visas attanses ut-vara om
landsvistelsen avseddär längst månader. Ett barnatt vara sex som
inte har fyllt år18 och följer med förälder statligsom en som av en
arbetsgivare sänds till land för arbete för arbetsgivarensett räk-annat
ning bosatt här i landet under hela utsändningstidenanses även om
denna avseddär längre månader.änatt vara sex

Vad i andrasägs stycket krav på vistelse här i landet sedansom om
minst månader gäller inte något särskilt föreskrivet.ärsex annatom

Underhållsstödets storlek

Underhållsstöd3§ till efterlevande barn lämnas med högst 1ett
månad.173 kronor per
bådaOm barnets föräldrar har avlidit, underhållsstöd enligtutges

första stycket efter vardera föräldern.

4§ Ett efterlevande barn har inkomstgrundad barnpensionsom
enligt 2 kap. lagen 1999:000 efterlevandepension efter denom av-
lidne föräldern har till underhållsstödrätt endast i den mån den in-
komstgrundade bampensionen inte uppgår till belopp följersom av
3 § första stycket.

Till barn båda föräldrar har avlidit underhållsstöd endastvars utges
måni den barnet har inkomstgrundad barnpension enligt kap. lagen2

efterlevandepension efter föräldrarna sammanlagt inteom som upp-
går till belopp följer 3 § andra stycket.som av

Med inkomstgrundad barnpension enligt 2 kap. lagen efterle-om
vandepension likställs vid tillämpning denna paragraf efterlevan-av
depension barnet har till enligt bestämmelserrätt i utländsk lag-som
stiftning sådan efterlevandepension inte likställa medärom att un-
derhållsstöd enligt denna lag.
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5§ Har barnet till livränta såsom påefterlevanderätt grund av
obligatorisk försäkring enligt lagen 1916:235 försäkring förom
olycksfall i arbetet, lagen 1929:131 försäkring för vissa yrkes-om
sjukdomar eller lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring eller harom
barnet enligt lag eller särskild författning eller enligt regering-annan

förordnande till livränta,rätt bestäms eller utbetalasens som av av
Riksförsäkringsverket, skall det barnet underhållsstödettillkommande
enligt detta kapitel minskas enligt vad föreskrivs i andra stycket.som
Detsamma i sådangäller de fall livränta enligt utländsk lagstift-utges
ning yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte skeom
grund efterlevandelivränta enligt lagen 1976:380 arbetsska-av om
deförsäkring eller livränta bestäms tillämpningmedannan som av
nämnda lag. Har livränta eller del därav eller livränta för viss tid ut-

engångsbelopp,bytts skall det vid beräkning enligt andramot ett
stycket livränta utbetalades utgåendeeller den livrän-anses som om

förhöjd med belopp enligt de vid utbytet tillämpade för-tan var som
säkringstekniska grunderna engångsbeloppet.motsvarar

underhållsstödSumman på grund bestämmelser iutgesav som av
detta kapitel och barnpension enligt lagen 1999:000 efterlevan-om
depension skall minskas med fjärdedelar den livränta bar-tre av som

för tid har såsomtill efterlevande. Minskningrätt skallnet samma
därvid i första hand på underhållsstödet.göras

Underhållsstödet skall dock, grund bestämmelserna i dennaav
paragraf, aldrig med belopp tillsammans med utgivenutges ett som,
barnpension enligt lagen efterlevandepension, månadför räknatom
understiger fjärdedel det underhållsstödet enligt 3 §en av genom ga-
ranterade beloppet.

6 § Om barnet har sådan inkomst framkommer vid tillämp-en som
ning 5 kap. 5-7 §§, skall det underhållsstöd beräknas enligt 3-av som
5 §§ minskas med belopp sålundahälften denett motsvararsom av
framräknade inkomsten. I stället för minskningden framräknatav
belopp i 5 kap. 6 § andra stycket skall beloppet minskassom anges
med 48 000 kronor.

§ Föreligger för7 månad underhållsstödtill såväl enligträttsamma
kapiteldetta folkpension i form förtidspension enligt lagensom av

1962:381 allmän försäkring, förmå-endast den störstautgesom av
nerna.
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4 kap. Utgivande underhållsstödav

Ansökan beslutoch

1 § Underhållsstöd lämnas efter skriftlig ansökan hos allmän för-
säkringskassa i enlighet med vad regeringen förordnar. Ansökan om
förlängt underhållsstöd skall dengöras studerande.av

Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för bedömningen
barnets tillrätt stöd och försäkran på hederav och deen samvete att

lämnade uppgifterna riktiga.är Om sökanden inte själv kan lämna en
sådan försäkran, skall riktigheten upplysningama intygas tvåav av
trovärdiga förtrognaär med förhållandena.personer som

2 § När underhållsstöd enligt 2 kap. sökts skall den allmänna för-
säkringskassan omedelbart sända meddelande ansökan till denom
bidragsskyldige, under förutsättning hans eller hennes vistelseortatt

känd gårellerär på.reda Meddelandetatt ta skall innehålla en upp-
maning till den bidragsskyldige sig muntligenatt eller skriftligenyttra
inom viss tid, han eller hon har någoten invändaom ansökanatt mot
eller har något anföra i fråga återbetalningsskyldighetatt enligt 5om
kap. lv§.

I meddelandet skall underrättelseäven lämnas innehållet i 2om
kap. 1-3 och 5-7 5 kap. 1-8 §§. Meddelandetsamt skall delges, om
återbetalningsskyldighet enligt 5 kap. 1 § kan komma fråga.i

3 § När den allmänna försäkringskassan har meddelat beslut i
ärendet underhållsstöd, skall sökanden skriftligenom underrättas om
beslutet. Har stöd beviljats, skall underrättelse lämnas innehållet iom
11 och 13 §§.

Beslut bevilja underhållsstödatt enligt 2 kap. ochom fastställaatt
återbetalningsskyldighet skall delges den bidragsskyldige. Denne
skall också underrättas innehållet i 5 kap. 9 och 10 §§ denna lagom

kap.7 2 § föräldrabalken.samt a

4 § Om det inte dröjsmål kanutan någon haravgöras tillrättom
underhållsstöd det finns sannolika skäl för sådan förelig-men rättatt

och underhållsstöd är väsentlig betydelseger för barnet, skall denav
allmänna försäkringskassan, för tiden till dess slutligt beslut kan fat-

besluta stöd skalltas, betalasatt med skäligt belopp.ut ett
Om det bestäms underhållsstöd inte skallatt lämnassenare eller att

stöd skall lämnas med lägre beloppett har betalatsän enligtutsom
första stycket, denär stödet har betalats till inte skyldigsom ut att
betala tillbaka överskjutande belopp i andra fall än när
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eller hon oriktiga uppgifter ellerhan lämnaattgenom genom
uppgifts-inte fullgöra eller anmälningsskyldighet eller annatatt en

förorsakat felaktig utbetalning,har ellersätt en
han eller hon i fall borde insett utbetal-skäligen ha attannat

ningen felaktig.var
Även fall återbetalningsskyldigheti i andra stycket kanavsessom

efterges helt eller delvis, det finns särskilda skäl.om

Utbetalning

Underhållsstöd månad5 § enligt 2 kap. från med denutbetalas och
föräldrarnaunder vilken flyttat isär eller till stödrätt annars upp-

Underhållsstöd må-kommit. frånenligt 3 och med denkap. utbetalas
dånad dödsfallet inträffade eller, den avlidne vid sin död uppbarom

ålderspension enligt ålderspen-lagen 1998:674 inkomstgrundadom
sion eller förtidspension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring,om
från månadenoch med efter då Inträderden dödsfallet inträffade.näst

underhållsstödtill sålundavid tidpunkt angivna,denrätt än utgesannan
frånstödet och med den månad då inträtt.rätten

Underhållsstöd må-enligt 2 och 3 kap. utbetalas till och med den
må-nad under vilken barnet fyllt år18 eller till och med den tidigare

nad under vilken till stöd upphört.rätten annars
Underhållsstöd enligt får till-2 och 3 kap. inte för längre tidutges

månadbaka före ansökningsmånaden.än en

underhållsstöd6 § Förlängt frånenligt utbetalas och2 och 3 kap.
månaden efter då år åter-med den den studerande har fyllt 18 eller

skolgången.upptagit Om underhållsstödtill förlängt uppkommerrätt
vid tidpunkt sålunda underhållsstödden angivna, utbetalasänsenare

frånenligt kap. månad2 och med den föräldrarna flyttatunder vilken
underhållsstödisär från månad dåoch enligt 3 kap. och med den

dödsfallet inträffade ålder-eller, avlidne vid sin död uppbardenom
spension enligt lagen ålderspension1998:674 inkomstgrundadom
eller förtidspension enligt lagen försäkring,1962:381 allmänom
från månadenoch med efter den då inträffade.dödsfalletnäst

underhållsstöd månadFörlängt utbetalas undertill och med den
vilken till stöd upphör.rätten

underhållsstöd fårFörlängt inte för tid tillbakalängre änutges en
månad före ansökningsmånaden.

Underhållsstöd7§ skall månadsvis förskottbetalas i denut av
försäkringskassan.allmänna underhållsstödUtges förutom enligt 3

kap. barnpension enligt efterlevan-2 kap. lagen 1999:000även om
förhållandedepension i till sådantden avlidne föräldern skall under-
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hållsstöd betalas tillsammans med barnpensionenut enligt bestäm-
melser i 7 kap. nämnda lag.

Om det belopp skall betalas för barn viss månadut ärsom ett en
lägre 50 kronor, bortfallerän beloppet. I övrigt avrundas belopp som

påslutar öretal till lägrenärmast krontal. Om barnpension betalas ut
efter förälder enligt lagen efterlevandepension tillsammansen om
med underhållsstöd enligt 3 kap. gäller i stället reglerna i den lagen.

Om det underhållsstöd hänför sig till viss månad inte harsom en
lyfts inom månader efter utgången månaden,den under-sex ärav
hållsstödet preskriberat.

8 § Om bidragsskyldig förälder, innan han eller hon enligt 3 §en
andra stycket har delgetts beslut återbetalningsskyldighet, harom
betalat underhåll till barnet för viss månad, skall motsvarande be-en
lopp fråndras underhållsstödet för månaden.denav

9 § Underhållsstöd enligt 2 kap. betalas till boföräldem. Under-ut
hållsstöd enligt kap.3 betalas till barnets förmyndare.ut

.tvåHar särskilt förordnade vårdnadshavare vård-utövautsetts att
naden utbetalas underhållsstödet tillgemensamt, den kvinnliga vård-
nadshavaren eller, vårdnadshavama begär det, till den manligeom
vårdnadshavaren.

Förlängt underhållsstöd betalas till den studerande.ut

10 § Underhållsstöd lämnas inte barnet sedan minst trettio dagarom
iföljd

på bekostnad får vårdstatens institution eller kostannars
och logi,

bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar enligt lagen 1993:387 stöd och service till vissaom
funktionshindrade, eller

vårdas i familjehem eller hem vårdför eller boende inom soci-
altjänsten.

Skall underhållsstöd dras in för del kalendennånad, beräknasav
underhållsstödet för varje dag till trettiondel månadsbeloppeten av
och avrundas det till krontal.närmaste

Anmälningsskyldighet

§ll Den underhållsstöd betalas till skyldig anmälaärsom ut att
sådant förhållande påverkakan till och storlekenrätten stödet.som av
Anmälan skall till dengöras allmänna försäkringskassan så densnart

stödet betalas till får förhållandena harut ändrats ellersom veta att
kommer ändras.att

SOU3 1998:120
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nedsättningIndragning och

§ allmänna försäkringskassan indragning12 Den skall besluta om
underhållsstödet, något förhållande inträf-eller nedsättning harav om

föranleder underhållsstödfat inte skall eller skall läm-lämnasattsom
med lägre belopp.ettnas

Om finns sannolika skäl underhållsstöd indet för skall dras elleratt
minskas, försäkringskassankan besluta inte skall betalasstödet utatt

betalas medeller lägre belopp till meddelats.dess slutligt beslutut

Återkrav

underhållsstöd13 § Har belopp,lämnats felaktigt eller med för högt
skall den allmänna försäkringskassan återkrav beloppetbesluta om av
från den det har fårbetalats till. särskilda skäl,Om det finnsutsom
dock försäkringskassan återkravetefterge delvis.helt eller

Vid utbetalning underhållsstöd eller ersättningen senare av annan
skall någonbetalas allmän försäkringskassa skalltillutsom av som

underhållsstödbetala tillbaka fårenligt första stycket försäkringskas-
hålla inne skäligt belopp i lämnatsavräkning vad harettsan som

för mycket.

Återbetalningsskyldighet5 kap. för bidragsskyldig förälder, m.m.

underhållsstöd§ Närl enligt lämnas till barn och det2 kap. ett
finns bidragsskyldig förälder, återbetala tillskall denne beloppetten

Återbetal-helt eller delvis underhållsstödet.staten motsvararsom
ningsskyldigheten fastställs den allmänna försäkringskassan iav en-
lighet med 4-8 samtidigt eller efter beslutetdetsnarast attsom om
underhållsstöd meddelas.

återbetalningsskyldighetBeslut skall inte meddelas, 2 kap.om om
§ första stycket5 andra meningen eller andra stycket tillämpas eller

underhållsskyldighet formenligt föräldrabalken fastställts iharom av
engångsbelopp. Om den bidragsskyldige utomlands ochbosattärett
tillämpning ll § återbetalningsskyl-därför behöverövervägs,en av

fastställas.dighet inte
Återbetalningsskyldighet får inte vilken för-beslutas för tid under

säkringskassan har i underhållsbidragbarnets till enligtträtt rätt
§ och aldrig för år dåll längre tid tillbaka före med-den dagän tre

delande enligt kap.4 2 § sändes till den bidragsskyldige.

§ den allmänna2 Har försäkringskassan beslutatenligt 4 kap. 4 §
underhållsstöd för tid till dess slutligt fattas, fastställsbeslut kanom

återbetalningsskyldighet för den tid.bidragsskyldige för motsvarande
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Om underhållsstöd har lämnats till barn pågåroch det målett ett
fastställande faderskap till barnet, får denom instämdav ärman som

åläggas återbetalningsskyldighet, det finns sannolika skäl förom att
han far till barnet.är Beslut återbetalningsskyldighet får dock inteom
meddelas, flera instämdamän målet.är iom

Bestäms den återbetalningsskyldighetenslutliga till lägre beloppett
vad förän tid har betalats enligt förstasom ellersamma andra stycket,

skall skillnaden betalas till den bidragsskyldige.ut Bestäms den slut-
liga återbetalningsskyldigheten till högre belopp, skall den bi-ett
dragsskyldige betala in skillnaden till försäkringskassan.

återbetalningsskyldighetHar fastställts slutligt för och friasen man
han från faderskapet till barnet, harsenare han få tillbakarätt vadatt
han har betalat jämte enligtränta 5 § räntelagen 1975:635 från varje
betalningsdag.

3 § Belopp skall återbetalas till enligtsom 1 eller 2 § skallstaten
erläggas till den allmänna försäkringskassan förskottsvis för kalen-
dermånad. Underhåll har betalats till barnet innan den bidrags-som
skyldige delgavs beslutet återbetalningsskyldighet får dock, i denom
mån det underhållsstödet,mot avräknas frånsvarar vad skallsom
erläggas till försäkringskassan.

Om den bidragsskyldige har haft barnet hos sig under en samman-
hängande tid minst fem hela dygn eller underav kalenderrnånaden
haft barnet hos sig i minst hela dygn, får han eller hon vid fullgö-sex
rande sin återbetalningsskyldighet tillgodoräknasav avdragett som
föräkringskassan bestämmer enligt vad föreskrivs under-som om
hållsbidrag i 7 kap. 4 § första stycket föräldrabalken. Avdrag medges
endast anmälan vistelsen tillgörs försäkringskassanom om inom tre
månader från utgången den kalendermånad då barnets vistelse hosav
den bidragsskyldige upphörde.

Återbetalningsskyldighet4 § enligt l § skall för varje barn harsom
till underhållsstödrätt bestämmas till visst belopp år.ett Beloppetper

skall det procenttalmotsvara den bidragsskyldiges inkomstav som
i det följande. Vid bestämmandetanges procenttalet skall hänsynav

till samtliga barn förtas vilka den bidragsskyldige underhållsskyl-är
dig enligt kap.7 l § föräldrabalken.

Är den bidragsskyldige underhållsskyldig enligt kap.7 l § föräld-
rabalken för två eller barnett, tre utgör procenttalet tio, ochsex en
fjärdedels respektive fem Föreligger underhållsskyldighetprocent. för
fler barn,än skalltre procenttalet det tal erhålls,motsvara som om

dividerar femton ochman antalet barnsumman med detav utöver tre
totala antalet bam. Procenttalet bestäms till tal med högst två de-ett
cimaler.
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Återbetalningsskyldigheten får överstigaför barn aldrig vadett
underhållsstödi återbetalnings-lämnas till barnet under tiddensom

skyldigheten avser.
belopp månadOm det skall betalas för slutarbam underettsom en

månads-öretal, avrundas beloppet till lägre krontal. Omnännast
för barn återbetal-beloppet blir lägre bortfaller100 kronor,änett

ningsskyldigheten.

5§ bidragsskyldigesDen inkomst enligt i enlighet4§ beräknas
med det fattade taxeringsbeslutet § taxeringsla-enligt 4 kap. 2senast

1990:324 och utgångspunktmed igen
inkomst tjänst enligt 34 § kommunalskattelagen 1928:370,av
intäkt kapital enligt 3 § 1947:576 statlig1 lagenav mom. om

inkomstsskatt, och
inkomst näringsverksamhet enligt § kommunalskattela-25av

justerad enligt andra stycket.gen
Inkomsten näringsverksamhet skallav
ökas med belopp med vilket inkomst näringsverksamhet harav

minskats avdrag förgenom
fråna underskott tidigare beskattningsår,

b utgift för pension intill halvt prisbasbelopp enligt 1ettegen
6 1962:381kap. § lagen allmän försäkring,om

avsättning tillc periodiseringsfond,
d ökning expansionsmedel, ochav
minskas med belopp med vilket inkomst näringsverksamhet harav

ökats genom
återföring till beskattninga avdrag för avsättning till periodi-av

seringsfond, och
b minskning expansionsmedel.av

6 § Till beloppen enligt §5 skall läggas
studiemedel i fonn studiebidrag,av

den del bidragsskyldiges skattepliktigadenprocenten av av
förmögenhet överstiger 900 000 kronor.som

sålunda frarnräknadeDet beloppet minskas 000skall med 24 kro-
och därefter den inkomst skall ligga till grund för be-utgörnor som

återbetalningsskyldigheten.räkningen av

återbetalningsskyldighet§ När7 fastställs för förfluten tid tillskall
för inkomstberäkningengrund enligt 5§ taxeringsbeslutläggas det

förelåg den eller månaderde återbetalningsskyldigheten härförsom
sig till.
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Återbetalningsskyldighet8§ kan vad i 5-7 be-sägstrots som
stämmas skälighetsbedömning, det uppenbart denärgenom en attom
bidragsskyldige har förvärvsförrnåga väsentligt överstiger vaden som

inkomsten beräknad enligtmotsvarar nämnda paragrafer och hansom
eller hon inte visar godtagbar anledning till förvärvsfönnågan inteatt
utnyttjas.

9§ Den allmänna försäkringskassan skall dröjsmål åt-vidtautan
gärder för driva in fordringen, denatt bidragsskyldige inte fullgörom

återbetalningsskyldighet.sin

Återbetalningsskyldighet10 § fastställts enligt 4-8 §§ skallsom
omprövas när beslut årlig taxering föreliggerett nytt och närom
grunden för tillämplig enligt 4 § ändras.procentsats

Återbetalningsskyldighet för viss tid också,kan på ansökan denav
bidragsskyldige eller på initiativ den allmänna försäkringskassan,av
jämkas det taxeringsbeslut legat till grund för försäkringskas-om som

bedömning ändrats väsentligt. återbetalningsskyldighe-Bestämssans
till lägre belopp vad denän bidragsskyldigeten i enlighet med tidiga-

beslut betalat för tid, skall skillnaden och betaldre räntasamma som
hänför sig till skillnadsbeloppet betalas till den bidragsskyldige.ut
Bestäms återbetalningsskyldigheten till högre belopp vad den bi-än
dragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för tid,samma
skall den bidragsskyldige betala in skillnaden till försäkringskassan.

Beslut återbetalningsskyldighet får upphävas helt eller delvisom
den bidragsskyldige bosatt sig utomlands.om

§ll Om den bidragsskyldige bosattär utomlands underhållsbi-och
drag fastställt, inträderär den allmänna försäkringskassan i barnets

till underhållsbidragrätt till den del det utbetalt under-motsvarar
hållsstöd. Om underhållsbidrag inte fastställt, kan försäkringskas-är

förelägga boföräldem vidta eller åtgärdermedverka till förattsan att
få underhållsbidrag fastställt. Boföräldem skall till försäkringskassan

in skriftlig handling fastställt underhållsbidrag kange en om som
ligga till grund för indrivning bidraget, försäkringskassan be-av om

det. Om barnet hargär fyllt år18 skall vad boföräldem isägssom om
detta stycke i stället gälla barnet.

fallI i första stycket tillämpas 9 och 12-15 §§ävensom avses
6 kap. l § tredje stycket. Vadsamt där återbetalnings-sägssom om

skyldighet gäller då skyldighet betala fastställt underhållsbidragatt
till försäkringskassan. Betalning till försäkringskassan skall dock ske
allteftersom underhållsbidraget förfaller till betalning.

Försäkringskassan bör den får föra barnets talan tillfällege attsom
i samband med försäkringskassans krav betalning i enlighet med
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paragrafdenna utkräva underhållsbidragden del obetaldaav som
underhållsstödet.överstiger

Anstånd

12 § Den allmänna försäkringskassan får ansökan den bidrags-av
skyldige helt eller delvis bevilja anstånd återbetal-fullgöramed att
ningsskyldigheten. Anstånd skall månmedges i den det behövs för att

bidragsskyldigeden få behållaskall vad förbehövs ochegetsom
underhåll.familjens Därvid skall förbehållsbe-bestämmelserna om

lopp i kap. och7 4 5 §§ utsökningsbalken Anstånd fårtillämpas. ock-
så beviljas det finns anledning till det med hänsyn till denom annars
bidragsskyldiges personliga eller förhållandenekonomiska eller andra

förhållanden.särskilda

§13 Ett beslut anstånd gäller för högst år.ettom
Det belopp beslutet anstånd åter-skall betalas föresom om avser

betalning tid. Den bidragsskyldige sedanär,som avser senare an-
ståndsbeslutet upphört, inte skyldig anståndet någongrundatt av
månad betala till försäkringskassan månadsbeloppdetänmer som
återbetalningsskyldigheten fastställs till eller skulle ha fastställts till,

4-8 tillämpatshade den bidragsskyldiges inkomst. För över-om
stigande belopp skall beslut anstånd meddelas.nytt om

14§ Den allmänna försäkringskassan skall upphäva eller ändra ett
anstånd,beslut sådana förhållandenändrade inträttharom om som
anståndmedför inte längre bör gälla eller bör gälla i mindreatt om-

fattning. Den har beviljats anstånd skyldig anmälanär göraattsom
förhållandenändrade till försäkringskassan.om

Eftergift

15 § Den allmänna försäkringskassan får bidrags-ansökan denav
skyldige helt eller delvis efterge återbetal-fordran avseendestatens
ningsskyldighet och det finns synnerliga skäl med hänsynränta, om
till den bidragsskyldiges förhållanden.personliga eller ekonomiska

Ränta

16§ Om den bidragsskyldige återbetalnings-inte fastställtbetalar
belopp i tid eller har beviljats anstånd återbetalning,rätt med skall

betalas skulden. Denränta allmänna försäkringskassan behöver
inte kräva betalning för räntebelopp dröjsmålkortare medsom avser
betalning. Före varje kalenderår fastställer regeringen den ränta som
skall gälla.
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denAv bidragsskyldige inbetalade belopp skall i första hand av-
räknas på upplupen ränta.

Övriga6 kap. bestämmelser

Behörigförsäkringskassa

§1 Ett ärende stöd enligt denna lag den allmännaprövasom av
försäkringskassa barnet inskrivet hosär eller skulle ha varitsom in-
skrivet hos, åldersvillkoret i kap.1 4 § lagen 1962:381om all-om

försäkring varitmän uppfyllt.
Finns det ingen behörig försäkringskassa enligt första stycket skall

ansökan hos Stockholmsgöras läns allmänna försäkringskassa.
Frågor återbetalningsskyldighet och minskningom under-om av

hållsstöd enligt 2 kap. 7 § andra stycket dockprövas den försäk-av
ringskassa den bidragsskyldige inskrivenär hossom eller skulle ha
varit inskriven hos, åldersvillkoret i kap.1 4 § lagen allmänom om

Ärförsäkring varit uppfyllt. den bidragsskyldige inte inskriven och
skulle han eller hon inte heller under angiven förutsättning ha varit
inskriven hos allmän försäkringskassa, skall Stockholms läns allmän-

försäkringskassa dessa frågor.prövana

Överklagande m.m.

2 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, någotinte annatom
i beslutet.anges

Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ lagen 1962:381 allmänom
försäkring omprövning och ändring försäkringskassasom beslutav en

överklagande försäkringskassanssamt beslut tillämpas också iav
ärende enligt denna lag.

I försäkringskassan skall socialförsäkringsnämnden ärendenpröva
eftergift enligt 5 kap. 15 Detsamma skallom gälla omprövning av

beslut återkrav enligt 4 kap. 13 det beloppom felaktigt harom som
betalats överstiger tiout prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6procent §av
lagen allmän försäkring.om

3 § Rätten till underhållsstöd får inte överlåtas fåroch inte utmätas.

4 § I ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske kun-genom
görelse enligt 15 § delgivningslagen 1970:428. Meddelande enligt 4
kap. §2 skall delges får delges enligt 12 § delgivningslagensom en-
dast det finns anledning den bidragsskyldigeom att anta har avvi-att
kit påeller håller sigsätt undan.annat
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återbetalningsskyldighet får verkställas5§ Beslut och räntaom
enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

i föreskri-6 § Vad lagen 1962:381 allmän försäkring ärsom om
Riksförsäkringsverkets tillsyn de allmänna försäkrings-övervet om

också frågatillämpas i handlägg-kassoma försäkringskassomasom
underhållsstödning enligt denna lag.av

bestämmelserFöljande i lagen allmän försäkring tillämpasom
också i ärenden enligt denna lag:

förmåner bistånd17 kap. l § Sammanträffande enligtochom av-
socialtjänstlagen,

20 kap. § tredje3 stycket indragning nedsättningeller ersätt-om av-
ning,

första-tredje20 kap. 8 § skyldighet lämnastyckena och 9 § attom-
uppgifter,

20 kap 8 § fjärde utredningsåtgärder.stycket om-
Bestämmelserna i 20 kap. 8 § första-tredje skyldighetstyckena om

utredningsåt-lämna uppgifter och i 20 kap. 8 § fjärde stycketatt om
ocksåtillämpas frågagärder i den bidragsskyldige.om

får7 § Regeringen förordna någotbarn inte har medborgar-att som
skap eller politisk underhålls-flykting tillskall haär rättsom samma
stöd enligt 2 kap. svenskt bam.som

träderDenna lag i kraft den 1 januari 2001.

Genom lagen underhållsstöd.upphävs lagen 1996:1030 Be-om
stämmelserna i den frågalagen gäller dock fortfarande i under-om
hållsstöd tid före ikraftträdandet.som avser

Med inkomstgrundad barnpension 1999:000enligt 2 kap. lagen
efterlevandepension likställs vid tillämpning denna lagom av

tilläggspension i form barnpension beräknats med tillämpningav som
punkt eller 5 i övergångsbestämmelsema4 till efterle-lagenav om

vandepension. Vid den samordning skall ske mellan yrkesskade-som
livränta underhållsstödoch minskningenligt 3 kap. 5 § skall enligt
andra stycket nämnda bestämmelse på underhålls-i första hand göras
stödet och därefter beloppet enligt första stycket 22 kap. 4 § lagen

efterlevandepension.om
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3 Förslag till

Lag ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

Härigenom föreskrivs fråga lagen 1962:381 allmän försäk-om om
nng

dels 5 kap. 11 8 kap., 10 kap.att 4 14 kap., 16 kap. 7 10a,
§§,och 11 punkterna 2-10, 13-14 och 18-20 övergångsbestämmel-i

till lagen 1988:881 ändring i nämnda lag punkternasema om samt
5-7 övergångsbestämmelsemai till lagen 1992:1277 ändring iom
nämnda lag skall upphöra gälla,att

dels 3 kap. 5 och 7 §§, 5 kap.att 5 10 kap. 2 16 kap. 8
och 9 §§, kap.17 2 § och 20 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels 16 kap. 4 § i paragrafensatt lydelse enligt lagen 1997:1312
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,om

dels 16 kap. 5 § och 20 kap.att 2§ i paragrafemas lydelse enligt
lagen 1998:677 ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,om

dels 5 kap. 4 och 7 §§ iatt paragrafemas lydelse enligt lagen
1998:704 ändring i nänmda lag skall ha följande lydelse,om

dels punkt 1 i övergångsbestämmelsemaatt till lagen 1979:127
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,om

dels punkt 3 i övergångsbestämmelsemaatt till lagen 1992:1277
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §

En försäkrad, uppbär hel En försäkrad, uppbär helsom som
förtidspension eller hel särskild förtidspension enligt denna lag
efterlevandepension enligt ellerdenna hel särskild efterlevande-
lag eller uppburit sådan pension enligtpension lagen 1999:000

månadenunder närmast före den efterlevandepension eller harom
då han börjat uppbära ålders-hel uppburit sådan pension under
pension, har inte till sjukpen-rätt månaden före dådennärmast
ning. För tid efter ingången han eller hon börjat uppbära helav
den månad då den försäkrade fyllt ålderspension, har inte tillrätt

år70 eller dessförinnan börjat sjukpenning. För tid efter in-
uppbära ålderspensionhel enligt gången månadden då denav
denna fårlag sjukpenning utgå försäkrade fyllt år70 eller dess-
för högst 180 dagar. förinnan har börjat uppbära hel
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ålderspension enligt denna lag
får försjukpenning högstutges
180 dagar.

5§

försäkringskassanDen allmänna inskrivningskall i samband med av
försäkrad besluta försäkradesden tillhörighet till sjukpenning-en om

frågaförsäkringen. I försäkrad i § första stycket1om en som avses
skall kassan samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundan-

Sådaninkomst.de fastställelse ocksåskall ske för försäkrad som av-
i § andra stycket så inkomstförhållanden1 anmälan hanssnartses om

gjorts hos kassan. beslutet framgå månAv skall i vad den sjukpen-
ninggrundande inkomsten hänföra tilltill anställning ellerär att annat
förvärvsarbete. Sjukpenningförsäkringen skall omprövas

fåttkassana kännedom den försäkrades inkomstför-när attom
hållanden eller andra omständigheter undergått ändringhar bety-av
delse för till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,rätten

b förtidspension eller enligtb förtidspensionnär sär- när
skild efterlevandepension eller särskild efterle-enligt denna lag

vandepension enligtdenna lag beviljas lagenden försäkrade
utgåendeeller sådan 1999:000 efterlevandepen-redan pen- om

sion ändras med hänsyn till beviljas den försäkrade elleränd- sion
ring i den försäkrades utgående sådanarbetsför- pensionredan
måga eller, vid särskild efterle- ändras med hänsyn till ändring i

förmågavandepension, arbetsförmågaeller möj- den försäkrades
lighet bereda sig inkomst eller, vid särskild efterlevande-att ge-

arbete, förmågapension, eller möjlighetnom
bereda sig inkomstatt genom

arbete,
c delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade ellernär

utgående sådanredan pension ändras med hänsyn till ändring i den
försäkrades arbets- eller inkomstförhållanden, samt

d tjänstepension beviljas den försäkrade.när
Ändring i första från med dagstycket skall gälla och densom avses

då anledningen till ändringen uppkommit. sjukpenninggrundandeDen
inkomst ändrats enligt första får till grundstycket dock läggassom a
för ersättning tidigast från och ersättnings-med första dagen i den
period inträffar i fåttanslutning till försäkringskassan känne-attsom

inkomständringen.dom om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Under tid under 1-6 får, inte förstasom anges stycket ellerom c
d tillämpligt,är den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten
sänkas lägst till vad den skulle ha varit dessförinnannärmast för-om
säkringskassan då känt till samtliga förhållanden. Detta gäller tid då
den försäkrade

bedriver studier, för vilka hon eller han uppbär studiehjälp,
studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen
1973:349, studiestöd enligt lagen 1983:1030 särskiltom vuxen-
studiestöd för arbetslösa, bidrag enligt förordningen 1995:938 om
utbildningsbidrag för doktorander eller särskilt utbildningsbidrag,

genomgår vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux och
uppbär timersättning för studierna,

inskrivenär vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår arbet-
marknadsutbildning beslutats arbetsmarknadsmyndisom ghet,av en

gravidär och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidi-
månader före barnetsgast födelsesex eller den beräknade tidpunkten

härför,
helt ellerär delvis ledig från förvärvsarbete för vård barn,av

den försäkrade förälderär tillom barnet eller likställs med förälder
enligt 1 § föräldraledighetslagen 1995:584 och barnet inte har fyllt

år. Motsvarandeett gäller vid adoption bam fyllt årtio ellerav som
vid mottagande sådant barn i avsikt adoptera det,av mindreatt änom

år har förflutit sedanett den försäkrade fick barnet i sin vård,
fullgör tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 totalför-om

svarsplikt.
För försäkrad i tredje stycketen l eller 3som skall försäk-avses

ringskassan, vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpen-
ningen sjukpenninggrundande inkomsten har fastställtssom
grundval enbart den inkomst arbeteav den försäkradeegetav som
kan få under dennaantas tid. Om därvid den sjukpenninggrundande
inkomsten helt eller delvis hänföraär till anställning, årsar-att skall
betstiden beräknas grundval enbart det antal arbetstimmarav som
den försäkrade kan ha i ifrågavarandeantas förvärvsarbete under ut-
bildningstiden.

För försäkrad får sådan behandlingen eller rehabiliteringsom som
i 7 b § eller 22 kap. 7 § ochavses under denna fårtid livräntasom

enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarandeom
ersättning enligt författning skall försäkringskassan,en annan vid
sjukdom under den tid då livränta betalas beräkna sjukpenningenut,
på sjukpenninggrundande inkomsten har fastställts på grundvalsom

enbart den inkomst arbeteav den försäkradeeget kan fåav som antas
under denna tid.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

skalleller 2försäkrad i 10 § första stycket lFör som avses cen
då försäk-studieuppehåll vår- denmellan och hösttermin,dock under

förmån tredje stycketuppbär studiesocial irade inte som anges
inkomstberäknas sjukpenninggrundandesjukpenningen den som

sjuk-första-tredje sjukpenningen blir högreföljer styckena, änomav
enligtpenning beräknad den sjukpenninggrundande inkomsten

fjärde stycket.
tredjeiFjärde stycket tillämpas för försäkradäven avsessom

genomgår längre6 den försäkrade grundutbildningstycket ärnär som
60 dagar.än

7§

försäkradesSjukpenning vid sjukdom ned densätterutges ar-som
betsförmåga sjuk-med minst fjärdedel. bedömningenVid av omen

från ekonomis-föreligger skall bortses arbetsmarknadsmässiga,dom
liknande förhållanden. jämställska, sociala och Med sjukdom ett

tillstånd nedsatt arbetsförmåga, sjukdom för vil-orsakatsav som av
kvarstårken sjukpenning och fortfarande efter detutgetts attsom

sjukdomen upphört.
försäkrade arbetsförmågaSaknar den sjukpenning. Omhelutges

arbetsförmågan fjärde-inte saknas minsthelt nedsatt medär tremen
Är arbetsfönnåganfjärdedels nedsatt idelar sjukpenning.utges tre

sjukpenning.mindre grad med minst hälften halv I annatutgesmen
fjärdedels sjukpenning.fall utges en

bedömningen arbetsförmågan fullständigtVid nedsattärav om
försäkrade återgå vanligaskall, den kan till sitt arbe-kunnaantasom

särskilt beaktas den försäkrade grund sjukdomen ärte, urom av
stånd utföra sitt arbetsgiva-vanliga eller lämpligt arbeteatt annat som

tillfälligt erbjuder den försäkrade grundanställde. Om den avren
avstå från fjärdedelsjukdomen behöver förvärvsarbete under minst en

arbetsförmågasin normala arbetstid viss dag, skall hansav ansesen
månnedsatt i minst motsvarande den dagen.

försäkrade återgå vanligaOm den inte kan till sittkunnaantas ar-
bete eller till vid bedömningenarbete hos arbetsgivaren, skallannat

arbetsförmågans försäkradenedsättning särskilt beaktas denav om
försörja sig sådant åtgärd i b §kan efter 7arbetegenom som avses

eller 22 kap.
efter prövning försäk-Om det enligt fjärde bedöms denstycket att

återgå sigrade inte kan till försörjaarbete hos arbetsgivaren eller
påsjälv förvärvsarbete förekommandenormaltärannatgenom som

arbetsförmågansarbetsmarknaden, skall vid nedsätt-bedömningen av
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ning särskilt beaktas den försäkrade åtgärdefter i 7 b §om som avses
eller 22 kap. kan försörja sig själv sådant förvärvsarbetegenom som

normalt förekommandeär arbetsmarknaden, eller annatgenom
lämpligt arbete tillgängligtär för den försäkrade.som

Om det finns särskilda skäl för det får vid bedömningen arbets-av
förmågans nedsättning beaktas den ålderförsäkrades den försäk-samt
rades bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och
andra liknande omständigheter. Bedömningen arbetsförmågansav
nedsättning enligt fjärde och femte styckena skall förhållandeigöras
till högst heltidsarbete.ett

Vid prövning den försäkrades till sjukpenning för tid underrättav
vilken han skulle ha uppburit föräldrapenning, skall arbetsför-annars
mågan nedsatt endast i den utsträckning den försäkradesanses som
förmåga vårda barnet nedsattatt är grund sjukdomen.av

Om den försäkrade uppbär Om den försäkrade uppbär
förtidspension eller särskild ef- förtidspension enligt denna lag
terlevandepension enligt ellerdenna särskild efterlevandepen-
lag, skall vid prövning sion enligt lagenden 1999:000av
försäkrades till sjukpenningrätt efterlevandepension, skallom
bedömningen hans arbetsför- vid prövning den försäkra-av av
måga ske med bortseende från des till sjukpenning be-rätt
den nedsättning förmågan eller dörrmingen hans arbetsför-av av
möjligheten bereda mågasig in- ske med bortseende frånatt
komst arbete ligger den nedsättning förmågangenom som av
till utgåendegrund för pension. eller möjligheten bereda sigatt

inkomst arbetegenom som
ligger till utgåendegrund för
pension.

5 kap.
1§

En försäkrad bosatt iär Sve- En försäkrad bosatt iärsom som
rige har folkpensiontillrätt i form Sverige har till folkpension irätt

förtidspension, efterlevande- form förtidspension och han-av av
pension och handikappersättning dikappersättning till-utgörsom

tillägg till pension läggutgör till pensionsom
a enligt 3 och 4 förhållandei till årdet antal för vilka tillgodo-

räknats pensionspoäng för tilläggspension, eller
b enligt 5-7 och 9-11 §§ i för- b enligt 5-7 och 9-10 §§ i för-

hållande till det årantal till- hållande till det årantal till-som som
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godoräknats bosättningstid i godoräknats bosättningstid isom som
Sverige. Sverige.

En försäkrad bosatt i Sverigeär har till folkpension i formrättsom
ålderspension enligt 3 § i förhållande till årdet antal för vilka till-av

godoräknats pensionspoäng för tilläggspension.
En svensk medborgare bosatt utomlandsär har till folk-rättsom

pension enligt första stycket a.

3§

Folkpension enligt 1 § första Folkpension enligt § förstal
stycket eller andra stycket be- stycket eller andra stycket be-a a
räknas i förhållande till det antal räknas i förhållande till det antal
år för vilka den pensionsberätti- år för vilka den pensionsberätti-
gade eller, fråganär efier-är gade vid tilläggspensionens be-om
levandepension, den avlidne vid räkning tillgodoräknats pen-
tilläggspensionens beräkning sionspoäng.
tillgodoräknats pensionspoäng.

Har pensionspoäng tillgodoräknats för minst år,30 folkpen-utges
sion med oavkortat belopp. I fall folkpension såmedannat utges stor
andel därav förhållandet mellan det årantal förmot vilkasom svarar
pensionspoäng tillgodoräknats och talet 30.

Om till tilläggspensionrätt inte föreligger krävs årantalet föratt
vilka pensionspoäng tillgodoräknats uppgår till minst tre.

4§

årMed för vilket har tillgodoräk- årMed för vilket har tillgodo-
pensionspoäng likställsnats vid räknats pensionspoäng likställs

beräkning förtidspension och vid beräkning förtidspensionav av
efterlevandepension

år, för vilket pensionspoäng inte har tillgodoräknats till följd av
bestämmelserna i ll kap. 6 § första stycket, i detta lagrums lydelse
före den januari1 1999, eller 4 kap. 8 § andra stycket lagen
1998:674 inkomstgrundad ålderspension tillgodoräknandeom om

pensionspoäng vid bristande eller underlåten avgiftsbetalningav eller
bestämmelserna i ll kap. 7 § denna lag, i detta lagrums lydelse före
den januaril 1982,

år årföre 1960, för vilket beräknats till statlig inkomstskatt
taxerad inkomst,
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såvitt gäller svensk medborgare, år årföre 1960 såvitteller,
gäller utländsk medborgare, år oföre 1974, för vilket erlagts sjö-ar
mansskatt, samt

såvitt4. gäller uppburit ersättning i 2 kap.person som som avses
§12 lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension, år årföreom

1963, för vilket skulle ha beräknats till statlig inkomstskatt taxerad
inkomst skattskyldighet hade förelegat för ersättningen.om

5§

Folkpension enligt 1§ första Folkpension enligt § första1
stycket b beräknas grundval stycket b beräknas grundvalav
den sammanlagda tid varunder den sammanlagda tidav varun-
den pensionsberättigade eller, der den pensionsberättigade kan
såvitt gäller efterlevandepension, tillgodoräknas bosättningstid i
den avlidne kan tillgodoräknas Sverige.
bosättningstid i Sverige.

För till folkpensionrätt krävs bosättningstid i Sverige kan till-att
godoräknas för minst år.tre

Vid beräkning bosättnings- Vid beräkning bosättnings-av av
tid bortses från tid före årdet då tid bortses från tid före år dådet
den pensionsberättigade eller, den pensionsberättigade uppnått
såvitt gäller efterlevandepension, 16 års ålder tidoch efter årdet
den avlidne uppnått års16 ålder då han eller hon fyllt eller skulle
och tid efter det då han fyllt fylla år.64
eller skulle år.ha fyllt 64

Om bosättningstid kan tillgodoräknas för minst år,40 folk-utges
pension med oavkortat belopp. I fall folkpension såmedannat utges

andel därav förhållandetstor mellan det årantal förmotsom svarar
vilka bosättningstid kan tillgodoräknas och talet 40.

Bosättningstiden ned tillsätts hela år.närmaste antal

7§

Om den försäkrade har beviljats Om den försäkrade har beviljats
uppehållstillstånd i Sverige med uppehållstillstånd i Sverige med
stöd 3 kap. 2 eller 3§ utlän- stöd 3 kap. 2 eller 3 §av utlän-av
ningslagen 1989:529 skall ningslagen 1989:529 skallsom som
bosättningstid tillgodoräknasäven bosättningstid tillgodoräk-även

dåtid han eller hon har varit bo- tid då han eller hon har varitnas
i sitt tidigare hemland frånsatt bosatt i sitt tidigare frånhemland
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år dåoch med det den försäkrade år dåoch med det den försäkrade
årfyllde 16 till tidpunkten då han fyllde 16 år till tidpunkten då

eller hon först ankom till Sverige. han eller hon först ankom till
Därvid skall så andel Sverige. Därvid såskallstoren storav en
tiden i hemlandet tillgodoräknas andel tiden i hemlandet till-av

förhållandet mel- godoräknasmot för-som svarar motsom svarar
lan den tid under vilken den för- hållandet mellan den tid under
säkrade har varit bosatt i Sverige vilken den försäkrade har varit
från den första ankomsten till bosatt i frånSverige den första
landet till och årmed det då han ankomsten till landet till och
eller hon fyllde 64 år och hela med dådet han eller hon fyll-
tidsrymden från det den för- årde 64 och hela tidsrymdenatt

gångensäkrade första kom till från det den försäkrade förstaatt
landet till och med år dådet han gången kom till landet till och
eller hon fyllde år.64 frågaI år dåmed det han eller hon fyll-om
förtidspension eller efterlevande- de 64 år. fråga förtidspen-I om

skall ipension stället åretför då sion skall i året dåstället för den
den försäkrade skulle fylla år försäkrade64 årskulle fylla 64 som

utgångspunkt året utgångspunkt åretföre företassom tas pen-
pensionsfallet. Vid beräkningen sionsfallet. Vid beräkningen
enligt detta stycke bortses från enligttid detta frånstycke bortses
för vilken den försäkrade, tid förvid vilken den försäkrade, vid
bosättning i Sverige, har bosättningtill i Sverige, har tillrätt rätt

frånpension hemlandet. frånpension hemlandet.
Med tid för bosättning i hemlandet dålikställs tid den försäkrade

före den första ankomsten till Sverige befunnit sig i land därannat
han eller hon beretts tillfällig fristad.en

Vad i första stycket den beviljats uppehållstill-sägssom om som
stånd med stöd 3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen 1989:529 skallav
gälla försäkradäven en som

a beviljats uppehållstillstånd grund han eller honannars attav
flykting enligt konventionenansetts 28 angåendejuli 1951som

flyktingars rättsliga ställning, eller
b beviljats uppehållstillstånd med stöd 3 kap. 1 § 2 eller 3av

utlänningslagen i paragrafens lydelse före den januari1 1997 eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser.
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10 kap.
2 §

Därest pensionsberättigad under månadhel intagen i kriminal-är
vårdsanstalt eller häktad eller eljestär på bekostnad intagenär statens
i anstalt eller ock tillfälligt vistas måanstalten, å måna-hansutom av
den belöpande folkpension utgå högre belopp regeringen be-än
stämmer.

Allmän försäkringskassa må medgiva anhörig, vilken för sittnära
uppehälle beroendeär den pensionsberättigade, helt ellerrättav att
delvis sådanuppbära del folkpension, enligt vad i förstaav som
stycket icke skall utgivas.sägs

Om barn under hel må-ett en
nad på bekostnad erhållerstatens
vård på anstalt eller kostannars
och bostad, får barnpension inte

för den månaden. Sådanutges
förmån får dock för tid dåutges
barnet inackorderat vidär sa-
meskola.

frågaI elev i specialskola må frågaI elev i specialskolaom om
pensionsförmån utgå hinder får pensionsförmånutan utanutges

bestämmelserna i första hinderoch bestämmelserna iav av
tredje styckena för dåtid förstaeleven stycket för tid då eleven
vistas skolan. För sådan vistastid skolan. sådanutom För tidutom

bestämmelsernaäga vårdbi- har bestämmelserna vårdbi-om om
drag i 9 kap. 5§ tredje stycket drag i 9 kap. 5§ tredje stycket
motsvarande tillämpning motsvarande tillämpning.

16 kap.
1 §

Den önskar pension skall ansökan hos allmän försäkrings-görasom
kassa i enlighet med vad regeringen förordnar. fallI närmaresom

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksför-anges av
säkringsverket, skall försäkringskassan dock ansökan beslutautan om

ålderspensionhel till hos kassan inskriven pensionsberättigad frånen
och månadmed den han fyller 65 år, han inte skriftligen begärtom
annat.

Uppbär försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvården
eller rehabiliteringspenning enligt denna fårlag, försäkringskassan
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tillerkänna honom förtidspension hinder han inte gjortutan attav
ansökan därom. Detsamma skall dågälla försäkrad uppbär sjuk-en
penning, ersättning för sjukhusvård eller livränta enligt lagen
1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättningom

utgår enligt författning eller grundsom regeringens för-annan av
ordnande.

Uppbär försäkrad sjukbidrag Uppbär försäkrad sjukbi-en en
eller har handikappersättning eller drag eller har handikappersätt-
Vårdbidrag tillerkänts honom för ning eller Vårdbidrag tillerkänts
begränsad tid, får den tid för vil- honom för begränsad fårtid, den
ken förmånen skall utgå förlängas tid för Vilken förmånen skall

ansökan har gjorts.utan Mot-att förlängas ansökanutges utan att
svarande gäller i fråga har gjorts.sär-om
skild efterlevandepension som
tillerkänts efterlevande fören
begränsad tid.

I den mån regeringen så förordnar må allmän försäkringskassa
tillerkänna den pensionsberättigade pension enligt denna lag utan
hinder han icke gjort ansökanatt därom.av

För kostnader för läkarunder- För kostnader för läkarunder-
sökning och läkarutlåtande vid sökning och läkarutlåtande vid
ansökan förtidspension, han- ansökan förtidspension,om han-om
dikappersättning, Vårdbidrag eller dikappersättning eller Vårdbidrag
särskild efterlevandepension skall skall ersättning lämnas i enlighet
ersättning lämnas i enlighet med med vad regeringen eller, efter
vad regering eller, efter regeringens bemyndigande,en rege-
ringens bemyndigande, Riksför- Riksförsäkringsverket föreskri-
säkringsverket föreskriver. Ver.

2§

Som Villkor för till förtids-rätt Som Villkor för till förtids-rätt
pension eller handikappersättning pension eller handikappersätt-
får föreskrivas den försäkrade fåratt ning föreskrivas den för-att
skall under högst 30 dagar säkrade skall under högst 30vara
intagen på Visst sjukhus eller dagar intagen på Visst sjuk-un- vara
derkasta sig undersökning Viss hus eller underkasta sig under-av
läkare. Motsvarande gäller i fråga sökning Viss läkare. Motsva-av

Vårdbidragtillrätt och, såvitt rande gäller i frågaom tillrättom
gäller efterlevande, särskild Vårdbidrag.ef- För kostnader som
terlevandepension. För kostnader uppstår med anledning av en

uppstår med anledning sådan föreskrift skallsom ersättningav en
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sådan föreskrift skall ersättning lämnas i enlighet med vad rege-
lärrmas i enlighet med vad ringen förordnar.rege-
ringen förordnar.

fråga tillI förtidspension gäller vissa bestämmelserrätt ävenom
utredning i kap.7 3 bom

4§

Pension skall betalas månadsvis. årspensionen uppgår högstOm tillut
2 400 kronor skall dock, finnsdet inte särskilda skäl, utbetalningom
ske i efterskott två gångereller år. Efter överenskommelse meden per
den pensionsberättigade får utbetalning i fall ellerskeäven annat en
två gånger år.per

Vid beräkning pensionsbe- pensions-Vid beräkningav av
månadlopp för skall årspen-den månadbelopp för skall den

frånsion, vilken beräkningen årspension, från vilken beräk-
utgår, avrundas till utgår,hela ningen tillavrundasnärmaste när-
krontal, jämnt delbart med hela krontal, jämntär ärmastesom som

Är Ärårspensionsbeloppettolv. lägre årspen-delbart med tolv.
tolv kronor, bortfaller pensio-än sionsbeloppet lägre tolv kro-än

månadför den beräk- bortfaller pensionen för dennen som nor,
ningen Vid tillämpning månad beräkningenavser. av som avser.
vad skola samtliga den Vid tillämpning vadsagts sagtsnu av nu
pensionsberättigade tillkomman- skall samtliga den pensionsbe-

pensionsförrnånerde rättigade tillkommandeanses som pen-
pension. Avrundning skall sionsförmåneri enligt denna lagen

första hand å folkpensiongöras pension. Avrund-anses som en
ellerenligt 7 8 kap. påning skall i första hand göras

folkpension enligt 6 eller 7 kap.
§5

Älderspension från och månadmed den varunder den försäkra-utges
årde fyller 65 eller, han eller hon börjaönskar pensionen skallattom

tidigare eller från månadoch med den iutges senare, som anges pen-
sionsansökningen.

Förtidspension, handikappersättning Vårdbidrag utgår frånoch och
månad dåmed den förmånentill inträtt. fall i 1 §rätt I som avses

utgårandra stycket dock förtidspension från månadenoch med näst
dåefter den beslutet pension meddelats.om

Efterlevandepension frånutges
med den månadoch då den för-

säkrade avlidit eller, han ellerom
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hon vid dödsin uppbar ålders-
ellerpension förtidspension, från

och med månaden efter dennäst
då dödsfallet intråjfat.

Inträder till ålderspensionrätt Inträdet ålderspensiontillrätt
eller efterlevandepension vid vid tidpunkt åsyf-änannan som

tidpunkt åsyftasän i i första stycket, skall pensio-annan tassom
första och tredje styckena, skall betalas för fråntid ochutnen
pensionen betalas för fråntid månadmed den då inträtt.ut rätten
och månadmed den då rätten
inträtt.

Annan pension ålderspen-än Annan ålderspen-pension än
sion får inte betalas för längre sion får inte betalas för längreut ut
tid tillbaka månaderän eller, i tid tillbaka månadertre eller,än itre
fråga barnpension eller frågahan- handikappersättning,om om
dikappersättning, två år två årföre före ansökningsmånaden.an-

Ålderspension Ålderspensionsökningsmånaden. får betalas ut
får betalas tidigast för månaden tidigast för månadenut närmast

efternärmast ansökningsmåna- efter ansökningsmånaden. Har
den. Har den försäkrade uppburit den försäkrade uppburit förtids-
förtidspension eller särskild ef- pension enligt denna lag eller
terlevandepension omedelbart särskild efterlevandepension
före års65 ålder får ålders-dock enligt lagen 1999:000 ef-om
pension betalas för högst terlevandepensionut omedelbarttre
månader före ansökningsmåna- före års65 ålder får ålders-dock
den. pension betalas för högstut tre

månader före ansökningsmåna-
den.

beloppDet först förfallersom
till betalning efter beslut om
barnpension enligt 14 kap. 2§
skall minskas med vad utbe-som
talats i omställningspension en-
ligt 14 kap. 4§ eller särskild ef-
terlevandepension enligt 14 kap.
5 § för den tid barnpensions-som
beloppet vadutöveravser som
skulle ha beslutetutgetts om om
barnpension förelegat vid utbe-
talningen omställningspensio-av

eller den särskilda efterle-nen
vandepensionen.
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8§

förtidspensionuppbär förtidspension Den uppbärDen som som
§enligt kap. § eller kap. § enligt kap. § eller 13 kap. 17 1 13 1 7 1

skyldig hans arbetsför- hans arbets-skyldigär äratt, att,om om
måga väsentligt förbättras, förmåga väsentligt förbättras,utan

dröjsmål dröjsmåloskäligt anmälan oskäligt göragöra utan an-
allmän försäk-det hos försäkrings- mälan det hos allmänom om

Motsvarande skallkassa. Motsvarande skall gälla ringskassa.
förmånuppbär efterlevandepen-den gälla den uppbärsom som

förhållandenaförmåneller enligt enligt 9 kap.,sion 9 kap., om
förmånensåförhållandena tillså ändrasändras rättenattattom

Ärpåverkas. försäkradedenförmå-till ellerpensionenrätten
Är åvilar anmälnings-omyndig,påverkas. den försäkradenen

förmyndaren. Omåvilar skyldighetenomyndig, anmälningsskyl-
godden försäkrade harförmyndaren.digheten Om den manen
föräldra-eller förvaltare enligtförsäkrade har god elleren man

balken, har denne motsvarandeförvaltare enligt föräldrabalken,
anmälan,skyldighethar denne motsvarande skyldighet göraatt om

ingå i uppdraget.det kananmälan, det kangöraatt ansesom
ingå i uppdraget.anses

Underlåts fåranmälan i första stycket giltigt skäl,utansom avses
pensionen förmåneneller indras för viss tid eller tills vidare.

9§

Pensionsförmån utgår, Pensionsförmån inteinte utges,om om
något särskilt något föreskri-föreskrivet, särskiltär ärannat annat

månad månad dåtill och med den då den till och med denvet,
pensionsberättigade avliditavlidit eller pensionsberättigadeden

förmånentill förmåneneller tillrätten rätten annarsannars upp-
Vårdbidrag utgårhört. till Vårdbidragoch har upphört. utges

månaden dåmed före den månaden före denbarnet till och med
år.fyller 16 Omställningspension då år.fyller 16barnet

och särskild efterlevandepension
utgår längst till och med månaden

den då denföre efterlevande fyl-
år.ler 65
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17 kap.
2 §

Äger pensionsberättigad till livräntarätt grund obligatoriskav
försäkring jämlikt lagen försäkring för olycksfall i arbete, lagenom

försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagenom yrkesskade-om
försäkring eller han jämliktäger lag eller särskild författningannan
eller enligt regeringens förordnande till livränta,rätt bestämmessom

eller utbetalas från riksförsäkringsverket,av minskas honom eljest
tillkommande pension enligt vad nedan stadgas. Motsvarande skall

tillämpningäga i fall då livränta utgår enligt utländsk lagstiftning om
yrkesskadeförsäkring. Medför skada, för vilken livränta börjat utgi-

återigen sjukdom berättigar till sjukpenning,vas, skall detsom anses
livränta utginge under sjukdomstiden.som om Har livränta eller del

därav eller livränta för viss tid utbytts engångsbelopp, skallmot ett
livränta utginge eller den utgåendeanses som livräntanom för-vore

höjd med belopp enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstek-som
niska grunderna engångsbeloppet.motsvarar

Folkpension och tilläggspension i form förtidspension ål-ellerav
derspension minskas med fjärdedelar dentre pensionsberättigadeav
för tid tillkommande livränta såsom skadad;samma mådock avdrag å

förtidspension hel sådanän ske endastannan skadan inträffat föreom
den tidpunkt från vilken pensionen utgår och avdrag å tilläggspension

endastgöras den pensionsberättigade tillgodoräknaägt sigom pen-
sionspoäng för minst år vid den tidpunkt dåett skadan inträffat.

Folkpension i form ålders- Folkpension i form ålders-av av
pension eller efterlevandepension pension minskas med fjärde-tre

tilläggspension i formsamt delar den livränta denav av som
efterlevandepension minskas med pensionsberättigade för samma

fjärdedelar dentre livränta tid har såsomtill efterlevan-rättav
den pensionsberättigade för de.som

tid har till såsomrätt ef-samma
terlevande. Avdrag på tilläggs-

fårpension dock endastgöras om
den avlidne kunnat tillgodoräkna
sig pensionspoäng för minst årett
vid den tidpunkt då skadan in-
träffat.

Minskning enligt denna Minskning enligt dennapara- para-
graf skall i första hand göras graf skall i första hand göras
tilläggspension. Utan hinder tilläggspension. Utan hinderav av
vad föreskrivs i paragrafen vad föreskrivssom i paragrafensom
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folkpension utgå, utgå,skall alltid alltid ii skall folkpension
form förtidspension eller form förtidspension medav av
barnpension fjärdedel formmed minst fjärde- minst och ien aven

ålderspensionålderspension med minstoch i formdel treav
fjärdedelar det beloppmed minst fjärdedelar dettre av somav

utgått.skulle habelopp skulle ha ut- annarssom annars
gått.

frågaI samordning utgårpension livränta enligtmedom av som
eljest bestämmeseller med tillämpning 1976:380lagen om ar-av

betsskadeförsäkring föreskrives i 4 kap. § och 6 kap. § sagda lag.4 1

20 kap.
2 §

Vid tillämpningen denna lag skall, inte i lagen,sägsannatav om
vårdår tillgodoräknats enligt kap. 6 i detta lydel-11 lagrumssom a

före den januaril 1999, 1998:674eller 4 kap. 12§ lagense om
ålderspensioninkomstgrundad årlikställas förmed vilka pensionspo-

tillgodoräknats.äng
Med förälder skall vid tillämpningen ibestämmelserna 9 kap.av

§ likställas4 den, med vilken förälder varit gift har ellereller ellerär
haft bam, dehar stadigvarande sammanbor.om

förälderMed skall vid tillämpningen ibestämmelserna 9 kap.av
också4§ likställas den tillståndmed socialnämndens har tagitsom

vårdutländskt barn för och fostran i syfte adoptera det.ettemot att
någonHar med socialnämn-

medgivandedens tagit emot ett
utländskt barn i sitt hem här i

vårdlandet för och fostran ad-i
optionssyfte, skall vid tillämpning

bestämmelserna 8 ochi 14av
barnpensionkap. till bar-rättom

barn till denne. Inet anses som
sådana fall barnet bosatt ianses
Sverige, den blivande adop-om
tivföräldern bosatt här lan-ivar
det vid den tidpunkt då han eller

avled.hon
Vid tillämpning bestämmelserna i kap. 2 a§ stycket3 andraav

skall den lämnat uppgift innehav F-skattsedel isom om av en en an-
budshandling, faktura någoneller jämförlig handling,därmeden som
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innehåller uppgifteräven utbetalarens och betalningsmottagarensom
och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifternamn

uppgift betalningsmottagarenssamt eller organi-om personnummer
sationsnummer ha sådan skattsedel. Uppgiften innehavanses en om

F- skattsedel gäller sådant åberopandeäven skriftligtav F-en som av
skattsedeln i 3 kap. 2 § tredje stycket. Detsom avses a sagtssom nu
gäller dock inte den betalar ersättningen känner tillom utsom att
uppgiften innehav F-skattsedel oriktig. Bestämmelserärom av en om
påföljd för den lämnar oriktig uppgift finns i skattebrottslagensom
1971:69.

3§

Ersättning enligt denna fårlag dras eller ned, densättas ärom som
berättigad till ersättningen

ådragita sig sjukdomen eller skadan vid uppsåtligt brott hansom
har dömts för dom har vunnit laga kraft;genom som

b genomgåvägrar undersökningatt läkare eller följa läka-attav
föreskrifter;res

underlåterc in sådant läkarintyg, läkarutlåtande,att försäkrange
eller särskild försäkran skall in till försäkringskassan enligt 3som ges
kap. 8

d medvetet eller vårdslöshet lämnar oriktig eller vilsele-av grov
dande uppgift angående förhållande, betydelse förär tillrättensom av
ersättning.

Vägrar försäkrad giltig Vägrar försäkradutan gil-en utanen
anledning genomgå sådan tig anledningatt genomgå sådanatt
behandling, utredning eller reha- behandling, utredning eller reha-
bilitering i 3 kap. 7 b bilitering i 3 kap. 7 bsom avses som avses
och 8 §§, 7 kap. 3 b§ eller 22 och 8 §§, 7 kap. 3 b§ eller 22a a
kap. får5 och 7 sjukpenning kap. 5 och får7 sjukpen-
eller förtidspension helt eller del- ning eller förtidspension helt
vis tills vidare förvägras honom, eller delvis tills vidare förvägras
under förutsättning han erin- honom, underatt förutsättning att

påföljd.dennarats Motsva- han erinrats påföljd.dennaom om
rande skall gälla frågai sär-om
skild efterlevandepension, denom
efterlevande giltig anledningutan

följavägrar villkoratt ett som
uppställts med stöd 16 kap.av
3



SOU 1998: 120 Författningsförslag 89

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

någonOm berättigad tillär ersättning enligt denna lag i annatsom
fall underlåter lämna uppgifter i enlighet med vad i 8 §att som anges
eller besök fårvägrar där, ersättningen dras inatt ta emot som anges
eller ned omständigheternasättas motiverar det.om

Svensk medborgare Svensk medborgareär ärsom som
årfödd 1929 eller tidigare eller född år 1929 eller tidigare eller

född denär 1 juli född den 1ärsom senare men som senare men
1979 uppbar folkpension i form juli 1979 uppbar folkpension i

ålderspension, förtidspension form ålderspension eller för-av av
eller änkepension uppbar tidspension sådanuppbarsamt samt
sådan pension också utgångenvid också årpension vid utgången av

år 1992, har, han varit 1992, har, han eller hon varitav om om
mantalsskriven i Sverige för årdet mantalsskriven i Sverige för det
varunder han fyllt år årsextiotvå och varunder eller honhan fyllt 62
för årende fem dessför- år årennärmast och för de fem närmast
innan, vid bosättningrätt dessförinnan, vidatt bosätt-rättut- att
omlands uppbära folkpension med ning utomlands uppbära folkpen-

belopp skulle ha sion med belopput-samma som samma som
gått vid bosättning i Sverige. utgåttskulle ha vid bosättning i

Sverige.
Vid tillämpningen mantals-Vid tillämpningen avmantals-av

skrivningskravet föregåendeiskrivningskravet i föregående
stycke likställs år årefter 1991årstycke likställs årefter 1991 då
då den försäkrade varit folkbok-den försäkrade varit folkbokförd i
förd i Sverige den 1 novemberSverige den åretl november in-
året innan år dåmed han ellerår dåmed han varit mantals-nan
hon varit mantalsskriven här.skriven här.

Folkpension i form ål- Folkpension ål-i formav av
derspension, förtidspension eller derspension eller förtidspension
efterlevandepension för för december 1992utges utgessom som
december 1992 och vartill och vartill föreligger vidrätt rätt
föreligger vid ikraftträdandet ikraftträdandet hinderskall utan
skall hinder 5 kap. 5 § i 5 kap. §5 i dess lydelseutan av av nya
dess lydelse grundad på grundad bosätt-nya anses anses en

bosättningstid år.40 ningstidDet- år.40 Detsammaen om om
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skall gälla folkpension i skall gälla folkpension i formsamma av
form ålderspension ålderspension till denutgesav som utgessom
till den i december i decembersenast 1992som senastsom
1992 fyllde 65 år dåoch fyllde år65 dåoch be-som var som var
berättigad ålderspensiontill och i ålderspension.rättigad till Vad
fråga efterlevandepension för gäller dock frågainte isagtsom nu
det fall dödsfallet har inträffat sådan folkpensionatt utgesom som

decemberi 1992 efterlevan- med reducerat belopp till följdmen
depension först för januari 5 kap. 2 § i dess äldreutges lydelseav
1993 på grund den avlidne eller på grund motsvarandeattav av
vid dödsfallet uppbar ålderspen- bestämmelse i sådan överens-en

ellersion förtidspension. Vad kommelse i 20 kap.nu som avses
gäller dock inte frågai 15 § första stycket.sagts om

sådan folkpension medutgessom
reducerat belopp till följd 5av
kap. 2 § i dess äldre lydelse eller
på grund motsvarande be-av
stämmelse i sådan överens-en
kommelse i 20 kap.som avses
15 § första stycket.

Vad i första stycketsägssom
efterlevandepension gällerom

också folkpension i form änke-av
pension, med stödutgessom av
övergångsbestämmelserna till
lagen 1988:881 ändring iom
lagen 1962:381 allmän för-om
säkring.

dåI fall folkpension i form förtidspension för decemberutgesav
1992 och det efter ikraftträdandet sker ändring den andel enligten av
7 kap. 2 § varmed förtidspension skall bestämmelserna i förstautges,
stycket ocksågälla i fråga den förtidspension efter änd-utgesom som
ringen.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
Äldre bestämmelser efterlevandepension skall fortfarande till-om

såvittlämpas gäller sådan pension tid före ikraftträda ndet.som avser
Äldre bestämmelser i punkten övergångsbestämmelserna7 i till

lagen 1992:1277 ändring i lagen 1962:381 allmän försäk-om om
ring gäller efter ikraftträdandetäven för efterlevande föddären som
år 1937 eller tidigare och omedelbart före ikraftträdandet uppbarsom
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folkpension i form ålderspension beräknad grundval nämndaav av
Äldrebestämmelse. bestämmelser i denna punkt gäller vidare för en

efterlevande årfödd 1936är eller 1937 och omedelbartsom som
före ikraftträdandet uppbar och vid den tidpunkt då ålders-uttag av
pension uppbär folkpensiongörs i form änkepension.av
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4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1998:704om om

ändring i lagen 1962:381 allmänom

försäkring

Härigenom föreskrivs övergångsbestämmelsemapunkten i2 tillatt
lagen 1998:704 ändring i lagen 1962:381 allmän försäk-om om
ring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Äldre Äldrebestämmelser skall bestämmelser skall
fortsätta gälla för tid före fortsätta gälla för tid föreatt att
ikraftträdandet. För tid därefter ikraftträdandet. tidFör därefter
skall äldre bestämmelser i kap.5 skall äldre bestämmelser i 5 kap.

8 och 13 §§ fortsätta 1 och 3 §§, 8 § första och andraatt
gälla för årföddaär styckena l3§ fortsättapersoner attsom samt
1937 eller tidigare. gälla för föddaärpersoner som

år 1937 eller tidigare.
Äldre bestämmelser 5 kap.i

8 § tredje stycket skall fortsätta
gälla för äratt personer som

födda år 1937 eller tidigare och
den 1 uppbärjanuari 2001som

folkpension ålderspen-i form av
sion har beräknats med stödsom

tredje5 kap. 8 § stycket dessiav
äldre lydelse eller dåsom upp-
bär folkpension heli form av
särskild efterlevandepension.

Denna lag träder i kraft den januaril 2001.
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5 Förslag till

Lag ändring i angåendelagen 1962:382 infö-om

rande lagen allmän försäkringav om

Härigenom föreskrivs 16, 17 och angående32 §§ lagen 1962:382att
införande lagen allmän försäkring skall upphöra gälla.attav om

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari1 2001. bestämmelser skall
fortsätta i frågagälla änkepension tid före ikraftträ-att om som avser
dandet.
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6 Förslag till

Lag ändring i lagenom

1969:205 pensionstillskottom

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1969:205 pensionstill-om om
skott
dels 2 b och 5 §§ skall upphöra gälla,att att
dels 2 och 3 skall ha följande lydelse,att c
dels 1 § i paragrafens lydelse enligt lagen 1998:705 ändring iatt om
nämnda lag skall ha följande lydelse,
dels § i4 paragrafens lydelse enligt lagen 1998:690 ändring iatt om
nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Till folkpension i fonn förtids- Till folkpension i form för-av av
pension, omställningspension tidspension pensionstill-utges
eller särskild efterlevandepension skott enligt denna lag.

pensionstillskott enligt den-utges
lag. Sådant tillskott ock-utgesna

så till folkpension i form änke-av
uppbärspension, med stödsom av

övergångsbestämmelserna till
lagen 1988:881 ändring iom
lagen 1962:381 allmän för-om
säkring.

Pensionstillskott endast till den bosatt i Sverige.ärutges som

2c§

Pensionstillskottet till ålderspen- ålderspen-Pensionstillskottet till
sion, omställningspension, sion förtidspensionellersär- som
skild efterlevandepension, änke- enligt bestämmelserna i 5 kap.
pension eller förtidspension lagen 1962:381 allmänsom om
enligt bestämmelserna försäkringi 5 kap. med viss andelutges
lagen 1962:381 allmän oavkortad sådanför- pension ut-om av
säkring med viss andel motsvarande andel detgörutges avav

sådanoavkortad pension pensionstillskott i 2utgör som anges
motsvarande andel det eller 2av pen- a
sionstillskott i 2som anges a
eller 2 b
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3§

Den folkpensionutöver har Den folkpension harutöversom som
tilläggspension i form ålders- tilläggspension i form ålders-av av
pension, änkepension, omställ- pension eller förtidspension eller
ningspension, särskild efterlevan- har inkomstgrundad omställ-
depension eller förtidspension har ningspension eller särskild ef-

till pensionstillskotträtt terlevandepensionendast i eller tilläggs-
månden tilläggspensionen inte pension i form änkepensionav

uppgår till det belopp följer enligt lagen 1999:000 ef-som om
av2,2a,2beller2c§. terlevandepension har tillrätt

pensionstillskott endast i den
mån tilläggspensionen och den
inkomstgrundade efterlevande-
pensionen inte uppgår till det
belopp följer 2 ellersom av a
2 c

Om pensionstillskott ålders-till Om pensionstillskott ål-till
pension, omställningspension, derspension eller förtidspension
särskild efterlevandepension, med viss andel oavkor-utges av
änkepension eller förtidspension sådant tillskott till följd 2tat av

vissmed andel oavkortatutges skall avräkning enligt förstaav c
sådant tillskott till följd 2 stycket oavkortatgöras ettav c
skall avräkning enligt första pensionstillskott och andelsbe-
stycket göras oavkortat räkning enligt 2 § detett görasc
pensionstillskott och andelsbe- belopp framkommer eftersom
räkning enligt 2 c§ på det dennagöras avräkning.
belopp framkommer eftersom
denna avräkning.

4§

Vid tillämpning 3§ skall, då Vid tillämpning då3 § skall,av av
pensionspoäng enligt 4 kap. 8§ pensionspoäng enligt 4 kap. 8 §
lagen 1998:674 inkomst- lagen 1998:674 inkomst-om om

ålderspensiongrundad på grund ålderspensiongrundad på grund
underlåten eller bristande underlåten eller bristandeav av- av

giftsbetalning inte tillgodoräknats avgiftsbetalning inte tillgodoräk-
den försäkrade till fullo, hänsyn den försäkrade till fullo,nats

till den tilläggspension,tas hänsyn till den tilläggspen-tassom
skulle ha full avgift sion,utgetts skulle haom utgettssom om



örfattningsförslag SOU 1998: 12096 F

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Därvid skallbetalats. Därvid skall inte beaktas full avgift betalats.
sådansådan tilläggspension i form tilläggspen-inte beaktasav

änkepension elleränkepension, omställningspension sion i form av
särskild omställ-eller efterlevandepension inkomstgrundad

särskild ef-ellerskulle ha full ningspensionutgettssom om
terlevandepension enligt lagenavgift betalats.

efterlevandepen-1999:000 om
skulle hasion utgettssom om

full avgift betalats.

lag träder iDenna kraft den januaril 2001.
Äldre såvittbestämmelser tillämpas fortfarande pensionstill-avser

för tid före ikraftträdandet.skott
också frågaBestämmelserna i 4 § skall gälla tilläggspension ii om

form omställningspension eller särskild efterlevandepensionav som
med stöd punkt eller 9 i övergångsbestämmelsema till lagen7av
1999:000 efterlevandepension för tid efter ikraftträdandet.utgesom
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7 Förslag till

Lag ändring i lagen 1976:380om om

arbetsskadeförsäkring

Härigenom föreskrivs 5 kap. 9 och 11 §§ 6 kap. och1att samt
7 §§ lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring skall ha följandeom
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
4 §

Barn till avliden försäkrad har Barn till avliden försäkrad haren en
till livränta för tid tillrätt och till livränta för tid till ochrätt

månadmed den då barnet fyller månad dåmed den barnet fyller
år18 eller, under de förutsätt- år18 eller, under förutsätt-de

ningar i 8 kap. §2 ningar kap. §i 2 2som anges som anges
andra och tredje styckena lagen andra-fjärde styckena lagen
1962:381 allmän försäkring, 1999:000 efterlevandepen-om om
längst till och med juni månad det längst till och med junision,
år då fyller år.barnet 20 månad årdet då barnet fyller 20

ar.
Bestämmelserna i kap.20 §2 §Bestämmelserna i kap.2 1

fjärde stycket lagen allmän andra stycket lagen efterle-om om
försäkring tillämpas frågai vandepensionäven tillämpas iäven

till livränta enligt denna frågarätt till livränta enligträttom om
paragraf. denna paragraf.

6§

Rätt till omställningslivränta har Rätt till omställningslivränta har
efterlevande make under de efterlevande make under denär- när-

förutsättningar och för den förutsättningar och för denmare mare
tid frågai omställ- frågatid i omställ-som anges om som anges om
ningspension i 8 kap. och §§4 5 ningspension §§i kap.3 1-4
lagen 1962:381 allmän för- lagen 1999:000 efterlevan-om om
säkring. depension.

S01/1999:1204
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§7

Rätt till särskild efterlevandeliv- Rätt till särskild efterlevandeliv-
har efterlevanderänta make under har efterlevande makeränta un-

de förutsättningar ochnärmare för der de förutsättningarnärmare
den tid frågai föroch den tid frågaisär-som anges om som anges
skild efterlevandepension 8 kap.i särskild efterlevandepension iom

§§6-10 lagen 1962:381 kap.4 §§ lagen1-9 1999:000om
allmän försäkring. efterlevandepension.om

Vad särskildsägssom om
efterlevandepension kap.16i 3
och §§ lagen7 allmän för-a om
säkring tillämpas frågaiäven om
särskild efterlevandelivränta.

9§

Bestämmelserna i 8 kap. Bestämmelserna§12 i kap.4 13 och
lagen 1962:381 allmän för- §§14 lagen 1999:000 ef-om om
säkring tillämpas i frågaäven terlevandepension tillämpas ävenom
särskild efterlevandelivränta frågai särskild efterlevande-en- om
ligt denna lag. Minskning där livränta enligt denna lag. Minsk-som

skall, den efterlevandesägs ning där skall, densägsom som om
samtidigt har till särskild ef-rätt efterlevande samtidigt har rätt
terlevandepension enligt lagen till särskild efterlevandepensionom
allmän försäkring, i första hand lagenenligt efterlevandepen-om

den särskildagöras efterlevan- i förstasion, hand dengöras
delivräntan. särskilda efterlevandelivräntan.

11§

Överstiger livräntoma till de efterlevande efter försäkraden sam-
det ersättningsunderlag imantagna 3 livräntomasättssom anges

ned proportionellt så de tillsammans dettaatt underlag.motsvarar
Bestämmelserna i kap.16 §1 Bestämmelserna i kap.7 1

första, tredje och femte styckena, §2 tredje och fjärde styckena
§ femte5 och sjunde styckena och §§4 11 lagensamt

och §§8 9 lagen 1962:381 1999:000samt efterlevandepen-om
allmän försäkring tillämpas tillämpas frågasion iävenom om

frågai livräntaäven enligt livränta enligt detta kapitel.om
detta kapitel.
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6 kap.
1§

Är Ärnågon har till livränta någonrätt har till liv-rättsom som
enligt 4 eller 5 kap. samtidigt enligt 4 eller 5 kap. samti-ränta
berättigad till folkpension eller digt berättigad till folkpension
tilläggspension i form förtids- eller tilläggspension formiav av

ellerpension efterlevandepension förtidspension enligt lagen
enligt lagen 1962:381 all- 1962:381 allmän försäk-om om

försäkring med anledning efterlevandepensionmän enligtring,av
inkomstförlustden har för- lagen 1999:000 efterlevan-som om

anlett livräntan, utgår livräntan depension eller underhållsstöd
månendast i den den överstiger till efterlevande barn enligt la-

pensionen. 1999:000 underhålls-gen om
stöd med anledning den in-av
komstförlust föranlettharsom
livräntan, utgår livräntan endast i

månden den överstiger pensio-
och underhållsstödet.nen

Har delpension utgått någontill tillerkänns livränta enligt 4som
kap. och livräntan inkomstförlust delpensionen, fåravser samma som
livränta för förfluten tid endast måni den den överstiger denutges
delpension utgått för tid.som samma

Första stycket gäller frågaiäven pension enligt utländsktom som
för social trygghet utgår med anledningsystem arbetsskadan.av

Om bestämmelserna beräkning pensionspoäng vid underlå-om av
eller bristande avgiftsbetalning iten 11 kap. 6 § första stycket lagen
allmän försäkring, i detta lagrums lydelse före den januaril 1999,om

eller 4 kap. 8§ andra stycket lagen 1998:674 inkomstgrundadom
ålderspension har tillämpats årför efter dådet arbetsskadan har inträf-
fat, skall vid tillämpning denna paragraf hänsyn till dentasav
tilläggspension skulle ha utgivits full avgift hade erlagts.som om

7§

Bestämmelserna i 3 kap. 17 10 Bestämmelserna i 3 kap. 17§
kap. § första4 stycket, 16 kap. och 20 kap. 3-7 §§ lagen

§11 och 20 kap. 3-7 §§ lagen 1962:381 allmän försäkringom
1962:381 allmän försäkring 3 kap. kap.14 7 och7om samt

förmåner sammanträffar, §§,12 kap. 5§8 och 9 kap. §1om som
indragning och nedsättning lagen 1999:000 efterlevan-av om
ersättning i vissa fall, återbetal- depension förmånerom som
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ningsskyldighet, preskription, sammanträffar, indragning och
utmätningsförbud och till nedsättning ersättning i vissarätt av
skadestånd har motsvarande till- fall, återbetalningsskyldighet,

frågalämpning i ersättning preskription, utmätningsförbudom
från arbetsskadeförsälcringen. och skadeståndtill harrätt mot-

frågasvarande tillämpning i om
ersättning från arbetsskadeför-
säkringen.

Vad i 17 kap. l § lagensägs allmän försäkring tillämpassom om
frågai frånersättningäven arbetsskadeförsäkringenom

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
dåfallI till livränta pågrundasrätt dödsfall till följd arbets-av en

skada har inträffat före ikraftträdandet gäller, inte isägssom annatom
punkt fortfarande äldre bestämmelser sådan livränta.om

De bestämmelserna omställningslivränta ef-och särskildnya om
terlevandelivränta i 5 kap. 6 och 7 §§ gäller den arbetsskadaäven om
till följd vilken den försäkrade avlidit har inträffat någotunderav av
åren 1990-2000 under förutsättning den efterlevande följdtillatt av
dödsfallet inte samtidigt har till änkepension enligt 6 kap. lagenrätt
1999:000 efterlevandepension.om
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8 Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:308om om

bostadstillägg till pensionärer

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1994:308 bostadstillägg tillatt om
pensionärer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1

Bostadstillägg enligt denna lag lämnas till den bosatt i Sverigeärsom
uppbärsamt

ålderspension, förtidspen- ålderspension eller förtids-
sion, omställningspension, eller pension enligt 1962:381lagen
särskild efterlevandepension allmän försäkringen- om
ligt 1962:381lagen allmänom
försäkring,

hustrutillägg2. enligt lagen 1994:309 hustrutillägg,om
änkepension med stöd änkepension utgesav som en-

övergångsbestämmelserna till ligt kap. lagen6 1999:000 om
lagen 1988:881 ändring efterlevandepension till änkoriom
lagen allmän försäkring, eller födda eller tidi-år 1944ärom som

änkepensionsamt ut-gare som
enligt punkt 13, 1814, 15,ges

eller Övergångsbestämmel-19 i
till lagen efterlevande-serna om

ellerpension,
4. pension enligt lagstiftningen i ingår i Europeiskastaten som

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Bostadstillägg lämnas inte till pensionär ålders-enbart uppbärsom

pension förtid före månadden år.han fyller 65
Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som upp-

bär bostadstillägg enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
Äldre bestämmelser skall fortsätta frågagälla i bostads-att om

tillägg tid före ikraftträdandet.som avser
Rätt till bostadstillägg enligt denna ikraftträ-lag skall för tid efter

dandet föreligga också för den bosatt i Sverige och uppbärärsom
omställningspension eller särskild efterlevandepension med stöd av
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punkterna 7-9 i övergångsbestämmelserna till lagen 1999:000 om
efterlevandepension
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9 Förslag till

Lag ändring i lagen 1998:702om om

garantipension

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1998:702 garantipensionom om
dels punkten 4 i övergångsbestämmelsema till lagenatt skall upp-
hävas,
dels 2 kap. 6 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap
6§

Den omedelbart före den Den omedelbart före densom som
kalenderrnånad då han eller hon kalendennånad då han eller hon
fyllde år65 uppbar hel förtids- fyllde 65 år uppbar hel förtids-
pension eller hel särskild efterle- pension enligt lagen 1962:381
vandepension enligt lagen allmän försäkring skall,om om
1962:381 allmän försäkring det förmånligare beräk-är änom en
skall, det förmånligareär ning enligt 1-5 §§, försäk-änom som

beräkning enligt 1-5 ringstid§§, för garantipension till-en som
försäkringstid för garantipension godoräknas den bosättningstid
tillgodoräknas den bosättningstid legat till grund för beräk-som

legat till förgrund beräkning ning förtidspensionen.som av
förtidspensionen eller denav

särskilda efterlevandepensionen.
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10 Förslag till

Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs 19 § kommunalskattelagen 1928:370 skallatt
ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke vad vidsom
bodelning tillfallit make eller sambo eller vad förvärvatssom genom

fördel oskift bo gåva,ellertestamente,arv, av
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket

utfärdade prernieobligationer och heller sådan vinst i utländskt lot-
teri eller vid vinstdragning utländska premieobligationer, som upp-
går till högst 100 kronor,

ersättning, grund försäkring jämlikt lagen l962:3810msom av
allmän försäkring, lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring ellerom
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade,om

icke ersättningen pågrundas förvärvsinkomst eller föräldra-utgörom
såpenning, sådanock ersättning enligt lag eller särskild för-annan

fattning, utgått annorledes på grund sjukförsäkring,änsom av som
någontill vid sjukdom eller olycksfall i arbetesagts, eller undernyss

militärtjänstgöring eller i fall i lagen 1977:265om statligtsom avses
personskadeskydd eller lagen 1977:267 krigsskadeersättning tillom
sjömän icke ersättningen pågrundas förvärvsinkomst, ävensomom
ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall någontillfallit på grund

försäkring, icke tagits i samband med tjänst, dock tillav annan som att
skattepliktig inkomst räknas ersättning i form pension eller i formav

livränta måni den livräntan skattepliktig enligt 32 §är l eller 2av
så ock ersättning utgår grund trafikförsäkring ellermom., som av
ansvarighetsförsäkring eller på skadeståndsförsäkringgrundannan av

och förlorad inkomst skattepliktigavser natur;av
belopp, till följd försäkringsfall återköpeller försäkring-som av av
utgått på grund kapitalförsäkring, belopp arbetsgivareen samtav som

försäkring har tecknats förutan anställdas räkningatt betalar ochut
ersättning grund grupplivförsäkring, månmotsvarar i densom av

beloppet inte väsentligt överstiger vad utgår för befattningshava-som
i tjänst;statensre
försäkringsersättning eller påersättning för skada egendom,annan

dock skatteplikt föreligger dels i månersättningendenatt avser annan
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byggnad privatbostad eller markanläggning, måndels i den köpe-än
skilling, skulle ha influtit försäkradeden eller skadadesom om egen-

sålts,domen i stället hade hade varit hänföra till intäkt närings-att av
verksamhet och dels i månden ersättningen eljest skatte-motsvarar
pliktig intäkt eller avdragsgill omkostnad för näringsverksamhet;av

ersättning för förlust eller påskada förolyck-egendom vid fartygs
ande redare sådantill arbetstagare i punkt 1utgersom som avses av
anvisningarna till 49

återbäringvinstandel, eller premieåterbetalning, utgått påsom
grund personförsäkring sådanpensionsförsäkring elleränav annan
sjuk- eller olycksfallsförsäkring tagits i samband med tjänst, samtsom

utgåttvinstandel, grund premieåter-skadeförsäkring, ochsom av
betalning grund skadeförsäkring, för vilken till avdrag förrättav
premie icke förelegat;

ersättning jämlikt lagen 1956:293 ersättning smittbärareom om
icke ersättningen pågrundas förvärvsinkomst;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, som
icke vederlag vid avyttring mångivarenutgör egendom, i den enligtav
20 § eller punkt 5 anvisningarna till 46 § icke berättigad tillärav av-
drag för utgivet belopp; stipendium för utbildning, dockmottagarens

sådantinte stipendium i punkt sjunde stycket anvis-12som anges av
ningarna till 32

stipendium för ändamål utgårandraär och inteavsettsom som
periodiskt och inte ersättning för arbete har utförts ellerutgör som
skall utföras för utgivarens räkning, sådantdock inte stipendiumett

i punkt 12 sjunde stycket anvisningarna till 32som anges av
studiestöd enligt 3 eller 4 kap. studiestödslagen inter-1973:349,

studielånnatbidrag, och resekostnadsersättning 60chenligt 7 kap.
sådantlag särskilt bidrag vilket enligt regeringen ellersamtsamma av

statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i ar-
betsmarknadsutbildning med ifråga sådantdem bidrag lik-samt om
ställda, och i följd härav de bidragsberättigadeäger icke avdraggöra
för kostnader skola bestridas bidrag förevarandemedavsettssom av
slag;

introduktionsersättning enligt lagen 1992:1068 introduktion-om
sersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar;

allmänt barnbidrag och för- allmänt barnbidrag och för-
längt barnbidrag, barnpen- längt under-barnbidrag,samt samt

enligt lagen allmänsion hållsstöd till efterlevande barnom
försäkring till den del enligt lagenpensionen 1999:000 om un-
för månad denvarje derhållsstöd inkomstgrundadochinteavser

tolftedel jjørtioöverstiger barnpension lagenenligten av
eller, vid efter 1999:000 efterlevandepen-pensionprocent om
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båda föräldrarna, åttio till dension del det sammanlag-procent,
basbeloppet den månad da beloppet underhållsstödav pen- av

sionen sådan 17 och barnpensioni församt månadvarjeavser
kap. § lagen2 1962:381 det inte 1överstiger 173om avser
allmän försäkring angiven liv- kronor eller, båda föräldrar-om

i form efterlevandeliv-ränta avlidit, 2 kronor346av samtna
till barnränta enligt lagen sådan kap.7 och §§i 13 14 Ia-

1954:243 yrkesskadeför- efterlevandepension ochom gen om
säkring eller enligt i 3 kap. §5 lagen underhålls-annan om
nämnda lagrum angiven författ- stöd angiven livränta i form av
ning till den del livräntan för- efterlevandelivränta till bam
anlett minskning sådan del enligt lagen 1954:243av av om yr-
barnpension inte skatte-är kesskadeförsäkring eller enligtsom
pliktig; i nämnda lagrum angivenannan

författning till den del livräntan
föranlett minskning sådan delav

underhållsstöd eller inkomst-av
grundad barnpension inte ärsom
skattepliktig;

kontantunderstöd, utgives arbetslöshetsnämnd med bidragsom av
statsmedel; handikappersättning enligt 9 kap. 2 ochav 3 §§ lagen om

allmänförsäkring, Vårdbidrag till den del det ersättning förutgör mer-
kostnader enligt 9 kap. 4 och 4 §§ lag, ersättning föra samma merut-
gifter för enligt 3 kap. 7 a§ lag, särskilt pensionstilläggresor samma
enligt lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension förom
långvarig vård sjukt eller handikappat barn hemsjukvårdsbi-av samt
drag och hemvårdsbidrag, kommunala eller landstings-utgessom av
kommunala medel till den vårdbehövande; assistansersättning enligt
lagen 1993:389 assistansersättning och ekonomiskt stöd tillom
kostnader för personlig assistans enligt lagen 1993:387 stöd ochom
service till vissa funktionshindrade;

bostadstillägg enligt lagen 1994:308 bostadstillägg tillom pen-
sionärer;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadsbidrag i lagen 1988:786 bostadsbidrag ochsom avses om

lagen 1993:737 bostadsbidrag; bidrag enligt lagen 1988:1463om
bidrag vid adoption utländska barn;om av

bidrag enligt lagen 1992: 148 särskilt bidrag till ensamståendeom
med barn;

ersättning lämnas kommunen enligt lagen 1997:1268som av om
kommuners för ungdomar mellan 20 år;och 24ansvar

ersättning fastställts allmän domstol utgåtteller allmännasom av av
medel till den det skett yrkesmässigtutan inställtatt sig införsom - -
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domstol eller myndighet, ersättningen reseersättning,annan om avser
traktamente eller ersättning för tidsspillan;

förmån fri till eller från anställningsintervju eller kostnad-av resa
sådansersättning för till den förmånendel eller ersättningenresa av-

inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer ellerser resa
EES-ländema såvittoch, gäller ersättningen, till den del den inte
överstiger faktiska resekostnader och vid körning bil intemed egen
överstiger det avdrag medges för kostnader för medsom resor egen
bil enligt den schablon i punkt 4 anvisningarna till 33som anges av

hittelön ersättning till den i särskilt fallsamt räddatsom person
eller egendom i fara eller bidragit till avslöjande eller gripande av

begått brott;person som
sedvanlig ersättning till den lämnat blod eller moders-som organ,

mjölk;
tävlingsvinst inte hänför sig till anställning eller uppdrag ochsom

utgår i form kontant ellerän därmed likställd ersättning,som annan
vinsten rninnesföremål eller värdet inte överstiger 0,03 bas-om avser

belopp avrundat till hundratalnärmaste kronor;
sådan gottgörelse för utgift eller kostnad arbetsgivare uppburitsom

från personalstiftelse medel för vilka avdrag icke medgivits vidur
taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

gottgörelse arbetsgivare frånuppburit pensionsstiftelse, tillsom
den del stiftelsen andraägt medel för lämna gottgörelsen änatt
sådana för vilka avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen;

intäkter försäljning vilt växande bär och kottarav samtav svampar
den skattskyldige själv plockat till den delintäkterna undersom ett

beskattningsår inte överstiger 5 000kronor inteoch kan hänföras till
näringsverksamhet rörelse eller tillutgör lön eller liknande för-som
man;

enligt 61 § lagenränta 1941:416 gåvoskatt,5arvsskatt ochom
kap. 13 § lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgif-om

40 § lagen 1984:404ter, stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-om
heter, 33 § tullagen 1994:1550 eller 19 kap. 2 och 12-14 skatte-§§
betalningslagen 1997:483;

enligt bestämmelsernaränta i 3 kap. 23 § 3 och 4 1a-som
gen1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter inte redovi-om

i kontrolluppgift sådan för den skattskyldigeränta undersas om ett
beskattningsår sammanlagt inte uppgår till 500 kronor;

enligt 22 § tredjeränta stycket lagen 1993:737 bostadsbidrag,om
vad utgåendeutgör skatt enligt mervärdesskattelagensom

1994:200.
Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomstredovisningen

skatten, den betalats till sådan speciell skattanses staten,om som en
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för vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen enligt denna lag. Till
följd detta belopputgör har fallit bort, och för vilket avdragav som
medgetts vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomsttaxe-
ringen.

Beträffande ersättning utfaller grund avtalsgruppsjukför-som av
säkring särskildagäller bestämmelser i 32 §3 och punkt 12a mom. av
anvisningarna till 22

Denna lag träder i kraft den l januari 2001 gång-och tillämpas första
vid års2002 taxering.en
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Inledning1

1.1 Utredningens uppdrag

Utredningens efterlevandepension framgårdirektiv Dir. 1996:51om
statsrådetvad Maj-Inger Klingvall anförde vid regeringssamman-av

träde den 13 juni 1996 i samband med hon bemyndigades till-att att
kalla särskild utredare för för ef-göra översynatt systemeten en av
terlevandepension och vid behov lämna förslag till förändringar.att

direktivenI inledningsvis allmän bakgrund till uppdraget.ges en
Det erinras reglerna för efterlevandepension föremål förvaritattom

grundläggande inom för Pensionsberedningensöversynen ramen
arbete och resultatet härav finns redovisat i betänkandet Efterle-att
vandepension SOU 1987:55 föranlett riksdagendetta arbetesamt att

besluta omfattande områdetförändringar påatt om
prop.l987/88:l7l, bet.1987/88:SfU29, rskr.l987/88:401. Huvud-
syftet med efterlevandepensionsreformen få ståndtill köns-att ettvar
neutralt efterlevandeskydd och reglerna till förändring-deatt anpassa

hade inträffat under årtionden i fråga kvinnors för-ar som senare om
värvsarbete familjemönster och samhällsförhållanden i övrigt.samt
Av betydelse för de ändrade reglerna kraftigt ökade kost-deävenvar
nader haskulle uppkommit med oförändrade regler. Förändring-som

innebar bland dåvarandeden livsvariga änkepensionenattannatarna
tidsbegränsad såvälomställningspension tillersattes utgesav en som

kvinnor Vidare infördesmän. särskild efterlevandepension.som en
Samtidigt beslutades långtgående Övergångsbestämmelser för demom

redan uppbär änkepension vid ikraftträdandet för and-ävensamtsom
kvinnor födda före år 1945 och dessutom Övergångsbe-särskildara

också förstämmelser kvinnor. vissaBampensionen ändrades iyngre
delar, barntilläggetoch liksom hustrutillägget avskaffades.

direktivenI hänvisas vidare ålderspensionssystemet,till enligtatt
riktlinjerde beslutats riksdagen, skall refonnerassom av

prop.1993/94:250, bet.l993/94:SfU24, rskr.l993/94:439. Denna
reformering innebär grundläggande förändringar ålderspensions-av
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direktivenIsystemet. nämns den inkomstrelaterade pensionenatt till-skillnad vad gäller i ATP-systemetmot kommer baserassom att-
hela livsinkomsten, vilket stärker kopplingen mellan avgift och för-
mån. Detta innebär bl.a. ATP i form ålderspension föratt vissaav

helt eller delvis ersätts inkomstrelaterad ålderspen-personer av en ny
sion. Vidare detersätts nuvarande grundskyddet i form folkpensionav
och pensionstillskott med garantipension avräknas denen motsom
inkomstrelaterade pensionen. Garantipensionsnivån skall vara avpas-

såsad det särskilda grundavdragetatt för pensionärer SGA samtidigt
kan avskaffas. Detta innebär Skatteregler kommeratt gällasamma att
för pensionärer och förvärvsaktiva.

Därefter direktiven kortare redogörelse för regler efterle-ger en om
vandepension finns i dag och denna pensionerings uppbyggnadsom

några utgångspunktersamt för utredningsarbetet. framhållsanger Det
där bl.a. de förmåner finnsatt i dagens regelsystem skall liggasom
fast, dvs. det i detävenatt skall finnas omställningspen-systemetnya
sion, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension,
barnpension änkepension enligtsamt övergångsregler. Därutöver an-

den samverkan iatt dag finns beträffandeges ålders-nuvarandesom
och efterlevandepension bör gälla ålders-sedanäven
pensionssystemets konstruktion ändrats i enlighet med riktlinjerna för
pensionsreformen. Vägledande skall därvid bl.a. efterlevan-attvara
depensioneringen skall harmoniera med den reformerade ålders-
pensionen vad gäller den inkomstrelaterade delen efterlevan-samt att
depensionen i detäven skall viss delsystemet den avlid-nya avse av

inkomstrelaterade pension.nes
Vidare erinras i direktiven efterlevandeskyddet i dagattom som

regel endast kompletterandeutgör inkomst den efterle-en änsnarare
vandes enda inkomst. Detta medför enligt direktiven det inte finnsatt
lika vägande skäl för grundskydd inomett för efterlevande-ramen
skyddet ålderspensionssystemet.i En uppgift försom utredaren är
därför undersöka behovetatt grundskydd och föreslåett ävenav att
hur sådant eventuellt grundskyddett skulle kunna konstrueras. För det
fall utredaren kommer fram till grundskydd bör finnas, böratt ett ut-
gångspunkten detta skall inkomstprövatatt i likhetvara med vadvara

skulle komma gälla dåenligt föreslagnaattsom regler för den över-
gångsvisa änkepensionen från folkpensioneringen. Utredaren bör dock
enligt direktiven inte utesluta andra former behovsprövning.av

Direktiven framhåller vidare anpassning till deatt reglernaen nya
för ålderspension innebär det generella grundskyddetatt i form av
folkpension och pensionstillskott försvinner. I efterlevandepen-en ny
sionering dessa delar blirutan konstruktionen så annorlunda att utre-
daren bör huruvidapröva de nuvarande nivåerna för inkomstrelaterad
efterlevandepension behöver anpassas.
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frågaYtterligare den omständigheten denärtas atten som upp nya
annorlunda konstruktionen efterlevandepensioneringen, till följdav av

ålderspensionssystemet,det reformerade kommer svårig-leda tillatt
påheter individnivå åstadkomma med dagens regler likvärdigtatt ett

utgångspunktnettoutfall. En härvid bör för föreslåutredaren attvara
övergångsregler motverkar alltför minskningar för demstorasom som
redan uppbär efterlevandepension vid ikraftträdandet deav nya reg-
lerna. demFör nybeviljas efterlevandepension efter ikraftträdan-som

utgångspunktendet skall de principerna skall gälla.attvara nya
Om den avlidne inte uppbar pension vid dödsfallet enligt da-görs

regler fiktiv beräkning ATP för den avlidne enligtgens en av samma
principer gäller för beräkning förtidspension. Enligt direktivensom av
kan det rimligt förslagen i detta avseende i möjligaste månattvara
anknyter till reglerna för förtidspension. Utredaren emellertid oför-är
hindrad föreslå andra lösningar.att

Även barnpensioneringen behöver ålderspen-till detanpassas nya
sionssystemet. Genom direktiven åläggs utredningen utforma denatt
inkomstrelaterade delen bampensionen så så långtutfallet möj-attav

Ävenligt blir likvärdigt med vad reglerna före ikraftträdandet detger.
garantibelopp skall finnas i reformerad barnpension börsom en vara
likvärdigt med den garantinivån från folkpensioneringen 40 %om av
det fastställda basbeloppet gäller i dag.som

framhållerVidare direktiven den samordning i dag finnsatt som
beträffande efterlevandepension ålderspensionoch från folkpensione-
ringen bör finnas kvar i efterlevandepensionssystem.även ett nytt
Samordningen innebär folkpension i form efterlevandepensionatt av
upphör folkpension i form ålderspensionnär börjar betalas dockut,av

fr.o.m. månadden den efterlevande år.fyller 65senast Inte heller
efterlevandepension från tilläggspensioneringen betalas årsefter 65ut
ålder. Undantag gäller emellertid för övergångsvisaden änkepensio-
neringen, där ATP efter den avlidne maken kan livsvarigt. Detutges

enligt direktiven, inteär, rimligt efterlevandepension änatt annan
änkepension i form ATP enligt äldre bestämmelser betalas efterutav
den tidpunkt då garantipension till ålderspensionärer kan börja utges.

ålderspensionOavsett vid års ålder65 eller vidtas utom en senare
tidpunkt skall därför efterlevandepension kunna betalas bara framut
till 65 års ålder.

Härutöver finns enligt gällande regler andra samordningsbestäm-
melser efterlevandepensionrör såsom samordning med yrkesska-som
delivräntor och förtidspension. Motsvarande principer för samordning

gäller i dagens bör enligt direktiven gälla i detsystem ävensom nya
för efterlevandepension. Direktivensystemet dock utredarenattanger

oförhindrad föreslåär andra lösningar.att
Mot bakgrund de nuvarande efterlevandepensionsbestärmnel-attav

varit i kraft i årantal med beaktande pågåendedetettserna samt av
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förändringsarbete sker ålderspensionssystemet detsom ärav m.m.
enligt direktiven lämpligt utredarenatt gör utvärdering deen av nuva-
rande reglemas funktion. sådanEn analys skall ha till syfte bedö-att

det finns skäl förändra villkoren förma om att till efterlevande-rätt
pension eller för beräkning sådan pension. åläggsDet utredningenav

vid behov lämna förslagatt till de förändringar befinnes påkalla-som
de för dem beviljas efterlevandepension efter ikraftträdandet.som
Dessutom åläggs utredaren direktiven också behovöverattgenom se
och möjligheter till förenklingar gällande Övergångsbestämmelserav
beträffande änkepensioneringen. Utgångspunkten härvid bör dock

de övergångsregleratt kvinnorvara födda årföre 1945som avser
fåskall motsvarighet även med den konstruktionen.en nya

direktivenI anförs slutligen den framtida efterlevandepensionenatt
till barn och kommer bestå inkomstrelateradvuxna att del ochav en

Ävenmöjligen grundskydd.ett här blir således pensionens storlek
beroende den försäkrades inkomst. Det kan därförav rimligt attvara
motsvarande koppling mellan avgift och förmån finns inom efterle-
vandeskyddet så den inkomstrelateradeatt delen avgiftsfinansieradär
medan det eventuella grundskyddet finansieras med skattemedel. Ut-
redaren dock oförhindradär föreslå andra lösningar.att Vad gäller
efterlevandepension enligt äldre bestämmelser kan eventuellt andra
överväganden beträffande finansieringen behöva Utredarengöras.
skall lärrma förslag till vilken finansieringsfonn bör väljas försom
den övergångsvisa änkepensionen. Utredaren åläggs lägga förslagatt

inte innebär de totala kostnadernasom att för efterlevandepension på
kort långoch sikt ökar. Med tanke på de finansieringsbehov finnssom
för ålderspensionsreformen helhet bör särskild uppmärksamhetsom
riktas de ekonomiska konsekvensernamot förslagen. Utredaren ärav
därför oförhindrad lärrma alternativa förslagatt leder till lägresom
kostnader.

I direktiven detäven regelsystemetatt för efterlevande-anges nya
pension bör brytas lagen 1962:381 allmän försäkringur ochom
regleras i särskild lag.en

1.2 Uppläggningen arbetetav

Tyngdpunkten i detta betänkande ligger på överväganden efterle-om
vandepensioneringens utformning vid harmoniering med deten re-
formerade ålderspensionssystemet förslag till härförsamt ett anpassat
efterlevandepensionssystem. Med hänsyn till den anknytning som
finns mellan efterlevandepensioner och andra förmåner såsom under-
hållsstöd yrkes- och arbetsskadelivräntorsamt har beträffandeäven
dessa förmåner lämnat förslag till vissa förändringar.
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Under utredningsarbetet har 17 hållits tvåsammanträden varav
intematsammanträden under hösten våren1997 och 1998. direktivenI

samrådanvisade med Utredningen S 1995:08 socialförsäkring-om
personkrets, Prerniereservutredningen S 1994:07 och Genomfö-ens

randegruppen S 1994:G har genomförts. Dessutom har utredningen
samrådhaft med Utredningen S 1997:03 långva-ersättning vidom

rigt arbetsförmåganedsatt och Utredningen 1997:149S utform-om
ning garantipension för ålderspensionärer födda tidigare1937 ellerav

Utredningen S 1997:25 inkomstprövningsamt översynom av av
bostadstillägg till pensionärer. Under hela utredningsarbetet har ut-
redningen haft fortlöpande kontakter med Riksförsäkringsverket
RFV. Under arbetets gång har mängd beräkningsarbeten gjortsen
för finna lösningar för harmoniering efterlevandepensione-att en av
ringen till det reformerade ålderspensionssystemet. förUnderlaget
dessa beräkningar har tillhandahållits RFV. En del beräkningar-av av

har dessutom gjorts RFV på utredningens uppdrag. Slutligen harna av
biståttRFV med beräkningar beträffande kostnadskonsekvenser deav

utredningen föreslagna förändringarna.av
Utredningen har till Finansdepartementet den 20 februari 1998

remissyttrande departementspromemorianöver 199827avgett ett Ds
AP-fonden och det reformerade ålderspensionssystemet.
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2 Gällande bestämmelser pensionom

m.m

2.1 Inledning

l Den allmänna pensioneringen

Den allmänna pensioneringen enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring AFL omfattar folkpension och tilläggspension ATP. Inom
båda dessa utgår pension ålderspension, förtidspensionsystem som

efterlevandepension i formsamt omställningspension, särskildav
efterlevandepension, änkepension enligt övergångsregler och barn-
pension. Dessutom finns inom folkpensioneringen vissa särskilda
förmåner såsom handikappersättning, Vårdbidrag, hustrutillägg och
bamtillägg enligt Övergångsbestämmelser. I särskilda lagar finns reg-
ler pensionstillskott och bostadstillägg till pensionärer.om

Såväl folk- tilläggspensioneringen obligatorisk och omfattarärsom
i princip hela befolkningen. Försäkrad enligt AFL dels svenskaär
medborgare, dels svenska medborgareutan att ärpersoner som vara
bosatta i riket. En försäkrad lämnar Sverige skall fortfarandesom

bosatt i riket, utlandsvistelsen avsedd längstäranses vara attom vara
år. Försäkrad för tilläggspensionett dessutom utländsk sjömanär

svenskt handelsfartyg han inteäven eller bosatt i riket.ärom anses
Den statlig arbetsgivare sänds till land för arbetesom av en ett annat
för arbetsgivarens räkning dock regeringen inte föreskriveranses om-

bosatt i Sverige under helaannat utsändningstiden,vara även om-
denna avseddär längre år. Detta gälleratt än medföljan-ävenettvara
de make eller därmed jämställd barn inte fyllt år.18samt som

För de allmänna pensionsförrnånemasatt storlek tillanpassa pen-
ningvärdesutvecklingen relateras dessa, jämte de särskilda folkpen-
sionsfönnånema, till basbeloppet. För folkpensioneringens inne-del
bär detta flertalet förmåneratt med viss andel basbeloppet.utges av
Inom tilläggspensioneringen uppräknas såväl de löpande pensionsför-
månema den intjänade pensionsrätten grundval basbelop-som av

Detta fastställs regeringen för årpet. varje och grundas konsu-av
mentprisemas förändring. Vid beräkning bl.a. folk- och tilläggs-av
pension minskas emellertid fr.o.m. år 1993 basbeloppet tvåmed pro-
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centenheter det s.k. minskade basbeloppet. Enligt riksdagens beslut
den 8 juni 1998 skall emellertid det minskade basbeloppet successivt
avvecklas SFS 1998:677. För beräkning utgående förmåner årav
1999 skall basbeloppet reduceras med endast Fr.o.m. årprocent.en
2000 skall det fastställda basbeloppet användas vid nämnda beräk-

Ävenning. tidigare har riksdagen fattat beslut justeringar bas-om av
beloppet i syfte begränsa uppräkningenatt pensionema, vilket harav
haft till effekt pensionema inte fulltatt följt konsumentprisökning-ut

Vid beräkning pensionsgrundande inkomsten. PGI och pensions-av
förpoäng ATP används emellertid förhöjt basbelopp.ett

År 1998 basbeloppetär 36 400 kr och det förhöjda basbeloppet
37 100 kr.

2.1.2 Folkpension

Genom folkpensioneringen grundtrygghet ålderdom,vid lång-ges en
Ålders-varig sjukdom, handikapp,gravt och förtidspensionerm.m.

här med i principutges enhetliga belopp desamma förär alla ochsom
således oberoende den försäkrades tidigare inkomster ellerav avgifts-
betalning.

För till folkpensionrätt krävs enligt AFL antingen minst år medtre
ATP-poäng eller s.k. jämställda år eller minst bosättningsår. Kra-tre

på kvalifikationstid gäller bådevet svenska och utländska medborga-
Enligt förordningen EEG 1408/71re. se kapitel 5 kan för-ävennr

säkringstider har fullgjorts i andra EU/EES-länder räknassom med
vid avgörandet kravet viss minsta tids bosättningav ellerom en
förvärvsverksamhet skall uppfyllt.anses

Folkpensionema fr.o.m. årär 1993 avhängiga den berättigadesav
eller såvitt efterlevandepensioner den avlidnes försäkringstidavser i
så måtto det för tillrätt oavkortadatt folkpension krävs bosättning i
Sverige under minst år40 mellan 16 64 årsoch ålder eller minst år30
med intjänade ATP-poäng. Därvid används den anknytningsregel som

förmånligär för den försäkrade.mest Vid kortare tids bosättning re-
spektive kortare tids förvärvsarbete här i landet reduceras folkpensio-

proportionellt. Som bosättningstid i Sverigenen räknas tid under vil-
ken den försäkrade varit folkbokförd i landet. Härutöver kan även

tid beaktas: tid under vilkent.ex.annan före folkbokföring-en person
vistats i Sverige efter det uppehållstillstånden sökts, förut-att under

sättning sådant tillståndatt beviljas 5 kap. 6 § AFL.senare
Inträffar pensionsfallet i förvärvsaktiv ålder folkpensionsför-utges

månen grundval den bosättningstid kan tillgodoräknas denav som
pensionsberättigade eller den avlidne året före pensionsfallet.t.o.m.
Därutöver kan under vissa förutsättningar bosättningstidäven för
tiden därefter det år dent.o.m. pensionsberättigade eller den avlidne
fyller eller skulle ha fyllt 64 år tillgodoräknas vid pensionsberäkning-
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Om den pensionsberättigade tillgodo-eller den avlidne inte kanen.
minst fyra femtedelarräknas år årtiden fr.o.m. då 16det han fylldeav

året före pensionsfallet bosättningstid, skall framtidat.o.m. som som
bosättningstid tillgodoräknas så andel tiden fr.o.m. pensions-stor av

dåfallet det den pensionsberättigade årskulle ha fyllt 64t.o.m. som
förhållandet mellan den bosättningstid kan tillgodo-motsvarar som

räknas fr.o.m. det då den årpensionsberättigade 16fyllde t.o.m.
året före pensionsfallet och fyra femtedelar hela sistnämnda tidspe-av
riod.

regler inom folkpensioneringenDessa infördes få ståndför tillatt
anpassning till reglerna i förordning EEG 1408/71, bl.a.en somnr

ställer krav likabehandling svenska medborgare och medborgareav
i vidEU-land bedömningen till sociala trygghetsför-annat rättenav
måner. Förordningen innehåller också regler inom EUexporträttom
för de trygghetsförrnåner faller förordningens tillämp-undersom
ningsområde se härom inärmare kapitel 5.

försäkradEn bosatt i Sverige har enligtär 5 kap. 1 § AFL rättsom
till folkpension i form ålderspension, förtidspension och efterle-av

Sådanvandepension. pension förhållandeinämnts,utges, som ovan
till det årantal för vilka tillgodoräknats förhållandeATP-poäng eller i
till årdet antal tillgodoräknats bosättningstid i Sverige.som som

Rätt till ATP-baserad folkpension tillkommer medbor-svenskäven
bosatt utomlands. Ocksåär för-omfattasgare som personer som av

ordningen EEG 1408/71 och således bosatta iär annatnr som
EG/EES-land fåkan sin folkpension beräknad efter de angivnaovan

såledesreglerna. Denna framräknade pension, denna äroavsett om
ATP-baserad eller bosättningsbaserad, får sedan inomexporteras
EG/EES i relevanta andelar. Detsamma gäller för medborgare i länder
med vilka Sverige har slutit internationella konventioner med liknan-
de innebörd. övrigtI förekommer någoninte folkpensions-export av
förmåner till utländska medborgare.

2.1.3 Försäkringen för tilläggspension

Tilläggspensioneringen ålderspension,innefattar förtidspension och
efterlevandepension. Rätten till tilläggspension relaterad till deär
arbetsinkomster den försäkrade århar haft fr.o.m. fyllt 16det hansom
år årdet han fyller 64 år. Till arbetsinkomster hänförs inkomstt.o.m.

anställning inkomstoch förvärvsarbete. Pensionsgrundan-annatav av
de olika socialförsäkringsersättningarär även kan sägasm.m. som
träda i stället för förvärvsinkomster enligt regler i kap. 2 §11närmare
AFL. Rätten till tilläggspension inte beroende svenskt medbor-är av
garskap eller bosättning här i Sådan alltsålandet. pension utbetalas

försäkradeden eller dennes efterlevande bosatt i Sveri-oavsett ärom
eller utomlands.ge
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Den intjänade pensionsrätten är avgörande för pensionens storlek.
Denna fastställs grundval den pensionsgrundande inkomstenav
PGI. PGI utgörs inkomst anställning och inkomstav summan av av

förvärvsarbete i den månannatav överstiger det åretsvidsumman
ingång gällande förhöjda basbeloppet. Vid beräkning PGI bortsesav
från inkomster överstiger sju och halvt förhöjtsom basbeloppett
278 250 årkr 1998. Belopp från vilket sålunda skall bortses avräk-

i första hand från inkomst förvärvsarbete.nas För årvarjeannat förav
vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för den försäkrade skall
pensionspoäng tillgodoräknas honom. Pensionspoäng den pensions-är
grundande inkomsten delad med det vid årets ingång gällande förhöj-
da basbeloppet. Poängen beräknas med två decimaler. frågaI för-om
säkrad uppburit förtidspension från tilläggspensioneringensom gäller
särskilda regler för beräkning pensionspoäng. årMed för vilkaav
pensionspoäng tillgodoräknats försäkrad jämställs vid beräkningenen

tilläggspension s.k. vårdår. Sådana kanav efter skriftlig ansökan hos
den allmänna försäkringskassan tillgodoräknas här i riket bosatten
förälder under delenstörre år har vårdatsom här bosatt barn,ettav ett

inte har fyllt år.tresom
Tilläggspension påär, sätt till folkpension,rättensamma som av-

hängig den berättigades eller såvitt gällerav efterlevandepensioner
den avlidnes antal år med intjänade ATP-poäng eller för framtiden

år. Vid färre årantagna 30än reduceras tilläggspensionen proportio-
nellt. Sker pensionsfallet under den pensionsberättigades förvärvsak-
tiva ålder kan under vissa förutsättningar hänsyn till åräventas
fr.o.m. året för pensionsfallet det år den pensionsberättigadet.o.m.
eller den avlidne uppnår eller skulle ha uppnått år64 se avsnitt 2.3.

Ålderspension2.2

Hel ålderspension från folkpensioneringen från 65 års ål-tas utsom
der förmotsvarar pensionstagare 96 % deten minskadeensam av
basbeloppet. För gift pensionär ålderspensionenutgören 78,5 % där-

Möjlighet finns till partiellt pensionsuttag.av. Pensionstillskott utges
ålderspensionärtill har låg eller ingen ATP ellersom därmed jäm-

förbar pension enligt utländsk lagstiftning med maximalt 55,5 % av
det minskade basbeloppet. Pensionstillskottet minskas krona för krona
med den ATP och utländska pension betalas Likaså minskasut.som
pensionstillskott i motsvarande mån folkpensionens huvudför-som
mån den försäkrade inte uppfyller kravet påom års40 bosättning eller
30 år med intjänade ATP-poäng.

Den garanterade minimipensionen således förutgör ensamståen-en
de pensionstagare 151,5 % och för gift pensionär 134 % deten av
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minskade basbeloppet för pensionstagare uppfyller kravet 40som
års bosättning årseller 30 ATP-poäng.

Av betydelse för många pensionstagare de särskilda skatte-är även
förrnånema i form särskilt grundavdrag vid beskattning SGA.av
Dessa innebär ålderspensionär har enbart folkpensionatt en som
jämte pensionstillskott i praktiken befriad från inkomstskatt. Vidär
stigande inkomst i form pension, ATP, detannan t.ex. avtrappasav
särskilda grundavdraget successivt.

Möjlighet finns till förtida respektive uppskjutet pensionsuttag.
Efter framställning från den försäkrade ålderspensionkan från folk-
pensioneringen tidigast fr.o.m. månadden dåutges den försäkrade
fyller 61 år. Förtida kan begränsas till viss del pensionenuttag av men
måste samtidigt inom bådegöras folk- och tilläggspensioneringen.

förtidaVid reduceras årligaden pensionenuttag livsvarigt vidoch
uppskjutet ökar årspensionen livetuttag allt enligt i för-huvudsakut,
säkringsmatematiska beräkningsgrunder.

Rätt till tilläggspension form ålderspensioni tillkommerav en
försäkrad fr.o.m. månadden varunder han fyller 65 år, under förut-
sättning pensionspoäng har tillgodoräknatsatt honom för år.minst tre
Möjlighet föreligger på för folkpensionsätt till förtidasamma som
respektive uppskjutet till partielläven pension.uttag samt uttag av

Storleken den ålderspension börjar utgå årsvid 65 ålderav som
60 % produkten det basbeloppmotsvarar har fastställts förav av som

året och medeltalet de pensionspoäng har tillgodoräknats denav som
försäkrade. Har pensionspoäng tillgodoräknats för år,15 be-änmer
räknas medeltalet de 15 högsta poängtalen. Har pensionspoäng
tillgodoräknats för mindre år,30 minskasän pensionen med 1/30 för
varje felande år. Särskilda beräkningsregler gäller för svenska med-
borgare födda under något årenär 1911-1927 förävensom samtav
utländska medborgare födda år 1923 eller tidigare.ärsom

2.3 Förtidspension

Förtidspension till försäkrad fyllt 16 årutges för tid före densom
månad då han fyller 65 år, hans arbetsförmåga på grund sjuk-om av
dom eller nedsättning den psykiska eller fysiska prestations-annan av
förmågan nedsattär med minst fjärdedel och nedsättningen kanen

varaktig. Vid nedsättning inte bedöms varaktiganses som som men
ändock bestående under avsevärd tid kan sjukbidrag utgå. Sjuk-som
bidraget begränsat tillär viss tid, i övrigt följer det reglermen samma

förtidspension.som
Arbetsförmågebedömningen skall utifrån igöras striktstort setten

medicinsk bedörrming. Vid denna bedömning skall beaktas för-den
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förmågasäkrades försörja sig själv sådant förvärvsarbeteatt genom
förekommandenormaltär på arbetsmarknaden ellersom annatgenom

lämpligt arbete tillgängligt förär den försäkrade. Bedömningensom
skall eftergöras grunder den föreliggandeoavsettsamma arten av
nedsättningen prestationsfönnågan. Med inkomst arbete likställsav av
i skälig omfattning värdet hushållsarbete i hemmet. Om det finnsav

fårsärskilda skäl vid bedömningen arbetsförrnågans nedsättningav
beaktas den försäkrades ålder den försäkrades bosättningsför-samt
hållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande om-
ständigheter.

Folkpension i form hel förtidspension utgår med 90 % detav av
minskade basbeloppet för ensamstående försäkrad och med 72,5 % av
det minskade basbeloppet för gift försäkrad. Därtill tillkommer i före-
kommande fall pensionstillskott till förtidspension, uppgår tillsom
maximalt 111,5 % det minskade basbeloppet.av

En förutsättning för till tilläggspensionrätt form förtidspensioni av
försäkradeden kanär tillgodoräknaatt sig pensionspoäng för tid före

årdet pensionsfallet inträffar. Storleken hel förtidspension motsva-av
i princip ålderspensionden den försäkrade skulle bli berätti-rar som

gad till han hade börjat uppbära sådan pension fr.o.m. månaddenom
då han uppnår års65 ålder. Pensionen beräknas under antagande att
den försäkrade för årvarje fr.o.m. det år då pensionsfallet inträffar

år dådet han uppnår 64 års åldert.o.m. har tillgodoräknats vissa pen-
sionspoäng antagandepoäng. För pensionsberäkning medatt an-
tagandepoäng skall fordrasäga den försäkrade antingen vidattrum
tidpunkten för pensionsfallet har haft sjukpenninggrundande in-en
komst årsinkomst förvärvsarbetemot lägst lika medsom svarar en av
det åretsvid ingång gällande basbeloppet eller också kan tillgodoräk-

sig pensionspoäng för tvåminst årende fyra före åretna närmastav
för pensionsfallet.

Antagandepoäng beräknas enligt den två metoder detav som ger
för den försäkrade förmånligaste resultatet. Den metoden innebärena

antagandepoäng beräknasatt medeltalet tvåde högstamotsvara av
poängtalen under de fyra åren före pensionsfallet.närmast Den andra
metoden innebär antagandepoängen beräknas påatt grundval av po-
ängförvärven under årsamtliga året före pensionsfallet.t.o.m. närmast
Antagandepoängen skall därvid medeltalet för halva antaletmotsvara

årde sålunda kommer fråga,i varvid hänsyn årentill medav som tas
de högsta poängtalen.

Om förutsättningar inte föreligger för den försäkrade skall kun-att
få förtidspension med tillgodoräknande antagandepoäng, beräk-na av

förtidspensionen på grundval föreliggande faktiska pensions-nas av
enligtpoäng metod ålderspension utgårvilken fr.o.m. densamma som

månad den försäkrade uppnår 65 års ålder. Det fordras dock alltid att
den försäkrade har tillgodoräknats pensionspoäng för år.minst tre
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2.4 Efterlevandepension

2.4. 1 Inledning

Efterlevandepensioneringen har förändrats vid upprepade tillfällen
årensunder lopp. Till barn förlorat bådaeller föräldrarsinasom en av

har åralltsedan 1937 lämnats bidrag i olika former från samhället. En
särskild änkepension tillskapades 1946 års folkpensio-laggenom om
nering.

Under 1970- och 1980-talen skedde omfattande reformarbeteett
dåbeträffande de gällande familjepensionsbestämmelsema. Detta

arbete resulterade i ändrade regler trädde i kraft den 1 januarisom
1990. Huvudsyftet med reformen stödet till efterlevan-attvar anpassa
de inom den allmänna pensioneringen till de förändringar hadesom
inträffat under de årtiondena i fråga kvinnors förvärvsar-senaste om
bete beträffande familjemönster och samhällsförhållanden isamt öv-
rigt.

2.4.2 Tidigare bestämmelser området

F amiljepension till efterlevandevuxna

föreDe den januaril 1990 gällande reglerna tillkom i sina huvuddrag
år 1960. Enligt dessa bestämmelser änkepension och barnpen-utgavs

från såvälsion folk- tilläggspensioneringen. Någon till änk-rättsom
lingspension fanns inte inom något pensionssystemen.av

Rätt till änkepension från folkpensioneringen enligt dessa regler
hade änka, antingen fyllt år36 vid bortgång dåochen som mannens
varit gift med honom i årfem eller hade den rättsliga vårdnaden om
och stadigvarande bodde tillsammans med barn, årunder 16som var
och stadigvarande vistades hos makarna eller hos änkan vid tid-som
punkten för dödsfallet. Något påkrav det skulle biologisktatt ettvara
barn till änkan eller den avlidne fanns inte. Om änkan upphörde haatt
barn under 16 i hemmet, skulle vid bedömningen hennes tillrättav
änkepension i fortsättningen dåavlidit barnetanses som om mannen
upphörde påverka till pensionatt rätten och äktenskapet tillvarat
nämnda tidpunkt.

Med änka likställdes frågai till frånänkepension folkpen-rättom
sioneringen ogift eller frånskild kvinna eller änka stadigvarandesom
sammanbodde med ogift eller frånskild eller änkling vid dennesman
död och hade varit gift med eller hade eller hade haft barn medsom
honom. Därvid jämställdes den tid under vilken kvinnan oavbrutet
hade sammanbott med fram till hans död tid under vil-medmannen
ken äktenskap bestått. En kvinna hade däremot inte till änkepen-rätt
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sion efter sin make eller därmed jämställd hon åtskildlevde frånom
honom vid hans död och efter det sammanlevnaden upphört stadigva-
rande sammanbott med med vilken hon hade varit giftannan man
eller hade eller hade haft bam.

Änkepensionen drogs in kvinnan ingick äktenskap ellernyttom om
hon stadigvarande sammanbodde med med vilken hon varit giftman
eller hade eller hade haft barn. Om det äktenskapet upplöstesnya
inom fem år eller sammanboendet upphörde inom tid,om samma
började änkepensionen ånyo utgå, övriga förutsättningaratt förom

till änkepensionrätt alltjämt för handen.var
En änka fyllt år50 vid död eller den därmed jämför-som mannens

bara tidpunkten erhöll änkepension från folkpensioneringen med 96 %
basbeloppet senare sänkt till 90 % basbeloppet.av Samma beloppav

utgick till änka tillrätt änkepension grundade sig påvars sammanbo-
ende med barn under 16 år. För änka minskades beloppet medannan

15 för varje varmed änkans ålder vid död eller den tid-mannens
dåpunkt hon upphörde ha bam under 16 år iatt hemmet understeg 50

ar.
För kvinna blivit änka efter den 30 juni 1960en utgicksom änke-

pension från folkpensioneringen inkomstprövning. För kvinnorutan
blivit änkor dessförinnan skedde inkomstprövningsom pensio-en av

enligt särskilda regler.nen
Om kvinna för månad ägde såvältill förtidspensionen rättsamma

änkepension utgick endast dessa förmåner,som varvid änkanen av
ägde välja vilken dem hon önskade. Fr.o.m. månadden änkan fyll-av

årde 65 utbyttes till skillnad från vad fallet inom tilläggs-som var-
pensioneringen änkepensionen ålderspension.mot-

Rätt till änkepension från tilläggspensioneringen förelåg enligt
nämnda före den januaril 1990 gällande bestämmelser den avlid-om

försäkrade vid sin död varit berättigad till tilläggspensionne i form av
förtidspension eller ålderspension eller den försäkrade skulle haom
varit berättigad till förtidspension hans arbetsförmåga vid tiden förom
dödsfallet såvarit nedsatt krävdes för till förtidspension.rättsom

Änkepension utgick till änka efter försäkrad, äktenskapet hadeom
minst fem och hade ingåttsvarat den dådag den försäkradesenast

Ävenfyllde 60 år. dessa förutsättningar inte uppfyllda,om var var
änkan likväl berättigad till änkepension den försäkrade efterläm-om
nade barn också barn till änkan. Det härvid betydelsesom var utanvar

barnet minderårigt eller hade uppnått ålder.om var vuxen
Till skillnad från vad gällde inom folkpensioneringen krävdessom

alltid äktenskap för tillett rätt änkepension från tilläggspensionering-
Änkepensionen drogs in änkan ingicken. äktenskap.nyttom

Upplöstes detta äktenskap innan det bestått år,i fem skulle änkepen-
sionen emellertid börja ånyo.utges



SOU 1998: 120 Gällande bestämmelser pension 123om m. m.

Rätten till änkepension från tilläggspensioneringen påverkades inte
kvinnan samtidigt berättigadatt till förtids- eller ålderspension.av var

Änkepensionens storlek beroende den försäkrade förut-var av om
änkan efterlämnade bam berättigat till tilläggspensionom isom var

form barnpension efter honom. såOm fallet utgjorde änkepen-av var
sionen 35 % den avlidnes egenpension, dvs. i princip den förtids-av

ålderspensioneller utgick till den avlidne eller sådansom om pen--
sion inte utgick den pension han skulle erhållitha tillrättsom om-
förtidspension inträtt vid tidpunkten för dödsfallet. någotFanns inte
pensionsberättigat barn, änkepensionen 40 % denna pension.var av

Bampension.

Bampension från folkpensioneringen utgick till barn årunder 18 vars
far eller bådaeller föräldrar hade avlidit.mor

Bampensionen från folkpensioneringen utgjorde 26 % basbe-av
loppet. Bampensionen skulle emellertid alltid utgå sådantmed belopp

pensionen i föreningatt med barnet tillkommande tilläggspension i
form barnpension utgjorde 62 % basbeloppet bådaav för-av om
äldrarna hade avlidit, 31 % basbeloppet barnet samtidigtav om upp-
bar bidragsförskott 41 % basbeloppet isamt övriga fall då barnetav
uppbar pension efter föräldrarna. I sistnärrmda fall beaktadesen av

utgåendeeventuelltäven änkepension till kvinna barnet stadigva-som
rande sammanbodde med. Om flera barn berättigade till barnpen-var
sion, fördelades vid avräkningen änkepensionen lika mellan barnen.
Nivåema 26 och 41 inom% bampensioneringen tillkom den juliom 1

då1986 nivån höjdes från 25 respektive 40 %. I samband med den
reformering efterlevandepensioneringen genomfördes denav 1som
januari 1990 ändrades nivåerna åter till 25 respektive 40 %.

Rätt till barnpension från tilläggspensioneringen tillkom avliden
försäkrads barn under år.19 Storleken barnpensionen beroendeav var

pensionsberättigad änka fanns familjemedlemmarnasav om samt av
antal. Efterlämnade avliden änka och pensionsberättigaten ettman en
barn blev barnets pension 15 % faderns egenpension. Var barnettav

pensionsberättigat, blevensamt barnets pension 40 % den avlidnesav
egenpension. Fanns flera barn ökadesän de angivnaett, procent-nu
talen med 10 för varje barn det första ochutöver det sammanlagda
bampensionsbeloppet fördelades lika mellan barnen.

2.4.3 Reforrneringen den allmänna försäkringensav
efterlevandeförmåner

Den 1 januari 1990 trädde det nuvarande för efterlevande-systemet
pensioner i kraft. Enligt uttalanden i förarbetena till dessa bestämmel-

skulle tyngdpunkten bl.a. ligga på efterlevandeser min-att garantera
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deråriga barn underhåll och tillfredsställande standard.ett tryggat en
Bampensionema skulle därför förstärkas. skulle deDessutom till

efterlevande utgående förmånema könsjämlika, dvs.görasvuxna
regler skulle gälla för kvinnor Fönnånemaoch skullemän.samma

tidsbegränsadeäven göras och behovsinriktade dåvarandeänmer
änkepensionsregler. Stödet skulle i beståförsta hand aktiverandeav
åtgärder och inte enbart sikte ekonomiskt tillskott. Efterle-ta ett

åldervande i yrkesaktiv vid dödsfallet saknar arbete eller harsom
arbete bara i begränsad omfattning skulle i första hand beredas hjälp

finna lämplig sysselsättning.att en
Vidare avsikten de förmåner frånutbetalas efterlevan-attvar som

depensioneringen till efterlevande skulle ha till syfte utgöraattvuxna
komplement till de insatser områdenett andra förgörs attsom

kompensera för de ekonomiska konsekvenserna dödsfall. Iettav
första hand skulle förmånerde utbetalas ekonomisk kompen-som ge
sation för de direkta följderna dödsfallet. Syftet skulle huvud-av
sakligen ekonomiskt stöd till efterlevande under denatt tidvara ge en

går för komma de svårighetersärskildaöver den för-attsom som
ändrade farniljesituationen medför, dvs. behovsinriktad och tidsbe-en

förmån.gränsad Ett särskilt stöd, framhölls det, skulle tilläven ges
dem saknar möjlighet klara sin försörjning för-attsom egetgenom
värvsarbete grund dödsfallet.av

2.4.4 Nuvarande regler inom efterlevandepensioneringen

Efterlevandepension enligt nuvarande båderegler inom folk-utges
och tilläggspensioneringen i form omställningspension, förlängdav
omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension enligt
Övergångsbestämmelser och barnpension.

Efterlevandeförmåner till efterlevandevuxna

Inom folk- och tilläggspensioneringen till eller kvinnautges man vars
maka/make har avlidit folkpension i form omställningspension ochav
särskild efterlevandepension. Med efterlevande make likställs den

gift, stadigvarandeutan att sammanbodde med icke giftsom, vara en
eller kvinna vid dennes död och tidigare varit gift med ellerman som

har eller har haft eller då väntade barn med denne. Med make järn-
ställs inom efterlevandepensioneringen registrerad enligtäven partner
lagen 1994:1117 registrerat partnerskap.om

Rätt till förlängd omställningspension har efterlevande make,en
inte har fyllt 65 år och stadigvarande sammanbodde med sinsom som

make vid dennes död, den efterlevande vid dödsfallet stadigvaran-om
de sammanbodde med barn under årtolv vårdnadstod undersom av
makarna eller dem eller den efterlevande oavbruteten av om sam-
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manbott med maken under tid minst årfem fram till tidpunktenen av
för dödsfallet.

Omställningspension under månader från dödsfallet.utges sex
Omställningspensionen kan emellertid utbetalas för längre tid om

den efterlevande vårdnadenhar och stadigvarande sammanborom
med barn under år,tolv vid dödsfallet stadigvarande vistades isom
makarnas hem. sådantI fall omställningspension fram till denutges
tidpunkt då det barnet fyller år.12yngsta

sådanRätt till förlängd omställningspension upphör den efter-om
levande ingår äktenskap eller stadigvarandenytt sammanbor med
någon han eller hon har varit gift med eller har eller har haft barnsom
tillsammans med.

Omställningspension kan aldrig efter det den efterlevandeutges att
uppnått års65 ålder.

tidenFör efter det tillrätten omställningspensionatt upphört kan
särskild efterlevandepension Rätt till sådan pension har ef-utges. en
terlevande make, inte fyllt 65 år och uppfyller övriga villkorsom som
för till omställningspension,rätt den efterlevandes möjlig-om egna
heter bereda sig inkomstatt för honom eller henne lämpligtettgenom
arbete nedsatt medär minst fjärdedel alltsedan makens död ochen
nedsättningen beror på arbetsmarknadsmässiga skäl, nedsatt hälsa
eller därmed jämförlig omständighet kan inteannan samt antas vara
endast kortvarig. Särskild efterlevandepension kan tills vidareutges

föreller begränsad tid, exempelvis under det den efterlevandeatt ge-
nomgår utbildning e.d. Vid bedömningen den efterlevandesav om
förvärvsmöjlighet nedsatt skallär beaktas den efterlevandes möjlighet

bereda sig inkomst sådantatt arbete hans ellergenom motsvararsom
hennes krafter och färdigheter och rimligen kan begäras medsom
hänsyn till utbildning och tidigare verksamhet ålder, bosättnings-samt
förhållanden och andra därmed jämförliga Någotomständigheter.
medicinskt kriterium uppställs således såsominte för till förtids-rätt
pension.

Särskild efterlevandepension kan hel eller partiell för-utges som
mån fjärdedel,en halv eller fjärdedels. Omprövning pensio-tre av

skall ske minst gång år.tredjenen varten
Uppbär den efterlevande omställningspension ålderspensioneller

kan inte särskild efterlevandepension samtidigt. Särskild efter-utges
levandepension kan inte heller med anledning sådan nedsätt-utges av
ning förvärvsmöjligheten för vilken den efterlevande berättigadav är
till sjukpenning eller egenlivränta enligt lagen 1976:380 arbets-om
skadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligtutgessom annan
författning eller grund regeringens förordnande.av

Från särskild efterlevandepension skall enligt minskningsregelen
finns i 8 kap. 12 § AFL avräkning ske med hänsyn till bl.a. för-som

tidspension, arbetslöshetsersättning och vuxenstudiebidrag densom
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efterlevande har till. Omrätt särskild efterlevandepension till följd av
bestämmelserna bosättnings- respektive ATP-baserad folkpensionom

med endast viss andel sådanoavkortadutges pension, skall minsk-av
ningen pensionen med ersättningen enligt endast medgörasav ovan
hänsyn till motsvarande andel förmånen. Dessa bestämmelser gäl-av

frågaler iäven förmånermotsvarande till den efterle-om utgessom
påvande grundval utländsk lagstiftning.av

Rätt till särskild efterlevandepension upphör på sättsamma som
förlängd omställningspension den efterlevande ingår äkten-nyttom
skap eller sammanbor någonmed han eller hon har varit gift medsom
eller har eller har haft barn tillsammans Likasåmed. upphör tillrätten
särskild efterlevandepension då den efterlevande fyller 65 år.

Omställningspension och hel särskild efterlevandepension från
folkpensioneringen med 90 % det minskade basbeloppet.utges Iav
förekommande fall kan jämte omställningspension och särskild efter-
levandepension pensionstillskott medutges maximalt 61,5 % detav
minskade basbeloppet övriga villkor för till förmåndennarätt ärom
uppfyllda.

För det fall den avlidne inte uppfyllt kravet 40 bosättningsår
eller bosättningsår eller år30antagna med intjänade ATP-år eller
motsvarande år sker proportionellantagna reducering pensio-en av
nen.

Omställningspension och särskild efterlevandepension från
tilläggspensioneringen beräknas på den avlidnes ålderspension eller,

dödsfallet sker i förvärvsaktiv ålder, faktisk eller beräknadom en
förtidspension. Härvid beaktas, den avlidnes faktisktutöver intjänade
pensionspoäng, i vissaäven fall framtida pensionspoäng.antagna
Sådana antagandepoäng för tiden fr.o.m. året för dödsfallet dett.o.m.
år den avlidne skulle ha fyllt 64 år beaktas under förutsättning denatt
avlidne vid tidpunkten för dödsfallet hade sjukpenninggrundandeen
inkomst årsinkomst förvärvsarbetemot lägst likasom svarar en av

åretsmed det vid ingång gällande basbeloppet ocksåeller tillgo-kan
doräknas pensionspoäng för minst två de årenfyra förenärmastav
dödsfallet. någotOm dessa kvalifikationskrav uppfyllt, beräknasärav
antagandepoäng enligt den två metoder förmånligastedetav som ger
resultatet. Den metoden innebär antagandepoäng beräknasena att

medeltalet tvåde högstamotsvara poängtalen under de fyra årenav
före pensionsfallet.närmast Den andra metoden innebär att antagan-

depoängen beräknas på grundval poängförvärven under årsamtligaav
fr.o.m. års16 ålder året föret.o.m. närmast pensionsfallet. Antagan-
depoängen skall därvid medeltalet för halva årantalet demotsvara av

sålunda kommer i fråga, varvid hänsyn årentill med högstasom tas
poängtalen.

Storleken omställningspension och särskild efterlevandepensionav
från tilläggspensioneringen beroendeär det samtidigt utgesav om
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barnpension eller inte. Finns det efter den avlidne barn har rättsom
till barnpension, utgör omställningspensionen 20 % den avlidnesav
egenpension. I fall uppgår sådanannat pension till 40 % den avlid-av

egenpension.nes
På inomsätt folkpensioneringensamma skallsom särskild efter-

levandepension från ATP minskas med hänsyn till vissa andra förmå-
den efterlevande har till, såsomner rätt förtidspension,som arbetslös-

hetsersättning och vuxenstudiebidrag m.m.
En efterlevande berättigadvuxen är till efterlevandepensionsom

kan också komma i åtnjutande bostadstillägg till pensionärer ellerav
bostadsbidrag till barnfamiljer Ävense avsnitt 2.5. bestämmelserna

särskilt grundavdrag för folkpensionärerom kan skattemässigt leda
till behandling efterlevandeen gynnsam se avsnitt 2.5.av vuxna

Bampension

Bampension inom folkpensioneringen till barn årunder 18utges vars
far eller eller båda föräldrar har avlidit. Sådanmor pension ävenutges
till bam har fyllt år18 såoch länge barnetsom därefter bedriverom
studier på grund- eller gynmasieskolenivå. Rätt till pension föreligger
dock längst juni månadt.o.m. det år då barnet fyller år.20 En förut-
sättning för barnpension skallatt utbetalas efteräven det barnet fyllt

år18 barnetär då bedriveratt studier enligt eller återupptar så-ovan
dana studier innan det fyller år.19

Bampension efter avliden förälder för år räknat frånen folk-utges
pensioneringen grundnivå 25 % det minskadeen basbelop-om av

Pensionen skall dockpet. alltid sådantmed belopputges den till-att
med tilläggspension i formsammans barnpension utbetalas tillav som

barnet 40 %utgör basbeloppet 1 213 kr månad årav 1998. Dettaper
såledesutgör form garantinivå. Har barnets bådaen föräldrar avli-av

dit utgår barnpension med dubbelt så höga belopp. För det fall den
avlidne föräldern inte uppfyllt kravet på 40 bosättningsår inklusive
framtida bosättningsår eller 30 intjänade ATP-år inklusive motsva-
rande år skerantagna proportionell reducering pensionen.en av

Bampension inom tilläggspensioneringen på villkorutges samma
inom fokpensioneringen.som För barn barnpensionenett utgör 30 %

den avlidnes beräknadeav egenpension se beträffande motsvarande
underlag under efterlevandeförmåner till efterlevande. Finnsvuxna
fler barn ökasän dettaett, procenttal med 20 för varje barn detutöver
första. Det sammanlagda bampensionsbeloppet fördelas därefter lika
mellan barnen.

Om efterlevandepensionerna till barn och efterlevande frånvuxna
tilläggspensioneringen efter försäkrad överstiger denen sammantagna
avlidnes beräknade egenpension, efterlevandepensionernasätts ned
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proportionellt så de tillsammans förtidspensiondennaatt motsvarar
ålderspension.eller

Änkepension enligt övergångsregler

Vid reformeringen efterlevandepensioneringen konstaterades attav
det varken möjligt eller önskvärt fr.0.m. de reglemasattvar nya
ikraftträdande den 1 januari 1990 helt upphäva dåvarandede reglerna

dåänkepension och låta dessa fullt detersättas ut systemetom av nya
för efterlevandepensionering. När ansågsdet gällde kvinnor det detatt

regelsystemet primärt skulle gälla för de generationer vuxitnya som
under den samhällsstruktur och med de familjemönster i sigupp som
grunden för hela refonnen. Inte heller borde till redan be-rättenvar

viljade påverkasänkepensioner de bestämmelsernas införande.av nya
Hänsynen till de kvinnor redan uppbar änkepension enligt detsom
gamla och till främstäven äldre medelåldersoch kvinnor isystemet

ansågsövrigt det nödvändigt lång övergångstidgöra under bi-att en
behålla det gamla med änkepension. Till följd härav infördessystemet
också omfattande långtgåendeoch Övergångsbestämmelser.

Enligt såledesdessa gäller det äldre regelsystemet, redovisats isom
avsnitt 2.4.2, i eller mindrestörre utsträckning också fortsättningsvis

Övergångsbestämmelser-bådeinom folk- och tilläggspensioneringen.
har i huvudsak följande innebörd.na
Kvinnor redan före den januari1 1990 hade till änkepen-rättsom

sion har fortsatt sådantillrätt pension. Pensionen utbetalas med till-
lämpning fullt dessa tidigare bestämmelser. gäller bådeDettaut av
folk- och tilläggspension. Sedan april 1997 inkomstprövas folkpen-
sionsdelen avsnitt 2.5.se

Kvinnor födda år 1929är eller tidigare och varit gifta medsom som
den sedermera avlidne den 31 december följer1989 fullt de äldreut
reglerna änkepension och kan nybeviljas sådan pension i prakti-om -
ken endast tilläggspension dödsfallet inträffar efteräven närnumera -
de bestämmelsernas ikraftträdande. Denna omfattas intenya grupp
alls det reformerade efterlevandepensionssystemet.av

Kvinnor födda någotunder årenär 1930-1944 och varitsom av som
gifta frågaeller i folkpension därmed likställda med den seder-om

avlidne den 31 december 1989 kan nybeviljas änkepension ock-mera
så vid årdödsfall 1990 eller För tid före det kvinnan fyller 65senare.
år utbetalas änkepensionen med tillämpning fullt äldre regler.ut av
Inkomstprövning sker folkpensionsdelen sedan den april 1997.1av

Från 65-årsmånaden samordnas i formATP änkepension medav
den tilläggspension i form ålderspension erhåller.kvinnanav som
Samordningen går i princip så,till änkepensionen reduceras medatt
beloppet ålderspensionen,för dvs. änkepensionen utbetalas ibara den
mån den överstiger kvinnans ålderspension. finns emellertidDetegen
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garantiregel innebär kvinnan alltid har tillatt rätten som en samman-
lagd pension viss andel kvinnansmotsvararsom av summan av egen
och beräknade ålderspension, dvs. änkepensionen reducerasmannens
enbart ned till denna garantinivå. Denna nivå 60 % för kvinnorutgör

årfödda 1930, 58 % för födda år 1931, 56 för år% födda 1932, 54 %
för födda år 1933, 52 % för födda år 1934 och 50 för% kvinnor födda
åren 1935-1944.

Kvinnor i denna kategori liksom kvinnor i kategori 1 och 2 om-- -
fattas enbart äldre regler och inte alls det reformeradeav systemetav
för efterlevandepension. Detta bådegäller folk- och tilläggspension.

Kvinnor födda 1945är eller omfattas det reforrne-som senare av
rade regelsystemet och kan beviljas omställningspension och särskild
efterlevandepension från folk- och tilläggspensioneringen.

Gifta kvinnor såvittoch gäller folkpension därmed likställda i
åldersgruppdenna har dessutom till vadrätt kan sägas motsvarasom

den änkepension intjänats före år 1990. sådanOm kvinna vidsom en
utgången år 1989 uppfyllde kraven för till änkepension frånrättav
folkpensioneringen dvs. då fyllt 36 år och varit gift eller därmed lik-
ställd med den avlidne i minst fem år dåeller vårdnadenhademannen

barn årunder 16 och uppfyller dessa villkor vid tidpunktenom även
för dödsfallet, har hon dessutom till änkepensionrätt beräknassom
enligt särskilda regler. På har honsätt till änkepensionrättsamma
från ATP hon såväl den 31 december 1989 vid dödsfalletom som
uppfyllde villkoren för till sådanrätt pension dvs. kvinnan varitom
gift med den avlidne i minst fem år och äktenskapet ingåttsmannen

den dådag fyllde 60 år.senast Från ATP änkepensionmannen utges
beräknas enligt 15/30-årsregeln grundval enbart desom av pen-

sionspoäng intjänat år 1989 och alltsåt.o.m.som mannen utan anta-
gandepoängberäkning. Från folkpensioneringen änkepensionutges
med lika många 30-delar oavkortad pension ATP--av en som
pensionen. Denna andel änkepension från folkpensioneringen utges
sedan enligt 5 kap. AFL proportionellt till den avlidnes antal bosätt-
ningsår inklusive framtida bosättningsår åreller med intjänade ATP-

inklusive sådanapoäng år vid dödsfallet.antagna Reglerna innebär
alltså intjänat ATP-poängatt, för minst år år30 föreom mannen
1990, oavkortad änkepension kan Ju färre år med pensionspo-utges.

dåäng hade förvärvat, desto lägre blir den änkepensionsom mannen
kan Folkpensionsdelen inkomstprövasutges. sedan den aprilsom 1

1997.
dåFör tid kvinnan kan ha bådetill sålundarätt beräknad änke-en

pension och omställningspension eller särskild efterlevandepensionen
utbetalas änkepensionen endast i månden den överstiger omställ-
ningspensionen eller den särskilda efterlevandepensionen. Detta gäl-
ler för änkepension från såväl folk- tilläggspensioneringen.som

SOU1998:1205
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Fr.0.m. månadden då kvinnan fyller år65 reduceras tillägg-
spension i form änkepension beräknad enligt äldre regler fulltav ut
med beloppet för kvinnans tilläggspension i form ålderspen-egen av
sion. I detta fall gäller ingen garantiregel.

Kvinnor åldersklasseri alla inte varit gifta eller därmed lik-som
ställda den 31 december 1989 eller då gifta eller därmedsom var
likställda inte uppfyllde kraven för till änkepensionrätt omfattasmen
uteslutande den efterlevandepensioneringen inom folk- ochav nya
tilläggspensioneringen.

Övriga Övergångsbestämmelser

För efterlevande gällermän de bestämmelserna enbart männya vars
Ävenhustru avlidit efter år 1989. beträffande barnpension gäller de

bestämmelserna dödsfallet inträffat efter lagens ikraftträdan-nya om
de. De åldersgränsema började dock gälla för barnäven be-nya som
viljats barnpension före år 1990 liksom de ändrade nivåernaäven för
folkpension i form barnpension. Utges med stöd Övergångsbe-av av
stämmelsema såväl änkepension enligt äldre bestämmelser grund-

dödsfall inträffat före år 1990 påellerav grund dödsfallsom av som
inträffat därefter till kvinnor födda år 1944 eller tidigare barn-som-
pension gäller äldre bestämmelser angående beräkning barnpensionav
från tilläggspensioneringen.

2.5 Särskilda förmåner inom folkpensio-
neringen, m.m.

Till folkpension i form ålderspension, förtidspension, omställ-av
ningspension och särskild efterlevandepension samt änkepen-även
sion enligt övergångsbestämmelserna utgår pensionstillskott till för-
säkrade låghar eller ingen ATP. Pensionstillskottet till ålders-som
pension uppgår till högst 55,5 % det minskade basbeloppet. Pen-av
sionstillskott till efterlevandepension uppgår fr.o.m den 1 januari
1997 till maximalt 61,5 % det minskade basbeloppet. Tillskottetav
till hel förtidspension utgår med 111,5 % det minskademestsom av
basbeloppet. Pensionstillskottet påverkas inte pensionstagarenav om

gift eller ogift.är Däremot reduceras pensionstillskottet på sättsamma
folkpensionsdelen i de fall den försäkrade inte uppfylltsom kravet

års40 bosättning inklusive framtida bosättningstid ellerantagen 30
år med intjänade ATP-poäng inklusive motsvarande år.antagna

Pensionstillskott till ålderspension, omställningspension, särskild
efterlevandepension, änkepension eller förtidspension enligt be-som
stämmelserna i 5 kap. AFL med viss andel sådanoavkortadutges av
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pension motsvarandeutgör andel pensionstillskottet. Pensionstill-av
skott till änkepension vidare med motsvarande antal 15-delarutges

folkpensionen i de fall änkan inte har fyllt 50 vid dödsom mannens
och till änkepensionrätten inte grundar sig sammanboende med
barn under år.16

Pensionstillskott till partiell ålderspension eller förtidspension ut-
motsvarande andelgör helt pensionstillskott. Detsamma gällerav

beträffande särskild efterlevandepension. ålderspensionOm grund
förtida eller uppskjutet har minskats eller ökats med visstav uttag

procenttal, minskas eller ökas pensionstillskottet i mån.motsvarande
Pensionstillskottet inkomstprövatär tilläggspension i alla for-mot

Avräkningen så konstrueradär den uppbär tilläggspen-mer. att som
sion med belopp överstigande pensionstillskottets nivå inte får något
sådant tillskott. Till den uppbär tilläggspension med lägre beloppsom
utgår pensionstillskott i månden de sammanlagda förmånema inte

nivånöverstiger för oreducerat pensionstillskott. Avräkning mot
tilläggspension alltså kronagörs krona.mot

Bostadstillägg till pensionärer BTP regleras lagengenom
1994:308 bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägget syftarom
till förutsättning för pensionäreratt med ingen lågeller ATP hage att
tillgång till bostad god kvalitet, boendekostnaden mins-en utanav att
kar möjligheterna också i övrigt ha tillfredsställandeatt standard.en
De i dag gällande reglerna för bostadstillägg trädde i kraft den 1 janu-
ari 1995. Storleken tillägget har gjorts beroende såväl den fak-av av
tiska bostadskostnaden pensionstagarens i formsom egna resurser av
inkomster tillgångar.och

BTP till den bosatt iutges är Sverige ålderspensionoch harsom
fr.o.m. års65 ålder, förtidspension/sjukbidrag, omställningspension
eller särskild efterlevandepension från folk- eller tilläggspensione-
ringen. BTP kan också till den har änkepension enligtutges som
Övergångsbestämmelser och till den uppbär pension enligt lag-som
stiftning i ingår i EU/EESstat och bosatt i Sverige.en ärsom som

Bostadstillägg lämnas för den bostad i vilken pensionären har sitt
huvudsakliga boende, perrnanentbostaden. Majoriteten demav som
beviljats bostadstillägg bor i hyrd bostad, bostad med bostadsrätt eller

småhus bostadstilläggeget lämnas tilläven i särskiltmen personer
boende, dock flerbäddsrum.

Som komplement till BTPett finns särskilt bostadstillägg tillett
pensionärer SBTP. SBPT betalas till pensionärer med hög boen-ut
dekostnad lågoch inkomst.

Bostadstillägg liksom änkepension inkomstprövas sedan den l- -
april 1997 enligt särskilda regler. Regeringen har den 18 december
1997 lämnat i uppdrag till särskild utredare göra översynatten en av

för inkomstprövningsystemet bostadstillägg till pensionärerav m.m.
Dir 1997:150.
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Fastställande BTP sker i fyra delar. Först beräknas den högstaav
bostadskostnad BTP, sedan sker inkomstberäkningenersättssom av
BTP-inkomst. Därefter reduceras bostadskostnaden utifrån den be-
räknade inkomsten. Slutligen SBTP. För medprövas änke-personer
pension sker först prövning till BTP. Därefter sker in-rätten av en
komstprövning änkepensionen den inkomst inte reduceratmotav som
bostadstillägget.

Boendekostnaden i hyreslägenhet hushållsel.hyran exklusiveär
Vid boende i bostadsrätt bostadskostnaden årsavgiftenär summan av
och 70 % skuldräntor lånför där bostadsrätten lämnats säker-av som
het. Boendekostnaden för boende i småhus beräknas beträffande
driftskostnaderna utifrån schablon. Till detta läggs 70 %en av
skuldränta för lån där pantbrev i fastigheten lämnats säkerhet.som
Från sålundaden framrälcnade bostadskostnaden avräknas bostadsbi-
drag till barnfamiljer.

Fr.o.m. januariden 1 1998 det högsta möjligaär bostadstillägget
före inkomstprövningen 85 % bostadskostnaden mellan 100 ochav
4 000 månad,kr dvs. 3 315 kr.per

Storleken det bostadstillägg lämnas beroende pensio-ärav som av
årsinkomst,närens varmed den inkomst kanavses som en person an-

erhållakomma under den tiden,tas andelatt närmaste samt en av
dennes förmögenhet. Som inkomst räknas inte folkpension och pen-
sionstillskott. Uppbär pensionären inget pensionstillskott dras fri-ett

Övrigabelopp motsvarande detta från pensionärens ATP. inkomster
räknas med i BTP-inkomsten och reducerar BTP. För dem ärsom
gifta räknas de sammanlagda inkomsterna ihop bara denäven om ena

makarna har folkpension.av
När bostadskostnaden och inkomsten enligt fastställdaBTP är re-

duceras bostadskostnaden med 40 % sålundaden beräknade in-av
komsten. Den del inkomsten överstiger och halvt bas-ettav ettsom
belopp reducerar bostadskostnaden med 45 %.

Inkomstprövningen änkepension sker samordnat med bostads-av
tillägget. Detta på sågörs BTP-inkomsten förstsätt reducerar BTP.att
När BTP helt bortreduceratär sker reducering änkepensionen medav
30 årsinkomst% den inte beaktats vid prövningen bostads-av som av
tillägg. Detta innebär änkan måste årsinkomstha överstigandeatt en
90 någon000 kr för reducering änkepensionen frånatt folkpensio-av
neringen huvudöver skall fråga.komma itaget

Pensionärer har under vissa förutsättningar till särskilträtt ett
grundavdrag vid beskattningen till sitt belopp betydligt översti-som

det grundavdrag gäller för förvärvsinkomster. De pensions-ger som
förmåner till särskilt folkpen-rätt grundavdragmottagaren ärsom ger
sion ålderspension,i form förtidspension, sjukbidrag, omställ-av
ningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt
Övergångsbestämmelser 48 § 4 och punkt anvisningarna1mom. av
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till 48 § kommunalskattelagen 1928:370. folkpensionsförrnånerDe
utgår Vårdbidragi form och barnpension karaktärärsom av av annan

och grundar inte till särskilträtt grundavdrag.
folkpensionDen till särskilt grundavdrag skall harättsom ger upp-

gått till minst 6 000 kr eller minst femtedel den sammanlagdaen av
inkomsten. Som folkpension räknas pensionstillskott vidäven samt,
avdragsberäkningen, tilläggspension med det belopp föranlettsom

Ålders-,avräkning pensionstillskott. förtids- eller efterlevandepen-av
sion, betalas enligt utländsk lagstiftning social trygghetutsom om
och enligt grunder jämförbara med vad gäller förutges ärsom som
folkpension, skall behandlas folkpension skattskyldighet försom om
utbetalningen föreligger i Sverige.

På grund bestämmelserna särskilt grundavdrag folkpen-förav om
sionärer blir folkpensionförrnånema mångai fall helt eller delvis un-
dantagna från beskattning. För beskattningsåret 1997 uppgick det
högsta särskilda grundavdragettill 53 800 kr pensionären haftom
folkpension beräknad för ensamstående under någonhela eller del av
året. Motsvarande belopp för gifta pensionärer 60047 kr. Vissavar
begränsningar finns beträffande det särskilda grundavdragets storlek.
Oavsett dessa begränsningar har den pensionsberättigade alltid rätt att
få särskilt grundavdrag minst likaett är grundavdragetstortsom som
för taxerad förvärvsinkomst.

Som grundar intenämnts barnpension till särskilt grund-rättovan
avdrag. Däremot barnpension, såvälär folkpensions- tilläggspen-som
sionsdelen, delvis skattefri. Beräkning den skattefria delen förgörsav

månad.varje Bampension skattefri tillär 40 % basbeloppetupp av
år. Uppbär barnet barnpension efter båda föräldrarna den skat-ärper

årsnivåntefria 80 % basbeloppet. Annan barnpension folk- ochänav
tilläggspension beskattas helt. Beskattningen sker i inkomstslaget
inkomst tjänst.av

Reglerna folkpension, pensionstillskott och särskilt grund-om
avdrag upphävs för ålderspensioneringens årdel fr.o.m. då2001 de

Ävenförsta utbetalningarna reformerad ålderspension skall ske.av
förtidspensioneringen skall enligt den riksdagen princip-antagnaav
propositionen prop. 1997/98:ll1, bet. 1997/97:SfU rskr.l
1997/98:237 för framtiden behandlas i skattehänseende på samma

förvärvsinkomster,sätt dvs. något särskilt grundavdrag skall intesom
Ävenlängre finnas kvar för denna förmånsform. folkpension i form

förtidspension liksom pensionstillskott härtill skall enligt dessaav
riktlinjer avskaffas.
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2.6 Arbetsskadeförsäkringens efterlevandeför-
måner

Lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF trädde i kraftom den
1 juli 1977, samtidigt lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkringsom om

ÄldreYFL upphörde gälla. bestämmelseratt gäller dock fortfarande
i fråga skada har inträffat före ikraftträdandet.om som Den 1 juli
1977 trädde vidare i kraft lagen 1977:265 statligt personskade-om
skydd och lagen 1977:267 krigsskadeersättning till sjömän. Idenom
förra lagen har förts bestämmelser ersättning vidsamman om per-
sonskada ådragitshar under bl.a. militärtjänst, civilförsvarstjänst,som
räddningstjänst eller vistelse krirninalvårdsanstalt, häkte eller poli-

Den lagensarrest. äldreersätter författningarsenare ersättning tillom
sjömän för krigsskador. Ersättning enligt de nämnda lagarna kan utges
för skador, såväl olycksfallsskador s.k. yrkessjukdomar och andrasom
sjukdomar, inträffar under skyddstiden. Ocksåsom vid dödsfall kan
ersättning utbetalas. Härvid blir ersättningsreglerna i LAF tillämpliga.

Arbetsskadeskyddet i LAF omfattar alla förvärvsarbetande, dvs.
förutom arbetstagare även uppdragstagare och egenföretagare. Försäk-
ringen omfattar dessutom studerande i den mån utbildningen för-är
enad med särskild risk för arbetsskada.

Lagen omfattar ersättning vid sjukdom och bestående nedsättning
arbetsförmågan ersättning vidav dödsfall.samt En förutsättning för
ersättning skallatt vilkenutges ersättningsforrnoavsett det gäller,
skadan eller dödsfalletatt har inträffat till följd arbetsskada.av

Med arbetsskada varje hälsostöming har sittavses isom ursprung
arbetsmiljön, dvs. skada till följd olycksfall eller skadligav annan

Äveninverkan i arbetet. olycksfall på till eller frånväg arbetet, s.k.
färdolycksfall, räknas arbetsskada färden föranleddessom ochom av
stod i sambandnära med arbetet. Om försäkrad varit förutsatten
olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet, skallannan skada hansom

ådragithar sig orsakad den skadliga inverkan,anses vara över-av om
vägande skäl talar för det. Med skada enligt LAF bl.a.avses per-
sonskada. Skada till följd olycksfallän skallannat ha inträf-av anses
fat den dådag skadan visade sig.

Genom lagändring trädde i kraft denen l juli 1993 slopadessom
den särskilda sjukpenningen i LAF. Numera gäller ersättning läm-att

i forrn sjuklön från arbetsgivarennas och sjukpenningav från den
allmänna försäkringen. Ersättning för inkomstförlust under tid med
sjukpenning skiljer sig alltså inte från den ersättning lämnas vidsom
nedsättning arbetsförmågan beror påav arbetsskada.änsom annat
Även kostnader för sjukvård till följd arbetsskadan påersättsav sam-

vidsätt sjukdom.ma som annan
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försäkradEn till följd arbetsskada fått bestående ned-som av en
sättning i förmågasin skaffa sig inkomst har tillatt ersättning irätt
form livränta för den inkomstförlust uppkommit. Nedsätt-av som
ningen arbetsfönnågan måste dock uppgå till minst femtondeav en
och inkomstförlusten för år räknat måste minst fjärdedelvara en av
basbeloppet.

Livräntans storlek kan kortfattat skillnadensägas mellanutgöra vad
försäkradeden skulle ha haft i inkomst skadan inte inträffat ochom
inkomstden den försäkrade kan bedömas få skadan. Livräntantrots

knyts till basbeloppet och betalas normalt längst till månad dådenut
den skadade fyller år.65

Efter försäkrad avlidit till följd arbetsskada utbetalasen som av
begravningshjälp med belopp 30 % det fastställdamotsvararsom av
basbeloppet vid tidpunkten för dödsfallet.

Om försäkrad avlidit till följd arbetsskada kan vidareen av en en-
ligt LAF livränta betalas till hans efterlevande bam och make eller
därmed likställd. Livränta betalas i form barnlivränta till efterle-av
vande barn ioch form omställningslivränta och särskild efterle-av
vandelivränta till efterlevande Ävenmake eller därmed likställd. än-
kelivränta kan enligt Övergångsbestämmelser betalas till änka ellerut
med änka likställd kvinna.

De gällande reglerna trädde i kraft vid tidpunktnu samma som
reformen efterlevandepensioneringens område, dvs. den januari1
1990. Dessförinnan såledesgällde området andra bestämmelser,

mångai avseenden överensstämde dåmed de gällandesom farnilje-
pensionsbestämmelserna såvitt både den till livränta berättigadeavser
personkretsen och de tider under vilken livränta kunde utbetalas. Ut-

detta gälldeöver frånskildaäven kvinnoratt liksom efterlevande ma-
kes bam, dvs. styvbam till den avlidne, i vissa situationer kunde vara
berättigade till efterlevandelivränta. Också föräldrar till den avlidne
kunde enligt äldre bestämmelser erhålla livränta med skäligt belopp,

föräldrarna till följd dödsfallet skulle kommaom saknaav attannars
behövligt underhåll.

Övergångsreglerna inom arbetsskadeförsäkringen imotsvarar stort
de gäller för den reformeradesett efterlevandepensioneringen.som

Gränsdragningen mellan de äldre bestämmelserna i LAF och de nu
gällande bestämmelserna emellertidgörs med utgångspunkt från tid-
punkten för arbetsskadan och inte, inom efterlevandepensione-som
ringen, tidpunkten för dödsfallet. Detta innebär äldre bestämmelseratt
kan bli tillämpliga under lång tid framöver under förutsättning att-
arbetsskadan inträtt dvs. den s.k. visandedagen för skadan inträffat- -
före ikraftträdandet de bestämmelserna samtidigt efterle-av nya som
vandepension kan enligt de reformeradeutges reglerna i AFL
grund dödsfallet till följdatt arbetsskadan inträffat årefterav av
1989.
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Förutsättningarna för till efterlevandelivräntarätt följer i huvudsak
de villkor uppställs beträffande till motsvarande efterlevan-rättsom
depension. Således kan omställningslivränta beviljas efterlevandeen
make eller därmed likställd, inte har uppnått 65 års ålder ochsom som
stadigvarande sammanbodde med sin make vid dennes död, denom
efterlevande antingen vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med
barn under år,tolv stod vårdnadunder makarna eller enderasom av av
dem, eller oavbrutet sammanbott med maken under tid minsten av

årfem fram till tidpunkten för dödsfallet. Denna omställningslivränta
månaderunder räknat från tidpunktenutges för dödsfallet.sex

Vidare har efterlevande make eller därmed likställd tillen rätt om-
ställningslivränta för förlängd tid, den efterlevande uppfyller deom

angivna villkoren dessutom vårdnadenhar ochovan samt stadig-om
varande sammanbor med barn år,under 12 vid dödsfallet stadig-som
varande vistades i makarnas hem. Denna livränta kan till dessutges
det hemmavarande barnet fyller år.yngsta 12

Rätt till särskild efterlevandelivränta har efterlevandeen som upp-
fyller villkoren för tillrätt omställningslivränta, den efterlevandesom
möjligheter bereda sig inkomstatt för honom eller henneettgenom
lämpligt arbete nedsatt medär minst fjärdedel.en

Rätt till barnlivränta har barn, far eller bådaeller föräldrarvars mor
har avlidit under förutsättning barnet inte har fyllt år. Sådan18att
livränta kan dock juni månad årdet barnet årutges fyllert.o.m. 20 om
barnet efter fyllda år18 bedriver studier viss beskaffenhet enligtav
vissa förutsättningarnärmare i 8 kap. 2 § AFL.som anges

För alla kvinnor gäller, kvinnan född,när äldre regler föroavsett är
änkelivränta visandedagen inträffat före den 1 januari 1990 ochom
detta dödsfalletnär inträffar.oavsett

En skillnad i förhållande till efterlevandepensioneringens regler är
frånskildäven kvinna åratt född 1944 ellerär tidigare kan blien som

berättigad till änkelivränta enligt LAF i dess lydelse före den januari1
1990 den före detta maken vid sin död skyldig betalaom att ettvar
lagstadgat periodiskt underhållsbidrag till henne och detta näroavsett
äktenskapsskillnaden Dettaägt gäller arbetsskadanävenrum. om
upptäckts eller upptäcks efter år 1989.

Dessutom kan kvinnor födda år 1944 eller tidigare beviljas änkeliv-
enligt äldreränta bestämmelser, visandedagen inträffat,näroavsett

enligt mindre reglerstränga än motsvarande bestämmelser för tillrätt
änkepension; nämligen förutom i dåfall kvinnan gift med denvar
sedermera avlidne den 31 december då1989 eller stadigva-mannen
rande sammanbodde med hon tidigare varit gift meden person som
eller hade eller hade haft barn tillsammans med i situationer dåäven
kvinnan vid tidpunktsenast väntade bam tillsammans medsamma

dåeller hade levt tillsammans med den avlidne sedanmannen avse-
tidvärd under äktenskapsliknande förhållanden.
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Omställningslivränta eller särskild efterlevandelivränta kan beviljas
kvinnor födda 1945 eller visandedagen inträffar eftersenare om
den 31 december 1989 kvinnor födda åräven 1944 eller tidigaresamt

inte uppfyller förutsättningarna för till änkelivränta.rättsom
åldersgränsernaDe för livränta till efterlevande bam träd-nya som

de i kraft den januaril 1990 skall enligt Övergångsbestämmelser gälla
i de fall livräntanäven grundar sig arbetsskada med visandedagen

före denna tidpunkt.
Underlaget för beräkning efterlevandelivränta ersättnings-av

underlaget den försäkradesutgörs livränta sådan livräntaav egen om
vid tiden för dödsfallet utgick med anledning förlust arbetsför-av av
mågan till följd skadan. I fall grundas efterlevandelivräntanannatav
på vad skulle ha utgjort livränta till den försäkrade vid förlustsom av
arbetsförrnågan, sådan livränta skulle ha börjat vid förtidenom utges
dödsfallet. Till grund för beräkningen livräntan till efterlevandeav
läggs pension, livräntaäven eller ersättning utgick till denannan som
försäkrade med anledning tidigare arbetsskada, i den mån det ärav
skäligt. Livräntan till efterlevande får emellertid inte grunda sig
högre ersättningsunderlag än gånger7,5 det fastställdamotsvararsom
basbeloppet vid den försäkrades död.

Livränta till efterlevande barn med årett belopp för räk-utges som
Är40 % ersättningsunderlaget.nat motsvarar fler barn berättigadeav

till livränta efter den försäkrade, ökas procenttalet med 20 för varje
barn det första.utöver Det sammanlagda livräntebeloppet fördelas
därefter lika mellan barnen.

Omställningslivränta liksom hel särskild efterlevandelivränta utges
med belopp den försäkradenär efterlämnar bamäven harsom, som

till livränta efter honomrätt eller henne, årför räknat 20motsvarar %
och i fall 45 % ersättningsunderlaget.annat av

Beträffande efterlevandelivräntor finns motsvarighet tilläven en
den begränsningsregel gäller beträffande efterlevandepensionersom
från tilläggspensioneringen i 14 kap. 8 § AFL. Regeln innebär att
efterlevandelivräntoma efter och i fonn omställ-en samma person av
ningslivränta, särskild efterlevandelivränta och bamlivränta samman-

fårinte överstiga dettagna ersättningsunderlag räknats fram. Omsom
detta skulle bli fallet, livräntomasätts ned såproportionellt deatt
tillsammans detta underlag.motsvarar

Änkelivränta till änka betalas enligt övergångsvis alltjämt gäl-en
lande regler i LAF i reglernas lydelse före den januari1 1990 medut
40 % ersättningsunderlaget det finns barn har till liv-av rättom som

efter den avlidne.ränta I fall betalas änkelivränta med 45 %annat av
ersättningsunderlaget.

Är någon har till efterlevandelivräntarätt samtidigt berättigadsom
till folkpension eller tilläggspension i form efterlevandepensionav
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enligt AFL med anledning den inkomstförlust har föranlettav som
livräntan, livräntan endast i månden den överstigerutges pensionen.

Efter det den efterlevande fyllt 65 år varkenatt omställnings-utges
livränta eller särskild efterlevandelivränta, varför någon samordning
med pensionsförmåner då inte blir aktuell. Däremot kan änkelivränta,
liksom änkepension, utbetalas efter detäven den efterlevandeatt
kvinnan år.fyllt 65 I dessa fall skall livräntan samordnas med pension
enligt AFL grund äldre bestämmelser i LAF. bestämmel-Dessaav

innebär sådan livränta endastatt den efterlevande inteser utges om
har till änkepension frånrätt tilläggspensioneringen och folkpension i
form ålderspension tillsammans uppgår till 65 % tidigareav som av
beräknad livränta. Vid denna samordning skall Övergångsbe-enligt
stämmelsema till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381om om
allmän försäkring hänsyn till den tilläggspension i formtas änke-av
pension beräknas före det samordning sker mellan änkepen-som att
sionen och kvinnans tilläggspension i form ålderspension.egen av
Om änkan har gjort förtida eller uppskjutet ålderspensionen,uttag av
skall enligt LAF samordningen ålderspensionhelgöras hadesom om
börjat betalas vid 65 års ålder.ut

I de fall änkelivränta och omställningspension samtidigtutges sam-
ordnas fönnånema med varandra fullt så änkelivräntan utbetalasut att
endast måni den den överstiger omställningspensionen. När väl rätten
till omställningspension upphört utbetalas änkelivräntan fullt tillut
dess änkan fyller 65 år, då samordning skall ske mellan änkeliv-en

och ålderspensionänkansräntan från folkpensioneringen och i viss
mån änkepensionäven från tilläggspensioneringenmot sådanom
utges.

-
Om någon efterlevande skulle berättigad såvältill livräntavara

enligt äldre bestämmelser omställningslivränta eller särskild ef-som
terlevandelivränta utbetalas endast den sistnämnda. deI fall livräntan
enligt de äldre bestämmelserna överstiger den reformerade efterle-
vandelivräntan utbetalas emellertid denna överskjutande del till den
efterlevande.

De reglerna beträffande barnlivränta skall i princip tillämpasnya
vid alla dödsfall inträffat efter år 1989, arbetsskadansom oavsett om

föranlett dödsfallet inträffat före ikraftträdandetsom de be-av nya
stämmelsema.

2.7 Yrkesskadelivränta

I nuvarande pensionssystem storleken påär bl.a. efterlevandepensio-
huvudsakligen beroende intjänandetider och tillgodoräknadener av

pensionspoäng i viss månäven andra pensionsförrnåner. Så-men av
lunda pensionstillskottär t.ex. till folkpension i form omställ-av
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ningspension beroende den avlidnes tilläggspension. Därtill kom-av
den samordning sker mellan allmänna pensionsfönnånermer ochsom

andra förmåner och kan innebära antingen påstorlekensom att pen-
sionsförmånen påverkas eller storleken den andra förmånenatt
påverkas. I avsnitt 2.6 har redogjorts för arbetsskadelivräntor, ärsom

förmån reduceras pensionsförrnåner.en som av
Alltsedan införandet allmänt pensionssystem i Sverigeett harav

det vid sidan detta förekommit författningar obligatorisk för-av om
säkring för dem i yrkesutövning riskerar drabbassom attm.m. av
olycksfall leder till bestående förlust eller nedsättning arbets-som av
förmågan eller till dödsfall. Ersättning på grund sådan försäkring ärav
således avsedd täcka bl.a. bortfallatt arbetsinkomst och ersättning-av

utbetalas sådanti fall i form livränta eller engångsbelopp.en Detav
har regelmässigt överkompensationansetts uppståratt en om en pen-
sionsberättigad jämte sådan ersättning får uppbära andra pensions-en
förmåner ograverade. Av denna anledning har bl.a. efterlevandepen-
sioner, ålderspensioner,även och livräntor på olikamen samord-sätt

dvs. förekomstennats, livränta har föranlett minskningav en av pen-
sionen eller tvärtom.

Utformningen regleringen samordning mellan pension ochav om
yrkesskadelivräntor bestämdes i huvudsak å sidan intres-m.m. av ena

undvika överkompensationset att till pensionsberättigadeav som
uppbär livräntor åoch andra sidan hänsynstagande till deett att som
drabbats yrkesskador eller motsvarande ofta därigenom heltav eller
delvis betagits möjligheten tjäna in tilläggspension.att

Den centrala lagstiftningen vad beträffar ersättning för arbetsskador
eller därmed jämförliga skador i dag lagenutgörs 1976:380av om
arbetsskadeförsäkring och lagen 1977:265 statligt personskade-om
skydd, vilka båda trädde i kraft den 1 juli 1977. Emellertid regleras
ersättning för skador inträffat under äldre författnings giltighetsom en
alltjämt enligt bestämmelserna i denna författning. Till följd härav
utbetalas alltjämt och kan framdeles komma börja utbetalasatt ersätt-
ning enligt antal äldre, i de flestaett stort fall upphävda, författningar

obligatorisk försäkring för yrkesskador ellerom motsvarande. iDet är
dessa fall fråga ersättning för skador inträffat årenunderom som
1903-1977. Huvuddelen dessa livräntor utbetalas enligt års1954av
lag yrkesskadeförsäkring. Samlingsbegreppet förom dessa livräntor
har därför kommit Ävenbli yrkesskadelivräntor.att livräntor som
utbetalas till vilka inte kan ha varitsägas verksamma ipersoner yr-
kesutövning då de drabbats skador eller sjukdomar brukar såledesav
benämnas yrkesskadelivräntor. Som exempel detta kan nämnas

skadats under fullgörandepersoner värnpliktsom eller i sambandav
med vissa utbildningar.

Enligt nuvarande regler uppgår det maximala ârsbeloppet för en
yrkesskadelivränta till gånger3,78 basbeloppet enligt 1 kap. 6 § andra
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stycket AFL, dvs. till 137 592 kr årför på skadeår1998. Beroende
reduceras dock yrkesskadelivräntan vid års ålderantingen 65 67eller
till fjärdedelar tidigare utgående belopp. Maximalbeloppettre förav

ålderspensionärerde flesta blir alltså i de flesta fall år.103 376 kr per
I 17 kap. återfinns2§ AFL gällande regler samordningnu om

mellan yrkesskadelivräntor och bl.a. efterlevandepension från folk-
och tilläggspensioneringen. Enligt dessa regler minskas efterlevande-

Ävenpensionen med yrkesskadelivräntan i viss omfattning. yrkesska-
delivräntor utbetalas till efterlevande enligt utländsk lagstiftningsom
påverkar efterlevandepensionens storlek.

Efterlevandepension från såväl folk- tilläggspensioneringensom
skall enligt bestämmelserna minskas med fjärdedelar den yrkes-tre av
skadelivränta den pensionsberättigade har såsomtill efterle-rättsom
vande efterlevandelivränta. Med efterlevandepension häravses -
förutom barnpension, omställningspension och särskild efterlevande-
pension änkepensionäven enligt Övergångsbestämmelser.utgessom-
Däremot skall änkepension efter avlidit före den 1 julien man som

påverkas1960 inte sådan livränta.av
Yrkesskadelivräntan efterlevandelivräntan minskar först tilläggs-

pensionen, därefter eventuellt pensionstillskott till efterlevandepen-
sionen och allra sist folkpensionens huvudfönnån. För livräntanatt
skall reducera tilläggspensionen krävs emellertid den avlidne tjänatatt
in pensionspoäng inom ATP för minst år år dåföre det skadanett
inträffade. Kan livräntan inte samordnas tilläggspensionmed görs
minskningen direkt på folkpensionsförrnånema. En livränta densom
efterlevande har skadad egenlivränta samordnas enligt AFL intesom
med efterlevandepension.

Uppbär den efterlevande både omställningspension ålderspen-och
sion på grund förtida rekommenderar Riksförsäkringsverket iuttagav
Allmänna Råd 1989:9 Efterlevandepension enligt lagen allmänom
försäkring AFL efterlevandelivräntan först reduceraratt om-
ställningspensionen och därefter ålderspensionen från folkpensio-
neringen.

Folkpension i form änkepension betalas enligt AFL iutav som
dess lydelse före den 1 januari 1990 och samordnas med yrkes-som
skadelivränta skall enligt AFL i dess äldre lydelse minskas såendast
mycket minst hälften återstår det beloppatt skulle haav som annars
betalats När det gäller barnpension får minskningut. ända nedgöras
till fjärdedel folkpensionens årsbelopp.en av

Dessa garantiregler gäller de folkpensionsfönnåner kan blisom
föremål för minskning folkpensionens huvudförmån och pensionstill-
skott till änkepension. I praxis har denna samordning gått såtill att
pensionstillskottet beräknas utifrån den tilläggspension faktisktsom
betalas dvs. pensionstillskottet beräknas utifrånut, det belopp
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uppgårtilläggspensionen till efter med yrkes-det den samordnatsatt
skadelivräntan.

Vad gäller omställningspension efterlevandepensionoch särskild
och samordning med efterlevandelivränta finns ingetdet däremot
motsvarande garantibelopp inom änkepensioneringen.barn- ochsom
Vid samordningen kan därför liv-dessa pensioner falla borthelt om

överstiger dessa.räntan
Yrkesskadelivräntoma sedan den januari 1969 knutna till bas-1är

såledesbeloppet och värdesäkrade motsvarande deär sätt som
allmänna pensionerna.

Vid inkomstprövning till bostadstillägg till pensionärerrättav en-
ligt lagen 1994:308 såledesbostadstillägg till pensionärer ochom

vid inkomstprövningäven änkepension hänsyn till yrkesskade-tasav
på sålivränta den del livräntan inte har samordnatssätt att av som

med pensionen inkomst 5 § nämnda lag.tas upp som

2.8 Efterlevandeskydd inom

änstepensioneringama

I alla arbetstagare den svenska arbetsmarknaden omfattas istort sett
dag pensionsregler bygger kollektivavtal mellanav som
arbetsmarknadspartema. Pension enligt dessa utgörsystem
komplettering till det allmänna pensionssystemet. huvudsakI
förekommer sådanafyra former pensioner, nämligen pension tillaav
statsanställda PA-91, b pension till kommunalanställda PA-KL, c
pension till privatanställda tjänstemän och arbetsledare och dITP
särskild tilläggspension STP för privatanställda arbetare. harDenna
fr.o.m. 1996 med helt premiebestämda pensioner skallersatts nya som

STP-planen och finansieras enligt prerniereservsystem.ersätta
härUtöver de nämnda finns särskilda pensionsanordningar för

exempelvis anställda inom den kooperativa sektorn, för bankanställda
och för försäkringsanställda. förmånsmässigtDessa såväl medär som
avseende finansieringen utformade i anslutning till ITP-nära
systemet.

Liksom den allmänna pensioneringen avtalspensioneringenär
förhållandeobligatorisk i till den enskilde omfattararbetstagaren och de

alla verksamma avtalsornrådet.är det aktuellasom
Avtalspensionerna fullgör i huvudsak olika funktioner. det förstaFörtre

de i regel tillägg till de allmänna pensionemaettger som
schablonmässigt 10-15 de% slutlönen. För det andramotsvarar av ger
ibland till pensionsförrnånerrätt i sådan intesituationer rättnär
föreligger inom den allmänna yrkesornrådenpensioneringen, t.ex.
med pensionsålderlägre 65 år form utökateller iän ettav
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efterlevandeskydd. För det tredje avtalspensioneringama tillrättger
pension också för inkomstdelar överstiger 7,5 basbelopp.som

Pension till statsanställda PA-9l till kommunalanställdasamt PA-
KL bl.a. i form ålderspension,ges sjukpension ochav
efterlevandepension. Detsamma gäller pension till privatanställda
tjänstemän och arbetsledare ITP. Pensionsvillkoren för särskild
tilläggspension STP eller den prerniebestämda pensionen förnya
privatanställda arbetare innefattar emellertid endast ålderspension. I det
följande lämnas kortfattad redogörelse fören hur
efterlevandeförmånema är utformade i de nämndanu
pensionssystemen.

2.8.1 Statlig tjänstepension

Avtalspensioneringen för statligt anställda reformerades i grunden med
verkan fr.o.m. den l januari 1992. Från tidigare ha varitatt uppbyggd
enligt den s.k. bruttosamordningsmetoden denär statliga
ålderspensionen utformad enligt metoden förnumera nettosamordning.
Bestämmelser statsanställdas pensioner finnsom i åravtal 1991ett om
pensionsplan för arbetstagare hos m.fl. PA 91.staten Planen gäller i
huvudsak för arbetstagare har sådana statliga eller icke-statligasom
anställningar för vilka Statens arbetsgivarverk har slutarätt att
kollektivavtal. Administrationen handhas Statens löne- ochav
pensionsverk SPV.

För omfattadatt pensionsplanenvara krävs arbetstagarenav haratt
fyllt år,18 anställningenatt gäller tills vidare eller har i minstvarat sexmånader anställningensamt att tjänstgöring motsvarande lägstavser
40 % heltidstjänstgöring.av

Efterlevandeskyddet enligt PA-9l efterlevandepensionutgörs ochav
kompletterande efterlevandepension.

Efterlevandepension kan efterutges arbetstagare viden som
dödsfallet omfattades PA-9l eller hade ålders- ellerav sjukpensionsom
enligt planen. Rätt till efterlevandepension tillkommer efterlevande
make stadigvarande sammanboddesom med arbetstagaren vid dennes
död arvsberättigadesamt barn. Med make jämställs den utan attsom,

gift, stadigvarandevara sarnmanbodde med ogift arbetstagare viden
dennes död och tidigare varit gift med ellersom har eller har haftsom
eller då väntade barn med denne. Rätt till efterlevandepension upphör
för efterlevande make då denne ingår äktenskap och för barn barnetnär
fyller år.20

Efterlevandepension utbetalas under tid fem fr.o.m. månadenen av
efter dödsfallet, dock längst till utgången den månad då den avlidneav
skulle ha fyllt 70 eller, detnär gäller arbetstagare avgått eftersom
fyllda 65 år, längst under fem år räknat från avgången. För enefterlevande den årligautgör pensionen 1,2 basbelopp. För varje
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berättigad därutöver ökas det sammanlagda pensionsbeloppet med 0,5
basbelopp. Beloppet delas mellan så,och barn fården lattvuxen vuxne
basbelopp fåroch barnen dela resten.

Om den avlidnes pensionsunderlag överstiger 7,5 basbelopp, kan
också kompletterande efterlevandepension Berättigade härtill ärutges.

kategorier har till efterlevandepension,rätt docksamma attsom
kompletterande efterlevandepension kan till barnäven ärutges som

åräldre 20 barnetän det fyller år20 fullständigtnär och varaktigtärom
arbetsoförmöget. Pensionen utbetalas sådanti fall så länge detta
förhållande består. Någon maxirnitid under vilken kompletterande
efterlevandepension till make/sambo längst kan utbetalas finns inte,

sådan pension livsvarig.ärutan
Den kompletterande efterlevandepensionen viss andelutgör en av

den avlidnes pensionsunderlag mellan 7,5 och 30 basbelopp.
Pensionsunderlaget beräknas utifrån den anställdes fasta lön och vissa
andra kontanta avlöningsforrner. Om pensionsunderlaget ligger mellan
7,5 och 20 basbelopp pensionsnivånär 32,5 % detta underlagav
normalbeloppet. Av detta normalbelopp har efterlevande make rätten
till 100 %. Om det dessutom finns efterlevandebarn utgörett
efterlevandepensionen 130 % normalbeloppet. Om det enbart finnsav
efterlevande barn erhåller sådant barn 75 % den pensionett av en
efterlevande make berättigad tillär och detta belopp höjs enligt
särskilda regler för varje ytterligare bam.

Den slutar sin anställning efter fyllda år31 och föresom
pensionsåldem har i princip till frånegenlivränta 65 års ålder,rätt under
förutsättning han har minst års pensionsgrundande tjänstetid.att tre
Under villkor kompletterande efterlevandelivräntaävenutgessamma

viss andel pensionsunderlaget mellan 7,5 och 30 basbelopp.som en av

2.8.2 Kommunal tjänstepension

Avtalspensioneringen för kommunernas och landstingens anställda var
tidigare uppbyggd helt enligt metoden för bruttosamordning men
förändrades i vissa avseenden det gällande avtalet:genom nu
pensionsavtalet för arbetstagare hos kommuner och landsting, PA-KL
85. Härigenom har bruttosamordningssystemet bibehållitsi princip men
har införts regler får till följd kompletterande nettopensionattsom en
normalt alltid utbetalas folkpensionutöver och ATP. Pensioneringen
administreras Kommunernas pensionsanstalt KPA.av

Omfattade pensionsplanen arbetstagare århar fylltär 18 ochav som
har arbetstid minst 40 % motsvarande heltidsanställning.som en om av

reforrneradeDe reglerna för efterlevandepension i AFL föranledde
ändrade bestämmelser också för efterlevandeförmånema inom den
kommunala avtalspensioneringen. De bestämmelserna innebär attnya
det vid dödsfall fr.o.m. år 1990 utbetalas efterlevandepension till vuxen
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efterlevande under tid fem år efter dödsfallet. Förmånsberättigadeen av
i huvudsakär kategorier inom den allmännasamma som

pensioneringen. Någon begränsning till efterlevande under 65 årärsom
finns dock inte. Pensionen viss andelutges den avlidnessom en av
pensionsgrundande lön till 30 basbelopp 15 % på visstupp sättav en
beräknad årsmedelpoäng denna ligger mellan O och 20 basbeloppom
och 7,5 % den ligger mellan 20 och 30 basbelopp. Förom hel pension
krävs pensionsgrundande Ärtjänstetid minst år.en 30om
anställningstiden kortare reduceras pensionen i mån.motsvarande

På grundval övergångsvis gällande bestämmelser kanav även
kompletterande änkepension Förutsättningarna för sådanutges. att
pension skall PA-KLär ellerutges att motsvarande gällde för
arbetstagaren den 31 december 1989 och därefter fram till dödsfallet
och den efterlevandeatt har till tilläggspensionrätt i form av
änkepension enligt övergångsbestämmelsema i AFL. Pensionen utges
vidare enbart lönedelar över 7,5 basbelopp. Beräkningen sker med
utgångspunkt från den avlidnes årsmedelpoäng. årsmedelpoängenOm
ligger mellan 7,5 och 20 basbelopp kompensationsgradenär 24 % och

årsmedelpoängför mellan 20 och 30 basbelopp den 12 %. Pensionenär
vidare beroendeär tidsfaktom. Om den förrnånsberättigade föddav är

år 1945 eller får pensionsgrundande tid tillgodoräknassenare endast
år 1989 och pensionent.o.m. upphör betalas vid års65 ålder.att Förut

äldre efterlevande räknas tiden vanligt och pensionensätt såutges
länge änkepension från ATP enligt bestämmelsernasom i AFL
utbetalas. För samtliga gäller krav giftermål före års1989 utgång för

till kompletteranderättatt änkepension skall föreligga.
Barnpension till dess barnetutges fyller år18 eller i samband med

studier längst till 20 års ålder. En förutsättning för förlängd barnpension
barnpensionär enligt AFLatt utbetalas. Bampensionsbeloppet beräknas

enligt principer för ålderspensionsamma och efterlevandepension,som
beräknas hänsyn tillutan tidsfaktom.men Detta innebär ocksåatt

bampensionen beräknas grundval den avlidnes årsmedelpoäng. Iav
skiktet 0-7,5 basbelopp kompensationsnivånär 10 %, i skiktet 7,5-20
basbelopp 28 % och mellan 20 och 30 basbelopp 14 %. Efterlämnar den
avlidne flera barn ökas bampensionen enligt vissa regler, varefter
pensionen delas lika mellan barnen.

Enligt det avtalet pensionsförrnånerär förnya efterlevande
nettoförmåner, dvs. de samordnas inte med folkpension och ATP.

2.8.3 Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän
ITP

Nuvarande avtal beträffande IT P-planen har träffats i september 1976
mellan Svenska Arbetsgivarföreningen SAF och privattjänstemanna-
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kartellen PTK och gäller vissa förändringarmed efter förhand-nya-
lingar fortfarande.-

ITP-planen omfattar bl.a. familjepension. Planen omfattar även en
kompletterande ålderspension ITPK i form egenpensionav som-
baseras inbetald premie. Egenpensionen kan i sin kompletterasturen
med familjeskydd.ett

Familjepension enligt ITP-planen till efterlevande make änkautges
eller änkling bam.och Rätt till denna fönnån består efter detäven att
tjänstemännen har uppnått pensionsåldem. För full pension krävs att
den avlidne haft tjänstetid månader360 årsmellan 28 och 65en om
ålder. Vid kortare tjänstetid reduceras så mångapensionen med 360-
delar det saknas månader för full tjänstetid.som

Familjepension fr.o.m. månaden efter den under vilkenutges
tjänstemännen har avlidit. Pensionen utgår för make livsvarigt och för
barn månadden under vilken barnet år.fyller 20t.0.m. Om barnet vid
denna tidpunkt fullständigt ochär varaktigt arbetsoförrnöget har det
dock till familjepension sårätt länge förhållandedetta består.

Farniljepensionens storlek bestäms utgångspunktmed dels i ett
grundbelopp, dels förmånstagare.antalet Grundbeloppet för fullav
familjepension beräknas viss andel den del den avlidnessom en av av
lön 7,5 basbelopp.översteg Familjepension tillsom utges en ensam
efterlevande make med 100 % grundbeloppet, till make och barnettav
med 130 % därav, till make tvåoch bam 150 % varefter pensionen ökas
med 10 för% varje ytterligare barn.

Enligt regler gällde fram utgångentill år 1989 kunde i vissasom av
fall särskild änkepension och särskild änklingspension.utges Dessa
regler viss kompensation för pensionsmedförande lönedelar tillgav upp
7,5 basbelopp. Reglerna gäller fortsättningsvis enligtäven
Övergångsbestämmelser för tjänstemän avlidit före denna tidpunkt.som
Dessutom har maka till tjänsteman avlider därefter tillrättsom
ersättning enligt de tidigare reglerna ingåtts åräktenskapet föreom
1990. Detsamma gäller för efterlevande änkling ingåttsäktenskapetom
före år 1990 och årfödd 1929är eller tidigare. Särskild änke-mannen
och änklingspension utbetalas enligt dessa regler minskas medsom
omställningspension och särskild efterlevandepension från den
allmänna försäkringen.

I ITP-planen finns fr.o.m. år 1977 också kompletterandeen
ålderspension ITP-K. Storleken på ITP-K beroende de avgifterär av-

löpande tillgodoräknas tjänstemännen. årFör tjänstemän föddasom
1939 eller ITPK-avgiftenår 2,0 % den pensionsmedförandesenare av
lönen.

From. den julil 1990 kan del IT PK-premien användas till atten av
teckna försäkring för familjeskydd eller för kompletterandeen
ålderspension i form gruppension. Försäkringen för farniljeskyddav
innebär utbetalning under fem år efter dödsfallet, dock längst till dess
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den avlidne skulle ha fyllt 65 år, årligt belopp eller tvåett ettav om
basbelopp.

En ITP-försäkrad fyllt år28 och slutar sin anställningsom utansom
omedelbart bli ITP-försäkradatt hos arbetsgivare erhållerannan

automatiskt s.k. fribrev motsvarandeett värdet intjänad pensionsrättav
ålderspension,för ITPK-pension och familjepension.

2.9 Underhållsbidrag till barn enligt
föräldrabalken

Nu gällande bestämmelser underhållsbidrag till barn trädde i kraftom
den juli1 1979. Före 1979 års underhållsreform fanns det i praxis inte
några allmänt vedertagna principer för hur skulle beräkna under-man
hållsbidrag till barn. Ett huvudsyftena med refonnen mildraav attvar
underhållsbördan för bidragsansvariga med ekonomi. Ett annatsvag
mål få ståndtill enhetligatt bedömning underhållsbi-var en mer av
dragsfrågoma.

De grundläggande bestämmelserna föräldrars underhållsskyl-om
dighet barn finns i kap.7 föräldrabalkenmot FB.

Enligt 7 kap. §1 FB skall föräldrarna för underhåll barnetsvara
efter vad skäligtär med hänsyn till barnets behov och föräldrar-som

samlade ekonomiska förmåga. När underhållsskyldighetennas be-
skall hänsynstäms till barnets inkomstertas tillgångarochegna samt

till vissa barnets sociala förmåner. Sinsemellan skall föräldrarnaav ta
del i kostnaderna för barnets underhåll och efter sin förmåga.var en
Föräldrarnas underhållsskyldighet alltså inteär ovillkorlig bero-utan
ende deras ekonomiska fönnåga och barnets behov.av

Underhållsskyldigheten upphör barnet fyller år.när 18 Går emel-
lertid barnet i skola vid denna tidpunkt eller återupptas skolgången
innan barnet fyller år,19 föräldrarnaär intill dess barnet fyller år21
underhållsskyldiga så länge skolgången pågår. Till studier räknas
studier i grund- och gynmasieskola därmed jämförligsamt annan ut-
bildning.

Underhållsskyldighet åvilar inte endast de biologiska föräldrarna
varmed jämställs adoptivföräldrar, 4 kap. 8 § FB i vissa fallutanse

styvföräldrar.även En underhållsskyldighet föreligger för den som
varaktigt bor tillsammans med barn och med förälder harannans som
vårdnaden barnet, han eller hon gift med föräldernom är eller harom

barn tillsammanseget med föräldern. Underhållsskyldigheten för
styvföräldem emellertidär subsidiär i förhållande till den biologiska
förälderns underhållsskyldighet. Kan således barnet få underhåll av
den särlevande biologiska föräldern föreligger ingen underhållsskyl-
dighet för styvföräldem.
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En förälder kan uppfylla sin underhållsskyldighet fak-attgenom
tiskt hand barnet och försörjata det eller betala under-om attgenom
hållsbidrag till barnet. förälderEn inte vårdnadenhar barnetsom om
och inte heller varaktigt sammanbor med detta skall fullgöra sin un-
derhållsskyldighet betala underhållsbidrag till barnet. Det-attgenom

gäller föräldern vårdnadenhar barnet medsamma om gemensamtom
den andra föräldern barnet varaktigt bor tillsammans med endastmen
den andra föräldern.

Socialstyrelsen har utarbetat detaljerade riktlinjer för beräkning av
underhållsbidrag. Denna beräkningsmetod går på först fast-ut att man
ställer bamets behov underhåll, varefter båda föräldrarnasav netto-
överskott eller nettounderskott räknas fram efter avdrag för skatt samt
nedan redovisade förbehåll och bostadskostnad. Därefter görs en pro-
portionell fördelning underhållsskyldigheten mellan föräldrarnaav
med hänsyn till respektive förälders förmåga.

Utgångspunkten underhållsbidragnär bestäms således barnetsär
behov. Vid bestämmande barnets behov utgår från barnetsav man
ålder och de schablonbelopp fastställts för vad barn i vissettsom en
ålder normalt kostar. För barn ålderni år0-6 norrnalkostnadenanses

65 % basbeloppet, för barn ålderni år7-12 motsvarandevara av är
kostnad 80 % basbeloppet och för barn år13 eller äldreärav som

normalkostnadenutgör 95 % basbeloppet. Dessa schablonbeloppav
endast utgångspunktutgör vid beräkningen. Barnets behoven av un-

derhåll kan lägre eller högre grund individuella förhållan-vara av
den hos det aktuella barnet. Barnet kan också anspråk på hög-göra en

standard och därmed underhållstörre bättre föräldrarnasre ekono-
miska ställning Sådanaär. s.k. standardtillägg dock i praktikenär
relativt ovanliga.

Till denna kostnad läggs faktiska utgifter för barnomsorg. Det all-
barnbidragetmänna vissa andra sociala förmåner och in-samt även

komster barnet kan ha reducerar det belopp barnetssom utgörsom
behov underhållsbidrag. Det belopp härefter återstårav motsva-som

barnets behov underhåll från sina båda föräldrar.rar av
Nästa led fastställaär föräldrarnasatt respektive förmåga betalaatt

underhåll till barnet. När underhållsskyldigheten fårbestäms den bi-
dragsansvarige förbehålla sig belopp för eller under-ett eget annans
håll förbehållsbelopp enligt bestämmelserna i kap.7 3 § FB. Förbe-
hållsbeloppet för den bidragsansvariges underhåll innefattar allaeget
vanliga levnadskostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter
vad skäligt. Deär andra levnadskostnaderna beräknas med led-som
ning normalbelopp för årett räknat 120 % basbelop-av utgörsom av

enligt AFL.pet
Om det finns särskilda skäl får belopp förbehållas för underhållett
make den bidragsansvarige varaktigt bor tillsammans med s.k.som

hemmamakeförbehåll. Med make likställs den bi-även annan som
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dragsansvarige bor tillsammans med, de har barn gemensamt.om
förbehållsbeloppDetta 60 % basbeloppet.utgör av

Har den bidragsansvarige hemmavarande barn får han eller hon
dessutom förbehålla sig belopp barn tillsammans med vadett per som,

den andra föräldern eller för årdennas räkning, för räk-utgessom av
40 % gällande basbelopp.utgör Domstolen kan docknat bestämmaav
förbehållsbelopp det föranleds omständigheternaett i detannat om av

särskilda fallet.
I föräldrabalken har i samband med införandet lagenav

1996:1030 underhållsstöd den februari1 1997 införts be-om en ny
stämmelse föreskriver den bidragsskyldige skall ha full-attsom anses
gjort sin underhållsskyldighet enligt föräldrabalkens regler intill det
belopp lämnas i underhållsstöd till barnet, dvs. för närvarandesom

månaden.l 173 kr i Detta innebär det för domstolar endast komatt
bli aktuellt fastställa underhållsbidragatt till barnet, beräknatattmer

enligt föräldrabalkens överstiger detta belopp. Det kannormer, som
emellertid också bli aktuellt fastställa underhållsskyldighet föratt
förfluten tid, eftersom underhållsstöd endast kan beslutas med en
månads retroaktiv verkan. Motsvarande i föräldrabalken åttagräns är
år, eller för längre tid tillbaka den bidragsskyldige så medger.om

Underhållsstöd2.10 till barn till särlevande

föräldrar

Den februari1 1997 trädde lagen 1996:1030 underhållsstöd iom
kraft. Denna lag reglerar det återfannstidigare bl.a. i lagensom
1964: 143 bidragsförskott.om

Enligt lagen bidragsförskott gällde tidigare s.k. bidrags-om att ett
förskott frånutgick det allmänna till barn bosatta här i landet.ärsom
Förutsättningarna för till bidragsförskotträtt i desammastort settvar

förutsättningarna för underhållsskyldighet enligt FB skullesom att
föreligga. Om föräldern avled upphörde till bidragsförskott.rätten

Bidragsförskottet ordet frånantyder, början för-var, ett rentsom
skott från det allmänna. Detta kunde därför aldrig högre detänvara
underhållsbidrag fastställts avtal eller dom. Efter handsom genom
kom emellertid bidragsförskottet få karaktär på såatt sätt atten annan
bidragsförskottsbeloppet detsamma vilket underhållsbi-oavsettvar
drag fastställts. Detta skulle generellt stödsom ettmer ses som upp
till nivå,viss vid lagens avskaffande 40 % basbeloppet, vilket ien av
sig korresponderade med den garanterade bampensionen från folk-
pensioneringen. Var det fastställda underhållsbidraget lägre dettaän
belopp utgick Överskjutande belopp utfyllnadsbidrag för vilketettsom
återbetalningsskyldighet för den bidragsansvarige inte förelåg. I övri-
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delar utgjorde emellertid bidragsförskottet förskott detettga un-
derhåll rätteligen borde betalas bidragsansvariga föräl-densom av
dern. Beträffande denna förskottsdel det allmännaövertog ansvaret
för indrivningen hos den underhållsansvariga föräldern ris-och även
ken för förlust.

De sedan den februaril 1997 gällande bestämmelserna under-om
hållsstöd till barn till särlevande föräldrar innebär att ett nytt sam-
hällsstöd har det tidigare gällande bidragsförskottet och detersatt
särskilda bidraget till vissa adoptivbarn. Utgångspunkten varithar
dels samhällsstödet till barn föräldrar inte bor tillsammansatt vars
skall oberoende föräldrabalkens underhållsbidrag,reglervara av om
dels kostnader skall minskas. Det har vidare betonats detatt statens att
i första hand föräldrarna harär det ekonomiska för bar-ansvaretsom

försörjning. Besparingen ligger i bättre skall utnyttja denattnens man
bidragsskyldige förälderns försörjningsförmåga vad tidigareän som
skett.

Ett barn har underhållsstöd,tillrätt föräldrarna inte bor till-om
eller den föräldern avliden. Därutöver krävs barnetär attsammans ena

varaktigt bor folkbokfördoch hosär föräldrarna, den s.k. boför-en av
äldem. Boföräldem skall dessutom bosatt här i landet samtvara vara
vårdnadshavare beträffande underåriga barn för bidragsberätti-det

Ärgade barnet. barnet inte svensk medborgare, vidare boför-krävs att
äldem eller barnet vistas i Sverige månader.sedan minst sex

underhållsstödRätt till föreligger emellertid inte barnet har rättom
till barnpension efter bidragsskyldig förälder grund bestäm-en av
melserna i Storleken påAFL. denna barnpension såledesspelar ingen

frånroll. Bampension land fråntar emellertid inte tillbarnetannat rätt
underhållsstöd.

Underhållsstöd lämnas med månaden1 173 kr i barn räknat.per
barnetBor växelvis hos båda underhållsstödetföräldrarna skall iutges

form utfyllnadsbidrag. Detsamma gäller den bidragsskyldigeettav om
underhållsbidragbetalar direkt till boföräldem och därmed barnet.

Understiger detta utgivna belopp underhållsstödet utbetalas den kvar-
varande delen utfyllnadsbidrag.ettsom

Om barnet har inkomster, underhållsstödetsskall beloppegna
minskas. Vid inkomster överstiger år48 000 kr skall under-som per
hållsstödet minskas med 50 % överskjutande belopp.av

underhållsstödFör det lämnas till barnet den förälderärsom som
inte tillsammansbor med återbetalningsskyldigbarnet gentemot sta-

Någon återbetalningsskyldighet skall emellertid inte fastställas iten.
de fall där den bidragsskyldige i underhållordning betalarrätt ett som

lägst det belopp han återbetalnings-eller hon skulle blimotsvarar som
Återbe-skyldig för enligt bestämmelserna underhållsstöd.i lagen om

talningsskyldigheten utformad så underhållsskyldigeden skallär att
betala viss årligasin bruttoinkomst efter grundav-procent etten av
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drag på 24 000 kr. Procentsatsen för fastställande återbetalnings-av
beloppet för barn 10%, för tvåärett barn 6,25 för% varje barn och
för barn 5 % för varje barn.tre Den totala ökas sedanprocentsatsen
med 1 % för varje ytterligare barn utöver Alla den återbetalnings-tre.
skyldiges barn bör ha likaberättigade anspråk hans eller hennes
försörjningsförmåga. Därför skall hänsyn tilläven de åter-dentas av
betalningsskyldiges bam han eller hon lever tillsammanssom med
eller underhållsskyldigär i förhållande.mot Detta innebärannat bl.a.

återbetalningsskyldighetenatt minskar föräldern skulle få barn iom
förhållande.ett nytt

Återbetalningsskyldighetenskall i första hand bestämmas med ut-
gångspunkt i den återbetalningsskyldiges inkomst tjänst intäktsamtav

kapital och inkomst Ävennäringsverksamhet.av studiemedel iav
form studiebidrag 1 % den bidragsskyldigesav samt skattepliktigaav
förmögenhet överstiger 900 000 kr beaktas vidsom denna inkomst-
prövning.

Återbetalningsskyldighetengrundas på inkomsten och förmögen-
heten vid den taxeringen Ävensenaste och omräknas årligen. tax-om
eringen visar viss inkomst kan återbetalningsskyldighetenen faststäl-
las till högre belopp vadett än detta taxeringsbeslut anledning till,ger

det uppenbartär den bidragsskyldigeom att har förvärvsförmågaen
väsentligt överstiger vadsom inkomsternamotsvarar enligtsom

nämnda beslut.
En återbetalningsskyldig förälder kan helt eller delvis medges an-

stånd försäkringskassan återbetalningmedav till Anstånd kanstaten.
medges i månden det behövs för den bidragsskyldige skall fåatt be-
hålla vad behövs för och familjens underhåll.som eget Den såle-som
des har skuld för underhållsstöd tillen skall inte skyldigstaten vara

betala högre beloppatt tillett varje månadstaten vadän motsva-som
âterbetalningsskyldighetdenrar fastställdär enligtsom procentmeto-

den. På skulden utgår medränta belopp regeringen fastställer försom
varje kalenderår.

En bidragsskyldig kan också medges eftergift försäkringskassanav
det finns synnerliga skäl med hänsynom till den bidragsskyldiges

ekonomiska eller personliga situation.
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3 Statistiska uppgifter pensions-om

och kostnadertagare m.m.

1 Folkpensioneringen

Antalet med folkpension formi efterlevandepension i de-personer av
årcember olika framgår tabell 3.1.av

Tabell 3.1 Antal pensionstagare med folkpension i form efterlevandepen-av
i decembersion årrespektive

År Änke-Omställ Särskild Bampen- Bostadsstöd till
nings- efterle- pension sion pensionärer
pension vande- med efterle-

pension vandepension
1990 2 029 59 727 30 629 5 771
1991 2 760 7 58 070 30 340 5 385
1992 3 393 19 56 192 30 338 4 925
1993 9563 31 54 347 53630 7554
1994 4 372 50 52 741 36030 4 304
1995 4 852 56 52 211 30 318 6253
1996 5 117 61 49 506 93629 1033
1997 4 230 72 16717 29 769 0964

Den relativt minskningen årmellan på1995 och 1996 berorstora en om-
läggning statistiken. någraTidigare ingick änkor med formell till änke-rättav
pension där änkepensionen 0 kr. Dessa årrensades bort 1996.men var

framgårSom tabell 3.1 utbetalades i december 1997 reformerad ef-av
terlevandepension till efterlevande dvs. omställningspension ochvuxna
särskild efterlevandepension till 4 302 tabell 3.4-3.6Ipersoner. anges
fördelningen dessa pensioner och kvinnor eftermän ävenav samt
ålder för de pensionsberättigade. Av de pensionsberättigade med refor-
merad efterlevandepension till hade 206 bostadstilläggvuxna personer
dvs. 5 % och 2 431 pensionstillskott dvs. 56 Vid%ca personer ca .tidpunkt uppbar 16717 änkor änkepension och dessasamma varav
3 890 berättigade till bostadstillägg dvs. 23 2 617 till% ochca pen-

%.sionstillskott dvs. 15ca
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Medelårsbeloppen för utbetald omställningspension, särskild efterle-
vandepension och änkepension inklusive pensionstillskott uppgick i
december 1997 till 35 656 kr, 26 167 kr respektive 18 964 kr.

samtliga i decemberAv 1997 utbetalda änkepensioner 8 283 be-var
viljade grund dödsfall inträffat årföre 1990 och 8 884av som
grund dödsfall inträffat årefter 1989 framgårse tabell 3.3. Somav som

tabell 3.1 minskade antalet änkepensioner från folkpensioneringenav
kraftigt mellan december 1996 och december 1997. Detta har sin förkla-
ring i de regler inkomstprövning folkpension formi änkepen-om av av
sion trädde i kraft den januari1 1997 och började tillämpas påsom som
utgående änkepensioner fr.o.m. den 1 april 1997. Dessa regler innebär
bl.a. sådan inkomstprövning kan bli aktuellatt redan eftergöraatt sex
månaders uppbärande änkepension. I 1997 uppbär 49 000av mars ca
änkor folkpension i form änkepension. I samband med ikraftträdandetav

reglerna inkomstprövning kom 37 500 dessa utbetalda änke-av om av
pensioner påverkas. Ytterligare 8 000 drogs in till följd underlå-att av
tenhet inkomma med nödvändiga uppgifteratt inkomstförhållandenom

Av de 37 500 änkor fick sin änkepension inkomstprövad för-m.m. som
lorade 19 800 hela sin folkpension. Detta skedde årsenligt 1997 regler
vid inkomst 199 000 år.kr I 1997 hade 5 000 änkoren ca per mars ca
pensionstillskott till sin änkepension. Hälften dessa fick detta heltav
bortreducerat från april. För detta krävdes inkomst på 272 000 kren ca

år.per
Ytterligare orsak till denna kraftiga minskning antalet änkepen-en av

sioner från folkpensioneringen förmodligenär förtidspensionering-även
inverkan i denna del. Många änkor har i dag till både förtidspen-rättens

sion och änkepension från folkpensioneringen. Endast pensionsför-en
mån kan dock utbetalas i Tidigare förmånligaredet oftast förtaget. var
änkan uppbära änkepension i stället för partiell förtidspension.att Efter
införandet inkomstprövning inom änkepensioneringen det iärav numera
många fall förmånligt för änkan uppbära förtidspension i ställetmer att
för änkepension. I anledning härav har antalet förtidspensioner till änkor
ökat kraftigt.

Av tabell 3.2 framgår mångahur de änkepensioner utbetaladesav som
i december 1997 reducerade till mellanandelar varierande och1som var
14 femtondelar hel pension på grund änkan vid tidpunkten förav attav
dödsfallet eller, vid den tidpunkt då hon inte längre uppfyllde det s.k.
bamvillkoret, inte hade fyllt år.50 På framgårmotsvarande sätt ta-av
bellerna 3.7 och 3.8 i vilken omfattning efterlevandepensioner i form av
omställningspension, särskild efterlevandepension änkepension ärsamt
avkortade med tillämpning 40-årsregeln respektive 30-årsregelnav samt

måni vad reduceringäven påsker grund bristande bosättningstidav
eller årbristande med intjänade eller antagna ATP-poäng.
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Tabell 3.2 Antal änkepensioner i december 1997 fördelade i 15-delar

Antal 15- Man avliden före Man avliden Man avliden efter
delar julil 1960 1/7 1960- 31 december 1989

31/12 1989
15 4 056 7 989
14 635 223
13 663 186
12 589 125
11 482 107
10 452 90

9 360 45
8 258 35
7 2 244 32
6 6 187 25
5 3 119 13
4 4 87 8
3 5 62 2
2 3 46 4
1 20

Summa 23 8 260 8 884

I december 1997 det endast 23 änkor alltjämt uppbar änkepen-var som
sion grund dödsfall inträffat före den juli 1960.1 Dessaav som var
inkomstprövade enligt äldre lagstiftning övergångsfall.s.k. Enligt be-
räkningar gjorda Riksförsäkringsverket tvåendast änkor medantasav
denna äldre form änkepension finnas årkvar efter 2000.av

Oreducerad folkpension i form änkepension till änkorutgesav om
därtill grundar sigrätten hon bor tillsammans med barnatt ärsom

årunder 16 eller hon vid död eller vid den därmed jäm-om mannens
ställda tidpunkten dvs. barnet årfyllt 16 fyllt år.när har 50 Av antalet
änkepensioner beviljats efter år 1989 uppbär det övervägandesom anta-
let änkor änkepension från folkpensioneringen med fulla 15-delar. Såle-
des det 90är närmare % dessa uppbär oreducerad änkepensionav som
från folkpensioneringen.

Av samtliga änkepensioner utbetalas på dödsfallgrundsom av som
inträffat efter den 30 juni 1960 endast 30 % reducerade till följdvar ca

15-delsregeln. Däremot det ingen deär änkor beviljats änke-av av som
pension grund dödsfall inträffat före den juli 19601av som som
uppbär oreducerad änkepension från folkpensioneringen. kanDet antas

dessa änkor, alltså efter år37att alltjämt uppbär änkepension, vidsom
dödsfallstidpunkten relativt och de dessutom inte hade barnattvar unga
under år.16 Därav följer lågade andelarna änkepension.
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Tabell 3.3 Folkpensionärer i december 1997 med änkepension fördelade
ålderefter efter pensionensamt beviljats före den januari 19901om re-

spektive efter den 31 december 1989

Ålder Man avliden före Man avliden efter
år 1990 år 1989

-24
25-29 7 4
30-34 66 27
35-39 229 85
40-44 401 197
45-49 593 397
50-54 967 1 279
55-59 l 788 2 569
60-64 4 232 3264

Summa 8 283 8 884

Som framgått tabell 3.2 endast 23 änkor beviljade änkepensionav var
grund dödsfall inträffat före den juli1 1960. Dessa änkor be-ärav som
rättigade endast till folkpension i form änkepension enligt särskildaav
regler avsnitt 11.13. Enligt gjorda beräkningar kommer endast 2se av
dessa änkor kunna uppbära sådan änkepension efter ikraftträdandetatt

våra förslag år 2001, då under endast begränsad tidsperiod.av men en

Tabell 3.4 Folkpensionärer i december 1997 med inledande omställ-
ningspension, förlängd omställningspension särskild efterlevandepen-och
sion fördelade efter ålder kvinnor

Ålder Inledande Förlängd Särskild efterle-
omställnings- omställnings- vandepension
pension pension

-24 2 16
25-29 15 138
30-34 35 401 1
35-39 5 1 608 2
40-44 84 610 7
45-49 145 348 13
50-54 172 81 14
55 -59 15 2
60-64 8 9
Summa 527 2 202 48
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Tabell 3.5 Folkpensionärer i december 1997 med inledande omställ-
ningspension, förlängd omställningspension och särskild efterlevandepen-
sion fördelade ålderefter män

Ålder Inledande Förlängd Särskild efterle-
omställnings- omställnings- vandepension
pension pension

-24 1
25-29 l 23
30-34 11 110
35-39 18 199
40-44 25 244
45-49 63 180
50-54 136 113 6
55-59 140 34 6
60-64 193 10 12
Summa 587 914 24

Tabell 3.6 Folkpensionärer i december 1997 med inledande omställ-
ningspension, förlängd omställningspension och särskild efterlevandepen-
sion fördelade efter ålder kvinnor och män.

Ålder Inledande Förlängd Särskild efterle-
omställnings- omställnings- vandepension
pension pension

-24 2 17
25-29 16 161
30-34 46 51 l l
35-39 69 807 2
40-44 109 854 7
45-49 208 528 13
50-54 308 194 20
55-59 155 34 8
60-64 201 10 21
Summa 1 114 3 116 72

Av tabell 3.4 kan utläsas det i decemberatt 1997 inte utbetalades för-
längd omställningspension någontill kvinna ålderni år.55-64 Kvinnor i
dessa åldrar nybeviljas alltjämt i utsträckning änkepensionstor enligt de
övergångsvisa bestämmelserna härom. För kvinnor dvs. framföryngre
allt för kvinnor födda år 1945 eller därefter gäller emellertid dessa iatt
första hand skall nybeviljas reformerad efterlevandepension, dvs. om-
ställningspension och särskild efterlevandepension. Endast i den mån
änkepensionen från folk- och tilläggspensioneringen överstiger den re-
formerade efterlevandepensionen skall därutöver sådan änkepension



156 Statistiska uppgifter SOU 1998:1200m...

Sådan änkepension den tidsbegränsadeutbetalas. skall även närutges
möjlig-reformerad efterlevandepension vältill har upphört. Närrätten

övergångsbestämmelsemanybevilja änkepension enligtheten avtaratt
emellertid sannoliktkommer antalet omställningspensioner och även
efterlevandepensioner öka. Dettasärskilda till kvinnliga efterlevande att

årinträffa omkring då efterlevandepen-kan 2010 det reforrneradeantas
i kvinnorsionssystemet fullfunktionsstadium, eftersom endastär ett

årfödda 1945 eller beviljas omställningspension ochkan sär-senare
från tid-skild efterlevandepension tilläggspensioneringen efter denna

Äldre då uppnått också tillkvinnor har 65 års ålderpunkt. varmed rätten
reforrnerad efterlevandepension änkepensionoch folkpension i form av
bortfallit.

folkpensionärerTabell 3.7 Antal i 1997 omställningspension,december med
efterlevandepensionsärskild och 40-delsberäknadeänkepension ärsom

Änke-i Omställnings-Andelar Särskild efter- Summa
40-delar pension levandepension pension

635-39 2519-
30-34 7 13 20-

625-29 159-
520-24 15 20-

15-19 9 2314-
10- 14 13 28141

355-9 671 31
1-4 17 2 19 38

folkpensionärerTabell 3.8 Antal i omställningspension,december 1997 med
särskild efterlevandepension och änkepension 30-delsberäknadeärsom

Änke-Andelar i Omställnings- Särskild Summa
30-delar pension efterlevan- pension

depension
2725-29 1571 129
1920-24 1331 113
16 13615-19 120-
1310-14 1851 17 1

5-9 7 293 300-
1-4 9 428 437-

framgårSom tabellerna fåtal pensionsbe-3.7 och 3.8 det endastär ettav
rättigade uppbär från folkpensione-avkortad efterlevandepensionsom

jämförelseringen. Vid det i december totala antalet1997en av pen-
framgårsionsberättigade omställ-totalt 230 efterlevande med4att av
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ningspension endast 189 uppbar sådan pension avkortad, dvs.personer
4 %.ca

dessaAv 56 svenska medborgare. För änkepensioneringens delvar
det totalt 1 388 änkor uppbar avkortad änkepension 16717var som av

pensionsberättigade, dvs. motsvarande 8 %. Av dessa 204 svenskaca var
medborgare. Av de avkortade efterlevandefönnånerna utbetalades
knappt 1 300 till utomlands bosatta eller till sjömän.

Tabell 3.9 Barn med barnpension från folkpensioneringen i december 1997
fördelade ålderefter och kön

Ålder Pojkar Flickor Summa
O 11 12 23
1 42 57 99
2 86 94 180
3 161 141 302
4 240 212 452
5 328 288 616
6 401 404 805
7 579 562 1 141
8 626 568 1 194
9 737 625 3621

10 767 751 5181
11 870 823 1 693
12 1 069 938 2 007
13 1 081 1 016 2 097
14 1 193 1 169 3622
15 1 355 1 339 2 694
16 1 533 1 505 3 038
17 1 794 1 721 3 515
18 1 761 1 710 3 471
19 620 580 2001

Summa 15 254 14 515 29 769

Antalet barn i december 1997 uppbar barnpension från folkpensio-som
neringen framgår tabell 3.9, 29 769. I 347 fall hade barnetsvar, som av
båda föräldrar avlidit. Av tabell 3.10 framgår i månvad ide december
1997 utbetalda bampensionema från folkpensioneringen 40-var
delsberäknade respektive 30-delsberäknade i vilken omfatt-ävensamt
ning reducering pensionen skedde till följd bristande bosättnings-av av
tid eller bristande med intjänade eller ATP-poäng.antagna
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Tabell 3.10. Antal barnpensioner 40 dels- respektive 30-ärsom
delsberäknade

Pensions- 40-delsberäkning
berättigade

1-4 15-19 20-24 25-29 35-3930-34
Män 23 22 4 14 18 10
Kvinnor 28 21 7 1617 17
Summa 51 43 ll 31 2635

Pensions- 30-delsberäkning
berättigade

1-4 15- 19 20-24 25-29
Män 2 34 29 51
Kvinnor 2 19 41 45
Summa 4 53 70 96

3.2 Tilläggspensioneringen

Utbetalning tilläggspension i form efterlevandepension tillav av vuxna
efterlevande underhar 1990-talet fått årenmed allt betydelse.störreen
Däremot har antalet utbetalda barnpensioner från tilläggspensioneringen

någotminskat årmellan 1990 åroch 1997. årUtvecklingen sedan 1990
framgår tabell 3.11.av

Enligt gjorda beräkningar antalet frånänkepensioner tilläggs-antas
pensioneringen öka fram till årungefär 2000 för därefter minskaatt suc-
cessivt. Till följd minskningen antalet dåänkepensioner och möj-av av
ligheten till nybeviljande denna pensionsfonn så småningom upphörav
kommer viss ökning ske antalet omställningspensioner ochatten av

Ökningensärskilda efterlevandepensioner. kommer emellertid att vara
måttlig följdtill dessa pensionsformer tidsbegränsade heltatt är ettav

nuvarande änkepensioner.sätt änannat
tabell framgårAv 3.12 mångahur änkepensioner från tilläggspensio-

neringen beviljats på grund dödsfall årinträffat före 1990som av som
efter årrespektive 1989. I tabell årsbeloppen3.13 medelårs-ochanges

beloppen för de olika pensionsförrnånema till efterlevande undervuxna
åren 1990-1997.



SOU 1998:120 Statistiska uppgifter 159om...

Tabell 3.11 Antal pensionstagare med tilläggspension i form efterlevan-av
depension i december respektive år

År Änke-Omställnings- Särskild Bampension
pension efterle- pension

Vande-
pension

1990 2 023 362 290 30 351
1991 2 773 8 370 491 29 792
1992 3 434 18 377 079 29 764
1993 3 982 31 382 790 29 928
1994 4 376 41 385 296 29 720
1995 4 822 49 388 917 29 588
1996 5 046 62 390 991 29 086
1997 4 155 68 392 347 28 858

Tabell 3.12 Tilläggspensionärer i december 1997 med änkepension fördela-
de ålderefter eftersamt pensionen beviljats före den 1 januariom 1990
respektive efter den 31 december 1989.

Ålder Mannen avliden Mannen avliden
årföre 1990 efter år 1989

-24 1
25-29 2 10
30-34 47 53
35-39 234 249
40-44 796 869
45-49 2 146 2 098
50-54 4 817 5824
55-59 7 124 7 133
60-64 11 379 11 034
65-69 20 388 17 983
70-74 33 587 27 375
75-79 49 108 34 648
80-84 50 655 28 519
85-89 38 988 15 699
90 18 476 4 347
Summa 237 748 154 599

Av änkepensioner i december 1997 frånutgick tilläggspensione-som
ringen 237 748 beviljade på grund dödsfallvar inträffat före årav som
1990. Av dessa pensionstagare det 230 968 kvinnor uppbarvar som
änkepension från endast tilläggspensioneringen. Av de kvinnor som
uppbar änkepension grund dödsfall inträffat efter år 1989av som var
motsvarande siffror 154 599 respektive 146 745.
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3.13Tabell Tilläggspensioner i form omställningspension, ef-särskildav
Årsbeloppterlevandepension änkepension år 1990-1997.samt och medel-

årsbelopp

ÄnkepensionOmställnings-December Särskild efterle-
pension vandepension

År Årsbe- Årsbe- Årsbe-Medel- Medel- Medel-
årsbe-lopp lopp årsbe- årsbe-lopp

000 kr lopp1 kr 1 000 kr lopp kr 000 kr lopp krl
1990 35 810 70117 418 072 20 4767
1991 52 131 18 799 177 22 092 8 436 708 22 772
1992 68 899 20 064 405 22 503 9 220 352 24 452
1993 81 494 20 466 510 16 452 9 542 929712 24
1994 95091 21 012 932 22 732 10 977 26 349151
1995 103 723 21510 1 219 878 64824 10 423 27 380
1996 239111 22 045 3981 22 548 119 044 28 43811
1997 84 422 20 318 5871 23 338 11448 933 29 181

Utöver ökningen antalet efterlevandepensioner till efterlevandeav vuxna
har ökning den genomsnittliga tilläggspensionens storlekäven en av
skett till följd de avlidnas allt högre medelpoäng för ochATP störreav

årantal med pensionsgrundande inkomst. Skillnaden särskilt framträ-är
dande beträffande utbetalda änkepensioner, medelårsbeloppet årdär
1990 20 476 kr medan årbelopp 1997 uppgick till 29 181 kr.var samma
Ökningen årsbeloppet kommer bestå så änkepensio-länge antaletattav

beräknas öka, dvs. fram årtill 2000. Därefter sjunker visserligenner
antalet utbetalda änkepensioner från tilläggspensioneringen kostna-men
den härför beräknas sjunka först årefter 2005 tabell 3.24. Detta harse

förklaringsin i de alltjämt ökande medelpoängen för ATP och det större
år med pensionsgrundandeantalet inkomst. Både årsbeloppet och me-

delårsbeloppet kommer därför öka fram årtill 2005 till följd härav.att
Årsbeloppet för omställningspension bådedvs. för den inledande och

den förlängda sjunkithar med årknappt 27 milj. årkr mellan 1996 och
1997. har sin förklaringDetta i den inledande omställningspensionenatt

frånändrades ha varit ettårig till månaderunder endastatt att utges sex
från januariden 1 1997.

Av tabell 3.14 kan utläsas det i december 1997 inte utbetaladesatt
förlängd omställningspension till någon kvinna åldern år.i 55-64 Dessa
kvinnor nybeviljas vanligtvis alltjämt övergångs-änkepension enligt de
visa bestämmelserna härom. När väl möjligheten till nybeviljande av
änkepension kommer emellertid inträffa ökning antaletavtar att en av
omställningspensioner och sannolikt särskilda efterlevandepensio-även

kvinnliga efterlevande.ner till
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Tabell 3.14 Tilläggspensionärer i december 1997 med inledande eller för-
längd omställningspension eller särskild efterlevandepension fördelade

ålderefter kvinnor

Ålder Inledande Förlängd Särskild efterle-
omställnings- omställnings- vandepension
pension pension

-24 2 12
25-29 14 132
30-34 34 392 1
35-39 48 592 2
40-44 8 1 606 6
45-49 143 343 1 1
50-54 180 79 12
55-59 26 4
60-64 28 1 1
Summa 556 2 156 47

Tabell 3.15 Tilläggspensionärer i december 1997 inledandemed eller för-
längd omställningspension eller särskild efterlevandepension fördelade

ålderefter män

Ålder Inledande Förlängd Särskild efterle-
omställnings- omställnings- vandepension
pension pension

-24 1
25-29 1 22
30-34 10 106
35-39 18 188
40-44 24 237
45-49 59 172
50-54 133 108 6
55-59 140 33 5
60-64 184 7 10
Summa 569 874 21

Av tabell 3.14 och 3.15 kan utläsas det inte utbetalades särskild ef-att
terlevandepension till någon kvinna år.30 Ingenänsom var yngre man
med särskild efterlevandepension vid tidpunkt under år.50var samma

I juni 1998 uppbar sammanlagt 3 914 tilläggspension i formpersoner
omställningspension, 918av uppbar inledande omställningspen-varav

sion och 2 996 förlängd omställningspension. Av dem berätti-som var
gade till inledande omställningspension uppbar 621 ellerpersoner ca
68 % omställningspension med kompensationsgrad 40 %. Mot-en om
svarande siffror för den förlängda omställningspensionenvar 22 perso-

S01/6 1998:120



uppgifter 1998:120162 Statistiska SOUom...

Sammanlagt omställningspensioneller knappt 1 %. uppbar 16 %ner ca
kompensationsgradmed 20 %.en om

för-Tabell 3.16 Tilläggspensionärer i december 1997 inledande ellermed
fördeladeomstållningspension eller efterlevandepensionlängd särskild

ålderefter kvinnor och män

Ålder Inledande Särskild efterle-Förlängd
omställnings- vandepensionomställnings-
pension pension

2-24 13
1525-29 154
4430-34 498 1
66235-39 780 2

10540-44 6843
20245-49 5 15 11

50-54 313 187 18
16655-59 33 9

60-64 212 217
Summa 1 125 030 683

framgårtabellAv 3.17 det i 169december 1997 endastatt pen-var
sionstagare uppbar reformerad efterlevandepension ef-tillsom vuxna

från folkpensioneringen.terlevande enbart uppgickMotsvarande antal
beträffande tilläggspensioneringen till det90. Vid tidpunkt varsamma
sammanlagt 4 133 pensionsberättigade reformerad efterle-uppbarsom
vandepension till efterlevande från både folk- och tilläggspensio-vuxna

Beträffandeneringen. utbetalade i 1997 bestodänkepensioner december
den alldeles övervägande delen från tilläggspen-änkepension endastav
sioneringen. har sinDetta förklaring i tilläggspension i form änke-att av

frånskillnadpension, till efterlevan-ornställningspension och särskild
många falldepension i kan fylltobegränsat efter det änkanävenutges att

år65 eller dessförinnan börjat ålderspension. 634 falluppbära I 14egen
uppbar änkan änkepension från såväl folk- tilläggspensioneringen.som

framgårtabell 3.18Av det i december 1997 utbetalades 28 858att
bådafrån tilläggspensioneringen.bampensioner fall hade barnetsI 273

föräldrar avlidit. de 1997Av utbetalningar gjordes i december upp-som
medelårsbeloppetgick till år.21 131 kr per
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Tabell 3.17 Antal efterlevande i december 1997 uppbar omställ-som
ningspension, särskild efterlevandepension, änkepension och barnpension
från folk- respektive tilläggspensioneringen från både folk-samt och
tilläggspensioneringen

Omställnings- Änke-Särskild Barn-
pension efterlevande- pension pension

pension
Endast folk- 160 9 2 533 1 590
pension

Endast ATP 85 5 377 713 679

Både folk-
pension och 4 070 63 63414 28 179
ATP

Tabell 3.18 Tilläggspensionärer i december 1997 med barnpension lördela-
de efter ålder och kön

Ålder Pojkar Flickor Summa
0 11 9 20
1 36 52 88
2 78 89 167
3 150 126 276
4 219 205 424
5 306 274 580
6 376 381 757
7 542 537 1 079
8 600 539 1 139
9 713 608 1 321
10 740 725 1 465
11 838 805 6431
12 1 036 916 9521
13 1 058 990 2 048
14 1 168 1 156 2 324
15 1 315 1 303 2 618
16 1 508 1 464 2 972
17 1 761 1 704 3 465
18 1 708 1 642 3 350
19 611 559 1 170
Summa 14 774 14 084 28 858
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avliden3.19 EfterlevandeTabell per

ålder 9704Enbart Enbart OP+Antal BP BarnensEfterle-
ÄP ÄPOPvande Avlidna

18-år8-12år 12-18årO-8år

288 389 091390 858 1 479Vuxen1
860 357827 604 704 2 1543 4 204 512 543Vuxen 5 5l

1 barn+
756 610712 433 510 22 930 785 5 860 984 11 Vuxen

barn2+
234909 252 276 381 790 1 1741 Vuxen 2 727 529

3 barn+
79 53207 37 91 227 3341 Vuxen 828 214

4 barn+
1621 8845 7 225 63 581 Vuxen 17

5 barn+
10 21 8Vuxen 3 3 60 20 111 4

6 barn+
3 l 6 10 11 Vuxen 1 1 21 4

7 barn+
4 01 Vuxen l 1 0 0 8 3 1

8 barn+
8 0l Vuxen 1 1 0 0 9 0 l

9 barn+
2 306723 8521 Barn 8 8 723 511 1 054 4

823824 648 033 3 2532 Barn 2 5 539 1
203603 809 246 426 9343 Barn 1

45109 436 119 1974 Barn 75
65 1834 475 Barn 170 40
29 26 66 20Barn 11 15

6 067 Barn 2 14 2
16591 5694412813 3185 395052 6013Summa 2270 321473849

den regeltabell 3.19 kan utläsas regeln i 8 § AFL, dvs.Av 14 kap.att
innebär efterlevandepensionema barnpension, omställ-i formattsom av

försäkradningspension och särskild efterlevandepension efter sam-en
fårinte överstiga endast iden avlidnes egenpension, tillämpasmantagna

sålunda 314mycket begränsat antal fall. efterlämnadeI april 1997ett
tillavlidna eller 0,7 % samtliga efterlevandeavlidna försäkrade ettav

föranledde begränsningsregel, dvs.antal tillämpning 1dennasom en av
och barn eller 5 fler. 668 eller4 barn eller Totalt berördes 1 cavuxen

efterlevandesamtliga3,8 % denna begränsningsregel.av av
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3.3 Kostnader

tabellAv 3.20 kan utläsas kostnaderna för folkpension i form ef-att av
terlevandepension ökade kraftigt under 1980- och 1990-talen. Däremot

intill halverades utgifternanäst från folkpensioneringen från år 1995 till
år 1997. Detta sinhar förklaring i den inkomstprövning folkpension iav
form änkepension trädde i kraft i april 1997 innebarochav som attsom
kostnaderna för änkepensioner minskade från 6051 440 till milj. kr se

kommentaren underäven tabell 3.1. I tabellerna 3.20-3.22 deavser
redovisade beloppen de faktiska kostnaderna för årrespektive angivna i

åretdet för gällande basbeloppet.

Tabell 3.20 Folkpensionsutgifternas utveckling beträffande efterlevande-
förmåner. Utbetalningar årenunder 1965-1997. Milj. kr

År Omställ- Särskild Anke- Barn- Summa
nings- efterlevan- pension pension
pension depension

1965 302 43 345- -1970 537 53 590- -1975 910 110 1 020- -1980 1 148 167 1315- -1985 1 385 203 1 588- -1989 1491 226 1717- -1990 36 1 516 223 7751
1995 192 1 1 440 286 9191
1997 186 2 605 286 0791

Av tabell framgår3.20 bl.a. kostnaderna för folkpension i formatt av
änkepension sjunkit kraftigt från år 1995 till år 1997. Detta har, som
tidigare anmärkts, sin förklaring i de reglerna inkomstprövningnya om

sådan pension trädde i kraft den januari1 1997 och börjadeav som som
tillämpas på utgående pensioner fr.o.m. den 1 april 1997. Drygt hälften

alla änkor vid denna tidpunkt uppbar änkepension förlorade helaav som
sin folkpension.

Av tabell 3.21 framgår kostnaderna för tilläggspension i formatt av
efterlevandepension stigit kraftigt under 1990-talet. Den jämförelseutan

ökningen utgifternastörsta står änkepensionema för, där kostnadernaav
frånstigit 1967 milj. årkr 1990 till 11 305 årmilj. kr 1997, dvs. ök-en

ning med 60 %.närmare
I tabell 3.22 utvecklingen de totala kostnaderna för efterle-anges av

vandepensionema inom folk- och tilläggspensioneringen.
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Tabell 3.21 Tilläggspensionsutgifternas utveckling beträffande efterlevan-
deförmåner. Utbetalningar årenunder 1965-1997. Milj.kr

År Omställ- Särskild Anke- SummaBarn-
nings- efterlevande- pension pension
pension pension

1965 48 16 64- -
1970 195 52 247- -
1975 610 16 7261- -
1980 7801 258 2 038- -
1985 3263 955 371 4- -
1989 6 413 455 6 868- -
1990 20 1967 475 7 691
1995 117 1 10 484 612 11214
1997 118 2 11 305 630 12 055

Tabell 3.22 Folk- och tilläggspensionsutgifternas utveckling beträffande
efterlevandeförmåner. Utbetalningar årenunder 1965-1997. Milj.kr

År Änke-Omställ- Särskild SummaBarn-
nings- efterlevan- pension pension
pension depension

1965 350 59 409-- -
1970 732 105 837- -
1975 5201 226 7461- -
1980 2 928 425 3 353-
1985 5 340 574 5 914- -
1989 7 904 681 8 585- -
1990 56 8 698712 9 466
1995 309 2 11 924 898 13 133
1997 304 4 11910 916 13134

3.4 Prognos för framtiden

I tabell 3.23 beräknat antal omställningspensioner, uppdeladeanges
inledande omställningspension och förlängd omställningspension, sär-
skilda efterlevandepensioner och årbampensioner årför 2000 t.o.m.
2030. I tabell 3.24 finns bl.a. motsvarande uppgifter för änkepensione-
ringen under 2000-talet.

Till grund för de antaganden gjorts beträffande de olikasom pen-
sionsforrnemas omfattning framöver centralbyrånshar bl.a. Statistiska
befolkningsprognos år 1997 Samtliga beträffandeberäkningaranvänts.
framtida utgifter gjorda i års1998är basbelopp 36 400 kr.
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Tabell 3.23 Beräknat antal pensionsberättigade med inledande och för-
längd omställningspension, särskild efterlevandepension och barnpension
enligt nuvarande regler

År Inledande Förlängd Särskild efter- Barn-om-
omställ- ställnings- levande- pension
ningspension pension pension

2000 1 800 3 600 100 30 700
2005 2 600 4 100 130 32 500
2010 3 500 4 400 150 30 600
2020 3 400 4 100 150 28 500
2030 3 300 4 000 150 60029

I tabellerna 3.24-3.28 redovisas framskrivning kostnaderantagnaen av
för efterlevandepensioner från folk- och tilläggspensioneringen. Beräk-
ningarna gjorda utifrånär det minskade basbeloppet hänsyn till denutan
successiva avveckling detta basbelopp skall ske med början årav som
1999. För beräkning utbetalade förmåner för år 1999 skall användasav
det fastställda basbeloppet minskat med procentenhet. årFr.o.m.en
2000 skall det fastställda basbeloppet användas vid beräkning utgå-av
ende förmåner.

Tabell 3.24 Framskrivning totala antalet änkepensioner och bruttoutgif-av
för sådanterna pension enligt nuvarande regler angivna i 1998 års basbe-

lopp

År Antalet änkepensioner Utgiftsnivå i december vid 1998
med utbetalning års basbelopp 36 kr,400 milj
folk- Pts ATP folk- Pts ATP
pension pension

1997 17 167 2 617 392 347 301 24 11 449
2000 13 500 1 960 394 100 234 18 12 260
2005 9 700 1 260 387 000 160 11 12 980
2010 6 200 740 366 100 90 5 12 470
2020 2 200 220 252 600 24 1 7 900
2030 500 50 123 900 5 0 3 020
2040 0 O 34 700 O 0 330
2050 0 0 10 300 O 0 65

Av uppgifterna i tabell 3.24 framgår bl.a. antalet änkepensioner frånatt
folkpensioneringen kommer minska efterhand föratt i principatt vara
helt avskaffade efter år 2030. Däremot sker det viss ökning antaleten av
änkepensioner från tilläggspensioneringen fram till ungefär år 2000.
Därefter kommer dessaäven minska i antal. Kostnaden för tilläggs-att
pension i form änkepension kommer emellertid öka fram årav tillatt
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följd för ATP2005 bl.a. de avlidnas allt högre medelpoängavsom en
år medoch fler antal pensionsgrundande inkomst.

redovisas änkepension enligttabell 3.25 beräknade utgifter förI nuva-
kvinnor år.rande regler till inte fyllt 65ännusom

nuvarande3.25 Beräknade bruttoutgifter enligtTabell för änkepensioner
år års basbeloppregler för är under 65 beräknat i 1998sompersoner

År änkepensioner Utgiftsnivå vid 1998Antal i december
65 års rnilj.krunder med basbelopp 36 400 kr,

utbetalning
folkpension folkpension SummaATP ATP

5002000 13 47 100 252 720 1 9721
9 700 6192005 41 500 448 1171 1
62010 200 33 000 1 07095 975

2020 2 200 15 000 34625 321
5002030 2 300 195 14

3.26Tabell Uppskattade kostnader för folkpension inklusive pensionstill-
Årsnivåenligt nuvarandeskott regler, milj.kr i december respek-brutto.

år årstive beräknat i 1998 basbelopp

År Änke-Inledande Förlängd Särskild SummaBarn-
omställ- omställ- efterle- pension pension
nings- nings- vande-
pension Jension Jlension

1997 52 110 2 326 289 774
622000 130 3 252 288 735

2005 89 148 7163 171 305
1202010 159 6654 95 287
1162020 148 268 5614 25

2030 13 144l 4 5 278 544

Tabell 3.26 utvisar de totala folkpensionskostnadema kommeratt att
mellan årsjunka kraftigt 2000 år framför allt sinoch 2030. Detta har

förklaring i antalet änkepensioner från folkpensioneringenatt avtar mar-
tidsperiodkant under denna för efter år avskaffade.2030 heltatt vara

årEfter 2010 beräknas det reformerade efterlevandepensionssystemet
i fullfunktion, eftersom år ellerendast kvinnor födda 1945ärvara som

sådan årbeviljaskan pension kvinnor fyllt 65 ochäldre harsenare
i förstadessa kvinnor hand beviljas eller särskildomställningspension

dåefterlevandepension och därutöver dennaänkepension endast i fall
överstiger den reformerade dåefterlevandepensionen endast medoch

belopp. också änkepensio-överskjutande Det minskningen antaletär av
står för den kraftiga folkpensionskostnadema.sänkningenner som av

Övriga pensionsforrner, med för kommerundantag bampensioner, att
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öka kostnadsmässigt från år 2000 årtill 2030. För den inledande om-
ställningspensionens del beräknas kostnaden sådubbelt århög 2030vara

år 2000.som

Tabell 3.27 Uppskattade kostnader för ATP med nuvarande regler, milj.kr
Årsnivåbrutto. i december årrespektive beräknat i 1998 års basbelopp

År Änke-Inledande Förlängd Särskild Barn- Summa
omställ- omställ- efterlevan- pension pension
nings- nings- depension
pension pension

1997 42 54 2 11 449 629 12 176
2000 53 67 2 12 260 654 13 036
2005 77 76 3 12 980 692 13 828
2010 104 82 4 12 470 652 13 312
2020 101 76 4 7 900 608 8 689
2030 98 74 4 3 020 630 3 826
2040 330
2050 65

Även kostnaderna för tilläggspensioner i form efterlevandepensionav
förväntas kraftigt minska tiden.att över Detta har sin huvudsakliga för-
klaring i antalet änkor med änkepensionatt från tilläggspensioneringen

efterhand. Särskilt kraftigavtar denna minskningär från år 2010 och
därefter. Kostnaderna för bampensioneringen förväntas däremot vara
relativt konstant under tidsperioden 2000-2030. På be-sättsamma som
träffande kostnaderna för folkpensioneringen beräknas kostnaderna för
tilläggspension i form inledande omställningspension ha fördubb-av att

årlats 2030 jämfört årmed 2000. Detta har bl.a. sin förklaring i möj-att
ligheten bevilja änkepension medatt stöd övergångsreglema avtagitav

Ävenkraftigt vid förstnämnda tidpunkt. kostnaderna för den förlängda
omställningspensionen kommer öka inte i omfattningänatt om samma

kostnaderna för Överlagden inledande omställningspensionen.som
beräknas kostnaderna för såväl inledande förlängd omställningspen-som
sion högst under årenatt 2010-2020. Detta har bl.a. sin förkla-vara som
ring i demografiska faktorer tilläven det reformerade efterle-attmen
vandepensionssystemet då beräknas ha kommit i fullfunktion.

I tabell 3.28 redovisas de uppskattade sammanlagda folkpensions- och
tilläggspensionskostnadema enligt nuvarande regler.
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Tabell 3.28 Uppskattade sammanlagda folkpensions- tilläggspensions-och
Årsnivåkostnader enligt nuvarande regler, milj.kr i decemberbrutto.

årrespektive beräknat i 1998 års basbelopp

År Änke-Inledande Förlängd Särskild SummaBarn-
omställ- omställ- efterle- pension pension
nings- nings- Vande-
pension pension pension

1997 94 164 4 11775 913 12 950
2000 115 197 5 12512 942 13 771
2005 166 224 6 13 151 997 14 544
2010 224 241 8 56512 939 13 977
2020 217 224 8 7 925 9877 251
2030 211 219 8 3 025 908 4 371
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4 Det reformerade ålderspensions-
systemet

4. 1 Inledning

Regeringen överlämnade den 28 april 1994 propositionen
1993/94:25O Reformering det allmänna pensionssystemet till riks-av
dagen. Förslaget innehöll riktlinjer för hur reforrnerat pensions-ett

övergångsreglerochsystem till sådant skulleett kunna utfor-system
Förslagen byggdemas. överenskommelse träffats i Pen-en som

sionsarbetsgruppen och redovisats i betänkandet Reformeratsom
pensionssystem SOU 1994:20, samtidigt förslagen i vissa delarsom

reviderade med hänsyn tillvar synpunkter framförts undersom re-
missbehandlingen detta betänkande. I beredningenav propositio-av

deltog företrädare för de dåvarandenen regeringspartierna och social-
demokraterna, samtliga ställde sig bakom propositionen.som Prin-
cippropositionen innebar vissa frågor lämnadesatt för lösasöppna att
under det fortsatta beredningsarbetet. Propositionen innehöll inte
heller några författningsförslag.

Riksdagen godkände beslut den 8 juni 1994 förslagetgenom om
riktlinjer för reformerad ålderspensionering ien enlighet med social-
försäkringsutskottets betänkande bet. 1993/94:SfU24, rskr.
1993/94:439. I utskottsbetänkandet tillstyrktes med vissa förtydli-
ganden regeringens proposition samtidigt utskottet ettsom par
punkter föreslog vissa tillkännagivanden.

Den 23 juni 1994 tillsattes arbetsgrupp inom Socialdeparte-en
benämnd Genomförandegruppen,mentet, med företrädare för de par-

tier ställt sig bakom de riktlinjerna.som Genomförandegrup-antagna
fick i uppdrag medverka vid denpen att fortsatta beredningen och att

vårda överenskommelsen. Den fortsatta beredningen har därefter i
huvudsak skett inom Socialdepartementet och Genomförandegruppen
har kontinuerligt informerats och tagit ställning till olika frågorom

uppkommit.som
Vissa resultat det fortsatta arbetet med pensionsreformenav redo-

visades i juni 1995 i departementspromemorian Reformerat pensions-
lag inkomstgrundadsystem ålderspensionom Ds 1995:41.- m.m.

Promemorian innehöll konkreta förslag till utformning den in-av
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ålderspensionen.komstgrundande förslagetReglerna skulle enligt
införas i inkomstgrundad ålderspension.lag läm-Härutöveren omny

Övergångsbestämmelserförslag tillnades reforme-och förslag till hur
pensionsrätt skallrad beräknas fastställas janua-och för tid före den l

1997. Dessa bestämmelser föreslogs särskildbli i lagupptagna en
införande lagen ålderspension.inkomstgrundadavom om

Ds 1995:41 innehöll emellertid inte förslag till lösningar samtli-av
frågorde tidigare lämnats princippropositionen.i Re-öppnaga som

sultatet fortsattade diskussionerna frågor redovisades ii dessaav
departementspromemorian Lag inkomstgrundad ålderspensionom -

frågorfinansiellavissa Ds 1997:67. promemorian behandlasIm.m.
frågor uppkommit till följd vissaäven remissbehandlingensom av av

förslag i 1995:41.Ds Ds 1997:67 har därefter remissbehandlats och
har tillsammans med övriga lagrå-förslag i Ds 1995:41 granskats av

Frågordet. grundtryggheten i det refomierade pensionssystemetom
behandlats särskilthar och förslagen i idenna del har presenterats

departementspromemorian Garantipension samordningsfrågor,och
1997:66.Ds I denna har upptagits förslag garantipen-m.m. om en

sion delvis avviker från förslagde förelagts riksdagen isom som
Ävenårprincippropositionen 1994. denna promemoria har remissbe-

handlats granskats lagrådet.och av
Regeringen lade den 2 april 1998 fram propositionema

1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, 1997/982152samtm.m.
Garantipension, till riksdagen. Förslagen, har utarbetats im.m. som
samråd med Genomförandegruppen, påbaserades bl.a. de ovan
nämnda departementspromemorioma Ds 1995:29 Vissaävensamt
frågor avseende allmänna egenavgifter, Ds 1995:55 Utvidgad avgifts-

ålderspensionskyldighet vad AP-fondenDs 1998:7 ochavser m.m.,
ålderspensionssystemetdet reforrnerade utredningsbetänkandetsamt

premiepensionLag SOU 1997:131.om
På grundval de regeringen framlagda propositionema antogav av

riksdagen den 8 juni 1998 bl.a. lagen 1998:674 inkomstgrundadom
ålderspension och lagen 1998:675 införande lagenom av
1998:674 inkomstgrundad ålderspension lagen 1998:702samtom

garantipension. Lagen införande inkomstgrundadlagenom om av om
ålderspension träder i kraft den januari1 1999. gäller förDetsamma
vissa bestämmelser i lagen såsominkomstgrundad ålderspension,om
bestämmelserna intjänande och fastställande pensionsrätt. Be-om av
stämmelser ålderspension sådanoch utbetalninguttagom av av pen-
sion emellertidskall träda i kraft först den januari Vid1 2001. samma
tidpunkt skall lagen garantipension träda i kraft.om
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4.2 Huvuddragen ålders-i det reformerade

pensionssystemet

4.2.1 Inkomstrelaterad ålderspension

Grundläggande principer

Ett offentligt och obligatoriskt pensionssystem fortsätt-skall även
ningsvis grunden för denutgöra enskildes syftepensionsskydd. Ett
med reformen skapa frånär andra socialförsäkringsgrenaratt ett av-

ålderspensionssystem.inkomstgrundatskilt Detta skall i högre grad
det nuvarande försäkringsmässigtän uppbyggt meningeni denvara
förmånema skall de avgifter betalas in. Systemetatt motsvara som

såledesskall avgiftsbaserat i stället för förmånsbaserat.vara
reformerade ålderspensionssystemetDet bygger livsinkomst-

principen, dvs. pensionen baseras på inkomster under hela förvärvsli-
Någon motsvarighet till den åldersgräns finns i ATP-vet. övre som

såledesskall inte finnas. Tillgodoräknad pensionsrättsystemet grun-
dar sig huvudsakligen den pensionsgrundande inkomsten. Förtids-

vård småpension, barn, plikttjänstgöring studie-och studier medav
medel kan emellertid enligt särskilda ocksåregler pensions-grunda
rätt.

Värdet pensionsrätten skall med den avgiftöverensstämmaav som
Tillgodoräknad pensionsrätt ålderspensions-och avgiften tilltas ut.

skall 18,5utgöra % de inkomster och belopp grundarsystemet av som
pensionsrätt, pensionsunderlaget. Därav skall 16 procentenheter till-
godoräknas inom fördelningssystem och resterande 2,5 inomett ett
premiepensionssystem. Nivån på ålderspensioneringenavgiften till är

utgångspunktfastlagd med i den kompensationsnivå förhållandei till
försäkrades förvärvsinkomsterden under livet ärsystemet avsettsom

tillsammans med den försäkringsmässiga risk beror denatt ge avsom
förväntade livslängden bland de försäkrade. pensionsav-Genom att
giften fastställs dessa fårgrunder den i ökad utsträckning karaktär

försäkringspremie samtidigt det skatteinnehållets.k. i avgiftenav som
reduceras. avgiftDen lagts fast i samband med beslutet attsom nu
reformera pensionssystemet skall långgälla sikt inteoch skalläven

dåbehöva höjas de demografiska påfrestningarna i börjanökar av
sekel.nästa

årligaDen pensionen från fördelningssystemet beräknas grund-
val tillgodoräknade pensionsrätter, pensionsbehåll-av summan av
ningen, delad med delningstal. Värdet intjänade pensionsför-ett av
måner utgåendeoch pensioner skall inte i dag enbart infla-som vara
tionsskyddade skall kopplade till inkom-även den allmännautan vara
stutvecklingen i samhället. årligaDen ålderspensionens storlek skall
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också påverkas förändringar i den genomsnittliga livslängden.av På
detta kommersätt det framtida pensionssystemet i finansiellt hänse-
ende robust i förhållandeatt till variationer i devara samhällsekono-
miska förutsättningarna och till den förväntade fortsatta höjningen av
medellivslängden.

Beräkningen pensioner från premiepensionssystemetav skall ske
med tillämpning principer allmäntär vedertagna inomav privatsom
livförsäkring.

Den inkomstgrundade pensionen skall kompletteras med grund-ett
skydd i form garantipension för dem haft ingaav eller lågaen som
förvärvsinkomster. Grundskyddet skall finansieras med allmänna
skattemedel och skall skattepliktigt.vara

Det reformerade skall införassystemet successivt. Personer födda
åren 1938-1953 skall få ålderspensionsin beräknad med ökat antalett
tjugondelar enligt reformerade regler och resterande del enligt nuva-
rande regler. Personer födda år 1954 eller kommer få helaattsenare

ålderspensionsin enligt reformerade regler.

Pensionsgrundande inkomster och pensionsgrundande belopp

De förvärvsinkomster och sociala ersättningar vid sjukdom, arbets-
löshet, föräldraledighet enligt dagens regler pensions-m.m. ärsom
grundande skall det också i det reformeradevara Därutöversystemet.
skall i vissa fall fiktiva inkomster pensionsgrundande, s.k.vara pen-
sionsgrundande belopp.

Av de riksdagen den 8 juni 1994av riktlinjerna för detantagna
reformerade ålderspensionssystemet framgår med sjukbi-att personer
drag eller förtidspension skall ålderspensionsrätt inom det refor-ges

ålderspensionssystemet.merade I den proposition låg till grundsom
för detta riksdagsbeslut prop 1993/942250 gjorde dåvarandeden
regeringen bedömningen förtidspensioneringenatt måste förändras

följd ålderspensionsreformen.som en Utformningenav det framti-av
da förtidspensionssystemet har behandlats i propositionen
1997/982111 Reformerad förtidspension, överlämnades tillm.m. som
riksdagen den 12 1998. Förslagen, skallmars träda i kraft den 1som
januari 2001, riksdagenantogs beslut denav 15 maj 1998.genom
Arbetet med den närmare utformningen regler för ersättning vidav
långvarig medicinskt grundad arbetsoförmåga pågår för närvarande
inom Socialdepartementet. Däri ingår bl.a. frågan ålderspen-hurom
sionsrätt skall tillgodoräknas för förtidspensionärer fr.o.m. år 2001.

De regler föreslagits i propositionensom 1997/982151 och som
antagits riksdagen gäller tillgodoräknande ålderspensionsrättav förav
förtidspensionärer för tiden fram till dess refonnerat förtidspen-att ett
sionssystem träder i kraft. Under denna tid skall försäkrade, som en-
ligt reglerna i lagen 1962:381 allmän försäkring AFL uppbärom
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förtidspension formi tilläggspension påberäknad grundvalav av
antagandepoäng, vid beräkningen ålderspension i det reformeradeav
pensionssystemet tillgodoräknas för årvarje särskilt pensions-ett
grundande belopp baserat fiktiv inkomst antagandeinkomsten

årsfram 64 ålder.t.o.m
Pensionsgrundande belopp ocksåskall beräknas för föräldrar med

små barn. Föräldrapenningen, liksom sjukpenningen, kompenserar
inte hela inkomstbortfallet under den tid föräldern hemma medär
barnet. Det kan också tänkas småbarnsföräldrar under vissa perio-att
der har lägre inkomster bl.a. på grund de väljer arbeta deltidatt attav

fåför tid för barnen. För kompenseraatt i pensionshänseendeattmer
för det inkomstbortfall föräldern därvid får vidkännas skallsom pen-

barnårsionsrätt för kunna tillgodoräknas. Sådan pensionsrätt skall
kunna tillgodoräknas fr.o.m. det år barnet föds året före årdett.o.m.

fyllerbarnet fyra eller, barnet fött någonunder månadernaärom av
juli december, fr.o.m. det år barnet fyller år året före årdetett t.o.m.-

Ävenbarnet fyller år.fem den försäkrade får fler barn under den-om
fyraårsperiod kan pensionsrätt tillgodoräknas endast för bam.na ett
Det pensionsgrundande beloppet för barnår skall utgöras ettav

visst beräknat tilläggsätt till förälderns pensionsgrundande inkomst.
Denna s.k. fiktiva inkomst beräknas enligt det alternativa be-treav
räkningssätt i det enskilda fallet förmånligadet utfallet.som mestger

tvåEnligt de första beräknassätten utfyllnad till antingen denen en-
skildes pensionsgrundande inkomst året före barnets födelse eller till
75 % den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten för allaav
försäkrade 65 årsunder ålder. Enligt det tredje beräkningssättet utgörs
den fiktiva inkomsten för alla försäkrade enhetligt beloppettav mot-
svarande inkomstbasbelopp.ett

Pensionsgrundande belopp ocksåskall beräknas för dem full-som
gjort grundutbildning inom totalförsvaret. såvälDetta gäller värnplikt

civilplikt och allmän tjänsteplikt. Det pensionsgrundande belop-som
skall beräknas dag och uppgå tillpet 50 denper procent av genom-

snittliga pensionsgrundande inkomsten för alla försäkrade årunder 65
för vilka det fastställts sådan inkomst, delat med 365.

För pensionsrätt för barnår ochatt plikttjänstgöring de facto skall
upphov till utbetalning pension måste försäkradeden hage av upp-

fyllt det s.k. förvärvsvillkoret. För förvärvsvillkoret skallatt vara upp-
fyllt krävs det för den försäkrade skallatt ha tillgodoräknats pen-
sionsgrundande inkomster varmed likställs pensionsgrundande be-
lopp för förtidspensionärers antagandeinkomster för ettvartsom av

årfem uppgått till minst två gånger visst belopp. Beloppet skall förett
år årföre 2001 det förhöjda prisbasbeloppet.motsvara tid därefterFör
skall det inkomstbasbeloppet. Så längemotsvara den försäkrade inte
uppfyller förvärvsvillkoret blir pensionsrättigheterna latenta. Vid
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bedömningen förvärvsvillkoret uppfyllt eller inteärav skallom be-
aktas sådanendast pensionsgrundande inkomst fastställts senastsom

år dådet den försäkrade fyller år.70
Pensionsarbetsgruppens förslag innebar perioderäven studieratt av

skulle pensionsrätt. Enligt detta förslag, utgångs-ge ävensom var
punkten för regeringens förslag i princippropositionen, skulle studie-
bidraget inom studiemedelssystemet skattepliktigtgöras och pen-
sionsgrundande. Den tekniska utformningen ordning sådanförav en
pensionsrätt borde dock enligt regeringens bedömning beredas vidare.
Socialförsäkringsutskottet betonade i sitt betänkande bet.
1993/94:SfU 24, rskr. 1993/94:439 avseende princippropositionen att
storleken den pensionsrätt följer Pensionsarbetsgruppensav som av
förslag välär avvägd och instämde i regeringens bedömning dennaatt
nivå bör ligga till grund för den utformningennärmare reglerna förav
tillgodoräknande pensionsrätt för studier.av

I regeringens proposition 1997/981151 framhålls pensionsrättatt
för studier med studiemedel skall kunna tillgodoräknas inom ramen
för det reformerade pensionssystemet fr.o.m. år Frågan1995. denom

utformningennärmare pensionsrätt för studier med studiemedelav
bör dock enligt regeringen behandlas i samband med beredningen av
refonneringen studiestödssystemet.av

Årlig pensionsrätt

Pensionsgrundande inkomst skall fastställas endast under förutsätt-
ning den försäkrades inkomsteratt anställning och förvärvs-av annat
arbete före avdrag för allmän pensionsavgift sammanlagt uppgår till
minst 24 % prisbasbeloppet enligt AFL. Skäletav till detta deär att

har enbart inkomster understigandesom denna nivå inte skyldigaär
självdeklaration.att Har försäkradavge emellertid kommit ien upp

inkomst överstiger 24 % basbeloppeten skallsom pensionsrättav
beräknas frånredan den första kronan. Någon motsvarande begräns-
ning skall inte finnas för fastställande pensionsgrundande belopp.av
Vid fastställande pensionsgrundande inkomst skall vidareav be-ett
lopp avräknas den allmännamotsvarar pensionsavgiftensom som
fastställs med ledning årligaden taxeringen till statlig inkomst-av
skatt.

Vid beräkningen pensionsgrundande inkomst gällerav inom ATP-
inkomstersystemet överstigandeatt det s.k. förrnånstaket 7,5om

förhöjda prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
inte skall beaktas. Inkomster under år överstiger denna nivåettsom

således inte något tillskott i pensionsrättshänseende.ger Det skall
i detäven reformerade ålderspensionssystemet finnas tak, ovanförett

vilket pensionsrätt inte skall kunna tjänas in. Detta tak
intjänandetaket kommer initialt sammanfalla förmånstaketmedatt
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inom ATP-systemet, dvs. den enskildes pensionsgrun-summan av
dande inkomster skall högst kunna uppgå till 7,5 förhöjda prisbasbe-
lopp. årFr.0.m. 2001 skall taket 7,5 inkomstbasbelopp,motsvara
vilket innebär det inte längre kommer följaatt prisutvecklingenatt

i stället den allmänna inkomstu tvecklingen.utan
årFör varje det för försäkrad fastställs pensionsgrundandesom en

inkomst eller pensionsgrundande belopp ocksåskall pensionsrätt fast-
ställas. Pensionsrätten skall baseras på pensionsunderlaget, dvs.

den fastställda pensionsgrundande inkomsten och de fast-summan av
ställda pensionsgrundande beloppen. Pensionsrätten skall utgöra
18,5 % pensionsunderlaget och delas mellan fördelningssys-av upp

och premiepensionssystemet.temet Enligt de riktlinjer fastställ-som
des riksdagen den 8 juni 1994 skulle 16,5 procentenheter tillgodo-av

fördelningssystemeträknas i inkomstpension och 2 procentenheter i
premiepensionssystemet premiepension. Detta skall för årengälla
1995-1998 för vilken tid premiepensionsrätt tillgodoräknas enbart
för förvärvsinkomster och inte på pensionsgrundande belopp. Fr.0.m.
år 1999 skall emellertid 16 procentenheter i stället för 16,5 utgöra
pensionsrätt för inkomstpension och 2,5 procentenheter pensionsrätt
för premiepension.

F örde lningssystemet

Den ackumulerade pensionsrätten för inkomstpension indivi-utgör
dens pensionsbehållning. I regel förflyter lång fråntid det pensio-att

har tjänats in till dess pension faller Värdet intjänadnen ut. av pen-
sionsrätt behöver därför räknas för hänsyn vid beräkningenattom av
pensionens storlek skall kunna till förändringar i allmännadentas
pris- och inkomstnivån. Den för inkomstpension registrerade pen-
sionsbehållningen skall denna anledning årligen räknas medav om
den relativa förändringen i index följer den årliga inkomstut-ett som
vecklingen i samhället inkomstindex. Vidare skall pensionsbehåll-
ningen efter de avlidit arvsvinster fördelas blandpersoner som
kvarlevande i ålder de avlidna avdrag förgörassamma samtsom
förvaltningskostnader.

årligaDen inkomstpensionen inom fördelningssystemet beräknas
pensionsbehållningen vidatt pensioneringstidpunkten divide-genom

med visst tal, det s.k. delningstalet.ett Delningstalet återspeglarras
den återståendegenomsnittliga livslängden vid ålderden pensionen
börjar lyftas enligt aktuell befolkningsstatistik. Beräkningen del-av
ningstalet beaktar också viss framtida tillväxt förnormen följ-en
samhetsindexering, vilket innebär pensionären får högre be-att en
gynnelsepension pensionenän i stället successivt skulle ha räknatsom

med hänsyn till den totala tillväxten för år.varjeom
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Uttag inkomstpensionav

Uttag ålderspension från fördelningssystemet skall kunnaav göras
tidigast fr.0.m månadden den försäkrade fyller år61 dåoch med hel,

fjärdedels, halv eller fjärdedelstre pension. Vid viden uttag en senare
tidpunkt pensionenväxer enligt försäkringsmässiga principer för

månadvarje den lämnas outtagen.
De pensioner betalas från fördelningssystemet skall följ-utsom

samhetsindexeras. Följsamhetsindexeringen innebär inkomstpen-att
sionen inte skall räknas med hela förändringen i inkomstindexom

med denna förändringutan minskad med den uppräkning redansom
tillgodoräknats i delningstalet. Det innebär årligaden realaatt om
tillväxten framöver uppgår till nivå den s.k. skallsamma som normen
inkomstpensionen räknas med prisutvecklingen. Om den realaom
tillväxten blir fårstörre pensionären, priskompensation,utöver ett
visst påslag inkomstpensionen. Vid lägre tillväxt juste-än normen

inkomstpensionen ned realt vilket innebärras pensionärensett, att
inte kompenseras fullt för prisutvecklingen.ut

Norrnen för följsamhetsindexering inkomstpension har fast-av
ställts till 1,6. Skälen bakom valet har bl.a. varit det,attav norm mot
bakgrund den osäkerhet råderstora den framtida tillväx-av som om

viktigt pensionssystemetärten, utfonnasatt så det fungerar iävenatt
situation långvarigtmed låg tillväxt. Dettaen har föranlett vissen

försiktighet i valet normhöjd. Följsamhetsindexeringen innebärav
pensionemas reala värdeatt reduceras vid tillväxt lägreär änen som

samtidigt löntagarna erhåller vissnormen standardförbättring.som en
sådanEn utveckling under längre tidsperiod skulle kunna väckaen

kompensationskrav sikt skulle kunna pensionssyste-äventyrasom
finansiella stabilitet. Medmets lägre mildras de nämnda effek-norm

tema.

Premiepensionssystemet

Premiepensionssystemet innebär de medel fast-att motsvararsom
ställd pensionsrätt för premiepension fonderas. Den enskilde har
möjlighet själv bestämma förvaltningenatt de medel fon-om av som
deras för dennes räkning. Pensionens storlek beroendeär värdeut-av
vecklingen på de fonderade medlen.

Försäkringsfunktionen skall handhas statligt bolag: Premie-ettav
pensionsmyndigheten. Premiepensionsmyndigheten skall för varje
pensionssparare föra premiepensionskontoett visar utvecklingensom

pensionsspararens tillgodohavande iav premiepensionssystemet.
Myndigheten skall också för den tillfälliga förvaltningenansvara av
avgiftsmedel tills de förs till förvaltningöver i den fond som pen-
sionsspararen har valt. Om pensionsspararen inte någotanmäler val
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fond inom viss tid skall medlen föras till Premiesparfondenav över
inom Allmänna pensionsfonden.

Premiepension får tidigast fr.o.m. den månad dåtas pensionsspa-ut
fyller år.61 Pensionen skall livsvarigt, pensionsutta-raren utges men

får begränsas till fjärdedelar,get hälften elleratt fjärdedeltreavse en
pensionen. Eftersom försäkringen för premiepension skallav vara

uppbyggd fondförsäkring gäller grundaltemativ till-som en attsom
godohavandet pensionssparamas premiepensionskonton skall vara
placerat i värdepappersfonder underäven pensionstiden. inne-Detta
bär emellertid månatligade utbetalningarnaatt varierar i storlek med
förändringar i fondandelama. Detta kan innebära otrygghet fören
många försäkrade. Premiepensionsmyndigheten skall därför tillhan-
dahålla traditionell livränteförsäkring pensionsspa-en garanterarsom

livslång utbetalning fast månadsbelopp. Vid övergångenraren ettav
till sådan försäkring övertar myndigheten den finansiella riskenen för

tillgångarde tillgodohavandetmotsvarar pensionsspararenssom
premiepensionskonto.

Inom premiepensionssystemet skall det också finnas möjlighet för
den enskilde välja efterlevandeskyddatt såvälett under den för-
värvsaktiva tiden under pensionstiden se vidare avsnitt 4.2.4.som

Överföring premiepensionsrättav

En make skall till den andre maken kunna överföra pensionsrätt som
tjänats in i premiepensionssystemet. Endast pensionsrätt för premie-
pension tjänats in Överföringenunder äktenskapet kan överföras.som
skall frivillig och ske fortlöpande år från år och omfatta helavara den
pensionsrätt för premiepension Över-har tjänats året.undersom
föringen premiepension skall inte påverka tillav garantipen-rätten
sion. Garantipensionen skall alltså beräknas någon överföringsom om
inte har skett.

Avgift till ålderspensionssystemet

Den pensionsrätt för år tillgodoräknas i det reformeradeettsom pen-
sionssystemet såledesutgör 18,5 % faktiska och fiktiva inkomsterav

till intjänandetaket. Motsvarande belopp skall betalas inupp till pen-
sionssystemet. Samtliga inkomstslag pensionsrätt ocksåskallsom ger

avgiftsgrundande. Detta innebär fr.o.m. inkomståretvara att staten
1999 skall betala avgifter till ålderspensionssystemet för samtliga
pensionsgrundande socialförsäkrings- och arbetslöshetsersättningar

och pensionsgrundande belopp det kan tillgodoräknasm.m. som pen-
sionsrätt eller pensionspoäng för. Avgiften benämns ålderspen-statlig
sionsavgift.
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Allmän pensionsavgift skall betalas den enskilde och skall be-av
räknas underlag består inkomst anställning och in-ett som av av
komst förvärvsarbete. Avgiften för närvarande deannat tasav ut
inkomstdelar inte överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Densom
allmänna pensionsavgiften skall åremellertid fr.o.m. 1999 dras vidav
beräkningen den pensionsgrundande inkomsten, vilket innebär attav

pensionsgrundande inkomst 7,5 förhöjda prisbasbeloppen om svarar
bruttoinkomst 8,06 förhöjda prisbasbelopp. Inkomsttaketmot en om

skall i fortsättningen uttryckas i bruttoinkomst.termer av
Socialavgift enligt lagen 1981:691 socialavgiftertas ut om

SAL. Avgifterna i form arbetsgivaravgift eller egenavgift.tas ut av
Arbetsgivaravgifter beräknas på underlag består hela löne-ett som av

och andra skattepliktiga fönnåner arbetsgivarensumman utger.som
Egenavgifter betalas främst den bedriver näringsverksamhet,av som
dvs. egenföretagare, och beräknas på bestårunderlag in-ett som av
komst förvärvsarbete.annatav

Det totala avgifter ålderspensionerför uppgåskall tilluttaget av
18,5 % den pensionsgrundande inkomsten och skall till hälftenav

allmänutgöras pensionsavgift till ålderspen-och hälftenav en av en
sionsavgift arbetsgivaravgift eller egenavgift enligttas utsom som en
SAL. Den höjning den nuvarande allmänna pensionsavgiftenav som
erfordras skall kompenseras åtgärdermed inom skattesystemets ram.
I avvaktan resultatet den fortsatta beredningen sådanhurav av en
kompensation skall genomföras skall det nuvarande avgiftsuttaget i
form allmän pensionsavgift 6,95 ålderspensionsavgift% ochav om

6,40 bibehållas% årför 1999.om

4.2.2 Garantipensionssystemet

I det reformerade skall finnas grundskydd i formsystemet ett av en
garantipension. Bestämmelser härom finns i lagen 1998:702 om
garantipension. Denna förmån skall nuvarande folkpensionersätta
och pensionstillskott. Det särskilda förgrundavdraget pensionärer
skall slopas och pensionsinkomster kommer därmed bli beskattadeatt
enligt regler gäller för förvärvsinkomster.samma som

Garantipension skall fr.o.m. års65 ålder tillutges personer som
inte har tjänat till inkomstgrundad ålderspensionrätt eller harsom
tjänat in låg sådan.endast Berättigade till garantipension skall vara

födda år 1938är eller tidigare, årsklasserdvs. depersoner som som
omfattas det reformerade ålderspensionssystemet.av

Garantipension beräknas utifrån basnivå gånger2,13 pris-en om
basbeloppet för ensamstående pensionär. Basnivån avräknas krona för
krona inkomstgrundad ålderspension gångermot till 1,26 pris-upp
basbeloppet. För inkomstdelar 1,26 gånger prisbasbeloppetöver sker
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avräkning med belopp giftmotsvarande dessa. För48 %ett av en
basnivån gångerpensionär 1,90 inkomstgrun-prisbasbeloppet. Förär

basnivåndad pension till gånger1,14 prisbasbeloppet avtrappasupp
100 %. Inkomstdelar nivåmed denna till 48 % vidbeaktasöver av-

räkningen.
ålders-Garantipensionen skall räknas inkomstgrundadedenmotav

Avräkningpensionen. skall vidare efterlevandepension igöras mot
övergångsvisform utgiven från vissänkepension ATP och ut-av

ländsk pension. Tjänstepensioner skall inte beräkningbeaktas vid av
garantipension.

Garantipension skall i princip avräknas såväl inkomstpensionmot
premiepension. Vid beräkningen faktiskaskall emellertid densom

premiepensionen inte beaktas, i skall inkomstpensionenställetutan
såräknas den vad skulle ha helaatt motsvarar utgettsupp som om

pensionsrätten 18,5 % pensionsunderlaget för mellangenera-om av
tionen aktuellt antal tjugondelar, avsnitt 4.2.3 hade utgjort grundse

pension.för denna
till garantipensionRätt inträder årsfr.o.m 65 ålder. enskil-Om den

de gjort hel eller årsdelar inkomstgrundad 65pension föreuttag av av
ålder skall alltid, vid beräkning utgångspunktengarantipension,av

den inkomstgrundade pension sådanskulle betalatshavara som om
pension hade börjat vid 65 års ålder. enskildes faktiskaDentas ut
pensionsålder betydelse in-det gäller behandlingenär närutan av

ålderspensionkomstgrundad förhållandei garanti-till avräkningen av
pensionen.

Garantipensionens storlek skall försäkringstid.beroendevara av
försäkringstidSom räknas bl.a. tid folk-under vilken varitpersonen

bokförd Sverige.i Garantipension harskall endast till denutges som
försäkringstidtillgodoräknats för år.garantipension minst treen om

För till oavkortad garantipension års försäkrings-skall krävasrätt 40
tid. Försäkringstid kan tillgodoräknas åldernden försäkrade inär är

år.25-64 Som intjänandetid skall få tiddock tillgodoräknas även
års16 åldermellan och 24 pensionsgrundande inkomst ellerom pen-

sionsgrundande belopp för förtidspension då har tillgodoräknats med
minst inkomstbasbelopp år.ett per

Garantipension utbetalas endast till i Sverige.den bosattärsom
Garantipension kommer emellertid med hänsyn till i förord-reglerna
ningen EEG 1408/71 betalas inom EU/EES.även att utnr

4.2.3 Införandet reformerade reglerav

Införandet det reformerade pensionssystemet gradvisskall skeav
åldersgruppervissa får ålderspen-fortsättningsvis sinävenattgenom

sion beräknad helt eller delvis enligt nuvarande Pensionsbe-regler.
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rättigade födda årär 1954 eller kommersom omfattas fulltsenare att
det reformeradeut pensionssystemet.av Personer födda under åren

1935-1953, den s.k. mellangenerationen, skulle enligt de antagna
riktlinjerna få ålderspensionsin beräknad med successivt ökandeett
antal tjugondelar enligt det reformerade regler ochsystemets reste-
rande delar enligt det nuvarande Den beslutadesystemet. numera
1997 års budgetproposition, bet. 1996/97:SfU rskr. 1996/972126
ikraftträdandetidpunkten för reformen innebär emellertid detatt re-
fonnerade pensionssystemet kommer träda i kraft fyra åratt änsenare
vad Pensionsarbetsgruppen föreslog. Lagstiftningen avseende in-
komstgrundad ålderspension skall träda i kraft den l januari 1999 och
de första utbetalningarna skall äga den januari1 2001. Vid dennarum
tidpunkt skall lagenäven garantipension träda i kraft.om

Senareläggningen ikraftträdandetidpunktema har inneburitav för-
ändringar beträffande vilka åldersgrupper skall omfattas detsom av
reformerade pensionssystemets regler. De beslutade reglerna innebär

föddaatt årenär 1938-1953personer skallsom tillhöra den s.k. mel-
langenerationen. Det förhållandet födda årenatt 1935-1937personer
inte längre skall tillhöra mellangenerationen såledesoch inte skall
beröras det reformeradeav regler harsystemets emellertid inte inne-
burit någon förändring i den metod för infasning ursprungligensom
föreslagits. Personer födda årenär 1938-1953 såledesskallsom allt-
jämt få sin pension beräknad med successivt ökandeett antal tjugon-
delar enligt det Årsklassenreformerade regler.systemets 1938 kom-

alltså med denna metod förstamer årsklassatt tjäna in pensions-som
i deträtt reformerade med 4/20.systemet Pensionsrätten tillgodoräk-
därvid med 4/20 16 %nas pensionsunderlaget i fördelnings-av av

och med 4/2Osystemet 2,5 % pensionsunderlaget i premiepen-av av
sionssystemet.

Övergångsregleringen innebär det för försäkradeatt tillhörsom
mellangenerationen framöveräven måste parallellt registreras dels
pensionspoäng för ATP enligt nuvarande dels pensionsrättsystem,
inom det reformerade pensionssystemet. Reformerad pensionsrätt
skall härvid fastställas med beaktande kvotdelningen medanav pen-
sionspoäng i ATP registreras på vanligt och beaktandetsätt kvot-av
delningen sker först den årliganär pensionen beräknas vid pensione-
ringstidpunkten.

För alla omfattas de reformeradesom reglerna för inkomstgrun-av
dad ålderspension skall förvärvsinkomsteräven i förfluten tid,m.m.
dvs. före år 1999 då de reformerade reglerna träder i kraft, beaktas vid
beräkning pensionsrätt inom det reformeradeav Till grundsystemet.
för beräkningen pensionsgrundande inkomstav för förfluten tid skall
för årvarje fr.o.m. år 1960 ligga den ATP-poäng har registreratssom
för året med tillägg Förtidspensionärerpoäng.av tillgodoräknasen
ålderspensionsrätt grundval den registrerade pensionspoängen.av
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Pensionsgrundande belopp för barnår skall tillgodoräknas fr.o.m. år
1960. Pensionsrätt för studier och plikttjänstgöring skall emellertid
tillgodoräknas först fr.o.m. år 1995. Beräkningen pensionsgrun-av
dande belopp för bamår och plikttjänstgöring förskall förfluten tid i
princip frågagöras i beräkningsätt be-samma som om av samma
lopp för framtiden.

Personer födda 1937 eller tidigare skall fortsättningsvis fåäven
sin pension beräknad enligt nuvarande regler. Grundskyddet i det

ålderspensionssystemetnuvarande folkpension beräknad iutgörs av
40-delar inklusive de särskilda folkpensionsförmånema det sär-samt
skilda grundavdraget för pensionärer. Detta grundskydd skall i det
reformerade med beskattadersättassystemet garantipension. Fören

födda årär 1937 eller tidigare skall enligt depersoner som antagna
riktlinjerna särskild övergångsvis garantipension införas. Rege-en
ringen har särskild utredareutsett lämna förslag till konstruk-en att
tion sådan övergångsvis garantipension dir. 1997: 149.av en

detI nuvarande pensionssystemet tillgodoräknas pensionspoäng
endast för inkomster överstiger förhöjt prisbasbelopp. Lägreettsom
inkomster årunder kan kompenserassägasett folkpensionen.genom
När det gäller i mellangenerationen skall, vid beräkningenpersoner

den inkomstrelaterade pensionen baseras den försäk-ATP,av som
rade kompenseras för den folkpension skulle ha utgettssom om pen-
sionen hade utbetalats enligt ålderspensionssystem,nuvarande dock

inkomsterna under förhöjtatt prisbasbelopp skall kompenserasett
med den högre nivå folkpensionen uppgår till, dvs. 96 % pris-som av
basbeloppet för den ogift ochär 78,5 % belopp för densom av samma

Ävengift. detär gällernär årfödda 1937 ellersom ärpersoner som
tidigare bör folkpensionens grundbelopp läggas till delsom en av
tilläggspensionen för därvid erhålla vad faktiskt denatt in-ärsom
komstgrundade pensionen. De regler skall tillämpas försom personer
i mellangenerationen skall därför gälla i månmotsvarande föräven

inte kommer beröras det reformeradeattpersoner som systemetsav
regler.

Enligt nuvarande regler ingår i grundskyddet för pensionärer med
låg pension till bostadstilläggrätt till pensionärer BTP. Riksdagen

påhar grundval princippropositionen förutsatt särskilt tillav att ett
pensionärer riktat bostadsstöd kommer erforderligt iävenatt vara
framtiden. En motsvarighet till BTP skall således finnas fram-även

Det nuvarandeöver. för inkomstprövningsystemet det gäller BTPnär
har åren varit föremål för mycket kritik på grund regler-genom attav

bl.a. upplevs orättvisa svårbegripliga.och Flera utredningarna som
har i olika sammanhang förslag till förändringar BTP-presenterat av

Mot denna bakgrund harsystemet. regeringen särskild utreda-gett en
i uppdrag göra översyn föratt beräkning inkomstre systemeten av av
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vid prövning till bostadstilläggrätt för pensionärer Dir.av
1997:150.

4.2.4 Efterlevandeskyddet i premiepensionssystemet

Inom premiepensionssystemet har pensionsspararen möjlighet att
välja efterlevandeskydd. Det finns tvåett former efterlevande-av
skydd: för aktivtiden dvs. efterlevandeskyddett under dåtid den
försäkrade inte börjatännu uppbära ålderspension och förett pen-
sionstiden. Gemensamt för de båda formerna skyddet skallär be-att
kostas den försäkrade och alltså inte innebära någon kostnad förav de
pensionssparare avstår från skyddet skyddet skall kunnasom samt att
tecknas sådanaendast i situationer där det typiskt föreligger be-sett
hov efterlevandeskydd.ettav

Efterlevandeskyddet för aktivtiden innebär efterlevan-temporären
depension under fem år. Skyddet utformatär riskförsäk-som en ren
ring Bl.a. förutan viss hänsynsparmoment. skall kunna tillatt dentas
enskildes familjesituation har pensionsspararen två försäk-m.m.,
ringsbelopp välja mellan: basbeloppatt år under fem år,ett mot-per
svarande 3 000 kr månad, och två basbelopp år underca per per sam-

tid, motsvarande 6 000 kr månad. Kostnadenma för skyddetca per
dras fortlöpande från tillgodohavandet på pensionsspararens premie-
pensionskonto.

Skyddet skall i första hand kunna tecknas den har barnav som un-
der år20 och den gift ellerär registrerad enligt lagensom partner
1994:1117 registrerat partnerskap. När det gäller andraom sam-
manlevande gifta ochän registrerade tillämpas sammanle-partner ett
vandebegrepp ansluter till det används inom social-som som annars
försäkringen. Det skall således fråga ogiftavara om personer som
stadigvarande sammanbor och tidigare har varit gifta medsom var-
andra eller registrerade partner eller har eller har haft ellersom

barn tillsammans.väntar Det skall alltså inte kunna förekomma att
pensionsspararen bådehar make och sammanboende bådaen en som

berättigade till efterlevandeskydd.är
Efterlevandepension skall kunna betalas bara till inomut personer

den angivna kretsen. Pensionen skall alltså inte kunnanu bortstyras
till någon utomstående. Om det vid pensionsspararens död visar sig

han eller hon inte längreatt har någon sådan pensionsberättigad anhö-
rig, någonskall efterlevandepension alltså inte Inom kretsenutges. av
godtagna skall emellertidmottagare pensionsspararen kunna bestäm-

fritt fördelningen försäkringsersättningen.ma om av
För motverka riskerna föratt s.k. moturval med moturval menas
efterlevandeskyddet i förstaatt hand skulle efterfrågas sådanaav en-

skilda löper risk dö i förtidstor och alltsåatt utlösa efterlevande-som
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skyddet skall det huvudregel gälla karenstid år frånsom etten av
ansökan innan efterlevandeskyddet börjar gälla. Detta skall alltid
gälla pensionsspararen år60 vidär över ansökningstillfället. Omom
pensionsspararen däremot årunder 60är och ansökan inomgörs tre
månader från händelse medförde pensionsspararen bleven attsom
berättigad ansluta sig till skyddet,att inom månader frånt.ex. tre ett
barns födelse fråneller äktenskaps ingående, kan skyddet dockett
börja gälla redan vid månadsskiftet efter ansökan.

När det gäller efterlevandeskyddet för aktivtiden har det inte an-
erforderligt låta försäkringsskyddetsetts förfallaatt förbara kret-att

anhöriga växlar exempelvis så pensionsspararen skiljer sigsen av att
från den make gjorde skyddet kunde tecknas där-attsom men som

har bam under år20 hanemot ett avlider.när påDetta beror för-att
säkringsbeloppet fast och alltsåär inte beroende vilken mottagareav

beloppet finns.av som
Pensionsspararen skall fritt kunna sig efterlevandeskyddetavsäga

han inte längrenär det behövs. Under förhållandenallaatt skallanser
efterlevandeskyddet under aktivtiden upphöra gälla pensions-näratt

börjar sin premiepension.ta ut Han skall ispararen detta sammanhang
ha möjlighet tillöver det efterlevandeskyddatt gäller för den-som

period.na
För pensionstiden finns möjlighet teckna efterlevandeskyddatt ett

endast för makar, registrerade och sammanboende det slagpartner av
föreslagits avseende aktivtiden och förekommersom enligt ef-som

terlevandepensionsreglema i AFL. Makar eller motsvarande skall
således kunna skapa efterlevandeskydd förett varandra attgenom
minska sin pension. I detta hänseende har det inte nöd-egen ansetts
vändigt med efterlevandeävenatt barnta förmånstagare.som

Efterlevandeskyddet under pensionstiden innebär premiepen-att
sionen för pensionssparare räknas till gälla både hansen attom

och hans makes ellereget motsvarandes liv. Pensionen alltsåskall
så någonlänge demutges lever. Omräkningen innebär vidareav att

pensionsspararens ålderspension kommer såsänkas mycketegen att
behövs för tillgodohavandet hansatt ellersom hennes premiepen-av

sionsbehållning skall räcka bådaunder makamas livstid. Omräkning-
skall sågöras den ålderspensionenatten och efterlevandepen-egna

sionen blir lika stora.
Kostnaden för efterlevandeskyddet kommer således bero-att vara

ende den andra makens ålder. Ju den maken förhål-iav äryngre ena
lande till den andra och därmed längre han eller hon kan förväntas
överleva denne, desto reduceras den första ålders-makensmer egen
pension. Efterlevandeskyddet kan denna orsak inte flyttas överav

make eller motsvarande. Skyddet gälleren därför endastny om
pensionsspararen vid sin död gift ellerär sammanboende med samma

efterlevandeskyddetnär tecknades. Vidperson skilsmässasom o.d.
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kan pensionsspararens pension räknas till högrenyttegen ettom
belopp. Vid äktenskap ellernytt motsvarande kan slagsamma av
efterlevandeskydd gälla igen efter ansökan. Detta kräver emellertid en

omräkning. Pensionsspararen kan däremot andra skäl inteny av upp-
höra med efterlevandeskyddet under pensionstiden.

För minska riskerna för moturvalatt skall efterlevandeskyddet för
pensionstiden i princip kunna tecknas bara i samband med att pen-
sionsspararen för första gången börjar premiepension. Om äkten-ta ut
skapet eller motsvarande inleds skall det visserligen finnassenare, en
möjlighet då välja efterlevandeskydd, föratt den situationenmen

ettåriggäller karenstid.en
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5 EG-rätten

1 Inledning

Fr.o.m. den 1 januari 1995 Sverigeär medlem i Europeiska unionen
EU. Medlemskapet innebär bl.a. Europeiska gemenskapensatt EG:s
regler social trygghet skall tillämpas i Sverige. Sådanaom bestämmelser

social trygghet finns framför allt i rådetsom förordning EEG nr
1408/71 tillämpningen för socialom systemen trygghet anställda,av när
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenska-

Förordningen har antagits med stödpen. 51 i Romfördraget därart.av
rådet mandat enhälligt beslutagetts åtgärderatt inom den socialaom
trygghetens område nödvändigaär för genomföra fri rörlighetsom att
för arbetstagare. Till förordningen finns knuten tillämpningsförord-en
ning nr 574/72.

De grundläggande reglerna fria rörlighet finns i Rom-om personers
fördragets 48 gäller arbetstagareart. och 52 gällersom etable-art. som
ring. Personers fria rörlighet berörs också i flertal sekundära rättsak-ett

Den grundläggandeter. regleringen i fråga arbetstagares rätt attom
flytta mellan medlemsstaterna finns i förordningen EEG 1612/68nr av
den 16 oktober 1968 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenska-om
pen.

Förordningarna blev gällande i Sverige redan den 1 januari då1994
EES-avtalet trädde i kraft. Detta avtal gäller fortfarande i förhållande till
Island, Norge och Liechtenstein. Genom EES-avtalet blev Sverige för-
pliktigat införliva bl.a. EG-reglernaatt social trygghet i svensk lag-om
stiftning. Det skedde lagen 1992:1776 samordninggenom om av sys-

för social trygghettemen när flyttar inom det Europeiska eko-personer
nomiska samarbetsområdet EES. Den lagen upphävdes den 31 de-
cember 1994, då EG-förordningama fr.o.m. den 1 januari 1995 blev
direkt tillämpliga här i landet.

I det följande lämnas kortfattad beskrivning de grundläggandeen av
principerna i förordningen 1408/71 de regler särskilt berörsamt av som
förmåner till efterlevande. Vidare lämnas beskrivning förhållandeten av
mellan denna förordning och förordningen 1612/68 och de regler i den-

sistnämnda förordning förmånerna rör till efterlevande barn. Försom
utförlig beskrivning dessreglernaen imer dessa förordningar ochav
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effekter i Sverige kan hänvisas till betänkandet Social och EEStrygghet
1993:115.SOU

5.2 Förordning EEG 1408/71nr

Grundprinciper

Förordningen 1408/71 har till syfte områ-den sociala trygghetensatt
principende säkerställa fri rörlighet för Förordningenom personer.

gäller för anställda och egenföretagare eller har varit omfattadeärsom
lagstiftningen i eller flera medlemsländer medborgareoch ärettav som

i medlemsländerdessa eller flyktingarstatslösa eller ochärett av som
bosatta i medlemsland. Förordningen ocksågäller för familjemed-ett
lemmar och efterlevande till den angivna personkretsen.

förmånsslagDe omfattas förordningen i huvudsak social-ärsom av
försäkringsförmåner och s.k. familjeförmâner.

Reglerna i förordningen kan vila fem huvudprinciper,sägas näm-
ligen principen endast tillämplig lagstiftning, likabehandling-om en
sprincipen, sammanläggningsprincipen, exportabilitetsprincipen och
proratatemporis-principen.

endastPrincipen tillämplig lagstiftning innebär attom en personer
skall omfattas lagstiftningen i endast medlemsland. Som huvud-ettav
regel gäller anställd eller egenföretagare familjemed-och hansatt en -

omfattaslemmar skall lagstiftningen för social trygghet i det landav-
där utförs, oberoendearbetet arbetsgivaren bor eller arbetsgi-av var var

företag beläget. Regelsystemetär obligatoriskt och exklusivt,ärvarens
varför princip otillåtetdet i anställd eller egenföretagareär att en om-
fattas lands lagstiftning områ-den socialaän trygghetensettav mer
de.

Likabehandlingsprincipen innebär medborgare i medlemsstatatt en
inombosatta områdeär medlemsstats omfattasochsom en annan som

förordningen 1408/71 skall ha rättigheter skyldigheter iochav samma
fråga social trygghet och avgifter bosättningslandets med-om som egna
borgare. Principen förhindrar förmåndet för till vissrättt.ex. att en
ställs krav viss tids vistelse i landet för medborgare iattupp annan
medlemsstat skall likställas med landet medborgare.egna

Sammanläggningsprincipen har till syfte flyttar tillatt personer, som
fåreller arbete i medlemsstat, på gåinte grund därav skallen annan

miste rättigheter de tidigare tjänat in. innebär vissDen attom som en
tids försäkring, arbete eller bosättning i medlemsstat skallen anses som

den hade i sådanägt medlemsstat, kvalifikations-om rum en annan om
tid förutsättning för erhålla fönnånär viss i sistnämndadenatten en

En grundläggande förutsättning för sammanläggningsprincipensstaten.
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tillämpning det finnsär i fall någon försäkringstidatt e.d. i landetvart
lägga med.att samman

Exportabilitetsprinczjrøen innebär på området för social trygghet att
förmåner skall kunna betalas inom EU den berättiga-ut oavsett var som
de bosatt. Principenär kommer till uttryck i 10 i förordningen ochart.
gäller bl.a. kontantförrnåner utgår vid invaliditet ålderdomellersom
eller till efterlevande. Sådana kontantförmåner får inte minskas, ändras,
innehållas, dras eller konfiskeras med anledning den berättiga-attav
de bosatt i eller flyttarär till medlemsland det landett änannat ärsom
ansvarigt för betalningen.

Proratatemporis-princzpen denrätt grund flyttningger som av
till land inte har tjänatett annat till oavkortad förmånrätt atten er-
hålla så del förmånenstor intjänandetiden. Princi-av motsom svarar

tillämplighet inskränktär till sådana förmåner bygger in-pens som
tjänande, dvs. pensioner och i viss utsträckning påersättning grund av
arbetssjukdomar och arbetsolycksfall. En pensionstagare alltsåhar rätt
till proportionellt beräknad pension från och de länderen vart ett av

han tjänat pensionsrättsom

F amiljemedlemmar och efterlevande

Omfattade förordningen 1408/71 beskrivitsär, i förstaav som ovan,
hand anställda och egenföretagare. Viss tillkommer dockrätt fa-även
miljemedlemmar och efterlevande oberoende de själva med-ärav om
borgare i medlemsstat inom EU eller inte. familjemedlemMeden avses
enligt huvudregeln i f1 betraktasart. familjemed-en person som som
lem eller betecknas medlem hushållet i den lagstiftningsom som av
enligt vilken förmån På enligtutges. sätt lavgörsen samma art. g vem

efterlevandeär lagstiftningen i det land enligt vilken förmånensom av
Den för sin försörjningutges. huvudsakligen varit ekonomiskt be-som

roende avliden anställd eller egenföretagare skall emellertidav en anses
efterlevande detäven i den nationella lagen ställs krav påsom om upp

samboende någonför skall efterlevande.att anses som
fråga1 familjemedlemmar finns inte något krav de skallom att
bosatta i land den anställde eller egenföretagaren förvara samma som

förordningen skall tillämpligatt för dem. måsteDe dock bo inomvara
EU/EES.

Den tillkommerrätt familjemedlemmar och efterlevande medsom
tillämpning förordning 1408/71 begränsadär denav än rättmera som
den anställde eller egenföretagaren själv har. Farniljemedlemmar och
efterlevande har i princip inte någon självständig grundvalrätt av
förordningen. Den de harrätt i princip endast sikte på förmånertar var-
till de enligt den nationella lagstiftningen kan härleda frånsin rätt en
anställd eller egenföretagare, dvs. sådana förmåner kan tillutgessom
dem just i deras egenskap familjemedlem eller efterlevande. Förrnå-av
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enligt lands nationella lagstiftningett självständigner som utges som en
förmån kan omfattas förordningen 1408/71 enbarten person som av
såsom familjemedlem, och alltså inte förvärvsverksam i landet,ärsom
inte anspråk medgöra stöd förordningens bestämmelser.av

Familjemedlemmar och efterlevande torde emellertid i vissa avseen-
den kunna hävda långtgående till förmånersociala med stödrätten mer

förordningen 1612/68 se dennanärmare förordning i avsnittav om
5.3. Den till likabehandlingrätt aktualiseras med stöd dennasom av
förordning gäller emellertid såendast länge familjemedlemmen befin-

sig i land arbetstagaren eller egenföretagaren.ner samma som

F örmånerna

Enligt 4 gäller förordning 1408/71 all lagstiftningart. vissa angivnaom
för social trygghet, bl.a. förmåner ålderdom,systemen vidgrenar av

förmåner till efterlevande och farniljeförrnåner. Förmåner för social
hjälp omfattas emellertid inte förordningen regleras uteslutandeutanav

reglerna sociala förmåner i förordningen 1612/68. Gränsdrag-av om
ningen mellan social trygghet och social hjälp emellertid inte klar,är
vilket har föranlett problem i rättstillämpningen vad gäller olika icke
avgiftsfinansierade förmåner. Genom ändring förordningenen av
1408/71 förordningen EEG 1247/92 har emellertid i detta hänse-nr
ende gjorts tillägg enligt vadett kommer utveck-närmaresom, attsom
las i avsnitt 9.6 barnpension, har betydelse för konstruktionenom av

förmån.denna Enligt den nytillkomna 4.2 i förordningen 1408/71art. a
skall särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner, enligtutgessom an-

lagstiftning eller andra iän 4 eller intenan system art.som anges som
omfattas på grund bestämmelsen i 4.4 undantag för socialav art om
eller medicinsk hjälp, omfattas förordningen under vissa villkor. Ettav
sådant villkor fönnånenär tillägg tillatt utgör eller ersättning för sådana
förmåner omfattas 4.1. En förmån skallart.som av som nu avses an-
mälas och efter prövning och beslut rådet förtecknas i bilaga 2 tillav a
förordningen. konsekvensEn förmån förtecknas enligt dennaattav en
bilaga förmånenär enligt 10aatt undantagen frånär En för-art. export.
mån skall alltså uteslutande i bosättningslandetsom utgesnu avses om
detta lands lagstiftning inte medger fönnånenatt exporteras.

Förmåner till efterlevande regleras bl.a. i kapitel i förordningen,3 art.
44-51. Bestämmelserna gäller dock inte beräkning bampensioner,av

i stället regleras i kapitel Grundprincipen vid beräkningsom av pen-
sion enligt förordningens regler beslut skall fattasär med beaktandeatt

all lagstiftning den anställde har ornfattats Om lagstiftningenav som av.
i medlemsstat kräver försäkrings- eller bosättningstidatt vissen av
längd har fullgjorts för till pensionrätt skall föreligga, skall iatt den
utsträckning behövs beaktas försäkrings- eller bosättningsperiodersom
fullgjorda enligt medlemsstats lagstiftning samman-en annan
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läggningsprincipen. Det krävs dock försäkringstiden i det andraatt
medlemslandet uppgått till minst år för den skall beaktas.ett I 46att art.
och följande regleras sedan hur beräkningen pension skall skeav om
den anställde har omfattats två eller flera länders lagstiftning. Princi-av

pensionstagarenär elleratt hans efterlevandepen har tillrätt en propor-
tionellt beräknad pension från och de länder hanvart medett av som
tillämpning sammanläggningsregeln har tjänat in pensionsrättav s.k.
prorata-pension. För beräkna denna beräknasatt först det teoretiska
belopp skulle ha utbetalats den avlidne hadesom fullgjort samtligaom
försäkringsperioder i det medlemland för utbetalningensom svarar av
efterlevandepensionen. Om har arbetat årt.ex. 15 i Tysklanden person
och därefter 20 i Sverige han avlidernär skall det alltså beräknas en
efterlevandepension han arbetat år35 i Sverige. Däreftersom be-om
räknas det faktiska belopp skall med hänsyn till hurutges delsom stor

den totala försäkringstiden fullgjortsav i Sverige, dvs. i exempletsom
20 35 år. Detta den delär Sverige skallav för. En viktig regelsom svara

emellertid ocksåär den pensionsberättigadeatt alltid berättigad tillär en
förmån beräknad helt enligt nationella regler detta skulle leda till ettom
förmånligare resultat än pension beräknad enligt de redovisadeen nu
reglerna.

Förordningen 1408/71 innehåller också särskilda regler möjlig-om
heten minska förmån enligtatt kapitel Tillämpningen nationellaen av
regler, viss förmånatt skall minskasom med hänsyn tillen en annan
förmån slag, tillåts enligt förordningenav samma endast i vissa särskil-
da situationer. Det enligt förordningenär aldrig tillåtet minskaatt en
förmån beräknadär enligt den redovisadesom prorataregeln. Där-ovan

kan minskning förmånemot beräknadär enligt nationellaav en som
regler tillåtas i vissa fall för förhindra obefogadatt överlappningen av
pensioner. sådanEn situation är pension beräknad med stödom en av

framtida försäkringstidantagen sammanträffar med förmånen annan
beräknadär I dennasätt. situationsom förutsätts med-samma att

lernsländema skall kunna ingå bilaterala eller multilaterala avtal för att
förhindra gottskrivnaatt period i beaktande i flerasamma ländertas
samtidigt.

Förordningen 1408/71 skiljer mellan familjeförmåner i vidsträckt
mening och familjebidrag. Familjeförmånema innefattar således farnil-
jebidrag. Båda förmånertyperna avseddaär kompensation förav att ge
kostnader uppkommer för den har barn.som Utmärkande för fa-som
rniljebidragen deär utbetalas kontantatt och periodiskt på grund-samt
val antalet bam och deras ålder. Familjeförrnånerav övriga kontant-är
förmåner avseddaär täcka familjsatt utgifter.som Skillnaden mellanen
farniljeförrnåner och familjebidrag har någoninte betydelse närnumera
det gäller anställda, egenföretagare och arbetslösa eftersom reglerna är

för dessa förmåner ochgemensamma regleras i kapitel i förordning7
1408/71. Annorlunda förhåller det sig det gäller förmånernär till pen-
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bådasionärer eller till bam har förlorat eller för-föräldrarnasom en av
äldrarna. kapitel i förordningen förmåner förDet behandlarsom nu

kapitelaktuella 8 gäller enbart farniljebidrag och inte andragrupper - -
farniljeförmåner.typer av

Förmåner till efterlevande barn i i kapitelregleras 78-79 Förart.
innehåller förordningen, någradessa intenämntspersoner som ovan,

regler andra farniljefönnåner familjebidrag. inne-Dettaäntyperom av
familjeförmånerbär inte farniljebidrag och tilläratt utgessom som

efterlevande bam eller pensionärer nationellregleras uteslutande av
lagstiftning. farniljebidragSom och för-allmänt barnbidragt.ex.anses
längt barnbidrag studiebidrag. Bidragsförskott enligt densamt numera
upphävda lagen bidragsförskott utanförhar emellertid fallaansettsom
tillämpningsområdet för förordningen 1408/71. gäller, enligt vadDetta

i förarbetenauttalas till den nuvarande lagen 1996:1030som om un-
derhållsstöd det underhållsstöd fr.o.m. februariden l 1997även som

bidragsförskottet. förmånerDessa torde i stället omfattas för-ersatt av
1612/68ordningen se vidare avsnitt 5.3.

Reglerna i 78 farniljebidrag till efterlevande barn gäller inteart. om
bara barnpensioner barnbidrag till barn i artikeln.även nämnsutan som

föräldernOm den avlidne har omfattats medlemslandsendast ettav
förmånenlagstiftning, skall utbetalas enligt lagstiftningdet landets obe-

roende barnet eller den faktiskt försörjer barnetrentav var person som
bosatt. Om den avlidne i tvåstället hade omfattats eller fleraär av

medlemsländers lagstiftningar fönnånenberäknas handi första enligt
lagstiftningen i det land där barnet bosatt och i andra hand enligtär
lagstiftningen i det land där den avlidne har varit försäkrad längst. I
båda fallen förutsättningen barnet enligtär det aktuella landets lag-att
stiftning har till förmånen, varvid sarmnanläggningrätt beaktasäven av
försäkringsperioder enligt 79.1. I artikel 79.lb landssägsart. att, ettom
lagstiftning föreskriver fönnånsbeloppet skall medberäknasatt ut-
gångspunkt från pensionsbeloppet utifråneller försäk-skall bestämmas
ringsperiodens längd, dessa fönnånsbelopp utifrån detskall bestämmas
teoretiska belopp fastställts alltsåenligt 46.2. innebärDettaart. attsom
fönnånsbeloppet skall fastställas alla de försäkringsperiodersom om

fullgjorts i olika medlemsstater i stället hade fullgjorts enligt densom
utpekade lagstiftning. Vidare i förartikeln bestämmelser detstatens ges
fall försäkringsperiodema den anställde egenföretagaren haft iellersom
olika långa.länder varit lika ocksåDet till farniljebidragsägs rättenatt
enligt nationell lagstiftning eller enligt reglerna i kapitel skall inne-7
hållas barnet till andra familjeförmåner eller farniljebidragrättom ges
enligt medlemsstats lagstiftning grund den föräldern äratten av ena
förvärvsverksarn där.

Reglerna farniljebidrag i kapitel 8 har flera avgöranden i EG-om av
domstolen den tolkningen tillägg till farniljebidrag iskallgetts att utges
vissa andra sammanhang de i 77-79 direkt angivna familje-än närart.
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bidragen olikaär enligt olikastora medlemslandets lagstiftning Admi-
nistrativa kommissionen har i anledning domarna beslutat till-av om
lämpning 77, 78 och 79 i förordningenartav och 10.1b i förord-art.
ning 574/72. Enligt beslut 150 den 26 juni 1992 tillämpningnr om av
artiklarna 77, 78 och 79.3 i förordning 1408/71 och artikel 10.1b i
förordning 574/72 EGT C 229 25.8 1993 skall tillägg bl.a. iutges
situationen där förmåner i 78.1, dvs. farniljebidragsom art. ochavses
pensioner till barn mist eller båda sina föräldrar,som ochen av som

enligt lagstiftningenutges i medlemsstat där den avlidne varit för-en
värvsverksam, oberoende barnet bosatt inomär gemenskapen,av var är
högre det beloppän enligt lagstiftningenutges i densom medlemsstat

behörigär enligt bestämmelsernasom i 78.2, dvs. ofta barnetsart. bo-
sättningsland. Tillägget skall den förstnämndautges av staten oavsett

barnet någonsin varit bosatt därom eller inte.
Reglerna innebär alltså den avlidneatt omfattats försäkringen iom av

flera länder, däribland Sverige,t.ex. och barnet bosatt härär skall barn-
pension från Sverigeutges all försäkringstid fullgjorts här,som dvs.om
med det teoretiska beloppet. Den sålunda beräknade fårpensionen bar-

så länge barnet bosattnet är i Sverige. Om barnet därefter flyttar till en
där den avlidnestat varit försäkradannan skall i stället det bosätt-nya

ningslandet hela barnpensionen.utge Om denna pension tillsammans
med andra utgivna förmåner lägreär deän svenska fönnånema, Sve-är
rige emellertid skyldigt betala mellanskillnadenatt tillägg. Det-ettsom

falletär den avlidne harsamma omfattats försäkringenom iav ett annat
land det där barnetän bosattär och fönnånerna högre iär detta land iän
barnets bosättningsland. Om tillrätten förmåner upphör i det land där
barnet bosatt skallär det land tidigare tillägg i ställetsom utgett betala
hela beloppet de förmåner enligtav det landetsutges lagstiftning.som

I detta sammanhang kan nämnas det sedan tid pågåratt diskussio-en
förändringar förordningenner om 1408/71 såvitt förmånerav tillavser

efterlevande barn. Förändringen skulle innebära dessa fönnåner, iatt
stället för vad gäller enligt nuvarandesom regler, skulle behandlas på

ålderspensionersättsamma och förmånersom till efterlevande,vuxna
dvs. enligt kapitel 3 i förordningen. Något beslut har emellertid ännu
inte fattats i denna fråga.

5.3 Förordningen EEG 1612/68nr

I förordningen 1612/68, grundassom artikel 48 i Rornfördraget,
finns de grundläggande reglerna arbetstagares flyttarätt mellanom att
medlemsländerna. Arbetstagare medborgareär i medlemslandsom ett
har inom rättmedlernsstats territoriumen annan till sociala ochsamma
skattemässiga förmåner medlemslandets medborgare.som egna

SOU7 1998:120
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1612/68Förordningen gäller alltså till likabehandling vid be-rätten
till fönnåner.dömningen sociala Detta uttryck täcker enligträttenav

vad kan utläsas frånrättspraxis EG-domstolen sociala för-allasom ur
måner, oberoende någonde har anknytning anställning ellertillav om

således fråga såvälinte. Det förmåner till den natio-är utgesom som
nella arbetstagaren såsomgrund dennes arbetstagarestatusav som
sådana utbetalas enbart i kraft det faktum bosatt iärattsom av personen
medlemsstaten. Bland fönnånema ingår inte bara socialförsäkringsför-
måner alltså omfattas förmånenförordningen 1408/71ävensom av om-

någothänföra till sakområdende i förordningenär att av som anges -
förmåner inom äldre- och handikappomsorg, barnomsorgävenutan t.ex.

biståndsocialt ioch övrigt, socialbidrag.t.ex.
Uttrycket sociala förmåner alltså betydligt vidare begreppetär än

social trygghet. Kännetecknande för socialhjälpsreglema konkretaär att
behov avgörande kriterier och de syftar till oberoendeär att att av-
anställning, tillhörighet till försäkring, bosättningstid avgiftsbetal-eller
ning den i behov hjälp minimistandard. förDetärgarantera som av en-
trygghetsförmånema karakteristiska i stället de lagfästaär utgör rät-att
tigheter till någonanknutna de för social trygghet iav grenar som anges

utgår4.1 de grund anslutning till försäkrings-art. samt att t.ex. ettav
efter klartoch avgränsade villkor för förmånen.till Desystem rätt ger

sålunda den berörs rättsligt definierad Förmånensställning.som en
klassificering enligt den nationella lagstiftningen enligt domstolenär

betydelse. hellerInte det betydelse fömiånhur finansieras.ärutan av en
förmånAtt viss inkomstprövadär inte heller i sig grund förutgören en

det sig förmån förrör social hjälp.att anta att om en
Förordningen 1612/68 gäller till frånskillnad förordnigen 1408/71

endast för anställda och inte för egenföretagare. Familjemedlemmar och
efterlevande har, enligt själva förordningen inte nå-nämntssom ovan,

uttalad till likabehandling,rätt EG-domstolen har uttalat attgon men
bestämmelsen likabehandling skall omfatta dessaävenom personer.
Det skulle hinder den fria fårörligheten de inte skulleett motvara om

fömiåner.dessa
Farniljemedlemmar kan enligt förordningen från1612/68, till skillnad

vad gäller enligt förordningen 1408/71, erhålla förmåner enligtsom som
den nationella lagstiftningen tillkommer någon självständigt utan an-
knytning till Det avgörande familjemedlemmenär attannan person.

beroende den anställde för försörjning förmånensin ochanses attav
kan social förmån för den förordningenanställde. Enligtses som en
1408/71 har, framgått tidigare i detta kapitel, familjemedlemmarsom

någoninte självständig förmånertill sådanaendast tillrätt rättutan
förmåner enligt nationell lagstiftning frånhärledda den anställdeärsom
och tillkommer familjemedlemmen i denna egenskap.som

Enligt förordningen 1612/68 gäller till likabehandling denrätt när
anställde och hans farniljemedlemar befinner sig i Sverige. anställ-Den
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de behöver inte bosatt i Sverige måstevara ha anställning i landetmen
eller ha behållit sin status anställd. Förordningen inte någonsom rättger
för den anställde uppbära elleratt med sig svenskata förmåner utanför
Sverige jfr förordning 1408/71 och exportabilitetsprincipen. Det anses
oförenligt med de aktuella förmånemas eftersomnatur att exporteras,
den miniminivå de är avsedda täckasom måste bestämmasatt efter
sökandens levnadsomständigheter i förhållande till levnadsstandarden

Enorten. arbetar i Sverigeperson harsom till bidragsför-rättt.ex.
skott enligt de regler gällde före den 1 februarisom 1997 på samma
villkor svensk medborgare,som en förmånen kan alltså med stödmen

förordning 1612/68 endastav i Sverige jfrutges emellertid målet
C 57/96 H. Meints avsåg tillrätt social förmånsom enligt artikel 7.2en
i förordningen 1612/68 för tysk medborgare arbetat ien Nederlän-som
derna haft hemvist i Tyskland.men Förordningen innehåller inte heller
någon tillrätt sammanläggning perioder bosättning, arbeteav ellerav
försäkring fullgjorts i andra länder.som Ett krav för andra svenskaän
medborgare viss tids vistelse i Sverige kan emellertid med hänsyn till
likabehandlingsprincipen inte upprätthållas.
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6 Tidigare överväganden

1 Inledning

I dag tillär efterlevandepensionrätten från ATP-systemet avhängig av
den avlidne vid sitt frånfälleatt berättigad till tilläggspension i formvar
förtidspension ålderspensioneller ellerav den avlidne skulle ha varitatt

berättigad till förtidspension, de förutsättningar krävs förom rättsom
sådantill pension hade varit för handen vid tidpunkten för dödsfallet.

Förutsättningarna för till ochrätt reglerna för beräkning efterlevan-av
depension således knutnaär till den avlidnes beräknade förtidspension

Ävenålderspension.eller sådan lösning för framtiden inte heltom en är
självskriven, har valt i detta kapitelatt sammanfattningsvis redogöra
för de olika förslag lämnats beträffande ändradesom regler för rätten
till och beräkning förtidspension eller ersättning vidav varaktig arbetso-
förmåga. Vi har även sammanfattat tankegångar framförts tidigaresom
beträffande till den reformeradeett ålderspensioneringen ef-anpassat
terlevandepensionssystem.

6.2 Pensionsarbetsgruppens synpunkter
beträffande förtidspensioneringen

Pensionsarbetsgruppen PAG föreslog i sitt betänkande Reformerat
pensionssystem SOU 1994:20 förtidspensioneringenatt i framtiden
skall föras bort såväl administrativt ñnansieringsmässigt från ålder-som
spensioneringen och antingen sammanföras med sjukförsäkringen eller

särskildutgöra försäkringsgren. Med denen utformning ålderspen-av
sioneringen samtidigt föreslogs, medsom starkt samband mellanett
avgifter och förmåner, det enligt PAG nödvändigt ålderspensio-var att

finansieras fristående och finansieringennema förtidspensione-att av
ringen sker vid sidan härav.

PAG lade inte fram några förslag beträffande villkoren för tillrätt
förtidspension förutsatte dessa fortsättningsvismen ävenatt skulle
komma regleras lagstiftning.att Försäkrade skullegenom kunna nybe-
viljas förtidspension fram till 65 års ålder, och löpande förtidspension
skulle avlösas ålderspension vid fyllda 65 år.av
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Förtidspensioner skulle enligt den skiss redovisadePAG iävensom
framtiden inkomstrelaterade förmåner kompletteras medutges samtsom

grundtrygghet i form garantipensioner.en av
Beräkningen inkomstrelaterade förtidspensioner skulle görasav

grundval den pensionsrätt registrerats ålderspensionering-inomav som
fördelningssystem och under ocksåantagande avgifterna tillattens

prerniereservsystemet hänförts Fråndit. premiereservsystemet skulle
ingen förtidspension utges.

Storleken förtidspensionen ålder-skulle bli beroende dels deav av
spensionsavgifter betalats eller för den försäkrade fram till för-som av
tidspensionsfallet, dels under särskilda förutsättningar tillgodo-av- -
räknade avgifter tänkt förvärvsinkomst antagandeinkomst fören

årettiden fr.o.m. för pensionsfallet fram årdet försäkradedent.o.m.
uppnår års ålder.60 Förtidspensionen skulle storleksmässigt motsvara

ålderspensionden den försäkrade skulle bli berättigad till hansom om
hade börjat sådanuppbära pension fr.o.m. viss tidpunkt. Beräkningen av
förtidspension borde enligt förslaget i första utifrånhand de medgöras
löneindex numera inkomstindex ålderspensionsavgifteruppräknade

försäkradeden betalat fram till pensionsfallet. Eftersomsom pen-
sionsfallet oftast inträffar då den försäkrade har tid kvar arbeta framatt

ålderspensioneringentill måste motsvarighet till nuvarande antagan-en
depoängberäkning finnas så pensionsnivån inte otillfreds-skulle bliatt

lågställande framför allt för dem arbetsofömiågadrabbas isom av unga
år. Den försäkrade skulle därför enligt skissen gottskrivenbli även pen-
sionsrätt förutsatt inkomst under tiden från pensionsfallet till vissen

ålder.högre
En förutsättning för sådan antagandeinkomstberäkning skulle enligt

PAG:s skiss den försäkrade tillgodoräknats pensionsrätt förattvara
minst årende fyra före pensionsfallet, denne hafttre närmast dvs.av att

viss aktuell anknytning till arbetsmarknaden såhär i landeten att man
utgåmed fog kunde från han eller hon sjukdomen eller skadan för-att

skulle ha fortsatt förvärvsarbeta i Sverige.utan Eftersom perioderatt
med sjukpenning, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning grundar
pensionsrätt såledesskulle dessa perioder kvalificera föräven tillrätt

Ävenförtidspension med beräkning bamårantagandeinkomst. ochav
tid för plikttjänstgöring skulle enligt skissen till kvalifice-rättge samma
ring. Genom denna föreslagna kvalificeringsmodell skulle antagandein-
komst komma gottskrivas varit borta kortareävenatt personer som en

fråntid arbetslivet skäl inte grundar pensionsrätt, dvs.av systemetsom
innehållaskulle visst efterskydd. Samtidigt skulle det krävas vissett en

starkare anknytning till förvärvslivet vad fallet i dagens för-än ärsom
tidspensionssystem.

Om den försäkrade kvalificerat sig för beräkning förtidspensionav
med hjälp antagandeinkomst skulle denna inkomst beräknas enligtav

tvåden modeller det för förmånligaden försäkradeav mestsom ger
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resultatet. Den modellen gickena antagandeinkomstenut skulleatt
genomsnittetmotsvara de pensionsgrundande inkomsternaav för de

fyra storleksmässigt mellersta pensionsgrundande inkomsterna och- -
de pensionsgrundande beloppen under de åren förenärmastsex pen-
sionsfallet. Vid beräkningen skulle pensionsrättema för de relevanta sex
åren räknas med inkornstindex till nivån förupp pensionsfallsåret. Det
högsta och det lägsta dessa års inkomster skulle alltsåav lämnassex

beaktande, ochutan antagandeinkomsten skulle sedan räknas på me-
deltalet för återståendede fyra åren.

För undvikaatt antagandeinkornstenatt blir alltför låg för personer
grund hälsoproblem börjatsom reduceraav sin arbetstid eller som

fått byta till avlönatsämreett arbete under åren före förtidspen-närmast
sioneringen, presenterade PAG alternativ beräkningsgrund fören anta-
gandeinkornstens storlek. Denna skulle, tillämpasnämnts, isom ovan
det fall den blir förmånligare för den försäkrade. Hänsyn skulle i denna
modell till de pensionsrättighetertas intjänats fr.o.m. års16 åldersom

året före pensionsfallett.o.m. på så densätt femtedel åren dåatt denav
försäkrade saknat inkomst e.d. eller haft lägst pensionsrätt skulle lämnas

beaktande ochutan medeltalet beräknas återstående fyra femtedelar
åren även vissa dessaav skulle årom pensionsrätt.av Dettautanvara

medeltal skulle utgöra antagandeinkomsten.
Den antagandeinkomst den bästa enligt de två metoderna räk-som

fram skulle sedan läggasnats med lika högtut belopp för årvarje- -från pensionsfallet till uppnådd viss ålder 60 år. Förtidspensionema
skulle därefter beräknas på grundval pensionsrätt för dessaav antagan-
deinkomster och de pensionsrätter den försäkrade faktiskt tjänatsom

före pensionsfallet. Beroende hur tidigt eller i livetsent som pen-
sionsfallet inträffar skulle därmed antagandeinkomstema komma att

ellerväga mindre vid beräkningenmer tungt förtidspensionen. Anta-av
gandeinkomst skulle enligt skissen tillgodoräknas den försäkrade t.o.m.
det år då han fyller 60 år. Pensionsrättema skulle därefter ochsummeras
delas med delningstal.ett Vid förtidspensionsberäkning skulle enligt
skissen delningstal användassamma vid beräkning ålderspen-som av
sion vid 65 års ålder.tas utsom

Vid 61 års ålder skulle enligt PAG:s skiss omräkning förtids-en av
pensionen ske så denatt den pensionmotsvarar vid 65 års åldersom
skulle komma bli individens ålderspension.att

Om förutsättningarna för tillgodoräknande antagandeinkomsterav
inte uppfyllda,är skulle förtidspensionen enligt skissen beräknas ute-
slutande grundval den pensionsrätt för ålderspensionav intjä-som

pensionsfallet.nats t.o.m.
För eller med barautan lågpersoner inkornstrelaterad förtidspension

borde enligt PAG finnas grundtrygghet. sådantEtt grundskydden skulle
i första hand komma beröraatt fått sin arbetsfönnågapersoner som
nedsatt innan de fyllt 16 år eller viss tid därefter före det deattmen
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haft begränsadhunnit i arbetslivet. för demkomma Men även som
sådant bli vik-förvärvslivetanknytning till skulle komma attett system

garantipension.Grundtryggheten skulle i formtigt. ges av en
i form folk-nuvarande grundskyddet för förtidspensionärerDet av

årpensionstillskott fr.o.m. 2000pension och skulle enligt PAG ersättas
då övergångsvis gällandeför har till förtidspensiondem rättsom av en

förSamtidigt skattereglema pensio-garantipension. skulle de särskilda
regleravvecklas. Garantipensionen skulle beskattas enligtnärer samma

övergångsvis garantipensionförvärvsinkomster. gällandeDennasom
utgångspunkt folkpension ochkonstrueras med iskulle att summan av

definieras Garantipen-ATP-pension inkomstberoende pension.som en
inkomstberoendestorlek sedan storlekensionens denavgörs av pen-av

den försäkrade har.sion som
angående denPAG redovisade inte, vad över-utöver angettsnu

gångsvis några hurskisserade garantipensionen, synpunkter en
för framtiden skullegrundtrygghet i förtidspensionssystem närmareett

utformas.
Ålderspensionsrättskulle förtidspen-enligt PAG:s skiss tjänas in av

grundvalsionärer den beräknade antagandeinkomsten, skulleav som
från år ålderspensions-räknas med prisindex. fortsattEventuellupp

försäkrad skulle enligtmed partiell förtidspension tjänar inrätt som en
utgående förtidspensionen.PAG inte kunna användas för höja denatt

påverka ålderspensionensskulle denna pensionsrätt framgentDäremot
storlek.

Ålderspensionsavgiftema antagandeinkomsten skulle betalas av
förtidspensionssystemet. avgifter fördelas mellanDessa skulle därefter

premiereservsystemet.fördelnings- och

6.3 Sjuk- och förslagarbetsskadekomrnitténs om

månadsersättning

Sjuk- och arbetskommittén slutbetänkande, EnSAK presenterade i sitt
försäkringallmän och aktiv vid rehabilitering SOUsjukdom och

principskiss långvarig1996:113, till ohälsa,ersättningsfonner viden
dagensdvs. motsvarande förtidspension. Kommitténs grundtanke attvar

för längre tid får arbetsförmågan efterden nedsatt skulle etten casom
år övergå till ersättningsform sjukpenning. Dennaänen annan nya er-

månadsersättning.sättningsforrn kom benämnasatt
Månadsersättningen skulle huvudalternativ be-enligt förslaget som

på medeltaleträknas förvärvsinkomstema deunder fyraav av sex se-
Åretåren före ersättningsfallet. året med lägst in-med högst ochnaste

därvid intekomst skulle beaktas. föreslogs, förSom alternativ regelen
har haft förvärvsinkomst år, beräkningdem under minstensom sex en
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på grundval samtliga inkomster från det den försäkrade fyllde år16av
fram till ersättningsfallet. Från dessa skulle femtedel inkomsternaen av

bort och resterande medeltaltas beräkningsunderlag.utgöra Det alter-
nativ fönnånligast för den försäkrade skulle tillämpas. Densom var
pensionsgrundande inkomsten PGI skulle grunden för beräk-utgöra
ningen månadsersättningen. Denna skulle emellertid kunna komp-av
letteras den försäkrade med aktuellt underlag. Perioder medav mer
sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning liksom för vård av
barn två års ålderunder och vämpliktstjänstgöring skulle över-vara
hoppningsbara vid beräkningen. Kompensationsnivån månadsersätt-i

Ävenningen skulle 65 %. partiell ersättning skulle kunna utbetalas.vara
Även i månadsersättningmedett system skulle det finnas grund-en

trygghet motsvarande dagens folkpension och pensionstillskott, vilken
skulle skälig ersättningsnivågarantera till dem inte kvalificeraten som
sig för inkomstbaserad ersättning rimlig nivå. Denna garantinivåen
kunde i likställas med dagensstort folkpensionsnivåsett föreslogsoch

kommittén uppgå till 2,1 basbelopp.av

6.4 Förtidspensionsutredningens förslag
beträffande reformeraden

förtidspensionering riksdagensamt av

riktlinjer härförantagna

Enligt Förtidspensionsutredningens utgångspunkter, ipresenteratssom
betänkandet Ohälsoförsäkringen Trygghet och aktivitet SOU-
1997: 166, bör det huvudsakliga försäkringsskyddet långvarigvid ohäl-

tillhandahållas obligatorisk offentlig försäkring.sa Utredningenav en
har redovisat förslag delar långvarigade sjukfallen tvåisom upp grup-

Den skall erhålla vad har benämnts långtidssjuk-per. ena gruppen som
penning och fall arbetsofönnåga längreavse är änav ettsom men

inte bedöms bestående. Den andra skall liksomsom i dagvara gruppen
erhålla förtidspension och denna skall endast i fall där arbetsför-utges
mågan bedöms bestående nedsatt.vara

Det finns enligt utredningens mening antal krav bör ställas påett som
allmän och offentlig ohälsoförsäkring, nämligen bl.a.en följande.
Det bör finnas tydligt definierade medicinska0 kriterier för tillrätt
ersättning.
Huvudlinjen bör ingen0 ersättning skallatt betalasvara permanent ut
förrän möjligheterna till rehabilitering och omställning uttömda.är
Den rehabiliteringsinsatsertrots inte kan arbeta få lång-0 bör sinsom
siktiga ekonomiska och sociala situation tryggad förtids-genom en
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pension inte förväntas upphöra förrän övergången ålder-vid tillsom
årsspension vid 65 ålder.

Försäkringen bör tillhandahålla både inkomst- grundtrygghet.och0
Det bör försäkras i ohälsoförsäkring framtidaden försörj-är0 som en
ningsförnrågan. Det ekonomiska skyddet bör innefatta också en

ålderspensiontryggad till före detta förtidspensionärer.

Såvitt gäller kriterierna för till ersättning i form långstidssjuk-rätt av
penning och förtidspension har utredningen inte någonhaft avvikande

frånmening de renodlingstankar legat till grund för den senastesom
ändringen dessa. Personens arbetsförmåga bör alltid, med beaktandeav

möjligheter till rehabilitering eller andra omställningarav t.ex.som
omskolning eller flyttning till fastställas utgångspunktmed iort,annan
hans eller hennes individuella förutsättningar försörja sigegna att ge-

arbete. Den stegvisa bedömningen till kvarstår.ersättningrättennom av
pågåttNär sjukfall i år eller i vissaett fall dessförinnanett om man

klart förutsekan sjukfallet kommer längre åratt skallatt än ettvara en
övergång frånske sjukpenning långtidssjukpenning.till Denna ersätt-
ningsform skall till långvarigmed beståendeutges intepersoner men
nedsatt arbetsfönnåga.

Den till följd sjukdom eller funktionshinder fåtthar sinsom av ar-
betsfönnåga varaktigt nedsatt skall enligt förslaget få förtidspension
efter det period långtidssjukpenningmedatt gått till ända.en

Förtidspensionen skall finansiellt och organisatoriskt frikoppladvara
från ålderspensionssystemet och i stället ingå i sammanhållen ohäl-en
soförsäkring.

En utredningens utgångspunkter för ekonomiskärav att ett system
ersättning långvarigtvid nedsatt arbetsförmåga i grunden bör ha karak-

riskförsäkring.tären Rätten till ersättning bör i princip bestämmasav en
enbart huruvida enskild har drabbats ohälsa nedsätterav en av som
arbetsförmågan och inte ha karaktären intjänad rättighet kän-ärav som
netecknande för ålderspensionssystem. Enligtett utredningen finns det

avgörande skillnad mellan förtids- ålderspensionssystem.ochen ett ett
Ett förtidspensionssystem primärt riskförsäkring ålderspen-är medanen

Ålder-sionssystemet bygger på inslag sparande livet.ett stort överav
spensionen bör därför enligt utredningen betraktas uppskjuten lön.som
Detta talar föräven inom ålderspensionssystemetatt använder sigman

livsinkomst, dvs. inkomsterna under hela den förvärvsaktiva delenav en
livet och inte begränsat år,antal förett grund pensionen. Enligtav som

utredningens uppfattning det emellertidär inte lämpligt omvägenatt ta
livsinkomstberäkningöver för fastställa storleken försäk-en att en

ringsersättning vid sjukdom eller funktionshinder i förvärvsaktiv ålder. I
stället bör ersättningen här grundas inkomstförhållandena någor-i
lunda anslutning tillnära den tidpunkt då nedsättningen arbetsfönnå-av

inträder.gan
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Enligt utredningen bör det principiella skäl den framtida för-av vara
sörjningsförmågan skall försäkras i ohälsoförsälcring,som dvs. för-en
säkringen bör ersättning för bortfallet de inkomsterge den sjukeav som
eller funktionshindrade skulle ha haft han eller hon inte hade drab-om
bats sjukdom eller funktionshinder. I dettaav avseende enligt utred-är
ningen den aktuella inkomsten det vanligtvis det bästa måttetutgörsom
på den förväntade framtida inkomsten. Emellertid blir det allt vanligare
med oregelbundna inkornstförhållanden där tider med förvärvsarbete

med perioder med studier ellervarvas arbetslöshet En aktuellm.m. ren
inkomst ökar dessutom risken för tillfälligt höga eller lågaatt inkomster
blir avgörande för ersättning skall lången under tid. Till följdutgessom
härav föreslår utredningen historisk inkomstatt under viss tid föreen en
sjukfallet skall läggas till förgrund beräkningen såväl långtidssjuk-av
penningen förtidspensionen.som

En allmän ohälsoförsäkring skall omfatta hela befolkningen börsom
tillhandahålla både inkomst- och gmndtrygghet. Försäkringsskyddet för
långtidssjuka och förtidspensionärer bör således bestå två delar. Förav
det första skall försäkringen för standardskydd försäk-ettsvara som ger
ringsersättningar i förhållande till hur förvärvsinkornstema harstora
varit under yrkeslivet. För det andra skall försäkringen tillhandahålla ett
grundskydd för dem inte har haft några förvärvsinkomstersom alls eller
endast låga sådana. Ett sådant grundskydd fyller även avgörandeen
funktion för dem har medfödda funktionshindersom eller föresom
yrkesverksam ålder drabbas sjukdom eller skada förav ävenmen yngre

drabbas arbetsoförmågapersoner innansom de uppnåttav fast för-en
ankring arbetsmarknaden.

Långtidssjukpenningen skall ekonomisk ersättning för den framti-ge
da försörjningsförmåga går förlorad till följd sjukdomsom och skallav
enligt förslaget 80utgöra % det frarnräknade inkomstrelateradeav un-
derlaget. Detta underlag skall genomsnittetmotsvara de två i in-av
komsthänseende bästa de åren föregåtttre övergångenav till lång-som
tidssjukpenning. För det de årsenaste förutgör grund beräk-av som
ningen har dock individ i normalfallet omfattandeen sjukskrivning. Av
denna anledning föreslår utredningen särskild regelatt avseendeen
inkornstunderlaget för detta år skall införas innebärande den försäk-att
rade, i stället för pensionsunderlaget för detta år, kan välja användaatt
den sjukpenninggrundande inkomsten SGI såsom denna fastställts för
den sista dag den försäkrade fått sådansom ersättning. Pensionsunder-
laget för samtliga skall därefter räknas till beslutsårets prisnivå.upp

Liksom långtidssjukpenningen skall förtidspensionen ekonomiskge
ersättning för den framtida försörjningsförmåga gått förlorad. Medsom
anledning förtidspensionatt kan beräknasav under längre tidutges än
både sjukpenning och långtidssjukpenning bör emellertid underlaget
enligt utredningen basera sig inkomster under längre tid före förtids-
pensionsfallet. Enligt förslaget skall den inkomstrelaterade förtidspen-
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sionen 65 % "antagandeinkomst,utgöra motsvararav en som genom-
snittet fyrade i inkornsthänseende bästa år föregåttdeav av sex som
pensionsfallsåret. En alternativ beräkningsregel skall efter ansökan kun-

utnyttjas dem under minst årende grundtrena av som av sex av
omfattande perioder sjukfrånvaro, arbetslöshet hafthar lägreetc.av
inkomster normalt. Denna alternativaän beräkningsregel innebär att

för årinkomsterna före åräven närrmda kan läggas tillnärmast sex
grund för beräkning antagandeinkomstens fyrastorlek. Högst yt-av

sådanaterligare kan användas.
Utgående inkomstrelaterad förtidspension årligenskall justeras med

dels förändringen i den allmänna prisnivån halva realin-KPI, dels
komstförändringen för de förvärvsarbetande ålder.i förvärvsaktiv Vid
fallande realinkomster för befolkningen ålderi justerasyrkesaktiv
antagandeinkornsten nedåt med halva förändringen i den allmänna
realinkomstnivån. Fr.o.m. årdet då den pensionsberättigade årfyller 60
justeras antagandeinkomsted endast förhållandei förändringentill i
KPI.

Långtidssjukpenningen och förtidspensionen skall enligt förslaget
kompletteras med grundskydd bestående utfyllnad tillett av en upp en
garantinivå.

Även det gnindskydd föreslås bör enligt utredningen utformassom
försäkringsersättning, återspegladvs. den inkomst densom en som en-

skilde skulle ha haft han eller hon inte blivit sjuk eller funktions-om
hindrad. åstadkommaFör detta har utredningen försökt skapaatt en
koppling mellan grundnivån och den levnadsstandard typiskärsom
eller genomsnittlig för dem i åldermotsvarande inte har drabbatssom

nedsatt arbetsförmåga. Som följd föreslårhärav utredningenav atten
grundskyddet skall lägre fram till årdess den försäkrade fyller 30vara
för därefter denna konstanta nivå frågatill dess iatt utges personen

år.fyller 65 Grundtrygghet skall enligt förslaget utfyllnadutges som en
till den inkomstrelaterade försäkringsersättningen sålundatill denupp

garantinivån.bestämda Avräkningen alltsåskall krona för krona,göras
dvs. med 100 %.

Denna grundskyddsmodell föreslås långtidssjukadensamma förvara
för förtidspensionärer. Ersättningsnivån skall enligt förslagetsom vara

något högre för ogifta för gifta.än För ogifta förtidspensionärer eller
långtidsjuka skall den nivångaranterade 2,0 minskade bas-motsvara
belopp år l9-åringar.för Denna nivå skall höjassedan med 0,05per
minskade basbelopp år för slutligen vid års ålder29 vidatt stannaper
2,5 minskade basbelopp. nivåDenna skall sedan den för-gälla till dess

år.säkrade fyller 65 För gifta skall den nivångaranterade 89 %vara av
nivå.angivna Garantibeloppet skall reduceras inte bara inkom-ovan av

strelaterad svensk pension utländsk pension.ävenutan av
utgångspunktUtredningens vid utformningen det föreslagnaav

grundskyddet för förtidspensionärer har varit förtidspensionäreratt som
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bor i Sverige skall garanterade viss minsta inkomst till sin för-vara en
såledessörjning. Den valda garantinivån har därför enligt förslaget inte

gjorts beroende den försäkrades försäkringstid på motsvarande sättav
nuvarande regler inom folkpensioneringen. föreslårDäremotsom ut-

redningen förutsättning för grundskydd huvud skallatt överatt tageten
betalas skall den pensionsberättigade bosatt i Sverige.ut att ärvara
Utredningen har skäl för denna lösning den häl-angett attsom som av
soskäl eller mindre helt saknar möjlighet måsteförsörja sig självattmer

visst belopp till sin försörjning.garanteras ett
Liksom beträffande ålderspension föreslår såvälutredningen att

långtidssjukpenning förtidspension skall skattepliktigagörassom
förvärvsinkomster.sätt Rätten till särskilt grundavdrag församma som

förtidspensionärer såledesskall bort. Grundskyddsnivåerna har där-tas
för härtill.anpassats

enligtDen de angivna reglerna framrälmade garantinivån skall enligt
förslaget årligenräknas bådemed hänsyn till förändringar i det all-om

prisläget KPI och tillmänna halva den reala förändringen i den all-
inkomstnivån såmänna den skall med inkomstindex enligtmätassom

ålderspensionssystemet.det reforrnerade Vid fallande realinkomster för
befolkningen i yrkesaktiv ålder skall garantinivånemellertid justeras

förhållandeendast i till den allmänna prisutvecklingen.
Även fortsättningsvis skall 65 år ålder dåden för-löpandevara en

tidspension ålderspension.avlöses av
Utgångspunkten för beaktande uppburen förtidspension vid be-av

stämmande den pensionsberättigades ålderspensionsrätt enligtharav
utredningen varit drabbats nedsättningatt en permanentperson som av

arbetsförmågan till följd sjukdom inte skall ikomma sämreav av en
eller bättre situation ålderspensionshänseendei vad skulle haän som

falletvarit han eller hon fortsatt arbeta, förhållandeeller i till denattom
förvärvsarbetande befolkningen i övrigt. Därför bör regel hela densom

inkomsten ålderspensionsrätt.antagna ge
Utredningen föreslår i denna ålderspensionsavgiftdel skall erläg-att

utgåendeden förtidspensionen års ålder.64 inteDent.o.m.gas som
fyllt 60 år skall, pensionsgrundandeutöver inkomst, tillgodoräknasäven

pensionsgmndande belopp årdet fyller år.ett 59 Dett.o.m. personen
pensionsgmndande beloppet skall utgå-skillnaden mellan denmotsvara

förtidspensionenende och den "antagandeinkomst utgjort grundsom
för beräkning förtidspensionen. Uttryckt innebär dettasättav annat

hela den försäkrades "antagandeinkomst fram 60 års ålderatt till grun-
ålderspensionsrätt.dar Fr.o.m. årdet den pensionsberättigade fyller 60

år skall emellertid endast den utgående förtidspensionen tillgrunda rätt
ålderspension. Denna lösning har enligt utredningen valts för att av-
spegla den genomsnittliga arbetstagarens inkomstutveckling, för-där
värvsinkomstema i regel har fallande utveckling delenunderen senare
eller slutet den förvärvsaktiva perioden livet.av av
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Förvärvsinkomster under tid med förtidspension frågaskall i rättom
till inkomstgrundad ålderspension behandlas andra inkomster ochsom
således grunda pensionsrätt ålderspensionför i enlighet med gällande
regler.

Långtidssjukpenning och förtidspension skall enligt förslaget finansi-
med socialavgifter i form arbetsgivar- och egenföretagaravgifter.eras av

Utfyllnad till den garanterade grundnivån föreslås finansierad medupp
allmänna skattemedel.

Utredningen föreslår huvuddelen förslagen skall träda ikraftatt av
den januaril 2001. En utgångspunkt enligt utredningens i betänkandet

ÖvergångsbestämmelserOhälsoförsäkringen SOU 1997:189 före--
slagna Övergångsbestämmelser ersättningarär beviljats föreatt som
ikraftträdandet i möjligaste mån bör utbetalas enligt nuvarande regel-

såledesoch inte bytassystem ersättningar beräknade enligt deut mot
reglerna. För ersättningar beviljats efter ikraftträdandet skallnya som

emellertid det regelsystemet tillämpas fulltnya ut.
Personer föddaär 1938 eller åroch 2001 harsom senare som er-

sättning i fonn förtidspension skall få denna pension såomvandladav
folkpension, pensionstillskottatt och allmän tilläggspension ersätts av

inkornstrelaterad förtidspension och garantibelopp. Utgångspunktenett
skall därvid enligt förslaget individens disponibla inkomst inteattvara
skall förändras. Den omräknade förtidspensionen skall därefter be-
handlas sätt de förtidspensioner beviljas eftersamma som som
ikraftträdandet. Fastställandet ålderspensionsrätt såledesskall följaav
de föreslagna reglerna. För födda år 1936 ellerär 1937personer som
och har beviljats förtidspension före ikraftträdandet ellersom be-som
viljas förmåndenna därefter skall i princip nuvarande folkpensions- och
ATP-regler gälla för beräkningen fönnånens storlek.av

Enligt förslagen skall det för de födda år 1938 ellerärpersoner som
och eller harär varit förtidspensionärer eller sjukbidragsta-senare som

före ikraftträdandet de föreslagna reglerna fastställas ålder-gare av en
spensionsrätt för förfluten tid. Sådan pensionsrätt skall emellertid enligt
förslaget inte fastställas för haft förtidspension eller sjuk-personer som
bidrag i form enbart folkpension.av

Förtidspensionsutredningens betänkanden har varit och alltjämtär
föremål för beredning inom Socialdepartementet. Regeringen överläm-
nade den 5 1998 propositionen 1997/98:111 Reformerad för-mars
tidspension, till riksdagen. Förslaget innehåller riktlinjer för hurm. m.

reformerat förtidspensionssystemett övergångsregleroch till så-ett
dant skall utformas. Förslagensystem bygger i huvudsak på de förslag

Förtidspensionsutredningen redovisat i desom beskrivna betän-ovan
kandena SOU 1997:166 och 1997:189. Denna principproposition
innebär vissa frågor lämnatsatt föröppna lösas under det fortsattaatt
beredningsarbetet. Propositionen innehåller i princip inga författ-
ningsförslag.
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Riksdagen godkände beslut den 15 maj 1998 förslagetgenom om
riktlinjer för refonnerad förtidspension.en

I princippropositionen det liksom i dag skall finnasattanges en
särskild fonn ersättning för dem drabbats medicinsktav som av en
orsakad varaktig nedsättning arbetsfönnågan med minst fjärde-av en
del. Ersättningen skall fortsättningsvisäven kunna fjär-utges som en
dedels, halv, fjärdedels eller hel förtidspension dock längst tilltre
dess den försäkrade fyller år.65 Det formella på arbetsfönnå-kravet

nedsättning för till hel förtidspensionrätt föreslås i propositio-gans
frånändras helt nedsatt till helt eller i det helt ned-närmastenen

satt. I avvaktan resultatet pågåendeden uppföljningen ef-av av
fekterna de regelförändringar trädde i kraft den januari1 1997av som
bör i övrigt nuvarande regler kriterier för till ersättning gällarättom
tills vidare.

Enligt riktlinjer i propositionen skall utfommingen reglernaav om
beräkning ersättning bygga på inkomstbortfallsprincipen. Därtillav
skall ersättningen kompletteras med garantibelopp skallett utgessom

utfyllnad till den inkomstbaserade ersättningen till visssom upp en
garantinivå. Om den försäkrade saknar inkomstrelaterad ersättning

såledesskall förtidspensionen helt i form garantibelopp.utges ettav
Den inkomstrelaterade ersättningen skall påbaseras uppskatt-en

ning den inkomst den försäkrade skulle ha haft inte nedsätt-av om
ningen arbetsförmågan inträffat. Till grund för denna uppskattningav
skall användas inkomsterna åren före pensionsfallet.närmast Den
inkomstrelaterade ersättningen bör vid hel förtidspension utgöra ca
65 % den uppskattade inkomsten till visst tak. Antalet in-av ettupp
komstår skall ligga till grund för beräkningen den inkomstre-som av
laterade ersättningen bör tillräckligt för stabiltstortvara att ettge
inkomstunderlag speglar den försäkrades förvärvsfönnåga ochsom
uppnådda inkomststandard. förhållandeI till dagens regler beräk-om
ning antagandepoäng bör årsinkomsterantalet beaktas i in-av som
komstunderlaget I det fortsatta arbetetstörre. bör påövervägasvara

årvilket med tillfälligtsätt låga eller höga inkomster skall hanteras i
beräkningsunderlaget på vilketäven ersättningen skall in-samt sätt
dexeras.

l propositionen vidare förtidspensionen fortsätt-ävenattanges
ningsvis skall omfatta ekonomiskt skydd för dem under tidenett som
före pensionsfallet haft låga eller inga förvärvsinkomster. Detta skydd
skall utformas med utgångspunkt åldersberoendei garantinivå ochen
skall för dem inkomstrelaterade förtidspension understigervars ga-
rantinivån utfyllnad tillutges garantinivån. För demsom en upp som
helt saknar inkomstrelaterad förtidspension skall ersättningutges en

den garanterade nivån.motsvarar Enligt angivna riktlinjer börsom
garantinivån för de förtidspensionärema bestämmas med hän-yngsta

till de inkomstnivåer i allmänhet gäller för ungdomar isyn som mot-
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ålder. Frånsvarande den nivån gäller för åldersgrupperdessa börsom
garantinivån i takt med ålderökad successivt stiga i anslutning till den
inkomstutveckling gäller allmänt i samhället för isom mot-personer

åldersvarande till vid viss ålder i principatt medöverensstämmaen
nivåden uppnås i dagens grundskydd i form folkpension ochsom av

pensionstillskott. I detta hänseende bör hänsyn till de föreslagnatas
ändringarna i skattesystemet, dvs. vad borttagande det särskildaett av

Ävengrundavdraget innebär. beträffande garantinivån bör vid det
fortsatta arbetet hur dennaövervägas skall indexeras.

Den förtidspension täcker inkomstbortfallet vid varaktigt ned-som
arbetsfönnåga grund medicinskasatt orsaker skall grunda rättav

ålderspension.till Vid den utformningennärmare ålderspensions-av
förrätten med inkomstrelaterad förtidspension skall ocksåpersoner

frågan ålderspensionsrätt för förtidspensionärer med garantibe-om
lopp behandlas.

Enligt de riktlinjerna bör vidareantagna samordningen mellan för-
tidspension i det reformerade och arbetsskade- respektivesystemet
yrkesskadelivräntor ske i princip motsvarande i dag. Vidsätt som
utformningen de reglerna samordning bör dock be-av ävennya om
aktas de överväganden gjorts beträffande motsvarande frågorsom
inom ålderspensioneringen.

Frågan ersättning långvarigtvid inte varaktigt nedsattom men ar-
betsförmåga bör beredas vidare. Detta beredningsarbete bör även om-
fatta sjukpenningen. utgångspunktEn för det fortsatta arbetet bör vara

led i betoningen aktivitetett och rehabilitering det isom av att- som-
dag sjukbidrag i framtidenär skall höra till sjukpenningförsäkringen.

Ett reformerat för ersättning vid långvarigtsystem nedsatt arbets-
förmåga skall kunna träda i kraft den 1 januari 2001. Pensionsfall som
inträffar efter år 2000 såledesskall i princip omfattas de reforme-av
rade reglerna.

Personer födda årär 1938 eller och vid ikraftträ-som senare som
dandet det för ersättning långvarigtsystemet vid nedsattav nya ar-
betsförmåga har ersättning i form förtidspension fåskall dennaav
omvandlad till förtidspension i det reformerade Den omräk-systemet.
nade förtidspensionen skall därefter behandlas desättsamma som
förtidspensioner beviljas efter ikraftträdandet. förtidspen-Försom en
sionär har allmän tilläggspension ATP skall folk-som summan av
pensionens huvudförmån och ATP omvandlas till inkomstrelateraden
förtidspension. Till den ersättning efter omräkning till inkom-vars
strelaterad förtidspension inte når till garantinivån skall garanti-upp
belopp motsvarande mellanskillnaden.utges För kompensera föratt

avskaffande det särskildaett grundavdraget skall vid sidanav av ga-
rantibeloppet särskild övergångsvis ersättning till vissa för-en utges
tidspensionärer.
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För individer födda åren 1936 och 1937 har beviljats förtids-som
pension före ikraftträdandet eller beviljas denna förmån därefter skall
i princip nuvarande folkpensions- och tilläggspensionsregler med
tillhörande skatterättsliga regler särskilt grundavdrag förgällaom
beräkningen förmånens storlek.av

Under den fortsatta beredningen bör i vilken utsträck-övervägas
ning kravet bosättning i Sverige för till garantibelopp skallrätt
omfatta dem beviljatsäven förtidspension enligt nuvarandesom reg-
ler.

6.5 Pensionsarbetsgruppens principiella
överväganden beträffande

efterlevandepensioneringen

I betänkandet Reformerat pensionssystem SOU 1994:20 redovisade
pensionsarbetsgruppen PAG förslag till omfattande reformeringen av
det allmänna pensionssystemet. Under arbetet med detta betänkande
utarbetade PAG riktlinjer föräven hur dels förtidspensioneringen, dels
efterlevandepensioneringen skulle kunna efter reformeringanpassas en

ålderspensionssystemet. betänkandetI utgångs-PAG vissaav angav
punkter sådanför anpassad efterlevandepensionering lämnadeen samt

skiss hur efterlevandepensionemaäven i framtiden skulle kunnaen
beräknas, m.m.

Enligt PAG:s skiss borde villkoren för till efterlevandepension,rätt
dvs. vilka har tillrätt omställningspension, förlängd omställ-som
ningspension, särskild efterlevandepension och barnpension församt
vilken sådantid ersättning skall kvarstå oförändrade. Däremotutges,
ansåg PAG beräkningsgrundemaatt övergångsreglemaäven bordesamt

såändras dessa till det reformerade ålderspensionssyste-att anpassas
met.

Utgångspunkten för beräkning efterlevandepension borde enligtav
arbetsgruppen sådan pension, iatt nuvarandesättvara samma som
regelsystem, skall med viss andel ålderspensionutges den avlidnesav
eller förtidspension eller, den avlidne vid dödsfallet inte sådanhadeom
pension, den hela förtidspension han eller fåtthon skulle ha tillrättsom

förtidspension hade beviljats vid tidpunkten för dödsfallet.om
ålderspensionssystemetDet reformerade innebär emellertid betydan-

de förändringar reglerna för intjänande och beräkning ålderspen-av av
sion. Med hänsyn till det enligt PAG:s skiss alltjämt böratt denvara
avlidnes inkomstrelaterade ålders- eller förtidspension skall liggasom
till grund för beräkningen den inkomstrelaterade efterlevandepensio-av

måste reglerna föräven efterlevandepension till och barnnen, vuxna ses
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ochÖver teknisk utformning för närvarande. Enänges en annan ut-
gångspunkt bör emellertid enligt PAG alltjämt efterlevandepen-attvara
sionema skall med viss andel den avlidnes ålders-beräknadeutges av
eller förtidspension.

principI bör, menade PAG, procenttal för närvarandesamma som
föranvänds beräkning barnpension och efterlevandepension tillav vux-

i olika situationer tillämpas för framtiden.även Med hänsyn tillna att
beräkningen ålderspension i det reformerade kommerav systemet att
omfatta fråninkomster den första intjänade kronan förutsättningunder

årsinkomsten överstiger viss lägsta nivå frånatt till skillnad dagensen
inkomstrelaterade ATP-system med pensionspoäng för inkoms-endast

basbelopp, böröver emellertid kompensationsgradenter ett för efterle-
hållasvandepension Inriktningenöppen. bör efterlevandepen-attvara

sionema i möjligaste mån skall ekonomiska utbyte för efter-ge samma
levande i dag.som

Enligt det reformerade ålderspensionssystemet skall dagens folkpen-
sionering garantipensionssystem.ersättas Detta aktualiserarett ävenav
frågan hur grundtryggheten i framtida efterlevandepensionssys-ettom

skall utformas. Enligt arbetsgruppenstem skiss frågai denna bör det
inom efterlevandepensioneringenäven införas garantipensionen som

avräknas inkomstrelaterad pension enligtmot principersamma som
föreslogs för det reformerade ålderspensionssystemet. Här krävs emel-
lertid enligt arbetsgruppen särskilda överväganden, eftersom kompen-
sationsgraden för efterlevandepension väsentligt lägreär beträffandeän
ålderspension. Det bör eftersträvas teknik där det materiella inne-en
hållet i dagens folkpensionering till detöversätts medsystemetnya
beaktande garantipensionen skallatt beskattad och detav sär-attvara
skilda grundavdraget för folkpensionärer försvinner.

PAG fråganäven hur änkepension,tog med stödupp om som av
övergångsbestämmelsema till reformen på efterlevandepensioneringens
område kan nybeviljas enligt äldre regler, skall beräknas efter ilqaft-ett
trädande det reformerade ålderspensionssystemet. Frågan här,av är
enligt PAG, beräkningen skall utifrån hittillsvarandegöras regler förom
ålders- och förtidspension eller den i vissa fall skall kunna görasom
grundval pensionsrätt den avlidne tjänat in inom för detav som ramen
reformerade ålderspensionssystemet. PAG förespråkade beräkningenatt

för framtida nybeviljadeäven änkepensioner utifrån hittillsvarandegörs
regelsystem ålders-för och förtidspension inom folk- tilläggspen-och
sioneringen.

PAG lämnade vissaäven synpunkter frågan vilka principerom
övergångsregleringen för efterlevandepensionssystemett böranpassat
byggas grundval En utgångspunkt i detta avseendeupp av. angavs

alla efterlevandepensioneratt pågrundas dödsfall inträf-vara som som
fat före ikraftträdandet ålderspensionsreformen också fortsättnings-av
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vis bör utbetalas med tillämpning hittillsvarande regler inom folk-av
och tilläggspensioneringen.

När det gäller efterlevandepensioner, kommer nybeviljasattsom
efter ålderspensionsreformens ikraftträdande grund dödsfallav som
inträffar därefter, noterade PAG det måhända skulleatt önsk-ses som

de förändringarvärt att föreslås inom ålderspensionsområdet till-som
lämpas i dessa fall.även Emellertid kan sådan lösning enligt PAGen
leda till mindre tillfredsställande konsekvenser och detta företrädesvis

det gällernär nybeviljande änkepensioner. PAG diskuterade därförav
inledningsvis beräkningssystem förett efterlevandepensionema enligt

principer med ZO-delsberälmingsamma föreslagits för ålderspen-som
sioneringen och härvid antingen låtaatt den avlidnes eller den efterle-

åldervandes vid ikraftträdandet ålderspensionsrefonnenav avgö-vara
rande för storleken de kvotdelar skall enligtav hittillsvarandeutgessom
regler respektive enligt reglerna för det reformerade ålderspensionssys-

Med denna lösningtemet. skulle alltså beräknas ålders- eller förtidspen-
sion för den avlidne enligt de särskilda Övergångsbestämmelser till det
reformerade ålderspensionssystemet gäller för honom eller henne.som

PAG ställde sig emellertid avvisande till sådan lösning, bl.a. efter-en
det inom efterlevandepensioneringsom inte krävs långaen samma

övergångstider och hänsynstaganden till förvärvade rättigheter som
inom ålderspensionssystemet. PAG menade vidare däratt ett system
den efterlevandes föruberälmingenålder får avgörande efterle-vara av
vandepensionen förefaller inkonsekvent och det dessutom innebäratt en
lösning torde kunna leda till tekniska problem.som

I stället förespråkade PAG lösning med skilda principer fören över-
gångsregleringen beträffande å sidan barnpension och ornställ-ena
ningspension/särskild efterlevandepension åoch andra sidan änkepen-
sion enligt äldre regler. Orsaken härtill enligtär PAG den år 1990att
ikraftträdda efterlevandepensionsreformen innefattar övergångsregler

fortsatt tillgaranterar rätt änkepensionsom enligt äldre regler och som
kräver särskilda hänsynstaganden vid de ändringar inomgörssom nu
ålderspensioneringen. frågaI reformerad efterlevandepension finnsom
dock inga motsvarande hinder snabbt ikraftträdande.mot ett

Med detta utgångspunkt förordade PAGsom all änkepensionatt som
framöver nybeviljas enligt äldre regler skall beräknas med tillämpning

enbart nuvarande regler för folk-av och tilläggspension, medan nybe-
viljade bampensioner ornställningspensionersamt och särskilda efterle-
vandepensioner i princip skall beräknas med tillämpning fullt detut av
reformerade regelsystemet för ålderspension. I sistnämnda hänseende
krävs dock enligt arbetsgruppen vissa ytterligare övergångsregler som

i beaktande den avlidnestar ålder. Detta skulle kunna lösas så sätt att
det bestäms fix beroendegräns den avlidnesen ålder för gränsdrag-
ningen mellan sådana reformerade efterlevandepensioner beräknassom
enligt hittillsvarande regler sådanaoch beräknas enligt det reforme-som
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rade regelsystemet. Denna skulle kunnagräns vid demsättas ärsom
årfödda 1935 eller dvs. tidigare mellan den äldregränsensenare

generationen och den s.k. mellangenerationen ålderspensionshänseen-i
sådande. En lösning skulle innebära barnpension och omställ-att

ningspension särskild efterlevandepension efter alla föddasamt ärsom
år 1934 eller tidigare också fortsättningsvis beräknas enligt hittillsva-
rande i folk-regler och tilläggspensionssystemen sådanamedan pensio-

efter beräknas enligt reglerna för det reformeradener yngre personer
pensionssystemet. Detta skulle gälla vid alla dödsfall inträffar eftersom
ikraftträdandet det reformerade pensionssystemet.av

Beträffande änkepensioner nybeviljas enligt äldre regler skullesom
enligt PAG:s överväganden beräkningen utifrån nuvarande reglergöras
inom folk- och tilläggspensioneringen och detta den avlidnenäroavsett

född. Ett skäl för sådan lösning änkepen-mannen var atten angavs vara
sion utbetalas till änkan efter detäven hon fyllt 65 år medan folkpen-att
sion i form änkepension avlöses ålderspension vid fyllda år.65av av
Om änkepensionen skulle beräknas med tillämpning det reformeradeav
regelsystemet, skulle det innebära ocksåänkan efter årfyllda 65att
skulle få kompensation för det första basbeloppets inkomster. sådanEn
lösning ocksåskulle medföra tekniska problem beträffande bl.a. den
samordning i vissa fall skall ske mellan utgåendeden inkomstrela-som
terade änkepensionen och änkans inkomstrelaterade ålderspension.egen

Beträffande grundtryggheten inom efterlevandepensioneringen, isom
dag regleras folkpensioneringen, utgångspunktPAGgenom angav som

pensionstagare sådanmed pension i erhållaställetatt bör särskilden
övergångsvis beskattad garantipension motsvarande föresla-sätt som

ålderspensioneringen.gits inom På detta skulle bestämmelsernasätt om
särskilt gmndavdrag till pensionärer kunna avskaffas, varvid pensioner-

kan beskattningsbaragöras förvärvsinkomster.sättna samma som
PAG redovisade emellertid inte några förslag nivåertill ellernärmare
avtrappningsregler för sådan övergångsvis garantipension. Enen ut-
gångspunkt dock utformningen skall ske enligtattangavs vara samma
principer motsvarande pensionsforrn ålderspensionsområdetsom

alla berörda bör tillförsäkrassamt nettoutfall ekonomisktatt settsamma
de enligt nuvarande regler.garanterassorn

Efterlevandepensionen bör, till den del den utifrånberäknas det re-
formerade ålderspensionssystemet, beräknas på grundval enav pen-
sionsrätt för den avlidne avgifterna till fördel-utgörsom summan av
nings- och premiereservsystemet, dvs. 18,5 Någon motsvarig-procent.
het till uppdelningen inom ålderspensioneringen mellan fördelnings-

och premiereservsystem bör inte finnas.system diskuteradeDäremot
PAG det skall finnas möjlighet för den enskilde försäkringstaga-om en

välja efterlevandeskydd inom prerniereservsystemet.attren
Enligt PAG:s uppfattning bör utgående efterlevandepensioner följ-

sarnhetsindexeras ålderspensioner.sättsamma som
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Finansieringen skall enligt PAG:s skiss ske med allmänna skatteme-
del statsbudgeten helt från ålderspensionssystemet.skiltöver PAG an-
såg däremot efterlevandepensioneringen administrativt alltjämt böratt
ligga kvar tillsammans ålderspensioneringenmed bådesåvitt gäller de
inkomstrelaterade förmånema fönnånemaoch inom för grund-ramen
tryggheten.
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7 Allmänna överväganden

7.1 Bakgrund till nuvarande regler och behovet
anpassningav en

En allmän pensionsförsäkring, innefattande invaliditets- ålderdoms-och
försäkring, infördes i Sverige år 1913. Någon änke- eller barnpension

Årfanns inte i den lagstiftningen. 1918 kompletterades lagen emellertid
med bestämmelser pensionstillägg för barn. Enligt dessa regler kun-om
de särskilt pensionstilläggutges till änkling, frånskildänka, make eller
ogift kvinna hade försörja barnatt under år.15som Reglernasom var

år 1937 reglerersattes behovsprövade barnbidrag. I sambandav om
införandetmed 1948 de allmänna bambidragen års1937av ersattes

lag med lag särskilt barnbidrag till änkor och änklingars bam.en om
Också dessa bidrag inkomstprövade och till demrättenvar var,

enligtsätt års1937 lag, begränsad till föräldralösasamma och fa-som
derlösa barn. Bampension inom för folkpensioneringen tillkomramen
år då1960 inkomstprövningen avskaffades och pensionsrätt ävengavs
till moderlösa bam. Genom ikraftträdandet år ATP-systemetsamma av
infördes också bampensioner relaterades till den avlidne föräldernssom
tidigare inkomst.

En särskild änkepensionering infördes i Sverige först års1946genom
lag folkpensionering. Tillskapandet änkepensionerom sättett attav var

viss grundtrygghetgarantera för efterlevande kvinnor. Då dessaen reg-
ler utarbetades i mitten 1940-talet ägnade sig gifta kvinnor i stor ut-
sträckning arbete enbart i hemmet och svarade för fa-omsorgen om
miljens bam. Det även vanligt kvinnor slutade förvärvsarbeta ivar att
samband med de ingick äktenskap.att I regel grundades familjens eko-
nomi enbart inkomster. Om skulle avlida, undan-mannens mannen
rycktes den grund vilken familjens ekonomi vilat och kvinnan kom

befinna sig i situation.att Under förarbetenautsatt se SOUen t.ex.
1945:46 och 1947:288 uttalades särskilt skyddsintresseprop. att ett
hade de kvinnor blivit änkor vid relativt ålder.hög Mot bakgrundsom

dessa samhällsförhållanden ansågs det väsentligtav änke-att genom en
pensionering ekonomiskt understödja änkor så de fick rimlig för-att en
sörjning för framtiden. Det uttalades vidare förvän/smöjlighetemaatt
för kvinnor och därmed änkoräven blivit bättre, detta menadetrotsmen

det under ännu tidatt fanns anledning haman särskilt skydden att ett
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för efterlevande kvinnor. Rätten till efterlevandeförmåner 1946 årsivar
tilllag begränsad omfatta änkor fyllt år55 änkor och änk-att samtsom

lingar vård barn års ålder.under tio Förmånema i sintogsom om var
helhet inkomstprövade och utbetalades bara fram till dess änkan fick

ålders-till invalidpension.ellerrätt
Alltsedan änkepensioneringen infördes år 1946 har pensionsformen

varit föremål för omfattande utredningsarbete resulterat iett ettsom
flertal förändringar. Fr.o.m. 1960 gjordes folkpen-utvidgningen

områdesioneringens inkornstprövningen avskaffades ochattgenom
änkepensionsrätten kom änkor barn. Vidareävenatt utanavse yngre
infördes tilläggspensioneringen och änkor generell tillrätt än-gavs en
kepension storleksmässigt anknöt till den avlidnes tidigare in-som
komster. Vid flera tillfällen har frågan skall tilläven män rättom ges

förmånermotsvarande inom änkepensioneringen diskuteratssom men
detta resulterade före års1988 reform inte i någon ändring bestäm-av

Även fråganmelserna. frånskilda kvinnor skall ha motsvarandeettom
skydd efterlevande makar har änkepensioneringen har varitsom genom
föremål för diskussion. Inte heller detta har dock någonlett till lagstift-
ning.

De regler tillkom år 1960 bestod i sina huvuddrag fram till den 1som
januari då1990 de nuvarande reglerna för efierlevandepension trädde i
kraft. Vid det arbete föregick denna reform SOU 1987:55 ochsom

1987/882171 kunde konstateras det tiden efterunder till-attprop.
komsten änkepensioneringen hade skett mycket kraftig ökningav en av
andelen förvärvsarbetande kvinnor och utvecklingen inneburitatt att
kvinnorna i allt utsträckningstörre stannade kvar arbetsmarknaden
efter det de bildat familj. Det förekom knappast längre kvinnoratt att
lämnade arbetslivet enbart därför de ingått äktenskap. Kvinnor hadeatt
dock i allmänhet fortfarande kortare arbetstid förvärvsin-lägresamt
komster och därmed lägre intjänad pensionspoäng för ATP än männen.
Mot denna bakgrund ansågs motiven bakom änkepensioneringen i hu-
vudsak förlorat sinha aktualitet för i fall kvinnor berörtsvart yngre som

de förändringar i yrkeslivet skett under tiden efter änkepensio-av som
neringens tillkomst. Det kunde inte längre motiverat inom denattanses
allmänna försäkringen skillnad mellangöra och kvinnor.män

Utgångspunktema för reformerad familjepensionering borde ien
såvittstället gäller stödet till efterlevande könsjämlika för-vuxna vara

måner tidsbegränsad och behovsinriktad utformning änsom ges en mer
änkepensionen. Behovsprövningen skulle emellertid inte utformadvara

innebär inkomstprövningsätt efterlevandepensionenett som en av
skulle i stället grundas generella bedömningarutan pensionsbe-av

hov. Vidare beaktades den kraftiga utbyggnad samhällsstöden tillav
svårigheterbl.a. med arbetsmarknaden hade ägtpersoner som rum

årenunder före reformen. Sammantaget innebar detta efterlevande-att
pensioneringen i stället borde ha till syfte komplement till deatt ettvara
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generellt verkande insatser gjordes områden.andra I första handsom
förrnånemamenade från efterlevandepensioneringen skulleattman ge

kompensation för de direkta följderna dödsfallet. När det gälleren av
efterlevande uppfattningen stödet särskilt skulle sikteattvuxna tavar

lämna tillfälligt bistånd för den efterlevandeatt skulle kunna kommaatt
svårigheterdeöver uppkommer under tiden efter döds-närmastsom ett

fall. Omställningspension skulle därför utbetalas under viss tid efteren
dödsfallet. Denna tid skulle densamma för alla i yrkesverksamvara
ålder oberoende i övrigt den avlidnes eller efterlevandesdenmen av
ålder vid tidpunkten för dödsfallet. En tid år ansågs lämp-ettav vara en
lig omställningstid. Emellertid ansågs det i vissa situationer fannsatt

låtaskäl den efterlevande uppbäraatt Omställningspension under en
längre tid. Detta gällde sådana fall där den efterlevande vårdtar om
bam inte uppnått årsännu tolv ålder. sådanal fall kunde omställ-som
ningsproblemen såväl omfattande långvariga änanses mer som mer
eljest. Omställningspension skulle inte till efterlevandeutges som upp-
nått års65 ålder, eftersom äldre efterlevande kunde ha sin för-anses
sörjning tryggad ålderspension från folk- och tilläggspensione-genom
ringen.

En bärande tanke i det reformarbete föregick de gällandesom nu
bestämmelserna området vidare tyngdpunkten i detattvar nya sys-

skulle ligga tillgodose efterlevandetemet barns behov. I dettaatt
ansågs inte bara ligga tillförsäkra det efterlevande barnet vissatt en
ekonomisk standard den efterlevandeäven föräldern ekono-utan att ge
miska möjligheter barnet omvårdnadochatt detge samma omsorg som
erhöll före dödsfallet och barnet skulle haft fåmöjlighet attsom om
dödsfallet inte hade inträffat.

ansågsVidare skydd borde sådanaatt till efterlevandeett ävenges
saknar möjlighet klara sin försörjning förvärvsarbeteattsom genom

eller samhällsstöd. En utgångspunkt förannat reformen emellertidvar
den efterlevande skulle ha möjlighet erhållaatt tryggad ekono-att en

misk ställning inkomsterna förvärvsarbete. I de situatio-genom egetav
kunde det inte påkallat med fortsatt ekonomiskt stödnema ettanses

efter omställningstiden. Emellertid räkna medtvungen att attvar man
det i framtiden skulle finnas mindre antal kvinnor ochett män som

ståskulle utanför arbetsmarknaden eller ha ställning närannars en svag
maken avlider. principI borde det alltid för dessa efterlevande ettsom
första försök olika insatsergöras inom bl.a. arbetsmarknadspolitikens

Beträffande liten änkor och änklingar kunde det emeller-ram. en grupp
tid förutsättas behovet ekonomiskt inteatt stöd skulle bli tillgodosettav
på denna Möjlighetväg. till förtidspension diskuterades alter-ettsom
nativ, detta torde då förutsätta någon form medicinsk grund förmen av
nedsättning arbetsförmågan eller den efterlevande uppfyllde deav att
särskilda krav då gällde för till förtidspensionrätt arbets-som rent
marknadsmässiga skäl för äldre förvärvsarbetande. En möjlighet att
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dåvarandemildra de villkoren för till förtidspensionrätt övervägdes
avvisades. I stället infördes möjligheten betala efterlevan-men att ut en

defönnån, benämnd särskild efterlevandepension, till dessa personer.
Ett reformerat efterlevandepensionssystem ansågs emellertid kunna

få genomslag endast för den generation efterlevande vuxitsom upp
under de samhälls- och förvärvsförhållanden det efterlevande-som nya
pensionssystemet arbetats fram utifrån. Av denna anledning fann man
det låtaorealistiskt dessa regler direktatt det tidigare änke-ersättanya
pensionssystemet och dem full frånverkan viss tidpunkt. Särskildge en
hänsyn skulle till de generationer inrättattas sina liv efter de tidiga-som

gällande änkepensionsreglema. Till följd härav infördes dere över-
gångsbestämmelser i dag och framöver möjlighet nybeviljasom attger
änkepension i utsträckning. Dessa Övergångsbestämmelserstor tillkom -
liksom reglerna i övrigt under bred politisk enighet.-

Efter införandet de reformerade efterlevandepensionsreglema harav
skett vissa förändringar inom den allmänna pensioneringen ävensom
har haft betydelse för efterlevandepensioneringen. Till dessa hör det.ex.
förändringar förutsättningarna för till oavkortad folkpensionrättav som
trädde i kraft 1993 och bl.a. innebär folkpensionemaattsom stor-
leksmässigt gjorts beroende bosättningstid i Sverige. En bety-av annan
delsefull förändring de bestämmelserär för inkomstprövning folk-av
pension i form änkepension infördes frånmed verkan den lav som
april 1997. Vid tidpunkt förkortades tiden under vilken inledan-samma
de omställningspension kan från år månader.tillutges ett sex

Genom beslut den 8 juni 1994 godkände riksdagen de regeringenav
föreslagna riktlinjerna för reformering ålderspensionssystemet.en av
Huvuddragen i detta har beskrivits i kapitel Utifrånsystem närmare
dessa riktlinjer fortsatte under de därpå följande åren arbetet med re-
formen och resulterade i riksdagen den 8 juni 1998 bl.a. lagenatt antog
1998:674 inkomstgrundad ålderspension LIP, och lagenom
1998:702 garantipension. Riksdagen har vidare den 15 maj 1998om
antagit riktlinjer för reformerad förtidspensionering prop.en
1997/98:1l1, bet. 1997/98:SfU1l, rskr. 1997/98:237.

ålderspensionsreformenEtt syfte med frånskapaär andra soci-att ett
alförsäkringsgrenar avskilt inkomstgiundat ålderspensionssystem. Re-
formen innebär grundläggande förändringar den inkomstgrundadeav
ålderspensionen och grundskyddet. Den inkomstrelaterade pensionenav
kommer till skillnad från vad gäller i ATP-systemet med dess 30-som-
årsregel baseras på hela livsinkornsten.att Refonnen innebär också att-
den inkomstgrundade pensionen kommer beräknas inkomster frånatt
den första kronan och inte enligt nuvarande regler enbart in-som
komster överstiger basbelopp. Det nuvarande grundskyddetett isom
form folkpension och pensionstillskott kommer vidareav ersättasatt
med garantipension avräknas den inkomstrelateradeen motsom pen-
sionen. Garantipensionsnivån avpassadär till det särskilda grundav-att
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draget för pensionärer SGA samtidigt avskaffas. Detta innebär alltså
Skatteregler kommeratt gälla för pensionärersamma och för-att

värvsaktiva.
Efterlevandepension till i form ornställningspension, sär-vuxna av

skild efterlevandepension och änkepension enligt Övergångsbestämmel-
enligt nuvarandeutges regler folkpensionsema viss delsamtsom en

beräknas grundval den ATP-rättsom den avlidne tjänat in.av som
Om den avlidne inte förvärvat någontill tilläggspensionrätt eller till

lågbara sådan kompletteras folkpensionen med pensionstillskott. I vissa
fall kan också bostadstillägg till pensionärer till dem uppbärutges som
efterlevandepension. I princip konstruktionenär och beloppen förav
folkpension till efterlevande desamma inom den hittillsva-vuxna som

Ävenålderspensioneringen.rande barnpension i form folkpen-utges av
sion och ATP.

Mot bakgrund den reforrnering ålderspensionssystemetav av som
beslutats har fått i uppdrag göra efterlevandepen-att översynen av
sionssystemet och redovisa förslagatt anpassning reglerna förom en av
detta till det refonnerade ålderspensionssystemet. Vägledande skall
därvid bl.a. de reglerna skallatt harmoniera med bestämmel-vara nya

för det refonnerade ålderspensionssystemet.serna utgångspunktEn är
också reglerna i möjligaste månatt skall knyta till reglerna för-an om
tidspension. I uppdraget ingår vidare analysgöra nuvarandeatt en av
regelsystem för efterlevandepension och vid behov lämna förslag till
förändringar för beviljas efterlevandepension efter årpersoner som
2000.

7.2 Utgångspunkter för våra överväganden

Som tidigare bestårnämnts del vårt uppdrag i utvärde-göraen av att en
ring de nuvarande reglerna efterlevandepensionav i syfte bedö-om att

det finns skäl till förändringar ima villkorenom för till och beräk-rätt
ning sådan pension. Vi har emellertid inomav för den tidramen som
haft till vårt förfogande inte haft möjlighet någongöraatt systema-mer
tisk utvärdering hur de nuvarande reglerna efterlevandepensionav om
fungerat.

Inom Riksförsäkringsverket har dock vid upprepade tillfällen efter
ikraftträdandet det refonnerade regelsystemet denav 1 januari 1990
gjorts uppföljningar i syfte undersöka bl.a. hur reglernaatt har tilläm-

försäkringskassoma.pats sådanEn uppföljningav redovisas i rapporten
RFV Redovisar 1993:1 Uppföljningsrapport efterlevandepension. Av-denna framgårrapport verket redan i sambandatt med ikraftträdandet

de refonnerade reglerna genomfördeav mindre uppföljning för fåen att
bild hur försäkringskassorna klaraten hanteringenav under det första

kvartalet år 1990. Vid denna granskning kunde konstateras kvalitetenatt
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ärendehandläggningen felaktigtöverlag mycket bra och ingaattvar
ärenden kunnat århandlagda upptäckas. Vid uppföljningen 1993 ettvar

syftena undersöka ytterligare tidhur försäkringskassoma, sedanattav
klaratförflutit, hade hantera regeländringarna. syfteEttatt annatav var
fördelningenundersöka antalet handlades enligtärendenatt av som

reformerade regler övergångsbestämrnelser.respektive enligt Under-
genomfördessökningen alla försäkringskassor fick besvaraattgenom

frågorenkät med hur lagstiftningen fungerat och försäkrings-omen om
kassan hade uppmärksammat svårabestämmelser varit särskilt attsom

krävttillämpa eller omfattande utredning.som
När det gällde omställningspensionen uppfattninghandläggarnasvar
regelsystemet och tillämpningen fungerade några störreatt utan pro-

blem. Prövningen Övergångsbestäm-till änkepension enligträttenav
melsema uppfattades svåremellertid och tidskrävande, särskiltsom
såvitt kvinnor födda år 1945 eller Beviljande bampen-avser senare. av
sion föranledde försäkringskassoma anlägga synpunkter det gäl-näratt

sådanler möjligheten bevilja årpension för fylltbarn 18 ochatt ett som
studieuppehåll.gjort Kassoma möjlig-reagerade därvidett mot attsom

sådanbeviljaheten pension åretberoende barnetnäratt var av var
fött.

bedömningDen kan utifrån de redovisadegöras rapporternasom nu
efterlevandepensionsreglema, änkepensiondäri inkluderat enligtär att

övergångsreglema, har, försäkringskassomas synvinkel, fungeratsett ur
tillfredsställande. Dessa uppgifter bekräftas också i huvudsak genom

framkommitvad hittills har vid den utvärdering för närvarandesom som
pågår inom RFV.

Regelsystemet i har inte heller någonföranlett offentlig debatt.stort
Omfattande kritik har emellertid framförts det beslut inkomst-mot om

folkpensionprövning i form änkepension kraftträdde i den 1av av som
april 1997. Denna kritik ocksåhar kommit till uttryck i flertalet deav

angåendemotioner efterlevandepension åretunder det senastesom
Ävenväckts i riksdagen. beslutet förkorta tiden för inledandeatt om-

frånställningspension år till månader Självahar kritik.röntett ut-sex
fommingen de reformerade reglerna efterlevandepension harav om

föranlett någraemellertid inte motionsyrkanden såvittutom ensta-avser
frågor.ka

detI analys nuvarande regelsystemet ligger direktivenenligten av
också behovet och möjligheterna förenkling gällandeöver tillatt se av
regler änkepension övergångsbestämmelsema.enligt Utgångspunk-om

i direktiven till änkepension Övergångsbestämmel-enligtär rättten att
skall finnas efteräven anpassning reglerna. direktivenI sägssema en av

övergångsreglervidare de årkvinnor födda före 1945att som avser
fåskall motsvarighet med den konstruktionen.ävenen nya

motivDet ursprungligen låg till grund för införandet änke-som av
pensioneringen, nämligen kvinnor möjlighet ekonomisk för-tillatt ge
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sörjning avlidit, har med förändringarna samhällsstruk-om mannen av
och förvärvsvillkoren i samhälletturen kraftigt försvagats. dagI har

kvinnor uppbär änkepension i de allra flesta fall för-som en egen
värvsinkomst vid sidan pensionen. Jämfört med ensamståendeandraav
kvinnor mångahar dessa änkor i praktiken dubbel försörjning:av en
inkomster heltidsarbete folkpension och formATP isamt änke-av av
pension. På grund de förmånliga skatterättsliga bestämmelserna medav

till särskilt grundavdragrätt för änkoräven kan änkepensionen komma
betydande nettotillskott tillatt ett den förvärvsinkomsten.ge Detegna

bl.a. dessa omständigheter ledde fram till riksdagens beslutvar som att
sedan april låta1997 inkomstpröva änkepensionen från folk-
pensioneringen änkans inkomster imot viss omfattning.egna

Änkepensioneringen tillskapadär under dåperiod helt andra för-en
utsättningar förelåg i dag dåän och det fanns uttalat behov eko-ett av
nomisk försörjning från allmänt för kvinnor, framförett alltsystem
äldre kvinnor, blev änkor efter tids äktenskap. Denna förmån,som en

således endast kan utgå till efterlevande kvinnor, dessutomsom till-är
skapad grundval könsbundna uppfattningar inteav stämmersom

med dagensöverens järnställdhetssträvanden. Det kan vidare konstate-
änkepensioner i inteatt obetydligt antal fall kommer,ras ett med de

Övergångsbestämmelser gäller på området, tillfalla relativtsom att unga
kvinnor eller kvinnor ålderspensionshänseendei faller in inomsom

för den generationen, dvs. födda år 1954ramen är ellernya som senare.
Följaktligen kommer dessa Övergångsbestämmelser, bibehållsde iom
nuvarande utfonrming, berättiga änkor till änkepensionatt långunder en
tidsperiod framöver. Det finns internationelltäven perspektivettur en

skapasträvan sociala förmånermot att könsobundna, dvs.är därsom
ingen skillnad i utfalletgörs förmånen beroende den förmåns-av av om
berättigade kvinna ellerär man.

vårEnligt uppfattning täcker den reformerade efterlevandepen-
sioneringen i huvudsak de behov normalt uppståkan för såvälsettsom
kvinnor i händelsemän levnadsparmers dödsfall. Dessasom av en reg-
ler betydligt bättreär avpassade efter dagens sarnhällsstruktur och de
förvärvsförhållanden för rådernärvarande och kan förväntassom som
råda framöver. De dessutomstämmer bättre med de jämställd-överens
hetssträvanden finns såväl i Sverige internationellt området.som som

Emellertid de gällandeär övergångsbestämmelsema tillkonma efter
omfattande utredningsarbeteett och under bred politisk enighet ien

frågan. Mindre tio år har gåttän sedan denna uppgörelse träffades.
Även ifrågasätter möjligheten till nybeviljande änkepension iom av
den omfattning övergångsbestämmelsemastora medger har vi,som av
hänsyn till den breda politiska enighet rådde vid Övergångsbe-som
stämmelsemas tillkomst och alltjämt råder, med beak-ävensom men
tande vårt uppdrag huvudsakligenatt varit gällandeav att anpassa re-
gelverk till reformerat ålderspensionssystemett föreslåän attsnarare
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lösningar utgångspunkteroch för återigen reformerat efterle-egna ett
vandepensionssystem, för inte föreslå några ingripandestannat att mer
förändringar övergångsbestämmelsema. Detta innebär vi inteav att

någralägger förslag minskade möjligheter nybevilja änkepensionattom
efter år 2000.

Vi vårhar centrala uppgift lämna förslagsett innebärattsom attsom
de nuvarande reglerna för efterlevandepension kan till de för-anpassas
ändringar det reformerade ålderspensionssystemet kommersom att
innebära. Enligt direktiven har vår uppgift ocksåvisserligen varit att

analys detgöra nuvarande efterlevandepensionssystemet i syfteen av
det finns skäl förändra villkorenatt för bl.a. till de olikaatt rättse om

förmånerna någrai avseenden. dettaI sammanhang bör emellertid be-
aktas reforrneringen för änkepension,att resulterat i desystemetav som
regler efterlevandepension i kraft den 1 januari 1990,trättom som var

långvarigtresultatet utredningsarbete. Denett genomgripande refor-av
hade sin grund i det alltsedan tillkomsten änkepensionering-attmen av

skett kraftig ökning andelen förvärvsarbetande kvinnor. di-Ien en av
rektiven dåvarandetill den utredningen familjepensionssys-attangavs

skulle till rådandetemet samhällsförhållanden och dessutomanpassas
behovsinriktatgöras och könsj ämlikt. Under gåttden tid sedanmer som

de refonnerade reglerna trädde i kraft har inga egentliga samhällsför-
ändringar skett i de avseenden här intresse. Detär antagandesom av om

fortsatt ökning antalet förvärvsaktiva kvinnor dåvarandedenen av som
utredningen gjorde har visat sig riktigt. Fortfarande det emeller-ärvara

såtid kvinnor arbetar deltid iatt utsträckningstörre Därtillän män.
kommer ochkvinnor i genomsnitt har lägreatt förvärvsinkomster där-
med lägre intjänad pensionspoäng för ATP.

Vi har den redovisade bakgrundenmot och med hänsyn till direk-nu
tivens utformning inte uppfattat det avsikten varit vi skallattsom om
föreslå några större systemförändringar det gäller de olika förrnåns-när
formerna. I direktiven uttalas till de förmåner finnsrätten i da-att som

regelsystem skall ligga fast. Detta innebär det i detgens ävenatt nya
skall finnas barnpension,systemet omställningspension, förlängd om-

ställningspension, särskild efterlevandepension änkepension enligtsamt
övergångsregler. Vi har dock i samband med har analyserat deatt
nuvarande reglerna för kunna bestämmelserna föratt beräkninganpassa

förmånerna till det reformerade ålderspensionssystemetav även över-
och kommit framvägt till förslag till vissa förändringar inte ärsom

direkt betingade den bakomliggande ålderspensionsreformen.av
Tyngdpunkten i förmånermed till efterlevandeett bör enligtsystem

vår mening i framtiden liggaäven förmånerna till efterlevande barn.
Syftet bampensioneringenmed bör alltjämt efterlevandeatt tryggavara
barns till likvärdigrätt standard efter bådaeller föräldrar-ävenen en av

frånfälle. Ett barn skall således för det fall förälderäven avli-nas att en
der fåkunna ekonomisk trygghet motsvarande den standarden som
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barnet levt före dödsfallet och framöver kunde ha levtantas om
dödsfallet inte hade inträffat. De förutsättningar i dag ställs försom upp

till barnpensionrätt bör enligt vår uppfattning gälla iäven ett system
är till den reformerade ålderspensioneringen.anpassatsom

När det gäller efterlevandepension till bör sådantillrättvuxna pen-
sion i framtidenäven föreligga endast i situationer där det generellt sett
kan förutsättas finnas särskilt behovett stöd. Syftet förmånemamedav
bör alltjämt ekonomisk kompensationattvara under viss tidge efteren

dödsfall. Sådant behovett ekonomiskt stöd torde finnas för i principav
alla efterlevande i yrkesaktiv ålder. Det bör denna bakgrund, såsommot
också fastslagits i direktiven, i fortsättningenäven finnas tillrätt om-
ställningspension under viss tid efter dödsfall. Denna tidsperiodetten
bör i princip densamma för alla och således oberoendevara denav av-
lidnes såvitteller gäller i förvärvsaktiv ålder den efterlevan-personer- -ålderdes vid tidpunkten för dödsfallet. Våra förslag i denna del innebär

återgång till generell omställningstiden åren avsnitt 10.3.ettom
Den efterlevande bör emellertid härutöver, enligtsättsamma som

nuvarande regler, tillrätt omställningspension under förlängdges en
tid. Ornställningsproblemen får enligt vår bedömning långva-anses mer
riga eljest dåän den efterlevande lämnas vårdnadenmedensam ettom
eller flera minderåriga barn. Vi har därför för föreslå reglerstannat att
för denna kategori innebär tillrätt omställningspensionsom under yt-
terligare år efter det denett inledandeatt generella omställningstiden
gått till ända. En efterlevande har små barn bör vidaresom samma

i dagsätt ekonomisk möjlighetsom barnetges den ochatt ge omsorg
omvårdnad den efterlevande hade förutsättningarsom före döds-att ge
fallet. Den förlängda ornställningspensionen kan alltså betraktasäven

komplement till detett regelsystemsom föräldrarnaattsom avser ge
praktisk och ekonomisk möjlighet avstå från förvärvsarbeteatt eller
minska sin arbetstid för vård barn. åldersgränserDeatt ta gällerom som
i detta regelsystem bör därför vägledande det gällernär bedömavara att
hur länge till förlängdrätt omställningspension till efterlevande med
små barn bör föreligga. Vårt förslag innebär tillrätt omställ-att
ningspension skall föreligga så länge den efterlevande vårdnadenhar

och stadigvarande bor tillsammansom med barn inte åttafyllt årsom
avsnitt lO.3.2.

När det gäller möjligheten bevilja särskild efterlevandepensionatt
har vi, kommernärmare utvecklas isom avsnittatt 7.3, ifrågasatt detom
inom för efterlevandepensioneringenramen rimligtär med förrnåns-en
form syftar till efterlevandeattsom med försörjningssvårig-ge en egna
heter pension i händelse makes dödsfall.en Vi har emellertid inteav
funnit det förenligt med innehållet vårti uppdrag lägga fram förslagatt

innebär fullständigtett avskaffandesom denna förmån. Vårt förslagav
innebär därför särskild efterlevandepensionatt skall kunna beviljas även
i efterlevandepensionssystem.ett anpassat Mot bakgrund de olikaattav
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fönnånsformema inom efterlevandepensioneringen enligt direktiven
skall behovsinriktade enligt dagens har vi funnitän systemvara mer

föreslå åldersgränsskäl för särskild efterlevandepension skallatt atten
beviljaskunna i efterlevandepensionssystem.ett anpassat

Efterlevandepension till kommer hämtöver, enligt vadvuxna som
framgått kunna i form övergångs-änkepension enligtatt utgesovan, av
bestämmelser. Dessa regler, kommer belysa i avsnittnärmareattsom
7.3 och i kapitel ll, livslångt efterlevandeskydd för kvinnorettger som
blivit före ikraftträdandetänkor ellernuvarande bestämmelserav som
vid tidpunktenden uppfyllde vissa villkor i fråga äktenskap ochom
sammanboende m.m.

Enligt nuvarande regler gäller åldersgräns för efterlevande-övreen
65 år.pension vid Om den efterlevande alltså inteäldreär utges om-

ställningspension eller särskild efterlevandepension. Motsvarande bör
Änkepensiongälla i efterlevandepensionssystem. enligtett anpassat

Övergångsbestämmelser kommer emellertid under förutsättning-samma
i dag sedan änkan fyllt 65 år.ävenatt utgesar som

Någon generell åldersgränsnedre för efterlevande skall kunnaatt en
uppbära efterlevandepension finns inte föreslåsi dag och inte heller av

det gällerNär till särskild efterlevandepension föreslårrättenoss.
emellertid, den efterlevande uppnåttnämnts, skall ha vissattsom en

ålder förlägsta till sådan pension skallrätt kunna bli aktuell.att
utgångspunktemaEn för efterlevandepensionssystemett anpassatav

våraskall enligt direktiv efterlevandepensionerna i fort-ävenattvara
sättningen skall relaterade till den såavlidnes inkomster sätt attvara
de till sin konstruktion harmonierar med den inkomstgrundade ålders-

Efterlevandepensionpensionen. skall också i det systemetnya avse
endast viss andel den avlidnes inkornstrelaterade ålderspension.en av

tillMed hänsyn inkornstrelaterad ålderspension enligt det reformera-att
ålderspensionssystemetde kommer utifrånberäknas den avlidnesatt

hela livsinkornst i stället för i ATP-systemet inkomster över ettsom
basbelopp finns anledning särskilt hur detta skall kommaövervägaatt

påverka nivåerna för den inkornstrelaterade efterlevandepensionen. Iatt
detta sammanhang har emellertid frågan eventuellt grund-även ettom
skydd inom olika förmånsforrnemade betydelse. Avvägningen mellan

inkornstrelaterad del och grundskydd inom efterlevandepensione-etten
ringen kommerär, närmare utveckla följande,i det bety-attsom av
delse eftersom eftersträvat skapa inkomstrela-där denatt ett system
terade efterlevandepensionen reellt samlade efterle-utslag i denettger
vandepensionen.

Enligt nuvarande regler refonnerad efterlevandepension i formutges
barnpension, omställningspension och särskild efterlevandepensionav

inom folkpensioneringen.även Det reformerade ålderspensionssystemet
kommer inte innefatta folkpension, grundskyddet kommer iatt utan

beståstället garantipension inkomstre-avräknas denatt motenav som
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laterade pensionen. våraI direktiv efterlevandeskyddetsägs tillatt vux-
med dagens förvärvsmönster regelna kompletterandeär in-som en

komst den efterlevandesän enda inkomst.snarare Detta medför enligt
direktiven det inte finns likaatt vägande skäl förtungt grundskyddett
inom för efterlevandepensioneringen i ålderspensionssyste-ramen som

När det gäller efterlevandeskyddetmet. till bam uttalas däremot denatt
garanti finns enligt nuvarande regler skallsom motsvarighet iävenen
det systemet.nya

En grundläggande fråga vi övervägt är avvägningen mellansom om
den inkomstgmndade delen och grundskyddsdelen inom efterlevande-
pensioneringen lämplig såsomär den utformadär i dag eller den,om

isätt direktiven, bordeantyttssom annorlunda.göras Detta skulle kunna
ske efterlevandepensioneringenattgenom det gällernär efterle-vuxna-
vande i fortsättningen helt inkornstrelaterad.görs En möjlighet- annan

skapaär däratt detett alltjämtsystem finns grundläggande skyddett
inom efterlevandepensioneringen där tyngdpunkten, i högre gradmen

i dag,än skulle komma ligga efterlevandepensionatt in-som en
komstgnmdad förmån.

Efterlevande och kvinnormän i förvärvsaktiv ålder har i regel möj-
lighet försörja sig självaatt inkomster förvärvsarbetegenom egetav
eller någon ersättning träder igenom stället för förvärvsinkomster.som
Efterlevandepension till efterlevande såväl omställningspensionvuxna -

särskild efterlevandepension bör därförsom huvudsakligen ses som en-
kompletterande inkomst och bör inte på i dagsätt kon-samma som vara
struerad för kunnaatt utgöra garanti för grundläggande försörj-en en
ning.

Om efterlevandeskyddet skulle enbart inkomstgmndat skullevara
detta emellertid innebära efterlevande tillatt avlidna bidragit tillsom
familjens försörjning sätt än förvärvsarbeteannat skullegenom
komma ställas heltatt skydd efter dödsfall.utan Detta sig mindreett ter
tillfredsställande detnär gäller omställningspension under den första
tiden efter dödsfall, då denett efterlevandes behov ekonomiskt stödav
generellt den avlidnessett oavsett inkomstsituation torde stort.- vara-Vi det inte helleratt för förlängdanser omställningstid kanen anses
lämpligt tillskapa efterlevandeförmånatt helt saknar inslagen som av
grundskydd. Enligt vår uppfattning bör det därför i efterlevan-även ett
depensionssystem är till de reformerade ålderspensions-som anpassat
reglema finnas grundläggandeett skydd för efterlevande i fall därvuxna
den avlidne inte haft någon eller haft endast lågmycket förvärvsin-
komst. Detta grundskydd bör emellertid inte medsättsamma som
dagens folkpension och pensionstillskott konstruerat så det kanvara att

grundläggandegarantera försörjning för denen efterlevande, detutan
bör bestämmas med beaktande efterlevandepensionen haratt tillav
syfte under begränsadatt tid kompletterandeutgöraen inkomst fören
den efterlevande.

RSOU1998:121
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Motsvarande fråganskulle kunna föras det gällernärresonemang om
grundskydd inom för änkepensioneringen efter vilka prin-ochett ramen

sådantciper skall utformas. Den breda politiska överenskommelseett
tillligger grund för utfominingen regler inom änke-nuvarandesom av

pensioneringen ställer emellertid krav andra överväganden deän som
redovisats det gäller frågan vilketnär grundläggande skyddovan om

skall finnas inom för denna pensionsform.som ramen
Efterlevande barn skall enligt direktiven alltjämt garanteradevara en

viss försörjningsnivå vid den bådaeller föräldrarnas död. Enligtena av
nuvarande regler gäller olika bestämmelser för vilken försörjning som
samhället efterlevande barn och bam till föräldrarsärlevandegaranterar
enligt lagen 1996:1030 underhållsstöd. Enligt vår uppfattning ärom
det angeläget alla bam bosatta i Sverige och lever till-äratt som som

med enbart den eller ingen sina föräldrar garanterassammans ena av av
grundläggande Våraskydd. förslag innebär bl.a. med hänsynsamma

härtill grundskyddet inom barnpensioneringen skall inomreglerasatt
för lag bestämmelser underhållsstöd tillupptarramen samma som om

barn föräldrar.till särlevande
Enligt direktiven skall utredaren grundskydd böratt ettom anser-

utgångspunktenfinnas detta skall inkomstprövat i enlig-attvara vara-
het med vad gäller för övergångsregler-änkepension enligtsom numera

Äveni form folkpension. andra former behovsprövning dockärna av av
enligt direktiven tänkbara.

Enligt nuvarande regler sker inte någon inkomstprövning grund-av
skyddet inom den reformerade efterlevandepensioneringen. Den in-
komstprövning sker inom änkepensioneringen inte de förstaberörsom

månaderna efter dödsfallet och inte heller haränkor barn undersex som
års ålder.tolv På detta behandlas efterlevandesätt uppbär efterle-som

vandepension enligt olika lika i detta avseende. Vi har övervägtsystem
möjligheten inkomstpröva det grundskydd föreslårvi skall finnasatt nu
för efterlevande inom för de reformerade efterlevandeför-vuxna ramen
månema. Redan det förhållandet efterlevandepensionen iatt ett anpas-

kommer beskattningsbar andra inkomster kansat system att vara som
emellertid innebära form inkomstprövning.sägas Enligten av nuvaran-
de beskattningsregler innebär det särskilda gmndavdraget pensionenatt
i beskattningshänseende till viss del helt efterle-är oberoende denav
vandes förvärvsinkomster. En inkomstprövning härutöver skulle, detnär
gäller omställningspensionen, komma innebära reglersträngare änatt
vad gäller inom änkepensioneringen där änkepension utbetalassom som
under de första månaderna efter dödsfallet så länge änkan harsamtsex
små bam frånundantas inkomstprövning. Vi har bl.a. denna bak-mot
grund för inte föreslå någon inkomstprövning grundskyd-stannat att av
det för efterlevande i den reformerade efterlevandepensionering-vuxna

Såvitt gäller den särskilda efterlevandepensionen föreslår vi emel-en.
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lertid, nänmts, behovsprövningsom i form lägsta åldersgränsen av en
för till dennarätt formatt efterlevandepension skall föreligga.av

När det gäller grundskyddet inom barnpensioneringen har vi, som
nämnts valt låta detta reglerasatt inomovan, för lagramen en om un-
derhållsstöd. Det underhållsstöd i dag utbetalas till barn behovs-ärsom
prövat det förutomatt det i förekommandegenom att fall avräknas mot-
det underhållsbidrag den underhållsskyldige föräldernsom betalar -prövas även barnets inkomster.mot Vi har funnit deegna övervä-att
ganden ligger till grund för inkomstprövningensom enligt nuvarande
regler bör läggas till grund även detnär gäller underhållsstöd till efter-
levande bam. Syftet med regleringen justär bam leveratt garantera som
med endast eller ingen sin föräldraren av skyddav samma oavsett om
det ligger skilsmässa eller dödsfall bakomen ett den rådande farniljesi-
tuationen.

7.3 Huvudprinciper för anpassaden

efterlevandepensionering

Enligt dagens regler ålders-är och efterlevandepensioneringarna likar-
tade till sin konstruktion och samverkar med varandra. Detta skall enligt
direktiven gälla även efter reforrnering ålderspensionssystemeten av
enligt riktlinjerna för pensionsreforrnen. I det förslag till konstruk-ny
tion efterlevandepensioneringenav vi enligt uppdraget har läm-som att

skall därför särskilt beaktasna efterlevandepensioneringenatt skall
harmoniera ålderspensioneringenmed vad gäller den inkomstrelaterade
delen. Samtidigt framhålls emellertid i direktiven beräkningenatt av
efterlevandepension enligt nuvarande regler bygger principersamma

beräkning förtidspension isom de fall denav avlidne inte hade börjat
uppbära ålderspension dödsfalletnär inträffade. utgångspunktEn för
utredningen skall därför enligt direktiven anknyta konstruktio-attvara

reglerna för beräkningnen efterlevandepensionav till reglernaävenav
förtidspension. Utredarenom är emellertid oförhindrad föreslå andraatt

lösningar.

7.3.1 Underlag för beräkning inkomstgrundadav
efterlevandepension

Efterlevandepensionema skall iäven beroendeett anpassat system vara
den avlidnes inkomster. Enligtav gällande regler sker dettanu genom
samtliga formeratt efterlevandepension från ATPav beräknas

grundval den avlidnes visst beräknadeav sätt ålderspension eller
förtidspension inom tilläggspensioneringen. En möjlighet läggaattvore
motsvarande pensionsunderlag i det reforrnerade ålderspensionssyste-
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till grund för beräkningen formerna efterlevandepen-de olikamet av av
efter anpassning efterlevandepensioneringen. Ettsion även annaten av

emellertid lägga kortareden avlidnes inkomster undersätt att envore
sådantid före dödsfallet lös-eller längre till grund för berälmingen. En

skulle anknyta till de principer för förtidspensione-ning refonneraden
ring antagits riksdagen den 1997/98:111,15 maj 1998 prop.som av

1997/98:SfU1l, rskr.bet. 1997/98:237.
gäller finna formerVi har det underlag för beräkna olikanär att ett att

efterlevandefönnåner funnit mellan deanledning dra skiljelinjeattav en
efterlevandefönnånema,reformerade omställ-dvs. barnpension,

ningspension och särskild efterlevandepension, änkepensionoch som
Övergångsbestämmelserenligtutbetalas till det reformerade systemet.

änkepensionReglerna har till sin konstruktion förankring i detom en
nuvarande med ATP och folkpension med hänsyn till densystemet som,
politiska överenskommelse delegat bakom avskaffandetsom av gene-
rella reglerna änkepension, måste beaktas särskilt vid bedömningenom

vilket underlag skall ligga till grund för beräkningen änke-somav av
pension efter ikraftträdandet Vårareformerade ålderspensionsregler.av

i dennaöverväganden del redovisas i kapitelnedan i detta kapitel samt
1

gäller reformerade efterlevandefönnå-När det de inkornstgrundade
barnpension,dvs. efterlevande-omställningspension och särskildnerna,

vår utgångspunkt påpension, har varit ochdessa skall beräknasatt ett
underlag. främstaDet syftet inkornstgrun-med dessa formersamma av

efterlevandeförrnånerdade ersättning för inkornstbort-detär utgöraatt
många vårfall dödsfallet i fall familjeekonornin.inneburit för Isom

finna lämpligt mått för inkomstbortfall har videttasträvan över-att ett
olika lösningar.vägt

varitEn tanke har lägga i anslutningden avlidnes faktiska inkomstatt
dödsfallet tilltill grund för beräkningen. förefaller i och för sigDet

rimligt efterlevandeskyddet avlidnes inkomsterberoende dengörsatt av
anslutning till dödsfallet.i sjukförsäkringenDetta sker i dag inomnära

medellångaför korta och sjukfall in-där den sjukpenninggrundande
komsten, SGI, aktuella in-den försäkrades förväntadeutgörssom av

någorlundakomst stadigvarande grund för beräk-karaktär, läggs tillav
emellertid,ningen. Vi har redovisas iskäl kommernärmare attav som

funnit sådankapitel beräkningsmodell förknippadskulleatt en vara
svårigheter.flertalmed svårigheter sin bakgrund iDessa har bl.a.ett att

finnsaktuell SGI inte registrerad. krävaDet torde omöjligt att attvara
efterlevande,den försäkrad sjukfall, alltidvidsätt ettsamma som en

korrekta inkomstförhållan-skall kunna uppgifter den avlidnesange om
såledesden. skulle bli efter-Det nödvändigt grunda beräkningenatt av

levandepensionen antingen den avlidnes inkomst eller dentaxerade
pensionsgrundande inkomsten. Båda dessa emellertid intefastställs

årförrän efter alltsådet inkomsterna tjänats in och ärettuppemot att
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förknippade med eftersläpning det igör realiteten skulle blien attsom
den avlidnes inkomster viss tid före dödsfallet skulle läggas tillsom
grund för beräkningen. Syftet med grunda beräkningen efterle-att av
vandepensionen den avlidnes faktiska och förväntade inkomst vid
dödsfallet skulle därmed inte uppfyllas.

Vi har vidare ifrågasatt den avlidnes inkornstförhållanden iom an-
slutning till dödsfallet lämpligtutgör inkomstmått förett beräkning av
förmåner skall under flertal år,utges barnpension.som ett Hänsynt.ex.
bör sådanai fall tilläven den avlidnestas inkomster under längre tiden
före dödsfallet.

Vi har denna bakgrund funnitmot valet beräkningsunderlagatt iav
huvudsak står mellan två alternativ. Det inkomstrelateradär attena
efterlevandepension fortsättningsvisäven skall beräknas utgångs-med

frånpunkt den avlidnes hela intjänade pensionsrätt ålderspen-inom
sionssystemet. Detta innebär efterlevandepensionenatt sättsamma

i dag relateras till den avlidnes inkomstersom under del livet.storen av
Det andra alternativet denär inkomstrelateradeatt efterlevandepensio-

beroendegörs enbart den avlidnes inkomsternen under visst be-av ett
årantal föregränsat dödsfallet. sådanEn lösning skall enligt de antagna

riktlinjerna för reformerad förtidspensionering gälla för beräkningenen
förtidspension. Förtidspensionsutredningenav föreslog i sitt betänkande

Ohälsoförsäkringen Trygghet och aktivitet SOU 1997: 166 beräk-att-
ningen enligt huvudregeln skulle ske på grundval inkomsterna underav
de fyra i inkomsthänseende bästa de åren före dödsfalletnärmastav sex
se avsnitt 6.4.

En beräkning grundval enbart den avlidnes inkomster i anslut-av
ning till dödsfallet skulle för efterlevandepensioneringens del innebära

den avlidnes inkomsteratt under bara visst årantal före dödsfalletett
skulle bli helt avgörande för förmånens storlek. Konsekvensen härav
skulle bli efterlevande tillatt haft inkomsteren enbarten person som
under den tid aktuell förär beräkningen skulle kunna bli berättigadsom
till lika hög efterlevandefönnån efterlevandeen tillsom en en person

arbetat under betydligt längre tid medsom inkomstförhållanden.samma
Vi rimligheten i detta kan ifrågasättas.attanser

En konsekvens grunda beräkningenannan att efterlevandepen-av av
påsion den avlidnes inkomster enbart under visst årantal före döds-ett

fallet skulle bli den nuvarande kopplingenatt mellan efterlevandepen-
sioneringen och ålderspensioneringen går förlorad. Efterlevandepensio-

skulle alltså inte inen sätt dag kommasamma utgöraattsom en an-
del den avlidnes beräknade ålderspension.av

I kapitel 8 redogör för våranärmare överväganden det gällernär
det grundläggande valet metod för beräkning efterlevandepension.av av
Vi har slutligen för lägga framstannat förslag innebäratt ett attsom
beräkningen efterlevandepension fortsättningsvisav skall mot-som en-svarighet till dagens regler basera sig livsinkornstunderlag. Dettaett-
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kan ske beräkningen grundas den avlidnes intjänadeattgenom pen-
sionsrätt ålderspensionför under hela livet. finns förutsätt-Härigenom
ningar för utforma den inkomstrelaterade delen efterlevandepen-att av

såsioneringen den harmonierar med ålderspensio-den reformeradeatt
sådanneringen. En lösning också vårenligt uppfattningär det bästa

alternativet internationellt och EG-rättsligt perspektiv.sett ettur
Uppgifter den avlidnes inkomster under livet tillgängligafinnsom

inom för det reformerade ålderspensionssystemet. I de fall döds-ramen
fallet inträffar sedan den gåttavlidne ålderspensioni den registrera-ger

pensionsbehållningende uppgift den avlidnes livsinkomst. Efterle-om
vandepension skall, vårtenligt förslag, i dessa fall i princip beräknas

del den avlidnes ålderspension. detFör fall dödsfallet inträf-som en av
far ålderi förvärvsaktiv speglar uppgifterna den avlidnes pensions-om
behållning emellertid enbart den avlidnes livsinkomst fram till döds-
fallstidpunkten. Det enligt vår uppfattning orimligt med metodvore en
för beräkning efterlevandepension innebär efterlevandeav attsom en
till dör i år kan bli berättigad endast till mycketen person som unga en
låg inkomstrelaterad efterlevandepension. Den grundläggande tanken
med livsinkomstberälcning efterlevandepensionensär storlek skallatten

beroende den inkomst den avlidne haftskulle ha under helavara av som
sitt förvärvsaktiva liv, dödsfallet inte hade inträffat. Vi därförom anser

beräkningen det underlag skall ligga tillatt grund för efterlevan-av som
depension bör, gäller inom det tilläggs-sätt nuvarandesamma som
pensionssystemet, såvitt gäller pension efter avlider förepersoner som

årdet de skulle ha fyllt 65 år grundval vissagöras antagandenav om
den avlidnes framtida inkomst, dvs. med s.k. antagandeinkomstbe-en
räkning. I avsnitt 8.2 diskuterar vilka förutsättningar börsom vara
uppfyllda för antagandeinkornster skall tillgodoräknas. Enatt antagan-
deinkornstberälming bygger, såsom ordalydelsen antyder, ett anta-
gande den avlidne skulle ha haft viss inkomst i framtiden förattom en
det fall dödsfallet inte hade inträffat. vårEnligt uppfattning bör bedöm-
ningen det finns grund för sådant eller inteantagande görasettav om
utifrån den avlidnes förvärvsmönster årunder visst antal före döds-ett
fallet.

En nackdel med lägga livsinkomstunderlag till grund föratt be-ett
räkningen efterlevandepension dock det, bakgrundär deav att mot av
riktlinjer för reformerat förtidspensionssystemett antagits riks-som av
dagen, kan komma föreligga olika underlag för beräkning förtids-att av
pension efterlevandepension.och Detta frånkan informationssynpunkt
förefalla mindre lämpligt och kan också omotiverade skillnader närge
det gäller till efterlevandepensionrätten jämfört med till förtids-rätten
pension i vissa situationer. Vi emellertid finns principielladetattanser
skillnader tvåmellan de förmånsformema och har vi fun-sammantaget
nit fördelarna med livsinkomstbaserat underlag för beräkningatt ett av



SOU 1998:120 Allmänna överväganden 231

efterlevandepension såär destora överväger deatt nackdelar desom
skilda beräkningssätten medför se vidare härom i avsnitt l.

Vi således underlaget för inkomstrelateradattanser efterlevandepen-
sion skall beräknas grundval den pensionsrätt ålderspensionförav -faktisk och framtida tillgodoräknats den avlidne. Huvuddragensom i-
det reformerade ålderspensionssystemet har beskrivits i kapitel Av
denna beskrivning har framgått bl.a. pensionsrätt tillgodoräknasatt inte
enbart grundval pensionsgrundande inkomsterav ävenutan pen-
sionsgmndande belopp för förtidspensionärers antagandeinkomst, för
barnår och vid plikttjänstgöring. Vår uppfattning detär pensionsun-att
derlag läggs till grund för beräkningensom reforrnerad ålderspensionav
skall ligga till grund föräven beräkningen efterlevandepension. Våraav
överväganden i denna fråga redovisas i avsnitt 8.4. Efterlevandepension
kommer således beräknasatt pensionsunderlag bestårett delssom av
pensionsgrundande inkomster, dels vissa belopp beräknats påav som
grundval fiktiva inkomster.av

Av beskrivningen det refonnerade ålderspensionssystemetav i kapi-
tel 4 framgår också den pensionsrättatt har beräknats grundvalsom

det beskrivna pensionsunderlagetav ovan skall tillgodoräknas dels i ett
fördelningssystem, dels i prerniepensionssystem.ett Av den totala pen-
sionsrätten 18,5 % skall härvid 16om procentenheter tillgodoräknas

inkomstpension i fördelningssystemet.som Resterande del 2,5 pro--centenheter skall tillgodoräknas i premiepensionssystemet. När i det-
ovanstående uppgifterantytt att den avlidnes pensionsrätt i detom re-
formerade ålderspensionssystemet skall läggas till grund för beräkning-

efterlevandepension fråganär vilkenen av pensionsrätt Skallsom avses.
enbart den pensionsrätt tillgodoräknats i fördelningssystemetsom ligga
till grund för beräkningen eller skall det pensionsrättvara en som grun-
dar sig på den ålderspensionsavgiftentotala 18,5 %om

Enligt vad närmare har beskrivits i kapitelsom 4 finns beträffande
den del den inkomstgrundade ålderspensionenav tillgodoräknas isom
premiepensionssystemet frivilligt efterlevandeskyddett såväl under det
s.k. sparskedet under pensionstiden. Enligt vårsom uppfattning bör
denna möjlighet till frivilligt efterlevandeskydd helt friståendeses som
från den allmänna efterlevandepensionen. Hänsyn bör därför inte tilltas
denna möjlighet till efterlevandeskydd detnär gäller utforma regel-att

för den allmännasystemet efterlevandepensioneringen.
Avgörande fråganför hur del den försäkradesstorom pensions-av

grundande inkomster och pensionsgrundande belopp skall ligga tillsom
grund för beräkningen efterlevandepension bör i ställetav delsvara
vilken nivå efterlevandepensionen eftersträvas, dels vilketsom un-
derlag administrativtär lätthanterligt.som Motmest denna bakgrund
föreslår vi, enligt vad kommernärmare beskrivas isom avsnitt 8.4,att

efterlevandepensionatt skall beräknas hela pensionsrättensom om -18,5 % hade tillgodoräknats i fördelningssystemet.-
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sålunda faktisktpensionsrätt beräknats, dvs. denDen som summan av
pensionsrätten tillgodogjorts medregistrerade beräknad densom om

fördelningssystemet beräknats18,5 i och den pensionsrätt% som
s.k.grundval antagandeinkornster, den avlidnes 65-utgörav

65-årsbehållningårsbehållning. vårt ligga tillDenna skall enligt förslag
årlig ålderspensionför beräkningen i sin kangrund tänkt turav en som

för beräkningen årligligga till grund efterlevandepension. Detta börav
vårenligt uppfattning ske beräkningenmotsvarande vidsätt som av

årlig ålderspension,inkomstgrundad 65-nämligen attgenom
årsbehållningen divideras förutsätt-med delningstal. De närmareett
ningarna för hur detta delningstal vi i avsnittskall fastställas redovisar

sålunda årliga8.4. Det beräknade beloppet följandekommer i det att
efierlevandepensionsunderlag.benämnas

Vårt såledesförslag innebär de olika formerna reformerad ef-att av
terlevandepension barnpension, särskildomställningspension och-
efterlevandepension skall beräknas viss andel efterlevande-som en av-

Fråganpensionsunderlaget. därvid de kompensationsgraderär om som
förmånemagäller för de olika inom kan tilläm-det nuvarande systemet

i betydelsefullEn i detta sammanhangäven ett anpassat system.pas
bådaskillnad mellan de tilläggs-pensionsrätten inomärsystemen att

beräknadpensioneringen enbart inkomster överstiger bas-är ettsom
belopp, medan den pensionsrätt vårt ligga tillenligt förslag skallsom

beräkningengrund för beräknad understigandeinkomsterär även ett
basbelopp. I det nuvarande folkpensionen föri ställetsystemet svarar

förkompensationen det första basbeloppets inkomster. Folkpensionen
detvidare del grundläggande nuvarandeskyddet inom detär en av sys-

varför kompensationsnivån underhögre för inkomsternaärtemet ett
basbelopp för inkomsterna däröver. bakgrund har vi fun-Mot dennaän
nit gäller förmånema föreslåskäl det till efterlevande,näratt, vuxna en
viss förändring de nuvarande kompensationsgradema för inkomst-av
grundad efterlevandepension. återkommer frågor iVi till dessa avsnitt
7.3.3.

Underlag för beräkning inkomstgrundad då denefterlevandepensionav
föddavlidne år 1953 eller tidigarevar

förslag till beräkningsmodellDet för reformerad efterlevandepension
redovisats bygger efterlevandepension efterberäknasattsom ovan

avliden ålderskategoritillhör få sinkommer attperson somen en som
pensionsrätt beräknad helt enligt ålderspensionssyste-det reformerade

regler. kommerDet emellertid lång ikraftträdan-under tid eftermets en
det detta inträffa uppbär elleravlidersystem att attav en person som
skulle ha kommit uppbära ålderspension delvis enligt dethelt elleratt
nuvarande ATP-systemet. årPersoner födda eller tidigare1937ärsom

efter ikraftträdandetkommer reformerade medregleräven att,av un-
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dantag folkpensionsdelen, få sin ålderspension beräknad helt enligtav
nuvarande ATP-system. Personer födda åren 1938-1953, ochärsom

tillhör den s.k. mellangenerationen ålderspensionshänseende,isom
kommer i stället berättigade ålderspensiontill till vissatt vara som en
kvotdel beräknad enligt detär nuvarande och till resterande delsystemet
enligt det reformerade Ju desto andelär, störresystemet. yngre personen

pensionen kommer beräknas mångaenligt reformerade regler. Iattav
fall det visserligenkan i ålderskategorierdessanär avlider blien person
fråga tillämpa bestämmelserna änkepension enligtatt över-om om
gångsreglema. It.ex. de fall förutsättningarna sådanför pension inte är
uppfyllda eller den efterlevande kan emellertid uppkom-ärom en man,

fråga bevilja efterlevandepension enligt reformerade regler.attma om
Frågan hur efterlevandepension sådanaär i fall skall beräknas för per-

i åldersgrupperna.de nämndasoner nu
Som vi kommer redovisanärmare i våravsnitt 8.6 uppfattningäratt
det bör dödsfallstidpunkten för vilkaatt avgörande reglerärvara som

skall tillämpas det gällernär till efterlevandepension. Fråganrättensom
hur länge inledande och förlängd omställningspension skallom utges
huroch andel efterlevandepensionsunderlaget inkomstrela-stor denav

terade omställningspensionen skall såledesbör bedömas enligtutgöra
de föreslagna reglerna i de fall dödsfallet inträffar efter ikraftträ-ossav
dandet dessa regler se övergångsregleräven för tidigare bevilja-av om
de efterlevandepensioner i avsnitt 7.3.4.

Vi har därefter vilket underlagövervägt skall ligga till grund försom
beräkningen efterlevandepension för i de diskuteradeav personer nu
åldrarna. Vår utgångspunkt har därvid varit anpassad efterlevande-att
pension beviljas vid och tillfälle skall förutsätt-ettsom samma om-
ningarna i övrigt desamma bli iär princip lika ål-vilkenstor oavsett-
derspensionskategori den avlidne tillhör. Vi har därför eftersträvatsom

såunderlag långt möjligt föreslåsett det ligga tillsom motsvarar som
grund för beräkningen efterlevandepension efter avlidna föd-ärav som

årda 1954 eller Mot denna bakgrund föreslår vi anpassadsenare. att
inkomstgrundad efterlevandepension efter årföddären person som
1937 eller tidigare skall beräknas på grundval dennes ATP-poängav
sedan tillägg gjorts med När det gäller föddapoäng. ären personer som
åren 1938-1953 finns ålderspensionsunderlageti koppling till deten
reformerade ålderspensionssystemet den kvotdel pensionengenom av

tillgodoräknas enligt detta Vårt förslag innebär dennasystem.som att
kvotdel räknas pensionsrätten i sin helhet hade tillgodoräk-upp som om

enligt reformerade regler, dvs. till 20/20.nats De övervägande-närmare
vårabakom förslag i dessa delar redovisar 8.6.i avsnittna



234 Allmänna överväganden SOU 1998:120

7.3.2 Bampension

Vår utgångspunkt det gäller dennär inkomstrelaterade bampensione-
ringen har varit försöka skapa metod för beräkna barnpensionatt atten

långtså möjligt utfall enligt dagens regler. Under-som ger samma som
förlaget beräkning inkomstrelaterad barnpension vårtskall enligtav

förslag det efterlevandepensionsunderlag enligt de principervara som
beskrivits har beräknats grundval avlidnesdensom ovan av pen-

sionsrätt i reforrneradedet ålderspensionssystemet. fårDetta till följd att
den skillnad i kompensationsnivå den nuvarande folkpensionensom
innebär för inkomster under respektive basbelopp inte kommeröver ett

finnas kvar. Såvitt gäller den inkomstrelaterade bampensionen haratt vi
detta skäl möjlighetenövervägt införa kompensationsnivåerolikaattav

för inkomster under basbelopp respektive inkomster däröver. Vi harett
emellertid funnit sådan lösning mindre lämplig principiell synvin-en ur
kel. Härtill kommer det torde administrativt omöjligtatt denattvara ur
försäkrades pensionsunderlag i reforrnerat ålderspensionssystemett
urskilja det första basbeloppets inkomster. Vi har därför förstannat att
föreslå oförändrade kompensationsnivåer inom den inkomstrelaterade
bampensioneringen. Detta kan komma innebära viss mindreatt en
sänkning bampensionen jämfört med dagens sådanregler. Omav en
sänkning inträder och hur dåden blir emellertid beroende denstor är av
faktiska kompensationsnivån i det reformerade ålderspensionssystemet,

i sin avhängigär bl.a. den allmännatur inkomstutvecklingen isom av
samhället. dettaI sammanhang bör också beaktas enligt vadatt som
kommer framgå i det följande föreslår förstärkt grundskyddatt förett
barn bosatta i Sverige. Viär föreslår vidare förstärkningsom en av pen-
sionsskyddet för efterlevande vård skolåldem,barn itarvuxna som om
något i flestade fall kan komma de efterlevande barnenävenantassom
till godo.

Enligt direktiven skall efterlevande barn i det tillförsäk-systemetnya
lika garantibeloppett nuvarande regler till.stort Vi harrättras som ger

vid våra överväganden hur gmndskyddet i framtida barnpensio-om en
nering skall utformas funnit det särskilt åstadkommaangeläget att en
ordning innebär den försörjningsgaranti samhället lämnarattsom som

likvärdig för i huvudsakär alla barn lever med enbart ellersom en
ingen sina biologiska föräldrar, detta sinhar grund iav oavsett ettom
dödsfall eller skilsmässa. Grundskyddet för barn till särlevande för-en
äldrar regleras sedan den februari1 1997 i lagen 1996:1030 om un-
derhållsstöd. Enligt bestämmelserna i den lagen underhållsstöd tillutges
bam föräldrar inte bor tillsammans. underhållsstödFör detvars som
lämnas den förälderär inte bor tillsammans återbetal-med barnetsom
ningsskyldig Vårt förslag innebärgentemot grundskyd-staten. ävenatt
det för efterlevande barn skall regleras inom för lagen under-ramen om
hållsstöd. Underhållsstödet skall därvid reduceras i förhållande till den
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inkomstgrundade bampensionen. En förutsättning för barnet skallatt
detta skydd påbörgaranterat gäller för bam tillsättvara samma som-

särlevande föräldrar barnet bosatt i Sverige. Tillär skillnadattvara-
från vad gäller inom folkpensioneringen i dag bör storlekensom
gmndskyddet däremot inte beroende hur många år den avlidnevara av
varit bosatt eller förvärvsarbetat i Sverige se vidare härom i avsnitten
9.5.2 och 9.5.3.

underhållsstödDet föreslår skall till efterlevande barnsom utges
bör vidare, framhållit i avsnitt 7.2, inkomstprövas enligtsom samma
principer gäller för underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar.som
Underhållsstödet kommer således beroende dels den in-att vara av
kornstgrundade bampensionen, dels barnets andra inkomster. Våraav

övervägandennärmare det gäller inkomstprövningennär redovisas i
avsnitt 9.5.4.

Förmåner7.3.3 till efterlevandevuxna

När det gäller den personkrets efterlevande i ett anpassatvuxna som
efterlevandepensionssystem bör kunna berättigad till efterlevande-vara
pension kan erinras det i samband med den reform efterlevan-attom
depensionsornrådet trädde i kraft år 1990 tillkom reglersom utöversom,
vad redan vid den tidpunkten gällde för till änkepension,som rätten
likställde sammanboende under vissa förutsättningar med äktenskap
såvitt till omställningspensionrätten och särskild efterlevandepen-avser
sion från folk- och tilläggspensioneringen. Under reformarbetet diskute-
rades vilka krav bör ställas samboförhållande för så-som ett att ett
dant skall till förmåner frånrätt efterlevandepensioneringen. dettaIge
sammanhang poängterades avgränsningen måste bestämmasatt ett
sådant densätt administrativtär lättatt kontrollera. Det bör dessutomatt

fråga samlevnad sådant slag likvärdig med denvara ärom av som sam-
levnad råder i äktenskap.ettsom

bör vårDet enligt uppfattning alltjämt äktenskapet är ut-vara som
gångspunkten för Äventill efterlevandepension.rätten ogifta ochmän
kvinnor har levt tillsammans bör emellertid under vissa förutsätt-som
ningar kunna erhålla efterlevandepension då den dem dör. Deene av
skäl legat bakom avgränsningen vilka sammanboendesom av grupper

skall omfattas efterlevandepensioneringen fortfarande rele-som ärav
såledesDet lättär kontrolleravanta. den avlidne och den efterle-att om

vande tidigare varit gifta med varandra eller de har eller har haftom
eller bam tillsammans.väntar Några tolkningssvårigheter såle-behöver
des inte uppstå, motsvarande dem kan uppkomma vid avgörandesom av

sambolagens kvalificeringskrav uppfyllt eller inte,är dvs.om om perso-
levt tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Hämtöverner

krävs sammanboendet skall ha varitatt stadigvarande karaktär, vilketav
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innebär den ekonomiska och sociala situationen har varit i principatt
densamma i äktenskap.ettsom

föreslår såledesVi inte någon förändring i den personkrets i ochsom
för sig kan bli berättigad till efterlevandeförmåner. innebärDetta att

till omställningspensionrätten och särskild efterlevandepension liksom i
dag i första hand bör grundas äktenskapet till efterlevan-rättattmen
depension bör föreligga för sammanboende har varit giftaäven som
med varandra eller har, har haft eller barn tillsammans.väntarsom

Omställningspensian

Såsom i avsnitt 7.2nämnts bör till efterlevandepension i fram-rätt även
tiden föreligga endast i situationer där det generellt förutsättaskansett
finnas särskilt behov stöd. Syftet fönnånemamed börett alltjämtav

under viss tidsperiod ekonomisk kompensation föratt devara en ge
direkta följderna dödsfall. Sådant behov ekonomiskt stöd tordeettav av
finnas för i princip alla efterlevande ålderi förvärvsaktiv dåärsom
dödsfallet inträffar. Vi därför det enligtsättattanser samma som
nuvarande regler bör finnas till omställningspension underrätt inle-en
dande tidsperiod.

till inledandeRätt omställningspension föreligger enligt de regler
gäller fr.o.m den l januari 1997 i månader. Vår uppfattning ärsom sex

detta inte tillräckligt långär tid för efterlevandeatt den skallatten ges
möjlighet ställa sina förhållanden till den förändrade livssituatio-att om

och lösa alla de frågor praktisk och ekonomiskattnen naturav som
generellt kan följa dödsfall. denna anledning, dåAv ochsett antas ettav
våra förslag i övrigt innebär sådan åtgärd kan finansieras inomatt en

för totalt inte ökade kostnader, föreslår förlängningsettramen en av
Övervä-denna inledande omställningstid från månader år.till ettsex

gandena i denna del redovisas i avsnitt 10.3.2.
Vi vidare det finns skäl i vissa situationer den efterle-att attanser ge

vande möjlighet uppbära omställningspension under längre tidatt änen
framhållitår. Som i avsnitt 7.2 gäller det dåett den efterlevande tar

vård bam. Enligt nuvarande regler har efterlevande till för-rättom en
omställningspensionlängd så länge det hernmavarande barnetyngsta

inte fyllt år.har tolv Vi emellertid det finns skäl övervägaatt attanser
förstärkt ornställningsskydd för också efterlevandeett har hemma-som

tonårsbam.varande En konsekvens nuvarande bestämmelser är attav en
efterlevande har vårdnaden hermnavarande barn har fylltsom om som

år12 endast har tillrätt omställningspension i månader. föreslårVisex
visserligen, förlängningnämnts, den generella omställ-som nyss en av
ningstiden år.till måsteDet emellertid enligt vår uppfattningett antas

förenat med svårigheterstörre och längre tid för efterlevandetavara en
med bam i grund- eller gymnasieskola sig till de förändring-att anpassa

dödsfallet kan kräva för efterlevande ellerän barn med baraar som utan
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föreslårbarn. Vi därför det skall införas möjlighetatt attvuxna upp-en
förlängd omställningspension årbära efterunder tid ytterligare etten av

den inledande omställningsperioden vårdnadenför efterlevande harsom
och stadigvarande år.samrnanbor fylltmed barn inte har 18 Enom som

efterlevande i situationdenna alltså vårakommer med förslag att vara
berättigad till omställningspension två år.i sammanlagt minst

Ytterligare skäl bakom de nuvarande förlängdreglernaett om om-
ställningspension sådan pension skall bereda efterlevandeär denatt
föräldern ekonomisk möjlighet barnet ochatt ge samma omsorg om-
vårdnad före dödsfallet. Tyngdpunkten i den nuvarande efterlevan-som
depensioneringen ligger tillgodose häri in-barnets intressen ochatt
går möjligheter skall finnas för den efterlevande barnetatt att enge

ochtryggad tillfälle till meningsfull med den ef-uppväxt en samvaro
föräldem.terlevande alltså,Den förlängda omställningspensionen kan

framhållit betraktas komplement till det regelsys-ettovan,som som
föräldern praktisk möjlighetoch ekonomiskatttem attsom avser ge

avstå från förvärvsarbete eller minska sin arbetstid för handtaatt om
Åldersgränsenförbarn. hur länge förlängd omställningspension skall

vårutbetalas enligtbör uppfattning anknyta föräldern hartill den rätt att
förkorta sin arbetstid på vårdgrund Såsom kommerbarn. närmareav av

framgå avsnitt föreslårl0.3.2 diskuteradedärför denatt attav nu
åldersgränsen till åtta år. Efterlevande vårdhar hemmava-sätts som om

barn fyllt åtta årrande har kommer garanteradedock alltid attsom vara
omställningspension under tid två år från sådödsfallet länge bar-en av

år.inte fyllt 18net
Det huvudsakliga syftet såvälmed omställningspensionen under den

inledande under den förlängda tiden vår uppfattningenligtär attsom
den efterlevande maken inte skall behöva vidkännas alltför stor stan-en
dardsänkning under viss omställningstid efter makens död. Omställ-en
ningspension skall därför vårenligt uppfattning förstai hand vara en
inkomstrelaterad förmån.

Inkomstrelaterad omställningspension vårt förslag beräk-skall enligt
viss andel den avlidnes enligt särskilda regler beräknadenas som en av

efterlevandepensionsunderlag. Enligt regler utbetalasnuvarande om-
frånställningspension tilläggspensioneringen enligt principersamma

såväl inledandeunder den under förlängda omställningstiden.densom
Kompensationsgraden emellertid barnpension samti-beroendeär av om
digt eller inte. Vid bedömningen hur den inkomstrelateradeutges av
omställningspensionen skall måsteberäknas i reformerat systemett
hänsyn till underlaget, fråntill frånskillnad i dag, beräknatatt ärtas
första kronans inkomster. utgångspunktEn har varit den inkomstre-att
laterade omställningspensionen nivå vissskall ligga i ut-somen
sträckning den nuvarande tilläggspensionen. skälAvmotsvarar som
redovisas i avsnitt 10.3.3 vidare inkomstrelateradnärmare attanser
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Omställningspension bör med kompensationsgradutges samma oavsett
det samtidigt barnpension efterutges denom avlidne eller inte.

Enligt nuvarande regler föreligger tillrätt Omställningspension även
från folkpensioneringen. Folkpensioneringen står härvid för grund-ett
läggande skydd till efterlevande efter avlidna haft ingen ellersom en-
dast lågmycket pensionsgrundande inkomst. våraI direktiv uttalas att
efterlevandepension enligt dagens förvärvsmönster i regel utgör en
kompletterande inkomst den efterlevandesän enda inkomst.snarare
Detta medför enligt direktiven det inte finns likaatt vägande skältungt
för grundskydd inomett för efterlevandepensioneringenramen som
inom ålderspensioneringen.

Som vi redovisat i avsnitt 7.2 vår uppfattningär efterlevandeatt män
och kvinnor i förvärvsaktiv ålder i måsteregel ha möjlighet attanses
försörja sig själva inkomster förvärvsarbetegenom elleregetav genom
ersättningar träder i stället för sådana inkomster.som Omställningspen-
sionen bör därför huvudsakligen kompletterande inkomstses som en

vissutgör andel den inkomststandardsom en den avlidneav bidra-som
git med fram till dödsfallstidpunkten och kunde förväntats ha bidragit
med i framtiden dödsfallet inte hade inträffat. Omom omställningspen-
sionen enbart skulle inkomstrelaterad skulle dettavara emellertid inne-
bära efterlevande till avlidnaatt bidragit till familjens försörjningsom

sätt än förvärvsinkomsterannat eller haftgenom endast lågamycket
inkomster skulle komma ställas heltatt skydd efter dödsfall.utan ett
Som vi har inämnt avsnitt 7.2 vi sådan konsekvens inteattanser ären
tillfredsställande. Enligt vår uppfattning bör det inom föräven ramen en
framtida Omställningspension finnas grundläggande skyddett för efter-
levande till avlidna inte haft någon eller endastsom mycket låg för-
värvsinkomst. Detta grundskydd bör emellertid inte ligga samma
nivå gäller inom folkpensioneringensom inklusive pensionstillskott
samt med beaktande möjligheten till särskilt gmndavdragav för pen-
sionärer. Omställningspension bör i stället i dennaäven del ses som en
kompletterande inkomst och inte grundläggandegaranti försom en en
försörjning.

En konsekvensannan att omställningspensionenav att inteanser
skall grundläggande försörjningsgarantivara en vi föreslårär att att en
efterlevande uppbär denna förmån intesom samtidigt bör kunna vara
berättigad till bostadstillägg enligt lagen bostadstillägg till pensionä-om

Enligt vår uppfattning kanrer. omställningspensionen och bostads-
tillägget till del fyllastor funktion, nämligenanses bidra tillsamma att

för den efterlevande ökaden merkostnad för boendet under vissen
övergångstid. Det bör vidare beaktas efterlevande har hemma-att som
varande barn kan, sätt barnfamiljer i övrigt,samma berätti-som vara
gade till bostadsbidrag till bamfamiljer. Sådant bidrag dessutomutges

förmånliga ipremisser vadmer är gäller för ibostadstillägg tillsom
pensionärer. Det förhållandet föreslåratt till bostadstilläggrättenatt
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för uppbär omställningspension efterlevan-och särskildpersoner som
depension inte skall finnas kvar såledeskommer innebära nå-inte att

egentlig förändring för flertalet efterlevande med hemmavarandegon
åtgärdbarn, denna kommer få endast marginell betydelse.utan att

detNär gäller utformningen grundskyddet har funnit detattav
finns skäl något olika bedömningargöra för den inledande omställ-att
ningspensionen och för sådan pension förlängdunder tid.utgessom en
När det gäller den inledande omställningspensionen finns vårdet enligt
uppfattning skäl utgå från den efterlevande under den första tidenatt att
efter dödsfallet har särskilt behov ekonomiskt stöd,ett stort oavsettav

avlidnesden inkomstförhållanden. För omställningspensionen underatt
tiden efter dödsfalletnärmast skall fylla sin funktion stan-som
dardskydd, till viss deläven merkostnadsskydd, bör denutgöra ettmen
nivå vad gäller enligt reglerna för folk-garanteras motsvarasom som
pension och pensionstillskott. förslagEtt innebär pågrundskyddettsom

sådan nivå under hela den föreslagna inledande omställningsperio-en
ården skulle emellertid inte kunna genomföras besparingarett utanom

förmåner till efterlevande barn och efterlevande vårdharvuxna som
hemmavarande Sådanabam. besparingar inte rimligaom anser vara

föreslå. Vi har denna bakgrund för lösning inne-att mot stannat en som
bär den efterlevande under tid månader efter dödsfalletatt ären av sex
garanterad omställningspension tillsammans med den inkomst-en som
grundande omställningspensionen uppgår tvåtill prisbasbelopp. För en
efterlevande inte berättigad till förlängdär omställningspensionsom

omställningspensionen,kommer med hänsyn till den föreslagnaav oss
förlängningen, under de resterande månaderna alltså heltattsex vara
inkomstrelaterad.

Grundskyddet under den förlängda omställningsperioden bör enligt
vår uppfattning utformas garantipension och bör liggasom en en
något nivålägre vad föreslagit förän den inledande perioden. Den
konstruktion har föreslåvalt har likheter med garantipensiondenatt

skall gälla ålderspensioneringen.inom innebärDetta omställ-som att
ningspension kommer med belopp i inkomstlägenatt utges samma upp

nivåtill viss och inkomstgrundad efterlevandepension däröveratten
avräknas garantipensionen med enbart inkornstrelate-del denmot en av

pensionenrade se härom inärmare avsnitt 10.3.4.
efterlevandeEn berättigad till förlängd omställningspensionärsom

alltsåkommer enligt våra förslag få inkomstrelateradeatt samma pen-
sion under hela omställningstiden, han eller hon kommer redanmen
efter första månadernade få del den garantipension före-attsex av som
slås gälla inom för förlängdaden omställningspensionen. Förramen

lågefterlevande med eller medelhög inkornstrelaterad omställningspen-
sion kommer alltsådetta innebära det kommer utfyll-att att utgesatt en
nad till den inkomstrelaterade pensionen under hela omställningstiden.
Det garanterade beloppet kommer dock de förstahögre underatt vara
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månaderna underän tiden därefter. Försex såmed hög in-personer
komstrelaterad omställningspension denna överstiger detatt garanterade
beloppet kommer emellertid omställningspensionen densammaatt vara

såvälunder den inledande den förlängda tiden.som
Inom den inkomstrelaterade delen efterlevandepensioneringenav

saknas det i till vad gällermotsats inom den nuvarande tilläggs-som-
pensioneringen anledning särskiltatt överväga behovet regler för- av

mångahur år intjänadmed pensionsrätt skall krävas för tillrättsom
oavkortad efterlevandepension. Kopplingen till livsinkomstprincipen i
det reformerade ålderspensionssystemet innebär antalet år med intjä-att
nad pensionsrätt inte har någon självständig betydelse. Förrnånens stor-
lek beroendeär pensionsbehållningen, dvs. deav samladesumman av
pensionsrättema. En högre pensionsrätt under färre år alltsåkan i prin-
cip pensionsbehållning lägrege pensionsrättsamma undersom en ett

år.antalstörre
Såvitt gäller tillrätten garantipension det gällernär efterlevan-vuxna

de finns emellertid alltjämt bl.a. med hänsyn till EG-rätten skäl att- -ställa vissa villkor måste uppfyllda för sådanupp för-som attvara en
mån skall kunna betalas fullt Enligt nuvarande reglerut. krävs för rätt
till oavkortad folkpension inklusive pensionstillskott den avlidneatt
kunnat tillgodoräknas 40 bosättningsår i Sverige eller år30 med intjä-
nade ATP-poäng. Våra förslag innebär till garantipensionrättenatt
skall, på sätt gäller för garantipension ålderspension,samma tillsom

beroendegöras enbart den avlidnes bosättningstid.av För tillrätt oav-
kortad garantipension skall enligt vad vi föreslår krävas års40 bosätt-
ningstid. Våra närmare överväganden i denna del redovisas i avsnitt
10.5.

Särskild efterlevandepension

Särskild efterlevandepension kan i dag villkoren förutges tillrättom
omställningspension uppfylldaär och den efterlevande alltsedan ma-
kens död haft svårigheter försörja sig själv. Vidatt bedömningen beak-

den efterlevandestas möjlighet bereda sig inkomsteratt arbetegenom
med hänsyn till bl.a. ålder och bosättningsförhållanden. Något krav på
medicinsk arbetsoförmåga uppställs emellertid inte, det tillräck-ärutan
ligt konstatera den efterlevandeatt att alltsedan makens död har haft
problem med för sinatt försörjning. Detta kansvara innebäraegen att

efterlevande, före makens död inteen varit berättigadsom till förtids-
pension, efter dödsfallet kan få tillrätt särskild efterlevandepension.

Under tid har det på Socialförsäkringens områdesenare funnits en
åstadkommasträvan att renodling de olika socialförsäkrings-en av

förmånema. Sålunda har kriterierna för till sjukersättningrätt i form
sjukpenning, förtidspension och sjukbidragav fr.o.m. den 1 januari

1997 skärpts så endast medicinskaatt kriterier skall ligga till grund
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för bedömningen ersättningsberättigat sjukfall föreliggerettav om
eller inte. Endast i undantagsfall skall andra omständigheter kunna
påverka till ersättningrätten prop. 1996/97:28.

Förändringen kriterierna för till sjukpenning, förtidspensionrättav
sjukbidragoch kommer sannolikt leda till fler tidi-att änatt personer
inte uppfyller kraven för erhålla förtidspension eller sjukbi-attgare

drag. Detta dåkan leda till fler beviljas särskild efterle-att personer
vandepension tidigare.än Man kan med oförändradeäven regler för-

ökat utnyttjande denutse att särskildaett efterlevandepensionen iav
samband med möjligheten till nybeviljandeatt änkepension enligtav
övergångsbestämmelsema Detta kommer i sin medföraavtar. tur att
inte obetydliga problem internationellt perspektiv, eftersomettur

förmåndenna övrigasätt efterlevandeförmåner inomsamma som
tilläggspensioneringen kan fritt hela världen. I de fallöverexporteras
den efterlevande bosatt iär land skall dennes oförmåga skaf-annat att
fa förvärvsinkomster bl.a.prövas de arbetsmarknadsmässigaegna mot
förhållandena i landet.det Detta redan iär dag förenat med hel delen
administrativa svårigheter, vilka således kan komma öka iantas att
samband med ökat utnyttjandeett pensionsforrnen och ökadav en
internationell rörlighet.

vårtDet enligt fönnenandeär naturligt efterlevandepensione-att
ringen skall träda in med ekonomiskt bistånd i situationer för densom
efterlevande typiskt förenadeär såvälmed svårighe-sett ekonomiska

problem detter personliga planet. I fall där den efterle-som mer
vande har den faktiska vårdnaden barn ålderunder viss har viom

detta hjälpbehovansett särskilt ifrågasätterViaccentuerat.vara
emellertid det, redovisadeutöver pensionsförmåner formi in-om av
ledande och förlängd omställningspension, inom efterlevandepensio-
neringen skall finnas ytterligare förmån sådan dagens särskil-en som
da efterlevandepension. Enligt vår uppfattning det mindre välmotive-är

ha bestämmelser syftar tillrat att efterlevandeatt med för-som ge egna
sörjningssvårigheter pension i händelse makens dödsfall. Sammaen av
skydd finns inte för frågai innan maken avlider ochpersonen motsva-
rande fönnån finns inte heller för frånskilda makar. Det ade-t.ex. mest
kvata enligt vårär mening lösa dessa i huvudsak arbetsmarknads-att
mässiga problem inom för arbetslöshetsförsäkringen påellerramen

arbetsmarknadsmässigasätt åtgärder.annat För det fall arbets-genom
oförmågan i stället har sin grund i medicinska fråganskäl torde lämpli-

böra behandlas inom för sjukförsäkringen eller förtidspen-gen ramen
sioneringen. ha kvarAtt sådan förmån den särskilda efterlevan-en som
depensionen inom för efterlevandepensioneringen ocksåramen synes
strida de renodlingstankar finnsmot socialförsäkringsområdetsom
och innebär andrat.ex. omständigheter medicinskaatt kriteriersom än

endast i undantagsfall skall läggas till grund för bedömningennumera
till sjukpenning,rätt förtidspension och sjukbidrag. Den särskildaav
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efterlevandepensionen i sin nuvarande utformning torde stridaäven mot
den arbetslinje tid de sociala förrnånsbe-som genomsyratsenare
stämmelsema.

Vår uppfattning såledesär förmånsform särskild efterle-att en som
vandepension inte bör finnas kvar inom för efterlevandepensio-ramen
neringen. Det betyder har uppfattningen förmånatt denna egentli-att

bör avskaffas. Emellertid har vi, med hänsyn till direktivensgen ut-
fomining, funnit det ligga utanför vårt uppdrag lägga fram konkretaatt
förslag sådantill lösning. Vi vill detta betona fråganen trots att ettom
avskaffande den särskilda efterlevandepensionen såbörav snart som
möjligt föremålbli för fortsatt utredning någoti lämpligt annat sam-
manhang.

Genomgående i direktiven är efterlevandepensione-synsättet att
ringens olika förmånsforrner bör behovsprövade enligtänvara mer
dagens Där betonas ocksåsystem. efterlevandepensionemas roll som

kompletterande skydd förett den efterlevande dennes endaänsnarare
inkomstkälla. Av dessa skäl har vi funnit skäl frå-närmare prövaatt

vilka personkategorier i första hand börgan kunnaom komma isom
fråga för särskild efterlevandepension. Det krav på äktenskap eller
sammanboende redovisats bör naturligtvis förut-som utgöraovan en
sättning för tilläven rätt särskild efterlevandepension. Den efterlevande
bör vidare i första hand, innan frågan särskild efterlevandepensionom
blir aktuell, berättigad till omställningspension under inledandevara en
tid och under förlängdäven tid de särskilda förutsättningarna därförom

uppfyllda.är
I bedömningen den efterlevande har till särskild efterle-av rättom

vandepension ligger redan i dag individuell behovsprövning. Enligten
vår uppfattning bör emellertid tillrätten särskild efterlevandepension

begränsad till efterlevande i ålderskategorivara typiskt kanen settsom
ha särskilda svårigheterantas arbetsmarknaden. Vidare bör beaktas

utformningen bestämmelserna änkepension övergångsreg-enligtav om
lema där äldre kvinnor starkare skyddett kvinnor.än Motges yngre
denna bakgrund med hänsyn till internationellasamt förebilder vianser

till särskildrätten efterlevandepensionatt skall tillkomma endast efter-
levande vid dödsfallet har fyllt år.55som

Vår uppfattning syftetär med den särskildaatt efterlevandepensio-
i den mån den huvudöver skall finnas kvarnen i förstataget hand- -

bör den efterlevandeatt viss kompensationvara förge den utebliv-en
standard blivit följden dödsfallet. Dettana talar för fönnå-som av att

helt inkomstrelateradgörs och beräknasnen grundval det efter-av
levandepensionsunderlag har beskrivits se härom inärmaresom ovan

Ävenkapitel 8. det kan konstateras pensionsnivåema, framförom att
allt i de lägre inkomstlägena, inte denär karaktären den efterle-attav
vande kan leva enbart på dem dettaär inte något vårtenligt för-som
menande hinderutgör för sådan konstruktion. huvudsakligaDeten
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syftet med särskild efterlevandepension åstadkommainteären att en
möjlighet till fullständig försörjning endast kompensera förutan att en
del den standard den avlidne bidragit med och skulle ha bidra-av som
git med dödsfallet inte hade inträffat.om

Utfominingen den nuvarande särskilda efterlevandepensionen ärav
emellertid led i den breda politiskaett överenskommelse leddesom
fram till införandet de nuvarande reforrnerade efterlevandepensions-av
reglerna inklusive övergångsbestämmelsema. I det sammanhanget utta-
lades efterlevande inte kan försörjaatt sig arbete ochsom egetgenom
inte ålderspension,heller har förtidspension eller samhällsstödannat

fåskulle kunna till fortsatt efterlevandepensionrätt sedanäven rätten
till omställningspension fallit bort. Vårt förslag innebär visserligen en
åldersbegränsning tillrätten särskild efterlevandepension,av ettmen
sådant förslag torde ligga i linje med de tankar legat bakom infö-som
randet den särskilda efterlevandepensionen. Om däremot för-av större
ändringar skulle föreslås, den särskilda efterlevande-görat.ex. attsom
pensionen till helt inkomstrelaterad förmån, bör detta inomen göras

för parlamentarisk utredning eller i liknande sammanhang.ramen en
Mot denna bakgrund har vi för föreslå den särskildastannat att attnu

efterlevandepensionen i fall tills vidare skall innefattavart även en ga-
rantipension för de fall där den avlidne inte har tjänat någonin tillrätt
inkomstrelaterad pension eller har tjänat in låg sådan.till endasträtt en
Garantipensionen bör för sådana fall utformas enligt principersamma

föreslagits för garantipension till förlängd ornställningspension.som

Änkepension enligt Övergångsbestämmelser

Som har konstaterat i avsnitt 7.2 änkepensioneringenär tillskapad för
helt samhällsstruktur denän nuvarande och där behoveten annan av

ekonomisk försörjning från allmänt för kvinnorett system stortvar som
blivit änkor efter tids äktenskap. I dag har emellertid kvinnoren som
uppbär änkepension i de flesta fall förvärvsinkomst vid sidanen egen av
änkepensionen. Enligt vår uppfattning reglerna i den reformeradeär
efterlevandepensioneringen betydligt bättre efteravpassade dagens
samhällsstruktur och de förvärvsförhållanden råderför närvarandesom
och kan förväntas råda framöver.som

Som utvecklat i avsnitt 7.2 har emellertid grund detav om-
fattande utredningsarbete och den breda politiska lågenighet bak-som

de gällande övergångsbestämmelsema, med beaktandeom nu samt av
vårahur direktiv utfonnade,är för föreslå någraintestannat att mer

ingripande förändringar övergångsbestämmelsema för till änke-rättav
pension. Detta innebär änka beviljats änkepension föreatt en som
ikraftträdandet våra förslag kommer, ålder, ha tillrättav oavsett att
sådan änkepension efteräven denna tidpunkt. Vidare kommer änkepen-
sion kunna nybeviljas enligtatt gällande övergångsregler efterävennu

,Win
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sagda tidpunkt. Vi har emellertid sådantdet gäller nybeviljande,när i
enlighet med direktiven, och lämnar i förslagövervägt det kommande
till förändringar såvitt gäller änkepension till kvinnor födda årärsom

eller1945 Som kommernärmare redovisas i avsnitt 11.12 harattsenare.
vi inte det i nuläget bör läggas förslag helt avskaffaansett att attom

till nybeviljande änkepensionrätten för kvinnor i den aktuellaav nu
åldersgruppen. Däremot har vi, bakgrund vad uttalats i för-mot av som
arbetena till de gällande övergångsbestämmelsema syftet mednu om
bestämmelserna för denna ålderskategori, funnit föreslåskäl vissaatt
begränsningar det gäller utformningennär grundskyddet till änke-av
pensionen för dessa kvinnor vidarese härom i avsnitt 11.12.

Det för änkepension vi enligt direktivensystem har överattsom se
och till de reformerade ålderspensionreglerna för kan i principanpassa

bestå två delar.sägas Den bestårdelen änkepension be-av ena av som
viljats före ikraftträdandet våra förslag. Denna del kan i sin delasturav

tvåi kategorier: änkepension beviljats före respektive efterupp som
årsskiftet 1989/1990. Den andra delen sådan änkepensionavser som
kan komma nybeviljas efter ikraftträdandet våra förslagatt grundav

de hittills gällande övergångsbestämmelsema.av
En utgångspunkt för vårt arbete i frågadenna har varit det inteatt

någonskall förändringgöras i sak för de kvinnor i dag uppbär än-som
kepension grund dödsfall inträffat årföre 1990. Vidareav som anser

det angeläget försöka tillskapa modell kvinnoratt ären som ger som
födda före år 1945, de redan uppbär änkepension be-oavsett om som
viljats efter år 1989 eller kommer nybeviljas sådan pension efteratt
ikraftträdande våra förslag, utfall med de reglerna i hu-ettav nya som
vudsak utfallet enligt dagens änkepensionskonstruktion.motsvarar Bl.a.
för uppnå detta syfte föreslår viatt den samordningsregel liksomatt

den garantiregeläven i dag gäller enligt övergångsbestämmelsemasom
för någotkvinnor födda åren 1930-1944 efter det åränkan fyllt 65attav
eller dessförinnan börjat uppbära ålderspension alltjämt skall fin-egen

kvar i änkepensionssystem.ett Beträffande kvinnor,anpassatnas yngre
antingen beviljats änkepension årefter 1989 eller kommersom attsom

kunna nybeviljas änkepension efter ikraftträdande våra förslag, före-av
slår emellertid delvis andra konstruktioner se härom i avsnitt 11.12.

Gemensamt för de änkor har beviljats änkepension före ikraft-som
våraträdandet förslag änkepensionenär beräknad enligt regler-att ärav

för folk- och tilläggspension. Mannen alltså,har årvilket hanna oavsett
född, inte kommit beröras det refonnerade ålderspensions-attvar av

och det livsinkomstbaserade pensionsunderlagsystemet detta byg-som
på, eftersom han avlidit före ikraftträdandet dessa regler. Denger av

inkomstrelaterade änkepensionen således påberäknadär grundval av
den avlidnes ATP-poäng och härtill kommer folkpension jämte eventu-
ellt pensionstillskott för tid före det änkan fyllt år.65 Vid den sistnämn-
da tidpunkten eller dessförinnan änkan förtida sin ål-gör uttagom av
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derspension änkepensionenersätts från folkpensioneringen änkansav
ålderspension från folkpensionetingen.egen

Änkepension kommer emellertid kunna nybeviljas efter detatt även
de reformerade ålderspensionsreglemaatt i kraft. I dessa fall kanträtt

således den avlidne tillhöra den äldre generationen, den s.k.mannen
mellangenerationen eller den "yngre generationen ålderspensionshän-i
seende. fårDetta i sin till följd den avlidnes pensionsunderlagtur att
kan komma bestå olika komponenter:att helt eller delvisav av
"gammal" ATP-baserad ålderspension eller helt eller delvis "ny"av
livsinkornstbaserad ålderspension. I detta uppstår frågansammanhang

vilket underlag nybeviljad änkepension skall beräknas.om en
vårtEnligt förmenande det vidär valet underlag viktigt attav om

fåmöjligt fram beräkningsunderlag förett den inkomstrelaterade änke-
pensionen användbartär inom hela änkepensioneringen, såvittdvs.som

änkepension beviljad såväl före efter ikraftträdandet våraavser som av
förslag. Det finns både administrativa och infomiationsmässiga fördelar
med i möjligaste mån ha likartadatt konstruktion änkepensio-en av
neringen beträffande både redan i dag utgående pensioner och för i
framtiden Ävennybeviljade änkepensioner. samordningen med kvin-

ålderspension och tillämpningen fårgarantiregeln betydel-nans egen av
för valet underlag. Eftersom möjligtse strävan skapaärav atten om en

modell utfall dagens vårregler målsättningsom ärger samma som att
den inkomstrelaterade änkepensionen fortsättningsvisäven skall beräk-

ATP-baserat underlag. sådanEnett lösning mednas överensstämmer
de syften ligger bakom övergångsbestämrnelsema och med desom ut-
fall dagens Vidare kommer beräkningensystem nybeviljadesom ger. av
änkepensioner kunna ske efter principeratt de liggersamma som som
till grund för de änkepensioner beviljats före ikraftträdandet desom av

reglerna. På detta skaparsätt förutsättningar förnya enklareman en
beräkningsmodell vadän skulle ha blivit fallet.som annars

I det framtida ålderspensionssystemet kommer folkpension eller pen-
sionstillskott inte finnas kvar. Vidare kommeratt möjligheten till sär-
skilt grundavdrag för pensionärer avskaffas och pensionsinkomsteratt

beskattas förvärvsinkomsteratt i allmänhet. Pensionsberättigade,som
helt eller delvis kommer få ålderspensionsin beräknad enligtsom deatt

reformerade reglerna, kommer inom ålderspensioneringen att garanteras
viss lägsta försörjning garantipension avräknasen genom moten som

den inkomstrelaterade pensionen. Denna garantipension skall ersätta
dagens folkpensions- och pensionstillskottsdel och skall kompen-även

för borttagande detett särskilda grundavdraget.sera Förav personer
tillhör den s.k. mellangenerationen och till viss del berörssom deav

reformerade reglerna kommer den högre kompensation för första bas-
beloppets inkomster folkpensionen i dag innebär medsom ersättasatt

tillägg till tilläggspensionenett för ensamstående 96 procentom av- -
prisbasbeloppet i 30-delar gäller för beräkning tilläggs-samma som av
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pension. Detsamma skall gälla för inte alls kommer attpersoner som
beröras refonneradedet regler. Dessa skall härut-systemetsav personer

berättigade till särskild övergångsvisöver garantipension. Denvara en
tekniska utformningen dessa sistnämnda regler har överlämnats tillav

särskild utredare föreslå Utredningen utforrrming garanti-atten om av
ålderspensionärerförpension födda 1937 eller tidigare, dir 1997: 149

dennaMot bakgrund det inte frågakan komma i låtaatt attanser
folkpensionreglerna gälla oförändrade inomendast änkepensione-om

ringen. Vidare det självklar utgångspunktär avskaffandet detatten av
särskilda grundavdraget skall sikte efterlevandepensionering-äventa

dvs. bl.a. änkepensionäven enligt övergångsbestämmelsema.en,
Änkepensionema kommer därför i framtiden, i likhet övrigamed pen-
sioner, till föremål förgöras beskattningatt för-sättsamma som
värvsinkomster.

Vid övervägandena frågan i vilken utsträckning änkepensione-av om
ringen i framtiden bör innefatta regler den nuvarande folk-ersättersom
pensioneringen och hur sådana såregler i fall skulle utformas måste
inledningsvis beaktas de olika funktioner folkpensionen ochsom pen-
sionstillskottet med därtill hörande beskattningsregler i dethar nuva-
rande systemet.

Den funktionen folkpensionens huvudfönnånär har utgjortattena
kompensation för det första basbeloppets inkomster. Då reglerna om
folkpension upphör måstegälla den försäkrade på tillgodo-att sättannat
räknas pensionsrätt för dessa inkomster. vårDetta bör enligt uppfattning
ske enligt metod skall tillämpas inom ålderspensioneringen,samma som
dvs. tillägg till den försäkrades intjänade tilläggspension.ettgenom
Detta tillägg bör, enligt vad vi kommer utveckla i avsnitt 11.9,att mot-

den högre kompensation enligt nuvarande reglersvara som ges genom
folkpensionen.

Folkpensioneringens andra funktion har varit grundläg-utgöraatt ett
gande skydd för försäkrade lågmed eller ingen tilläggspension. Genom
pensionstillskott har lämnats utfyllnad till visst belopp i deetten upp
fall den avlidnes tilläggspension understigit nivå.viss Möjlighetenen
till särskild grundavdrag för pensionsinkomster har inneburitvidare att
pensionärer med enbart folkpension varit befriade från skatt pen-
sionsinkomsten. En lösning innebär änkepensionen heltgörsattsom

hålletoch inkomstgmndad skulle med beaktande tilläggäven ettav-
kompenserar för det första basbeloppets inkomster såledessom ge en-

kraftig sänkning änkepensionen i såväl lägre medelhöga in-av som
komstlägen.

Vi har denna bakgrundmot olika lösningarövervägt för skapaatt
grundskydd inom änkepensioneringenett kan detersättasom nuva-

rande med bl.a. pensionstillskott till folkpensionen.systemet
En möjlighet änkan beloppatt detgaranteravore ett motsvararsom

skulle ha utbetalats i form folkpension och pensionstillskottsom av
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vid ikraftträdandet anpassade regler. Detta skulle emellertid kunnaav
tillämpas enbart för de kvinnor redan har beviljats änkepensionsom
och lösning skulle få beträffandeövervägas de kvinnoren annan som
kan komma nybeviljas änkepensionatt efter år 2000. Att så-göra en

åtskillnaddan inte tillfredsställande.är Lösningen skulle också vara
olämplig bl.a. det perspektivet det belopp från folk-attur utgessom
pensioneringen inte konstantär kan förändrasutan änkant.ex. om
flyttar till fråneller Sverige vid tidpunkt. Om hänsyn ävenen senare
skulle sådanatill förändringartas skulle lösningen sannolikt innebära

administrativa problem.stora
Ett lösning beräkna gmndskyddetannan att inom änkepensio-vore

neringen minimiskyddett därrent detsom den inkomstrelate-utöver
rade änkepensionen däri inräknat tillägget för det första basbeloppets
inkomster utfyllnad till viss nivå.ges garanteraden En mini-upp en
rnigaranti bygger tanken den efterlevande vilkenatt oavsett an--knytning den avlidne haft till Sverige vid bosättning i Sverige skulle-

berättigad till viss lägsta efterlevandepension.vara en
En lösning anknyter till den beskrivna minimigarantimo-som ovan

dellen den s.k.är tudelade garantipensionsmodell övervägdes isom
samband med utformningen garantipensionssystemet inom ålders-av
pensioneringen. Denna modell innebär garantipension delsatt utges

allmänt pensionstillägg,ett delssom minstapension. Det all-som en
pensionstilläggetmänna skulle utformas tillägg till den in-ettsom

komstgrundade pensionen i vissa inkomstlägen. Tilläggets storlek
skulle beroendegöras hur den inkomstgrundadestor pensionenav
Minstapensionen skulle innebära den bosatt i Sverigeatt är ochsom
har uppnått 65 års ålder alltid skulle ha tillrätt sammanlagden pen-
sion på nivå.vissen

Båda de två sistnämnda modellerna i och för sigär fullt tänkbara
grundskyddsmodeller inom änkepensioneringen.som När det gäller

vårt uppdrag måste emellertid beaktasäven den aspekten vi skallatt
skapa regler för änkepension i oförändrat nettoutfallstort settsom ger
för i fall änkor födda årvart 1944 eller tidigare. Härvid måste hänsyn

till de nettoeffektertas reglerna särskilt grundavdrag innebär.som om
Samtidigt får emellertid anpassningen efterlevandepensionssyste-av

i inte medföra ökadmet stort belastning på statsbudgeten. Mot denna
bakgrund torde det inte möjligt utforma grundskyddetattvara ettsom

utfyllnadsbelopp tillrent viss minirninivå. Sannolikt skulle så-en en
dan modell få innefatta även särskild regel låg mini-en trotssom, en
minivå, skulle änkangarantera nettoutfall enligtsamma som nuvaran-
de regler. sådanEn garantiregel skulle sannolikt i fåsin utformastur
enligt principer påminner garantipensionen ålderspen-inomsom om
sioneringen.

Den lösning enligt vår uppfattning torde ha bäst förutsättning-som
uppfylla kraven på oförändratatt nettoutfallar grundskyddär ett som
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till sin konstruktion överensstämmer ålderspensioneringensmed ga-
rantipension. innebärDetta änkan visst beloppatt garanteras ett som
avräknas visst den inkomstgrundadesätt änkepensionen.mot Den

nivångaranterade och avräkningen kan därvid påutformas sådantett
effekterna detsätt särskildaatt grundavdraget kan beaktas. så-Enav

dan konstruktion övergångsvis garantipension har diskute-en även- -
beträffande grundskyddet för derats pensionärer vid ikraftträ-som

dandet de refonnerade reglerna redan ålderspensionuppbär seav
1993/942250 Refonnering det allmänna pensionssystemet.prop. av

Den tekniska konstruktionen sådan garantipension emellertid,ärav en
vi förnämnt närvarande föremål för utredning Dirsom ovan,

1997:149.
Vår uppfattning såledesär övergången från folkpensionssys-att ett

med särskilda Skatteregler tilltem grundskydd sådana reglerett utan
inom änkepensioneringenäven bör kunna lösas hjälpmed av en ga-

rantipension. Detta grundskydd benämns i fortsättningen änkegaran-
Våratipension. nämnare överväganden hur änkegarantipensionenom

skall utformas redovisar i avsnitt 11.9.
Rätten till änkepension från folkpensioneringen enligt nuvarandeär

regler beroende den avlidnes anknytning till Sverige antingenav genom
bosättning här eller årantal med intjänade ATP-poäng. Förgenom rätt
till oavkortad folkpension inklusive pensionstillskott krävs således att
den avlidne kunnat tillgodoräknas 40 bosättningsår i Sverige eller år30
med intjänade ATP-poäng. Våra förslag innebär den dubbla funktionatt

folkpensioneringen hittills haft, och delvis legat bakomsom ut-som
fommingen 30- och 40-delsberäkningen, delas tvåi olika förmå-av upp

Det tillägg förslagit för kompensera för det första basbe-ner. attsom
loppets inkomster enligt vadär kommer utveckla i avsnitt 11.9att att
betrakta del tilläggspensionen och bör därför isom en av utges samma

Änkegarantipensionenomfattning denna. däremotsom är ett rent
grundskydd och bör därför följa regler krav försäkringstid för rättom
till oavkortad garantipension vi föreslår beträffande garantipensionsom
till ornställningspension och särskild efterlevandepension, dvs. 40-
delsberäknas. föreslårVi emellertid undantagsregel det gäller denären
änkor vid ikraftträdandet uppbär änkepension innebärande såvälsom att
tillägget garantipensionen skall i omfattningsom utges samma som
enligt nuvarande regler gäller för till folkpension.rätt

I dagens folkpension i fonnsystem utges änkepension till dessav
änkan fyller 65 eller den tidigare tidpunkt vid vilken hon börjar upp-

ålderspension.bära Folkpensionen inom änkepensioneringen dåersätts
Ävenfolkpension i form ålderspension. iav anpassad efterlevan-av en

depensionering bör grundskyddet från änkepensioneringen vara sam-
ordnat med grundskyddet från ålderspensioneringen. Kompensation för
det första basbeloppets inkomster garantipension bör därför intesamt

sedan kvinnan fyllt år65utges och har eller kan ha till garantipen-rätt
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från ålderspensioneringen.sion ålderspensionUttag inkomstgrundadav
årsföre 65 ålder bör däremot, enligt vad utvecklar i avsnitt 11.9, inte

påverka till grundskydd inomrätten änkepensioneringen.
Sedan aprilden l 1997 inkornstprövas frånänkepension folkpensio-

neringen änkans inkomster i viss omfattning. Motiven bakommot egna
sådaninföra begränsning till folkpension enligt 1997att rättenen av var

års budgetproposition prop. 1996/97:1 volym 4 den förändring av
kvinnors förvärvsmönster skett sedan införandet änkepensione-som av

Dåringen. reglerna tillkom det vanligt famil-attvar mannen var ensam
jeförsörjare, varför änkepensionen viktigt skyddettvar om mannen

Änkepen-avled. Med dagens förvärvsmönster saknas ofta detta motiv.
sionen kommer i stället ofta medföra dessa kvinnor jämfört medatt att

ensamståendeandra kvinnor i praktiken har dubbel försörjning: för-en
Än-värvsinkomster folkpension och ATP i form änkepension.samt av

frånkepension tilläggspensioneringen förmån relaterad tillär ären som
makarnas tidigare inkomststandard. Regeringen ansåg inte inskränk-att
ningar borde i denna delgöras änkepensionen. Vad gäller folkpen-av

ansågsionsdelen regeringen emellertid det med tanke nuvarandeatt
förvärvsmönster kunde ifrågasättas det rimligt generelltär att ettom
grundskydd formi folkpension utbetalas till dess änka beviljasav en
ålderspension. Regeringen ansåg dock det fortsättningsvis finnsävenatt
skäl betala folkpension till änkor lågmed förvärvsinkomstatt ut men
föreslog sådan pension skulle inkomstprövas.att

våraEnligt direktiv skall utgångspunkt för utformningen etten av
grundskydd inom efterlevandepensioneringen sådant skallettattvara

inkomstprövat eller behovsprövat. En inkomstpröv-sättannatvara
ning grundskyddet inom änkepensioneringen ligger vidare i linjeav
med de tankar vi i övrigt redovisat det gäller möjlighetennär attsom

bakgrund dagens förvärvsmönster nybevilja änkepension förmot av
kvinnor. dessaAv skäl vi grundskyddet inom änkepen-attyngre anser

sioneringen i framtiden böräven beroende änkans inkomst.vara av egen
Inkomstprövning bör beröra del änkepensionen i dag,samma av som
dvs. motsvarande folkpension och pensionstillskott. Våra närmare över-
väganden i denna del redovisar i avsnitt 11.12. Redan här bör emel-

påpekaslertid den tekniska konstruktionen regler för inkomst-att av
prövning änkepension beroende hurär reglerna för inkomstpröv-av av
ning bostadstillägg till pensionärer utformas. frågorDessa övervägsav
för närvarande särskild utredare Utredningen för översynav en sys-av

för inkomstprövning bostadstillägg till pensionärer dir.temet av m.m.,
således,1997:150. Vi kan i avvaktan förslagde denna utred-som

ning kommer lämna, inte ställning till hur bestämmelser-att närmareta
inkomstprövningför grundskyddsförrnånema inom änkepensione-na av

ringen skall utformas i detalj.
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7.3.4 Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser

Våra förslag hur efterlevandepension skall beräknas i framtidenom
bygger på anpassning till det reformerade ålderspensionssystemet,en
både det gäller inkomstgrundadnär efterlevandepension och garanti-
pension. Ikraftträdandet våra förslag måste därför tillav anpassas
ikraftträdandet lagstiftningen inom ålderspensioneringen. Lagenav
1998:674 inkomstgrundad ålderspension träder visserligen i vissaom
delar i kraft den l januari 1999, utbetalning ålderspension enligtmen av
den lagen kommer inte ske förrän tidigast i januariatt 2001. Den ja-l
nuari 2001 träder också lagen 1998:702 garantipension i kraft.om
Även de föreslagna reglerna skulle träda i kraft föreom denav oss 1
januari 2001 bör de inte tillämpas före denna tidpunkt. Mot denna bak-
grund saknas enligt vår uppfattning skäl föreslå tidigare ikraftträ-att en
dandetidpunkt den januarilän 2001.

Det reformerade ålderspensionssystemet skiljer sig på några grund-
läggande frånpunkter vad gäller enligt nuvarande regler. Enligtsom
dessa samtliga former efterlevandepensionutges såväl från folkpen-av
sioneringen från tilläggspensioneringen. Folkpension ochsom pen-
sionstillskott skall emellertid inte finnas kvar inom för det refor-ramen

ålderspensionssystemet,merade och reglerna härför skall inte heller
tillämpas beträffande ikraftträdandet reglertrotspersoner som av nya
kommer få ålderspensionsin fortsattatt beräknad enligt nuvarande reg-
ler. Dessa regler skall inte heller våraenligt förslag tillämpas vid beräk-
ning efterlevandepension beviljas efter 2000. Enav skill-som annan
nad mellan denär inkomstgrundadesystemen efterlevandepensionenatt
från tilläggspensioneringen beräknadär inkomster överstigande ett
basbelopp, medan inkomstgrundad ålderspension enligt det reformerade

beräknas från förstasystemet kronans inkomster.
De förslag länmar beträffande till reformeradrätten efterle-som

vandepension barnpension, omställningspension och särskild efterle-
vandepension efter 2000 och beräkningen dessa förmåner byggerav
på den avlidne har ålderspensiontillatt rätt beräknad enligt det reforrne-

ålderspensionssystemetsrade regler. Vi har vidare utgått från efter-att
levandepensionen beviljas på grund dödsfall inträffar efterav som
ikraftträdandet de föreslagna reglerna, dvs. årefter 2000. Frå-av av oss

emellertid hurär efterlevandepensionergan har beviljats före den-som
tidpunkt eller grundar sig på dödsfall dessförinnanna skall behandlas

vid övergången till de reglerna.nya
Vår utgångspunkt har, i likhet med vad fallet detär gällernärsom

redan beviljade änkepensioner, varit skapa övergångsregleratt görsom
skillnaden i nettoutfall föratt den enskilde blir så liten möjligt. Ensom

möjlighet naturligtvis för aktuella fallatt grunda beräkningenvore nu av
efterlevandepension på hittillsvarande regler efter ikraftträdandetäven

våra förslag. Detta skulle emellertid innebäraav reglerna folk-att om
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pension under lång övergångstid skulle tillämpas enbart beträffandeen
denna del efterlevandepensioneringen. sådanEn lösning skulle vida-av

innebära reglerna särskiltatt grundavdrag skulle behöva tillämpasre om
under tid. Vi har inte det lämpligt föreslå sådansamma ansett attvara en
lösning, särskilt bakgrund vi vidmot utfominingen reglernaattav av

efterlevandepension i övrigt, inklusive änkepensionom enligt över-
gångsbestämmelsema, eftersträvat undvika just sådan situation.att en

En möjlighet överlag räkna utgående efterlevande-annan attvore om
pensioner enligt de föreslagna reglerna vid ikraftträdandet. Dettaav oss
skulle emellertid sannolikt leda till nettosänkningar för vissa enskilda

Vi har i stället valt lösning i viss mån innebärpersoner. tvåen attsom
olika beräkningssystem tillämpas samtidigt. vårEnligt uppfattning är
detta föredra framför lösningatt innebär nettosänkningar fören som
enskilda det gällernär redan beviljade efterlevandepensioner.

Våra förslag innebär efterlevandepensionatt har beviljats påsom
grund dödsfall före ikraftträdandet de anpassadeav reglerna skall,av

det gäller tillnär rätten pensionen sådan, efter denna tidpunktävensom
behandlas enligt nuvarande regler. Det innebär inledandet.ex. att om-
ställningspension skall under månaderutges och förlängdattsex om-
ställningspension skall så länge den efterlevandeutges har vård om
hemmavarande barn år.under 12ärsom

När det gäller beräkningen förrnånema har för före-av stannat att
slå lösning innebär det inkomstgrundade underlageten att räknassom

för kompensera för folkpensionatt inte längreom skallatt Be-utges.
räkningen omställningspension inledande och förlängd och särskildav
efterlevandepension kommer därvid, enligt vad kommernärmare att
redovisa i avsnitt 16.2.2 och 16.2.3, ske på valtatt sätt attsamma som
föreslå inom änkepensioneringen. Detta innebär det till den inkomst-att
grundade omställningspensionen från tilläggspensioneringen ettges
tillägg för kompensera för det förstaatt basbeloppets inkomster. För att
därutöver kompensera för den grundskyddsfunktion folkpensionsom
inklusive pensionstillskott och särskilt grundavdrag har fyllt föreslås att

garantipension läggs till den inkomstgrundadeen pensionen och avräk-
visst denna.sätt motnas

För barnpensioneringens del föreslår lösning där den inkomst-en
grundade pensionen i form tilläggspension kompletteras medav ett
tillägg motsvarande dagens kompensationsnivå inom folkpensionering-

När det gäller grundskyddet inom bampensioneringenen. har vi, som
framgått det föregående, föreslagit detta skall regleras inomav att ra-

för lagen underhållsstöd. Dessa reglermen skiljer sig frånom det
grundskydd i dag folkpensioneringenutges detsom gällernärgenom
förutsättningarna för tillrätt oavkortat grundskydd. Vår utgångspunkt
har därvid varit barn befinner sigatt i situation i dettasom samma avse-
ende skall behandlas lika barnpensionnär har beviljats.oavsett Försla-

innebär därför deget reglernaatt underhållsstöd skall tillämpasnya om
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beträffande barnpensionäven beviljats före ikraftträdandet sesom
våra förslagnärmare beträffande bampensioneringen i avsnittom

16.2.1.
Såvitt gäller beräkning änkepensioner har vi, framhållits i detav som

föregående avsnitt 7.3.3, föreslagit modell det gäller bådenären som
inkomstrelateradeden delen och grundskyddet inom denna pensions-

form skall kunna tillämpas såväl för änkepension nybeviljas eftersom
ikraftträdandet våra förslag för änkepension redan vidav utgessom som

Vårtdenna tidpunkt. förslag innebär den inkomstrelaterade änkepen-att
sionen fortsättningsvisäven skall beräknas ATP-baserat underlag.ett
Den nuvarande folkpensionen skall emellertid med delsersättas ett
tillägg skall kompensera för det första basbeloppets inkomster, delssom

änkegarantipension skall det grundskyddutgöra skallen som som er-
det nuvarandesätta med bl.a. pensionstillskott till folkpension.systemet

Folkpension i form änkepensioner vid ikraftträdandet våraav som av
förslag redan betalas eller kommer betalas påut grundatt utsom ettav
dödsfall inträffat före denna tidpunkt skall således enligt våra för-som
slag Änkepensionräknas enligt de föreslagna reglerna. frånom av oss
tilläggspensioneringen skall emellertid oförändrad efterutges även
ikraftträdandetidpunkten.

7.4 Lagstiftningsfrågor

vårtI ingåruppdrag utarbeta förslag till erforderligaatt lagändringar.
Enligt direktiven bör dessa förslag inte enbart innebära förändringar i de
nuvarande reglerna efterlevandepension i lagen 1962:381 all-om om

försäkring AFLmän det regelsystemet för efterlevandepen-utan nya
sion bör i stället motsvarande ålderspensione-skett inomsätt som
ringen brytas AFL.ut ur

Rätten till efterlevandepension i form barnpension, omställ-av
ningspension och särskild efterlevandepension regleras i idag 8 och 14
kap. AFL. Hänitöver har allmännaäven regler folk- tilläggspen-ochom
sion i bl.a. 5 och 11 kap. AFL betydelse för beräkningen efterlevan-av
depension. tillRätt änkepension regleras Övergångsbestämmel-genom

till de nuvarande reglerna i 8 och 14 kap. lag. Med hänsynser samma
till utformningen dessa regler finns det i dag dels änkor har be-av som
viljats änkepension på grund dödsfall före ikraftträdandet refor-av av
merade regler den januari1 1990, dels änkor blivit efteränkor den-som

tidpunkt på grund ålder,sin till övergångsreg-följdna men som av av
lema, har beviljats änkepension helt enligt äldre regler, dels änkor som
har blivit änkor efter den 31 december 1989 beviljats änke-men som
pension enligt något mindre förmånliga övergångsregler.

Reglerna till ochrätt beräkning efterlevandepension i AFLom ärav
således redan i dag mycket komplicerade. Om våra förslag till anpassa-
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de regler för efterlevandepension skulle inarbetas i den nuvarande lag-
konstruktionen skulle detta ytterligare komplicera Med hän-systemet.

till folkpensionsreglema med därtill hörande reglerattsyn om pen-
sionstillskott och särskilt grundavdrag våraenligt förslag inte skall till-

någonlämpas inom del efterlevandepensioneringen skulle inar-av en
betning de anpassade reglerna i lagkonstruktion krävanuvarandeav
omfattande förändringar. För änkepensioneringens skulle in-del detta

förslagnebära övergångsregler till de övergångsreglema.nuvarandeom
Vi har denna bakgrund funnit det angeläget försöka samla allamot att
bestämmelser efterlevandepension i särskild Syftet medlag.om en en
sådan konstruktion underlätta tillgänglighetenär och regel-att göra
komplexet överskådligt i dag. En lag efterlevandepensionänmer om

såledesskulle med dessa utgångspunkter bådekomma reglera deatt
nuvarande formerna för reformerad efterlevandepension barnpension,
omställningspension och särskild efterlevandepension och änkepension

Övergångsbestämmelser.enligt
ocksåVi har huruvidaövervägt lag efterlevandepension skallen om

innehålla enbart bestämmelser inkomstgrundad efterlevandepensionom
gäller beträffandesätt lagen 1998:674 inkomst-samma som om

ålderspension.grundad Bestämmelser såskulle igrundskydd fallom
regleras särskild lag eller i lagensätt,annat t.ex.genom en
1998:702 garantipension innehåller regler garantipensionom som om
till ålderspension.inkomstgrundad Den inkomstrelaterade efterlevande-
pensionen kommer emellertid enligt våra förslag fråninte att ettvara
statsbudgeten avskilt på gäller för den inkomst-sättsystem samma som

ålderspensionen.grundade Den efterlevandepensionsavgift skallsom
finansiera utbetalningarna inkomstgrundad efterlevandepensionav

förslagintekommer heller våraenligt förvaltas i särskild ordning.att
Mot denna bakgrund inte något föravgörande skäl talar attser som
reglera inkomstgrundad efterlevandepension å sidan och garanti-ena

sådanapension till förmåner å Någotandra sidan i olika lagar. isom
stället talar för samla reglerna i lag garantipensionen kom-att är atten

beräknas enligt olika regler beroende det sigatt rörmer om om ga-
rantipension till inledande omställningspension, till förlängd omställ-
ningspension eller till änkepension. Det bidra till överskåd-torde därför
ligheten de olika formerna garantipension regleras isystemetav om av
anslutning till de inkomstgrundade förrnånema.

När det gäller bampensioneringen har emellertid funnit anledning
bedömning såvittgöra frågangäller inkomstgrun-huratt en annan om

dad barnpension och grundskyddsregler skall behandlas lagtekniskt.
Våra förslag innebär den grundläggande försörjningsgarantin föratt
efterlevande barn regleras i lag underhållsstöd. Vid den reforme-en om
ring efterlevandepensionsreglema i januariträdde kraft den 1av som
1990 syftena nå överensstämmelse mellan det grundläg-ett attvar av
gande skydd till efterlevande bam och det skyddsom ges som gavs
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bidragsförskottet. Därefter har emellertid olika förändringargenom
inom de olika regelsystemen lett till skillnader mellan de skilda för-
månsformema. Vi har funnit det angeläget skapa regler innebäratt som

det grundläggande försörjningsskyddetatt detsamma för barnär som
bor i Sverige och någon anledning lever med endast ellersom av en av
ingen sina föräldrar. Mot denna bakgrund har funnit det lämpligtav

efterlevande barns grundläggandeatt försörjningsskydd regleras i en ny
lag underhållsstöd, i vilken sammanförs reglerna i denom nuvarande
lagen härom 1996:1030 och de föreslagna bestämmelserna.av oss

såledesVi har för föreslåstannat lagen efterlevandepensionatt att om
skall omfatta inkomstgrundad efterlevandepension, tilläggspension i
form änkepension och garantipension till omställningspension,av sär-
skild efterlevandepension och änkepension. Lagen efterlevandepen-om
sion skall naturligtvis tillämpas i de fall efterlevandepension beviljas
fr.0.m. ikraftträdandet den 1 januari 2001. Vid denna tidpunkt kommer
det emellertid finnasäven redan löpandeatt efterlevandepensioner som
beviljats enligt nuvarande regler. Dessa har beräknatsäven med stöd av
nuvarande regler och i form folkpensionutges och tilläggspension.av
En särskild fråga har varit hur dessa pensioner skall behandlas efter ett
ikraftträdande det reformerade ålderspensionssystemet våraochav här-
till anpassade förslag.

När det gäller efterlevande uppbär reforrnerad efterlevandepen-som
sion, dvs. barnpension, omställningspension eller särskild efterlevande-
pension, har funnit skäl föreslå särskilda regler för sådanatt hur pen-
sion skall beräknas efter ikraftträdandet. Huvuddragen bakom dessa
regler har redovisat i avsnitt 7.3.4 och vi kommer vårautvecklaatt
överväganden i detta hänseende ytterligare i avsnitt 16.2. Vi föreslår att
dessa regler skall i särskilda övergångsreglerupptas till lagen efter-om
levandepension.

Rätten till änkepension till skillnadär, från till efterlevande-rätten
pension enligt reforrnerade regler, livsvarig sådanoch pension utges
redan i dag med stöd Övergångsbestämmelser. Ett huvudsyftenaav av
med skapa särskild lagatt efterlevandepension i stället fören om att
inarbeta de reglerna i AFL har,nya nämnts varit skapasom attovan,
regler innebär den nuvarande konstruktionenattsom med omfattande
Övergångsbestämmelser inom änkepensioneringen skall kunna undvi-
kas. En lagteknisk konstruktion innebär fall nybeviljandeattsom av av
änkepension fr.0.m. den l januari 2001 regleras i lagen efterlevan-om
depension, medan regler för den beviljats änkepension på grundsom av
dödsfall före denna tidpunkt i Övergångsbestämmelser till de äldreges
reglerna skulle innebära det omfattande regelsystematt i dagsom avser

till änkepensionrätten skulle få gälla långunder tid framöver. För att
undvika detta föreslår i stället konstruktion innebär det ien attsom
övergångsregler till lagen efterlevandepension bestämmelserom ges om
änkepension för änkor har beviljats sådan pension enligtsom nuvarande
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regler. Huvudprincipen skall emellertid bestämmelserna i lagenattvara
efterlevandepension skall tillämpas beträffandeäven änkepensionom i

dessa fall. Med hänsyn till de olika bestämmelser beräkning än-om av
kepension enligt nuvarande övergångsregler gäller beroende påsom

ålderänkans i övergångsbestämmelsema till lagen efterlevande-ges om
pension särskilda bestämmelser hur reglerna änkepension i den-om om

lag skall tillämpas för beståndet änkor. För beskrivningna närmareen
härav hänvisas till författningskommentaren till bestämmelserna om
änkepension.

Mot den redovisade bakgrunden lägger här fram förslag tillnu ett
lag efterlevandepension. Samtidigt lämnar vi förslag till de föränd-om
ringar bestämmelserna i AFL och vissa härtill anknutna lagarav ärsom
föranledda de föreslagna reglerna i lagen efterlevandepen-av av oss om
sion.

7.5 J ämställdhetsaspekter

utgångspunktemaEn för den reformering inom efterlevandepensio-av
neringen trädde i kraft den januaril 1990 skapasom efterle-att ettvar
vandeskydd könsneutralt, dvs. där förmånema isom var utgavs samma
omfattning den förrnånsberättigadeoavsett kvinna ellerom var man.
Som redogjorts för det tidigare familjepensionssystemetovan köns-var
ojämlikt på det sättet endast änkepension kundeatt och enligt över-
gångsbestämmelsema alltjämt kan medan det däremot inte fannsutges
några änklingspensioner.

Till grund för förändringarna bestämmelserna efterlevandepen-av
sioneringens område år 1990 låg bl.a. de markant ändrade samhällsför-
hållanden kunnat konstateras. Utvecklingen i samhället hade bl.a.som
lett därhän kvinnor heltatt tidigare börjat förvärvs-sättett änannat
arbeta och fortsatt med detta efter detäven de ingått äktenskap. Iatt
många äktenskap det dessutom förutsättning båda makarnavar atten
förvärvsarbetade för klara de kostnaderatt familjen hadeav attsom

för. De syften legat till grund för tillskapandetsvara och bevaran-som
det änkepensioneringen från 1940-talet hade såledesav med denna
samhällsutveckling i många situationer förlorat i aktualitet.

utgångspunkterDe vid reformarbetet i samband medsom angavs
års1990 förändringar inom efterlevandepensioneringen för tillskapan-

det könsjämlilct efterlevandepensionssystemett ochav grunderna härför
har enligt vårt förmenande Ävenalltjämt bärkraft. i dag sådetär att
både kvinnor och bidrarmän till familjens försörjning för-egetgenom

Ävenvärvsarbete. bamomsorgens utbyggnad har bidragit till ökningen
andelen kvinnor i förvärvslivet. Det relativaav arbetskraftstalet, dvs. det

tal hurmäter del befolkningenstor ingårsom i arbetskraftenav som
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antingen förvärvsarbetande eller arbetslösa, år 1995 80 % försom var
kvinnor och 85 % för män.

dettaI sammanhang bör anmärkas såväläven det nationelltatt som
internationellt inom Socialförsäkringens område finns strävan atten
konstruera bl.a. försäkringssystem bygger på könsneutrala grunder.som

framgårDetta EG:s jämställdhetsdirektiv 79/7/EEG succesivtav om
genomförande principen likabehandling kvinnor och imänav om av
fråga social trygghet. I detta direktiv föreskrivs i 4 det inteom art. att

fåskall förekomma någon helst diskriminering grund kön.som av
Även nationellt råder politisk enighet målende övergripande förom
jämställdhetspolitiken, nämligen kvinnor och skall hamänatt samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom områdenalla väsentliga i
livet. De nuvarande könsjämlika bestämmelserna ornställningspen-om
sion och särskild efterlevandepension, tillkorrma under bredärsom en
politisk enighet, såledesär resultat det pågårarbete förett attav som
uppnå dessa jämställdhetspolitiska mål.

Som redovisats i avsnitt 2.4.4 finns det emellertid inom den nuva-
rande efterlevandepensioneringen fortfarande möjlighet nybeviljaatt
änkepension till efterlevande änkor vid makens eller därmed lik-
ställds död under vissa förutsättningarnärmare grund de över-av
gångsbestämmelser gäller på området. sålundaDet finns iävensom
dagens pensionsfönnån bygger påsystem äldre könsojämlikaen som

Änkepensioneringenvärderingar. tillskapad under period dåär helten
andra förutsättningar förelåg och där det fanns behovuttalatett av
ekonomiskt bistånd för kvinnor, framför allt äldre kvinnor, blivitsom
änkor efter tids äktenskap. Denna förmån, endast kan tillen utgessom
efterlevande kvinnor, således tillskapadär grundval könsbundnaav
uppfattningar varken stämmer med nuvarandeöverens sarnhälls-som

förvärvsförhållandenoch eller med de jämställdhetsträvanden som
såvälfinns nationellt internationellt. I detta sammanhang börsom

påpekas det nämnda EG-direktivet föratt föremålnärvarande ärovan
för i syfteöversyn bl.a. mål och riktlinjersättaatt ställerupp som

krav EU-ländemasstörre sociala trygghetssystem jämställdhets-ur
synpunkt.

Med hänsyn till de ändrade samhällsförhållandena, bl.a. lettsom
därhän kvinnor deltar i förvärvslivet iatt i omfattningstort sett samma

kan bevarandemän, änkepensioneringenett i enlighet med desom av
övergångsbestämmelsemagällande ifrågasättas. Detta gäller i all syn-

nerhet i de fall där relativt kvinnor, ålders-eller kvinnor iunga som
pensionshänseende faller inom för den s.k. generationenramen yngre
dvs. kvinnor födda år 1954 eller senare i inte obetydligt antal fallett
kan bli berättigade till denna förmån.

Av bl.a. anförda skäl finns det vårtenligt förmenande anled-ovan
ning överväga avskaffandeatt änkepensioneringen. sådantett Ettav
borttagande skulle jämställdhetssynpunkt leda till de kvarvaran-ur att
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de efterlevandepensionema överensstämde med de järnställdhetsmål
Sverige liksom övriga EU-länder förbundit sig eftersom strävaatt att

åstadkomma. Detta skulle medföra betydandeäven lagtekniska och
administrativa fördelar.

Emellertid dessa Övergångsbestämmelserär liksom det reformerade
efterlevandepensionssystemet i övrigt tillkomna efter omfattandeett
utredningsarbete och under bred politisk enighet frågan.i Mindreen

årtio gåtthar sedanän denna uppgörelse träffades partigränser-över
I förarbetena SOU 1987:55 och l987/88:17l påna. ettprop. angavs

flertal ställen de reformerade könsneutralaatt efterlevandepensions-
bestämmelserna skulle kunna få genomslag endast för den generation
efterlevande vuxit under de samhälls- och förvärvsförhållan-som upp
den de efterlevandepensionsbestämrnelsema arbetatssom framnya
utifrån. Särskild hänsyn, menade måste alltjämt till detasman, gene-
rationer där makarna i familj ofta haft den arbetsfördelningenen att

utfört förvärvsarbete medan kvinnan hushålletsköttmannen och bar-
dvs. till de generationer inrättat sina liv dåvarandeefternen, lag-som

stiftning och förlitat sig fortbeståndet därav. dennaAv anledning
här underäven bredantog politisk samstämmighet, reglerman, som

innebär möjligheter till fortsatt uppbärandeett nybeviljandesamt av
änkepension enligt övergångsbestämmelsema.

Med hänsyn till den politiska bakgrunden till utformningen deav
nuvarande övergångsbestämmelserna med beaktandeävensamt av
utredningsuppdragets har vi funnit det legat utanförramar att ramen

vårtför uppdrag överväga avskaffandeatt Övergångsbe-dessaett av
stämmelser och därmed möjligheten fortsättningsvisäven nybe-attav
vilja änkepension. Som emellertid kommer framgå avsnitt 11.12att av
ifrågasätter rimligheten låta kvinnor födda år 1945 ellerattav sena-

efter år 2000även nybeviljas änkepension enligt nuvarandere över-
gångsbestämmelser. Enligt vårt förmenande torde kunna diskute-man

dessa änkor verkligen tillhör kategori kvinnorra om bören som
åtnjutandekomma i änkepension.av

Sammanfattningsvis bör påpekas våra förslag i alla delaratt stäm-
väl medöverens de könsneutrala strävanden och de syften imer övrigt
legat bakom 1990 års reform. Vårt huvudsakliga syftesom med de

förändringar allt väljer föreslåtrots inom efterlevandepen-som att
sioneringen så långtär det möjligtatt konstrueraär efterlevande-en
pensionering är anpassad till det reformerade ålderspensionssys-som

och där utfallet för detemet pensionsberättigade inte i alltför hög grad
skiljer frånsig det utfall nuvarande regler Några förslagsom ger. som

könsbundna ellerär i övrigt påverkar frågan jämställdhetsom om
mellan och kvinna redovisar vi inte.man

9SOUl998:l20
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Underlag8 för beräkning av

inkomstrelaterade efterlevande-

förmåner

8.1 Val efterlevandepensionsunderlagav

Vårt såvälförslag: Inkomstrelaterade efterlevandeförrnåner till barn
skall beräknas grundval inkomstunderlag.vuxnasom av samma

underlag skallDetta storleksmässigt beroende den avlidnesvara av
inkomster under hela förvärvsaktivaden tiden. Beräkningen skall i
princip ske ålderspensionsrättgrundval den registrerats förav som
den avlidne fram till dödsfallet förutsättningar,under vissa ävensamt,

grundval tänkt framtida pensionsrätt.av en

Beräkningsprinciper

Efterlevandefönnånema i den allmänna alltsedanpensioneringen har
sådana förmåner tillkom små-varit sådel folkpensioneringen ochen av
ningom tilläggspensioneringen. Förmånerna alltsedan till-även harav

den allmännakomsten tilläggspensioneringen införandet la-ochav av
allmän försäkring pensionsförrnånerberäknatsgen om som samma

ålderspensionunderlag och förtidspension. torde ha fallit sigDettasom
eftersomnaturligt folk- och tilläggspensioneringen för sig har rymtvar

såväl ålders- förtids- och efterlevandepension. övergångenGenomsom
reformerade ålderspensionssystemettill det konstruktionkommer denna

Ålderspensioneringenemellertid försvinna. blir självständigtatt ett
kommer bestå ålderspensioninkornstrelateradsystem attsom av en

byggd livsinkomstprincip från friståendeoch detta garantipen-etten
sionssystem, grundskydd för inte tjänat in rättettsom ger personer som

någontill inkornstrelaterad pension eller tjänat in endast lägresom en
sådan pension. förhållandetDet ålderspensioneringen blir själv-att ett
ständigt innebär också ålderspensionsavgifterde from.system att som
år 1999 folk- och tilläggspensionsavgiftema kommer finan-ersätter att
siera enbart inkomstrelaterade ålderspensioner.

Förtidspension skall enligt de riksdagen den maj 199815 antagnaav
riktlinjerna för reforrnerad förtidspension enligt andra prin-beräknasen
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ciper vad gäller enligt de nuvarande reglerna. Avgörandeän försom
beräkningen förtidspension kommer inte längre pensions-att ettav vara
underlag i stället den försäkrades genomsnittliga inkomster underutan

viss tid före dödsfallet. Till grund för de riktlinjerna liggerantagnaen
utredningsbetänkandena Ohälsoförsäkringen Trygghet och aktivitet

ÖvergångsbestämmelserSOU 1997:166 Ohälsoförsäkringensamt
SOU 1997:189. betänkandenaI lämnas förslag till bestämmelser om

refonnerathur förtidspensionssystem skall utformas. Riksdagen harett
emellertid, antagit enbart vissa förriktlinjer fram-antyttssom ovan, en
tida förtidspension. Frågan den utfommingen reglernanärmareom av

Ävenförbereds närvarande i arbetsgrupp inom Socialdepartementet.en
den utfominingen förtidspensionssystemet sålundanärmare allt-om av

föremåljämt för beredningär har vi funnit anledning i vissa delar,att
de riktlinjerna,utöver beakta de förslag lämnats i deantagna som ovan

nämnda betänkandena i följandedet vilka principernär överväger
liggabör till grund för beräkningen inkomstgrundade efterle-som av

vandeförrnåner. Det således bakgrundär redovisade föränd-mot av nu
ålders-ringar inom och förtidspensioneringen har bedömaattsom

frågan hur inkomstrelaterade efterlevandeförrnåner skall beräknas efter
ikraftträdandet refonnerade ålderspensionsregler.av

Enligt nuvarande regler beräknas samtliga former inkomstgmndadav
efterlevandepension grundval underlag. Detta bör enligtav samma
vår uppfattning gälla för beräkningen efterlevandepensionäven iav
framtiden. Det bör i detta sammanhang beaktas de olika formernaatt av
efterlevandefönnåner till mångai fall kan komma efteratt utgesvuxna

Sålundaivarandra tiden. kan och efterlevande enligten samma nuva-
rande regler först berättigad till omställningspension undervara sex
månader och därefter till förlängd omställningspension, varefter det i

ocksåvissa fall kan bli fråga särskild efterlevandepension. Vårom
grundläggande uppfattning förmåner efterär detta sättatt utgessom

i fårvarandra tiden inte bli beloppsmässigt tidlängre för-större som
frånflyter dödsfallet. Huvudprincipen bör i efterlevande-stället attvara

fönnånen skall högst under tiden efter dödsfallet.närmastvara som
Det främsta syftet med efterlevandepension ersättningär utgöraatt

för inkomstbortfall kan uppstå då make eller förälder dör.ett som en en
alltså fråganDet är finna lämpligt mått för beräkna denatt ett attom

inkomst den avlidne skulle ha haft dödsfallet inte hade inträffatsom om
därmedoch den standard familjen sådanti på.fall skulle ha levtsom

Enligt nuvarande regler grundar sig beräkningen efterlevandepensionav
tänkt förtidspension, vilken har den inkomstspeglaansettsen som

den avlidne skulle ha haft dödsfallet inte hade inträffat. Vid beräk-om
ningen förtidspension såvälbeaktas de inkomster resulterat iav som
registrerade pensionspoäng fram till förtidspensioneringstidpunkten

idvs. detta fall dödsfallstidpunkten i vissa fall inkomsterävensom
den avlidne kunde beräknats ha haft ålderspen-fram till tänktsom en
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Frågansionering. vilket iär för efterle-sätt ett anpassat systemman
vandeförrnåner skall inkomstbortfalldetmäta dödsfallet kan antassom
ha orsakat. Flera olika möjligheter härvid tänkbara.är

Ett i fortsättningensätt är beräknaäven efterlevandeförmånemaatt
på grundval livsinkomstbaserat underlag, dvs. pensionsunder-ettav ett
lag. En möjlighet hänsyn enbartär till den avlidnes faktiskaatt taannan
förvärvsinkomst omedelbart före dödsfallet. Ett tredje hän-sätt är att ta

till förväntad inkomst i enlighet med vad gäller för be-syn en som nu
räkning sjukpenninggrundande inkomst. En fjärde lösning iärav att

utgå frånstället den avlidnes genomsnittliga pensionsgrundande eller
taxerade inkomster under viss kortare tid före dödsfallet, undert.ex.en

tvåde bästa de åren före dödsfallsåret.närmast Detta det be-tre ärav
räkningsunderlag Förtidspensionsutredningen valt lägga tillsom att
grund för beräkningen ersättning långavid sjukfall SOU 1997: 166.av

femte,En härmed näraliggande, möjlighet i stället anknyta tillär att
utrednings förslag beträffande beräkning förtidspension ochsamma av

beräkna efterlevandepensioner grundval medeltalet de i in-av av
komsthänseende högsta eller mellersta pensionsgrundande inkomsterna

fyraunder årende före dödsfallsåret.närmastav sex
En lösning innebär den avlidnes aktuella faktiska eller för-attsom

väntade förvärvsinkomst läggs till grund för beräkningen kan vid första
anblicken förefalla välmotiverad. Det i och för sig rimligär tanke atten

efterlevandeskydd till sin storlek bordeett beroende vilken in-vara av
komst den avlidne haft i anslutning till dödsfallet eller vil-som snarare
ken inkomst han eller hon skulle ha haft därefter dödsfalletnärmast om
inte hade inträffat. Detta gäller i fall det huvudsakliga syftetvart om

efterlevandeskyddetmed del det faktiskaersättaattanses vara en av
inkomstbortfall dödsfallet inneburit. Frågan emellertid såi fallärsom
hur den avlidnes inkomst skulle fastställas.

Inom sjukförsäkringen har för korta medellångaoch sjukfall använts
begreppet sjukpenninggrundande inkomst underlag för sjukersätt-som
ningen. Denna baserar sig "förväntad" aktuell inkomst någor-en av
lunda stadigvarande karaktär. Enligt gällande regler finns det emel-nu
lertid inte någonlängre skyldighet anmäla ändrad inkomst till försäk-att
ringskassan. I detta sammanhang bör beaktas denäven övervägandeatt
delen sjukfall i dag den försäkradesersätts arbetsgivare under denav
s.k. sjuklöneperioden 14 dagar. De uppgifter sjukpenninggrun-om om
dande inkomst detta alltjämt finns registrerade itrots torde de allrasom
flesta fall äldre datum och skulle fåtalsannolikt endast i fallvara av ett

rättvisande bild den avlidnes inkomstförhållanden vid döds-ge en av
fallet. Den försäkrade får i stället vid sjukfall skall ersättasett som av
försäkringskassan sina inkomstförhållanden, sedan utgörange som un-
derlag för sjukersättningen. Denna inkomst bäst detmotsvaraanses
inkomstbortfall den försäkrade drabbas vid sjukfall. Det kan isom ettav
detta sammanhang utredningennämnas för inkomstbe-att översyn av
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inom bidrags- och socalförsäkringssystemengreppet IBIS i betänkan-
det Förmån efter inkomst SOU 1997:85 har föreslagit begreppetatt
fastställd sjukpenninggmndande inkomst helt skall slopas.

Beräkningen sjukpenning bygger således i dag den inkomstav
Överförtden försäkrade vid sjukfallet. efterlevandepen-som uppger

sioneringen skulle detta innebära den efterlevande skulleatt tvung-vara
redogöra för den avlidnes inkomstförhållandenatt för efterlevan-en att

depension skulle kunna beräknas. Detta skulle vållanaturligtvis betyd-
ligt svårigheter förstörre efterlevande det för den begärän gören som
ersättning vid sitt sjukfall. Vidareeget det inte rimligtärattanser att
utbetalning efterlevandeförmåner skall helt beroendeav denvara av
efterlevandes uppgifter, endast till viss del möjliga kontrolle-ärsom att

Att beräkna efterlevandepension på grundvalra. den avlidnes faktis-av
ka förvärvsinkomst vid tiden för dödsfallet denna bakgrundär intemot

lösning vill ställa bakom.en som oss
En lösning skulle grunda beräkningen efterlevande-annan attvara av

pension inkornstuppgifter finns lätt tillgängliga administrativtsom
ändå i möjligaste månsett utvisar den avlidnes faktiskamen som in-

komstförhållanden i anslutning till dödsfallet. De möjligheter stårsom
till buds taxerad inkomstär och pensionsgrundande inkomst eventuellt
jämte pensionsgrundande belopp, härom i avsnitt 8.4. Vid bedöm-se
ningen vilket dessa inkomstunderlag bästav avspeglar denav som av-
lidnes faktiska inkomst vid dödsfallet skall pensionsgrun-noteras att
dande inkomst skall fastställas samtidigt med taxerad inkomst, dvs.
under hösten året efter intjänandeåret. Pensionsgrundande belopp för
intjänandeåret skall fastställda i året efter taxeringen.vara senast mars
Om taxerad inkomst skulle väljas inkomstunderlag, skulle såledessom

inkomsterde läggs till grund för beräkningen i vissa fall någotsom vara
aktuella bådeän pensionsgrundande inkomst ochmer pensions-om

Ågrundande belopp ålderspensionsunderlaget väljs. andra sidan kan
den taxerade inkomsten avvika ganska markant från den faktiska in-
komsten det i den taxerade inkomstatt finnsgenom registreradsom

har tagitsäven hänsyn till bl.a. allmänna avdrag. Eftersom det i den
pensionsgrundande inkomsten inte hänsyn till sådana avdrag kom-tas

denna inkomst bättre stämma med den faktisktmer att överens uppbur-
ersättningen. En skillnad mellan taxerad inkomst åna sidaannan ena

och pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp ett
pensionsunderlag å andra sidan den förstnämndaär inkomstenatt är
obegränsad till sin storlek, medan de inkomsterna inte kan över-senare
stiga det s.k. intjänandetaket gånger7,5 det förhöjda prisbasbelop-om

eller, fr.o.m. 2001, Ävengånger7,5pet inkomstbasbelopet. dennaur
synvinkel torde pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande
belopp föredra, eftersom detatt vårenligt uppfattning intevara bör
komma i fråga tillgodoräkna efterlevandepensionatt på inkomster som
överstiger intj änandetaket.



SOU 1998: 120 Underlag för beräkning 263av...

Ytterligare fördel med ålderspensionsunderlagetväljaen att som
underlag för beräkning efterlevandeförmåner jämfört med väljaav att
taxerad inkomst såär att sätt, särregler behöver ställasman utan att

under vissa förutsättningar hänsyn till tid medupp, bamledig-tar även
het och plikttjänstgöring pensionsgrundande belopp tillgodo-attgenom
räknas för sådan tid. Om den avlidnes taxerade inkomst skulle ligga till
grund för bedömningen skulle under vilket den avlidneett varit
hemma med barn alltid påverka beräkningsunderlaget för efterlevande-
pension i negativ riktning den avlidne sådantför år tillgo-attgenom ett
doräknats ingen eller betydligt lägre inkomst vad skulleän varitsom
fallet vid förvärvsarbete. Detta vårenligtär uppfattning inte tillfreds-
ställande. Om taxerad inkomst skulle läggas till grund för beräkningen,
skulle det sannolikt nödvändigt skapa där vissaatt peri-vara ett system
oder överhoppningsbara,är vilket såvitt gäller förtidspensioneringen
föreslagits Sjuk- och arbetsskadekomrnittén SOU 1995:149av och
1996:113 och Förtidspensionsutredningen SOU 1997:166. Ett alter-
nativ skapa alternativa beräkningsregleratt där möjlighetvore att tages
hänsyn till tid föreäven de aktuella åren. lösningarnaBåda skullenu ge

administrativt merarbete,ett vilket enligt vår uppfattning talar mot att
taxerad inkomst väljs inkomstmått. Frågan i vilken omfattningsom om
pensionsgrundande belopp bör läggas till grund för beräkningarna be-
handlas i avsnitt 8.4.

Vid bedömningen de lösningar innebär utgår från denav attsom man
avlidnes inkomster under viss kortare eller längre period föreen - -dödsfallet kan konstateras det enligt vår uppfattningatt lämpligastvore

utgå från den avlidnesatt pensionsgrundande inkomst och pensions-
grundande belopp, dvs. inkomstmått skulle ligga till grundsamma som
för beräkning enligt pensionsunderlag. Dessaen ett inkomster och be-
lopp kommer emellertid i vissa fall inte fastställda förrän iatt vara mars
månad det åretandra efter intjänandeåret, varför det skulle ofrån-vara
kornligt med inte helt obetydlig eftersläpning. Oavsett vilkenen metod

läggs till grund för beräkningen efterlevandeförmånersom skulle detav
sannolikt erfordras där beräkningenett alltid gjordessystern grund-
val uppgifter för de år med fastställt pensionsunderlagav fannssom
tillgängliga vid dödsfallet, varefter det fick beräkning-görassenare nya

med retroaktiva utbetalningar följd förar det fall den avlidnes in-som
komster varit högre under de relevanta åren vidarese härom i avsnitt
8.5.3. Denna komplikation skulle emellertid bli framträdande medmer

metod där efterlevandeförrnånema alltiden grundas inkomster under
visst begränsat årantal föreett dödsfallet och inte livsinkomstba-ett

underlag. Ju kortare inkomstperiodserat relevant, destoär störresom
betydelse sådanaskulle retroaktiva utbetalningar få.

Slutsatsen det föregående blir den avlidnes faktiska inkomstav iatt
anslutning till dödsfallet inte bör läggas till grund för beräkningen efter-

det skulle förenat med svårighetersom fastställa sådanvara stora att en
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inkomst. En uppskattning det inkomstbortfall dödsfallet medförtav som
skulle i stället på grundvalgöras den avlidnes pensionsgrundandeav
inkomst för åretdet före dödsfallet eller, den inte blivitsenaste ännuom

åretfastställd, för dessförinnan. Således skulle alltsådet i realiteten inte
den avlidnes aktuella inkomst skulle komma läggas tillattvara som

grund för beräkningen.
En möjlighet i stället ansluta till det underlagattannan vore som

Förtidspensionsutredningen föreslagit beträffande inkomstrelaterad
långtidssjukpenning. övergångEn från långtidssjuk-sjukpenning till
penning skall enligt utredningens förslag normalt ske automatiskt efter

år. Långtidssjukpenning skall beräknas stabilt inkomstun-ett ett mer
derlag de förvärvsinkomsterän omedelbart före sjukfallet legat tillsom

förgrund beräkning sjukpenning. Utredningens förslag innebärav att
långtidssjukpenningen beräknas tvågrundval de bästa in-av
kornståren de år föregått övergången långtids-tilltre närmastav som
sjukpenning. Inte heller inkomsten under denna tid kan emellertid enligt
vår mening med hänsyn till den eftersläpning åter-beskrivitssom anses

avlidnesspegla den inkomst vid dödsfallet.
Även bortser från den komplikation den beskrivna ef-om man som

tersläpningen innebär emellertid fråganär huruvida den avlidnes in-
komst i anslutning till dödsfallet i alla situationer lämpligt måttär ett
det inkomstbortfall dödsfallet inneburit. måsteDärvid beaktassom att
det olika former efterlevandefönnånerär skall beräknas. Detav som
inkomstmått diskuterats, dvs. den avlidnes pensionsgrundandesom nu
inkomster någotunder eller några år före dödsfallet, skulle visserligen
kunna förefalla lämpligt för beräkning inledande omställningspen-av
sion under förhållandevis kort omställningstid.utges När detsom en
gäller beräkning barnpension kan långunder tid tordeav utgessom en
det emellertid kunna ifrågasättas inkomsterna i anslutning till döds-om
fallet måttlämpligtär den levnadsstandard familjenett skulle hasom

sålevt under många års tid. En risk tillfälliga inkomstminsk-är att
ningar eller inkomstökningar kan någotha förekommit under ellersom
några få år före dödsfallet får genomslag, vilket sig särskiltstort ter
olämpligt det gäller förmånnär långskall under tid. Iutgesen som en
sådant fall borde i stället den avlidnes inkomster under längre tiden

tillläggas förgrund bedömningen.
framhållitSom inledningsvis vi det underlag läggsattanser som

till grund för beräkningarna bör, med undantag för beräkning änke-av
pension se härom i kapitel ll, detsamma beträffande samtligavara
förmåner inom efterlevandepensioneringen. måste såledesUnderlaget
kunna läggas till grund för beräkning förmåner kommer att utgesav som

bådeunder kortare och längre tid. Mot denna bakgrund inte attanser
det underlag diskuterats, dvs. den avlidnes faktiska pensions-som nu
grundande inkomst i anslutning till dödsfallet eller inkomsterna under
två år dessförinnan, kan läggas tilltre grund för beräkningen ef-av av
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terlevandeförmåner. Beräkningen bör i stället enligt vår uppfattning
pågrundas den avlidnes inkomster under längre tid före dödsfallet.en

Valet beräkningsgrund står därmed enligt vår uppfattning tvåmellanav
huvudlösningar.

Den lösningen innebär efterlevandepension påberäknasattena sam-
underlag Förtidspensionsutredningen föreslagit beträffandema som

beräkning förtidspension. Lösningen skulle innebära den inkomst-av att
relaterade efterlevandepensionen baseras underlag enligtett som
huvudregeln beräknas medeltalet de fyra i inkomsthänseendesom av
bästa årende förenärmast dödsfallsåret. sålundaDet beräknadeav sex
underlaget benämns i Förtidspensionsutredningens förslag antagandein-
komst.

finnsDet vårenligt uppfattning här skäl påpeka denna termi-att att
nologi lätt kan komma leda till missuppfattningar. Inomatt ATP-

användssystemet antagandepoängtermema och antagandepoängberäk-
ning beteckning underlag för beräknad framtida ATP-poängsom en

skall läggas till den pensionsberättigades faktiskt intjänadesom ATP-
vid beräkningpoäng tilläggspension. Vidare har begreppenav antagan-

deinkomst och antagandeinkomstberälming på motsvarandeanvänts sätt
Pensionsarbetsgruppen i förslaget beräkning reforrneradav om av pen-

sionsrätt. Att denna bakgrund användamot begreppet antagandeinkornst
vid beräkning underlag i övrigtett endast har ringa sambanden av som

ålderspensionssystemetmed enligt vårär uppfattning mindre lämpligt.
Den andra lösningen innebär beräkningen på grundvalatt dengörs av

avlidnes livsinkomst. Uppgifter den avlidnes inkomster fram tillom
dödsfallet finns tillgängliga pensionsbehållningen i det reforrne-genom

ålderspensionssystemet.rade I de fall dödsfallet inträffar sedan den
avlidne börjat uppbära ålderspension kan pensionsbehållningen vid
pensioneringstidpunkten lätt räknas fram och då uppgift denger om
avlidnes livsinkomst. Om dödsfallet i stället inträffar i förvärvsaktiv tid

pensionsbehållningen emellertid endast uppgift inkomsternager om
fram till denna tidpunkt. läggaAtt enbart dessa inkomster till grund för
beräkningen skulle leda till efterlevandeförrnånema skulle bliatt myck-

låga i de fall dödsfallet inträffaret i år. För i denna situa-ävenattunga
tion kunna lägga den avlidnes livsinkomst till förgrund beräkningen
måste den faktiska pensionsbehållningen under vissa förutsättningar
kompletteras med pensionsrätt inkomster det grundvalsom av
förvärvsmönstret fram till dödsfallstidpunkten kan den avlidne,antas att

dödsfallet inte hade inträffat, skulle ha haft årenunder från döds-om
fallet till framtida pensioneringstidpunkt. Det innebär alltså deten att
måste beräknas pensionsrätt också på sådan antagandeinkornst för tiden
från dödsfallet till tidpunkten ålderspensionering.för
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Efterlevandepensionsunderlag baserat denpå avlidnes livsinkomst eller
enbart inkomstenpå anslutningi till dödsfallet

Enligt de regler gäller i dag kan efterlevandepensionsom sägas vara
beräknad grundval antingen den avlidnes tänkta förtidspensionav
eller dödsfallet inte inträffar i förvärvsaktiv ålderom den avlidnes- -ålderspension. Båda dessa förmåner delär folk- och tilläggspen-en av
sioneringen.

våraI direktiv framhålls den samverkan i dag finnsatt mellansom
ålders- och efterlevandepensionssystemen bör finnas kvar sedanäven
ålderspensionssystemet ändrats i enlighet med riktlinjerna för pensions-
reformen. Vägledande vid utarbetandet förslag till efter-ettav anpassat
levandepensionssystem skall bl.a. reglerna skall harmonieraattvara
med den reforrnerade ålderspensionen vad gäller den inkomstrelaterade
delen. Direktiven konstaterar emellertid också beräkningen efter-att av
levandepension enligt nuvarande regler sker utgångspunktmed från en
tänkt förtidspension i de fall den avlidne vid dödsfallet inte uppbar ål-
derspension. Det kan därför, enligt vad uttalas, rimligt för-som attvara
slagen i möjligaste mån anknyter till reglerna för förtidspension också i
framtiden. Det framhålls emellertid också utredaren oförhindradäratt

föreslå andra lösningar.att
Förtidspensionsutredningen har framhållit den primära funktionenatt

för försäkring vid långvarigt nedsatt arbetsförmågaen skall attvara
tillförsäkra den etablerat sig arbetsmarknaden skyddsom ett gott mot
inkomstbortfall. För åstadkomma dettaatt krävs konstruktion dären
försäkringen ersätter betydande andel den inkomsten av som personen
skulle ha haft han eller hon fortsatt förvärvsarbeta fram tillom ordinarie
pensionsålder. Utredningen har för ekonomiskansett att systemet er-
sättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga bör ha karaktären av en
riskförsäkring. Försäkringsersättning bör betalas till den enskilde iut
princip oberoende hur länge han eller hon varit anslutenav och betalat
avgift till försäkringen. Inkomstskyddet bör således inte ha den karaktär

intjänad rättighet kännetecknar ålderspensionssystemet.av som
ligger enligt Föitidspensionsutredningen avgörande skillnad mellanen

förtids- och ålderspensionssystem.ett ett Ett förtidspensionssystem är
primärt riskförsäkring ålderspensionssystemetmedanen bygger ett

inslag sparandestort livet.överav
Mot denna bakgrund har Förtidspensionsutredningen föreslagit att

förtidspension skall beräknas innebärsätt detett görsattsom ett
antagande framtida inkomst med stöd inkomsternaom en närmastav
före dödsfallet ett s.k. historiskt underlag för antagandeinkomsten. Vi
kommer i det följande benämna detta underlagatt förtidspensions-som
underlag.

En konsekvens den metod Förtidspensionsutredningenav föror-som
dat inkomsterär denatt försäkrade haft före de inkomstårsom som
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läggs till grund för beräkning underlaget påverkainte kan storlekenav
förmånen. Detta innebär alltså arbetat visstatt etten person som

mindre årantal i Sverige kan bli berättigad till lika hög ersättning viden
långvarig nedsättning arbetsförmågan arbetat iav som en person som
Sverige under betydligt längre tid. Om livsinkomstprincip i ställeten en
läggs till grund för beräkningen skulle detta inte bli fallet. Då skulle
såväl försäkradesden faktiska inkomster före försäkringsfallet desom
inkomster den försäkrade skulle ha haft under tiden fram tillsom antas

ålderspensioneringtänkt komma påverka beräkningen.en att
Frågan vad börär gälla inom för inkomstrelaterad ef-som systemet

terlevandepension. Skall storleken efterlevandeförmånema be-vara
roende endast den avlidnes inkomster under visst årantal föreav ett
dödsfallet eller skall inkomsterna under hela påverkalivet beräkningen

alltsåSkall efterlevandeförrnånema efter arbetat i Sveri-en person som
under endast begränsad tid kunna lika förrnånemahögage en vara som

efter haft årligamotsvarande inkomster arbetaten person som men un-
der betydligt längre tiden

vårEnligt uppfattning finns det principiella skillnader mellan förmå-
inom förtidspensioneringen och inom efterlevandepensioneringennema

måste beaktas vid bedömningen vilket underlag skall läggassom av som
till grund för beräkningen efterlevandepension. måsteVidare enligtav
vår mening beaktas de internationella konsekvenser de olika beräk-som
ningsmetodema kan upphov till. Härtill kommer de särskildage pro-
blem kan uppstå efterlevandepension kansom att ävengenom utges
efter vid dödsfallet ålderspension.uppbarpersoner som

viktigEn principiell skillnad mellan efterlevandepension och förtids-
pension den förmånenär har tillatt syfte fullständigutgörasenare att en
försörjning för den försäkrade, medan efterlevandepensioneringen en-

vårtligt i fallsynsätt det gäller förrnånemanärvart till vuxna enbart är
kompletterande inkomstatt till den efterlevandesanse som en egna

förvärvsinkomster eller pensionsinkomster enunder viss tid efter ett
dödsfall. Efterlevandepensionen har alltså vårenligt uppfattning inte

karaktär fullständigt inkomstbortfallsskydd förtidspen-samma av som
sionen. Det framstår därmed långt ifrån självklart efterlevande-som att
pensionen skall beroende enbart den avlidnes inkomster i vissvara av
anslutning till dödsfallet. Härtill kommer efterlevandepensioneratt en-
ligt nuvarande regler beroendeär den avlidnes inkomster under stör-av

delen den förvärvsaktiva perioden livet. såvälDetta gällerre av närav
dödsfallet inträffar i förvärvsaktiv ålder det sker sedan ålders-närsom
pension börjat uppbäras. Efterlevandepension alltsåbetraktas i vissen
bemärkelse del den avlidnes ålderspension eller tänktsom en av en
sådan pension. Enligt vår uppfattning bör det krävas starka skäl för att

utgångspunktdenna inte i fortsättningenäven skall läggas till grund för
konstruktionen för efterlevandepension.systemetav
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Som valet beräkningsmetodärantytts betydelsefullt ävenovan av ur
internationellt perspektiv. Mot bakgrundett den alltmer ökande rör-av

ligheten på arbetsmarknaden och med hänsyn till de EG-rättsliga regler
därigenom kan bli tillämpliga bl.a. vad socialaden trygghe-som avser

bör särskild hänsyn till detten, för efterlevandepen-tas att systemetnya
sion fungerakan i situationeräven där den avlidne har varit försäkrad i
flera olika länder. En beräkning grundval det beskrivna förtids-av
pensionsunderlaget skulle denna bakgrund få andra konsekvensermot

vad gäller enligtän nuvarande regler för beräkning efterlevande-som av
förmåner. Eftersom förtidspensionsunderlaget inte bygger livsin-en
komsttanke endast inkomsterna underutan viss tid föreatt döds-en
fallet får betydelse, skulle efterlevande till kort tiden en person som
före dödsfallet kommit till Sverige från land kunna bli berätti-ett annat
gad till lika efterlevandeförrnånerstora den avlidne hade varitsom om
försäkrad och arbetat i Sverige under betydligt längre tid. Detta inne-en
bär inte bara hög förmån i den situationenatt kan utbetalas tillen en
efterlevande bosatt iär Sverige Sverige dessutom kommersom utan att

med hänsyn till reglerna i förordningenatt, EEG 1408/71,nr vara
skyldigt sådan efterlevandefönnånatt exportera inom EU/EES. En-en
ligt nuvarande regler visserligen efterlevandepension frånexporteras
tilläggspensioneringen begränsningar, sådan förmånutan kom-men en

i de fall den avlidne arbetat i Sverige under fåtalendast år,mer, ett att
lägre den avlidneän arbetat under betydligt längre tid medvara om en

årligamotsvarande inkomster. Det skall härvid frågadet ärnoteras att
förmåner till efterlevande barn och någoninte underom tidvuxna som

alls behöver ha varit bosatta i Sverige för berättigade till förmå-att vara
efter den avlidne. Vidare bör i denna situation beaktas riskennerna även

för den efterlevande får dubbelatt kompensation från landett annat
eller andra länder där den avlidne arbetat.

De konsekvenser tillämpning förtidspensionsunderlagsom etten av
skulle upphov till det gäller efterlevandenär till avliderge personer som
efter några tidigare ha flyttat tillatt och börjat förvärvsarbeta i Sveri-

kan enligt vår uppfattning ifrågasättas. Ytterligare situationge en som
bör uppmärksammas den dåär avlider efter kortare tidatten person en
dessförinnan ha flyttat från Sverige. Oavsett vid dödsfalletom personen
varit försäkrad i det andra landet eller inte, ifrågasättaskan det detom
inte bör utgå någon ersättning från Sverige till den efterlevande
grundval den inkomst den avlidne haft under sina år i detav som svens-
ka förvärvslivet. Enligt de gällande reglerna beräkning efter-nu om av
levandepension blir konsekvensen Sverige efterlevandepensionatt utger

förhållandei till antalet år med intjänade ATP-poäng och storleken på
dessa. Dessa regler är anpassade till de EG-rättsliga regler prorata-om
beräkning förmåner till efterlevande gäller enligt förordningenav som
1408/71 häromse i kapitel 5.
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vårEnligt uppfattning konsekvenser tillämpningdeär ettavsom en
förtidspensionsunderlag få perspektiv mindrei internationelltkan ett

Frågan falllämpliga. konsekvenserna förhindras, eller ikanär vartom
möjlighet årrnildras. En antal medställa krav visstatt ettvore upp

registrerad pensionsgrundande efterlevandeför-inkomst för tillrättatt
alltsåmåner huvud sådanskulle föreligga. regel skulleEnöver taget

efterlevandeförrnåner förflutitinnebära tidförst dennanäratt genereras
förmånema dåskulle underoch beräknas grundval inkomsternaav

förevisst antal dödsfallet. emellertid upphov tillDetta skulleett ge
tröskeleffekter. Om villkoret år pensionsgmndan-fem medärstora t.ex.

skulle den år någonde inkomst arbetat i fyra efterlämnainte kunnasom
förmån alls, medan den årarbetat i fem efterlämnaskulle kunnasom en

förmån. Regeln skulle upprätthållashög för det inomandra inte kunna
på grundEU/EES samrnanläggningsprincipen i förordningenav

Enligt denna1408/71. princip dyliktskulle, vid bedömningen ettav om
anknytningsvillkor uppfyllt, försäkringstid i land inomär även annatett

fåEU/EES tillgodoräknas.
efterlevandepensionOm skall beräknas principenligt samma som

föreslagits beträffande således,beräkning förtidspension skulleav man
bakgrund vad fåredovisats de internationellagodtamot av som ovan,

konsekvenser beskrivits. vår uppfattningDetta talar enligt motsom nu
föreslå sådan lösning. Vi i stället pensionsunderlagatt att etten anser
förrnånemas storlekdär beroende till det svenskaanknytningengörs av

förvärvslivet ligger bättre linjei med de principer inomgrundläggande
EG-rätten blir tillämpliga efterlevandepension skall betalasnär utsom
efter har tjänat förmåner från olika länder.till flerarättperson somen

vårtalar enligt uppfattning för ålderspensionsunderlagDetta väljaatt ett
beräkningsunderlag.som

vidbetydelse valet inkomst-Av mellan pensionsunderlag ochett en
bortfallsmetod beräkningsgrund också frågan efterlevande-hurärsom
förrnånema skall beräknas uppbarefter avliden vid dödsfalleten som
ålderspension. månDenna motsvarandeproblematik uppkommer inte i
inom förtidspensioneringen eftersom förtidspension kan beviljasinte

år då försäkrade dåefter det den år dessförinnanhar fyllt 65 eller för tid
erhållerförsäkrade ålderspension.den reformera-Enligt förslagen i det

ålderspensionssystemetde beräknas kompensationsgraden i detta sys-
ungefär densamma ålderspen-i dagens därATP-systemtem vara som

genomsnittligtsionen 60 genomsnittliga% den avlidnesutgörsett av
inkomster. Om det årenenbart inkomsten föreunder deär närmaste
dödsfallet skall dennaunderlag för beräkningen kommerutgörasom
inkomst för ålderspensiondör sedan han uppburitatt en person, som

några år,under huvudsakligen ålderspensionsbeloppet.just Detatt vara
skulle kunna hävdas fördet rimligt till grundlägga detta beloppäratt att

eftersomberäkningen inkomstbortfallet månatliga ålderspen-just denär
sionen och inte den inkomst vilken skulleden beräknad. Dettaär
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emellertid upphov till vissa tröskeleffekter förge dem avlidersom pre-
cis före respektive efter ålderspensionsuttaget. Samma problem uppstår
vid tidiga ålderspension:t.ex. uttag hela eller partiella.av Situationen
kompliceras då ytterligare inkomstunderlagetatt i den situationenav
kommer bestå delvisatt vanlig inkomst tjänst eller förvärvsverk-av av
samhet och delvis pensionsinkomst med lägreav kompensationsgrad.en

Om inte den påtalademan att skillnadenanser i kompensations-nu
grad borde påverka beräkningen efterlevandefönnånema skulle al-av
ternativa beräkningsgrunder få övervägas för det fall den avlidnes in-
komst under åren närmast före dödsfallet skall ligga till grund för be-
räkningen. En möjlighet införa valmöjlighetatt innebärvore en attsom
efterlevandefönnånen beräknas på det förmånliga underlaget: ål-mest
derspensionen eller den pensionsgrundande inkomsten under visstett

årantal före pensioneringen. sådanEn lösning emellertid enligtsynes
vår uppfattning inte tilltalande, sig principiell eller administrativvare ur
synvinkel.

En möjlighet övervägts,annan särskilt med hänsyn tillsom innehållet
i direktiven, låtaär beräkningenatt efterlevandepension grundasav
förtidspensionsunderlaget i de fall dödsfallet inträffar i förvärvsaktiv tid
och på livsinkornstunderlagett i de fall dödsfallet inträffar efter ålders-
pensioneringen. Härigenom skulle åstadkommas anpassning till deten
reformerade ålderspensionssystemet samtidigt reglerna skullesom an-
knyta till reglerna för förtidspension. En sådan lösning skulle emellertid
också kunna innebära tröskeleffekter. Efterlevandepension efter den

avlider efter ålderspensioneringenstraxsom skulle då räknas grund-
val dennes samlade livsinkomst, vilketav skulle kunna leda till be-en
tydligt högre eller lägre pension än enbart inkomsterna kort tid föreom

ålderspensioneringtänkt skulleen läggas till grund för beräkningen.
Detta inte invändningsfritt.är En sådan lösning skulle detnär gäller

svårtär sjuka förpersoner öppnasom möjligheten särskildagöraatt
överväganden huruvida ålderspensionom ett uttag före dödsfalletav
skulle fördelaktigt efterlevandepensionssynpunktvara ellerur inte.
Komplikationer skulle vidare, påpekatssätt kunnasamma som ovan,
uppstå vid partiella ålderspensionuttag och särskildaav regler skulle få
tillskapas för beräkning efterlevandepension den avlidneav när gjort
förtida eller skjutituttag sitt ålderspension.uttagupp Det inteärav
heller från administrativ synpunkt rimligt tillämpa två heltatt olika un-derlag för och förmån.en samma

Om pensionsunderlagett i stället väljs beräkningsunderlag,som oav-
dödsfalletnär inträffar,sett kommer de diskuterade situationema intenu

vålla några problem.att Beräkningen kommer kunna ske grundvalatt
underlag denav samma avlidneoavsett ålderspensionuppburitom eller

inte vid dödsfallet. Vad beräkning pensionsunderlagen iett realite-
innebär vid dödsfallten under förvärvsaktiv tid är räknar framatt man

ålderspensionsunderlagtänktett baserat på faktiska och i vissa situatio-
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tänkta framtida inkomster. då ålders-även Om dödsfallet inträffarner
pension finns därmed så facit redan i handen. Underlagetutges sägaatt
blir i princip detsamma det vilket utgående ålderspensionendensom

baserad.är
Sammanfattningsvis vill framhålla vår huvudsakliga uppgiftatt

enligt direktiven har varit reglerna efterlevandepensionatt anpassa om
ålderspensionssystemet.till det refonnerade Efterlevandepensionering-

påhar olika bådesamband med ålderspensioneringensätt för-ochen
tidspensioneringen. Vi emellertid ålderspen-sambandet medattanser
sioneringen och den livsinkomstprincip ligger förtill grund dennasom

Framför allt har det emellertid våraväger över. vid närmare övervägan-
den visat sig beräkning efterlevandepension underlagatt etten av

det enligt Förtidspensionsutredningen skall ligga tillmotsvararsom som
förgrund beräkningen förtidspension fåskulle lämpligamindre kon-av

inomsekvenser efterlevandepensioneringen både principiell synvin-ur
kel och administrativa, internationella Våroch tekniska skäl. bedöm-av
ning därför den avlidnes livsinkomstär fortsättningsvis bör ligga tillatt

förgrund beräkningen inkomstrelaterad efterlevandepension.av
Uppgifter den avlidnes livsinkomst under intjänandetaket finnsom

lätt tillgängliga den avlidnes pensionsrätter fram till döds-attgenom
fallstidpunkten finns registrerad pensionsbehållning i det reforrne-som

ålderspensionssystemet.rade måsteDärutöver dödsfallet inträffarom
förvärvsaktivunder tid, enligt vad framhållits hänsyn undersom ovan,

vissa förutsättningar till framtidatänkta år dåinkomster det döds-tas
fallet inträffade fram till tidpunkten övergångför ålderspensioni och
utträde förvärvslivet. De övervägandena kringnärmare hur dennaur
beräkning skall kommer vigöras utveckla i avsnitt 8.2 och 8.3. Enatt

frågasärskild i detta sammanhang åldervilken generelltär settsom
skall betraktas pensionsålder i det refonnerade ålderspensionssys-som

Någon fastlagd pensionsålder finns inte i dettatemet. Dennasystem.
fråga behandlas i avsnitt 8.2. fråganärmare En pensionsrättärannan om

i det enskilda fallet har tjänats in efter den tidpunkt generelltsom som
pensionsålder skall beaktas vid beräkningen efterle-sett anses vara av

vandepension. Denna fråga behandlas i avsnitt 8.5.3. I avsnitten 8.4 och
kommer8.5 vidare redovisa våra överväganden kringnärmareatt

pensionsunderlaget och tekniken för beräkning årlig efterlevande-av
pension med stöd den tillgängliga pensionsbehåll-och beräknadeav
ningen.

En konsekvens våra ställningstaganden efterlevandepensionär attav
kommer kunna i situationer där den avlidne tidigare vissatt underutges
tid arbetat och tillgodoräknats pensionsrätt i långSverige under tidmen
före dödsfallet varit bosatt utomlands. Detta hade inte kunnat inträffa

Åförtidspensionsunderlag legat till förgrund beräkningen. andraettom
sidan kommer vid dödsfallet någraarbetat under endasten person som
få år i Sverige inte kunna lämna efter sig till lika efterlevan-att rätt stor
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depension den arbetat i Sverige under delen sitt liv.störresom som av
Detta hade blivit fallet vid beräkningen hänsyn tagits endast tillom
inkomsterna någraunder få år före dödsfallet. En konsekvens attav
olika underlag tillämpas vid beräkning förtidspension respektiveav
efterlevandepension ocksåär grund bristandeatt en person som av
anknytning till förvärvslivet i samband med förtidspensionsfall inteett

berättigad till förtidspensionär kommer och närom personen senare
avlider kunna efterlärnna efterlevandepensionatt beräknad grundval

sin tidigare förvärvsverksamhet i Sverige. Detta visserligenav är en
icke åsyftad följd olika underlag tillämpas vid beräkningenattav men
får med hänsyn till fördelarna med beräkna efterlevandepensionatt
grundval livsinkomstunderlag vårenligtett uppfattningav accepteras.

8.2 Förutsättningar för antagandeinkomstatt

skall beräknas

Vårt förslag: Under förutsättning det för den avlidne har registre-att
pensionsrätt under minstrats de fem åren före döds-tre närmastav

fallsåret skall vid beräkningen efterlevandepensionsunderlaget,av
intjänad pensionsrättutöver fram året före dödsfallet, tillgodo-t.o.m.

räknas pensionsrätt för tid fr.o.m. dödsfallsåret år dådet dent.o.m.
avlidne skulle ha fyllt år.64

8.2.1 Nuvarande regler och Pensionsarbetsgruppens överväganden

Om dödsfall inträffar under förvärvsaktivett tid beräknas i dag efterle-
vandepension från tilläggspensioneringen viss andel densom en av
förtidspension den avlidne skulle ha beviljats förutsättningarsom om
härför hade förelegat vid tidpunkten för dödsfallet. Enligt reglerna för
beräkning förtidspension har den försäkrade under vissa förutsätt-av
ningar tillgodoräknarätt sig pensionspoängatt för tid fr.o.m. åretäven
för pensionsfallet året då den försäkradet.o.m. fyller år.64 Förutsätt-
ningarna för sådan antagandepoängberälcning pensionspoängären att
har tillgodoräknats den försäkrade för minst två årende fyra närmastav
före pensionsfallet eller den försäkrades sjukpenninggrundandeatt in-
komst eller den inkomst skulle ha utgjort sjukpenninggrundandesom
inkomst försäkringskassan hade känt till samtliga förhållandenom vid
pensionsfallet uppgick till lägst belopp det vid åretsett motsvararsom
ingång gällande basbeloppet.

Om den försäkrade uppfyller något de angivna kvalifikations-av nu
kraven beräknas pensionspoäng för tiden fr.o.m. året för pensionsfallet

årdet den försäkrade fyllert.o.m. 64 år antagandepoäng grundval
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två metoder förrnånligaste resultatet. Antingenden detav av som ger
för deberäknas antagandepoängen medeltalet pensionspoängensom av

två åren dåde fyra föregått år pensionsfalletbästa detnärmastav som
ocksåinträffade. Eller pensionspoäng-beräknas den medeltaletsom av

år år årför samtliga fr.o.m. försäkrade fyllt 16 detdet den t.0.m.en
föregått från årpensionsfallet, intillvarvid bortses denärmast ettsom

antal hälften för vilka förpensionspoäng inte finns registrerade ellerav
vilka poängtalet lägst. sålundaDen beräknade antagandepoängenär

vid beräkningen ochtilläggspension tillämpning 15-medanses av av
30-årsreglema den försäkrades ochpensionspoäng förutgöra vart ett av

år vilkade för antagandepoäng tillgodoräknas.
alltsåDagens regler beräkning förstantagandepoäng uppställerom av

kvalifikationskrav måste fåförsäkrade skalluppfyllas för denett attsom
sådanatillgodoräkna sig Därefter antagandepoängenberäknaspoäng.

två förmånligasteefter den de alternativa metoderna detav som ger
för försäkrade.resultatet den försäkrade sedanDen tillgodoräknas anta-

årför varje 64-årsåret.gandepoäng fram t.0.m.
Vid bedömningen hur antagandein-med beräkningett systernav av

skall utformas inomkomst för efterlevandepensions-ett anpassatramen
måste inledningsvis ställning till fortsättningsvisdet ävensystem tas om

uppställas kvalifikationsvillkorbör gäller i dagmotsvarande detett som
skalleller utformas sätt.systemet annatom

Under arbetet med det refonnerade ålderspensionssystemet redovisa-
Pensionsarbetsgmppende PAG vissa kring möjligöverväganden en

framtida ufomming förtidspensioneringen, vari ingick skissävenav en
utformningtill antagandeinkomstberäkning inom denna pensions-av

utgångspunktenforrn. Enligt PAG borde framtida in-för beräkning av
försäkradeden stadigvarandekomst vid pensionsfallet hadeattvara en

sånågot aktuelloch anknytning till arbetsmarknaden här i landet,när
varför med fog utgå frånskulle kunna försäkrade, sjukdo-denattman

eller skadan förutan, i Sverige.skulle ha fortsatt förvärvsarbetaattmen
Reglerna borde dessutom till-visst efterskydd förettge personer som
fälligt avbrutit sin förvärvsverksamhet till landeller flyttat annatsom
för arbeta där under viss begränsad förordade dennatid. PAGatt mot
bakgrund det villkor för tillgodoräknande antagandein-att ettsom av

skulle gälla försäkradekomster den pensionsrätt underhade tjänat inatt
fyra åren Någonminst de året pensionsfallet.före förnärmasttre av

regel motsvarande dagens alternativa "ingångsvillkor" sjukpenning-om
grundande inkomst vid tidpunkten för enligt PAGpensionsfallet borde
inte En försäkrad uppfyller sålunda uppställda kvalifi-detupptas. som
kationsvillkoret skulle enligt PAG:s få sigskiss tillgodoräkna antagan-
deinkomst enligt vissa alternativa vidare häromberäkningsregler se
avsnitt 8.3 för årsamtliga dödsfallsåret år försäk-fr.o.m det dent.0.m.

år.fyller 64rade
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8.2.2 Val metod för beräkning antagandeinkomstav av

Den nuvarande och den PAG diskuterade metoden skulle alltsåav Över-
förd till anpassad efterlevandepensionering innebäraen det föratt en
avliden uppfyllt det kvalifikationsvillkorperson som uppställs skallsom
beräknas antagandeinkomster för samtliga år från dödsfallsåret t.0.m. en
viss tidpunkt: enligt PAG:s förslag det år den försäkrade skulle ha fyllt
64 år.

Vi har i detta sammanhang funnit anledning överväga ävenatt en
metod för beräknaattannan antagandeinkomst inom efterlevandepen-

sioneringen. Denna metod innebär i korthet det inte ställs någotatt upp
särskilt kvalifikationskrav för antagandeinkomstatt skall beräknas. An-
tagandeinkomst för tiden fr.o.m. dödsfallet årdet den avlidnet.0.m.
skulle ha fyllt 64 skall i stället tillgodoräknas i förhållande till hur
lång tid den avlidne har förvärvsarbetat i Sverige.

Den beskrivna metoden har likheternu med de regler i dag gäl-som
ler för beräkning framtida bosättningstid för förtidspensionav och-efterlevandepension inom folkpensioneringen. Folkpension utges- en-
ligt de allmänna reglerna för sådan pension antingen grundval av
antalet bosättningsår i Sverige eller på grundval årantalet medav pen-
sionspoäng för tilläggspension. Som bosättningstid räknas därvid inte
bara tid fram till pensionsfallet tidäven därefterutan årdet dåt.0.m.
den pensionsberättigade fyller år.64 Om den pensionsberättigade som
bosättningstid kan tillgodoräkna sig fyra femtedelar tiden fr.o.m. detav
år då han fyllde år16 året föret.0.m. pensionsfallet, får han bosätt-som
ningsår tillgodoräkna sig samtliga år fr.o.m året före pensionsfallet fram

årdet då han skullet.0.m. ha fyllt 64 år. Om han har mindre fyraän
femtedelar tiden tillgodoräknad bosättningstid,av får hansom tillgodo-
räkna sig så andel tidenstor mellan pensioneringen 64-årsåretochav

förhållandetmotsvarar mellan densom bosättningstid han tillgodo-som
räknats från års16 ålder året föret.0.m. pensionsfallet och fyra femte-
delar hela denna sistnämnda tid.av

Skillnaden mellan den diskuterade metoden här benämnd intjä-nu -nandemetoden och metod med kvaliñkationsvillkor skulleen att- vara
intjänandemetoden innebär antagandeinkomstatt tillgodoräknas endast
för så många år står i proportion till den förvärvsaktivasom tiden i Sve-
rige. Det skulle emellertid sakna betydelse i tiden förvärvsårennär lig-

Om kravet för tillgodoräknasattger. antagandeinkomst för samtliga år
efter dödsfallet fram till det år dent.ex. avlidne skulle fylltha 64 år
skulle pensionsgrundandeatt inkomstervara tillgodoräknats under fyra
femtedelar åren fr.o.m. 16 års ålder åretav före dödsfallet,t.0.m. skulle
det alltså inte spela någon roll den resterande femtedelen år infallitom
just i anslutning till dödsfallet. En kvalifikationsvillkorsmetod skulle i
stället bygga ett allt eller intet. Omresonemang kvaliñkations-om
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villkoret väl har uppfyllts skulle antagandeinkomst tillgodoräknas för
årsamtliga efter dödsfallet förvärvsårantalet dessförinnan.oavsett

Principiellt skiljer sig metoderna kvalifikationsvill-sett attgenom
korsmetoden kan bygga principensägas det förvärvsmönsteratt som
uppvisats under tiden före dödsfallet föravgörandenärmast anses om

skulle kunna ha tjänat in pensionsrätt underantas även restenpersonen
tiden fram till ålderspensioneringen, medan intjänandemetoden inne-av

årbär antalet med intjänad pensionsrätt i fokus och antagande-att sätts
beräkning sker med hänsyn till år,dessa under den avlidnesnäroavsett
förvärvsaktiva tid årdessa har infallit.

Vår principiella uppfattning antagandeinkomstberäkningenär att
på,skall grunda sig ordet antyder, antagande den avlidneett attsom om

skulle haft viss framtida inkomst och pensionsrätt dödsfallet inteen om
inträffat.hade För kunna sådant måsteantagande det finnasgöraatt ett

härförstöd i den avlidnes förvärvsmönster under viss tid före dödsfallet.
Vår utgångspunkt någondärför form kvalifikationsvillkorär att av
måste föruppställas antagandeinkomster Fråganskall tillgodoräknas.att

emellertid sådantär konsekvenser framstårsynsättettom ger som som
tillfredsställandemindre och kan leda till metod byggerattsom en som

på antagandeberälcningen sker årmed hänsyn till antalet med intjä-att
nad pensionsrätt allt bör övervägas.trots

När det gäller utfallet för vissa personkategorier skulle detta kunna
bli helt olika beroende vilken bådade tillämpas.metodernaav som

visserligenEn haft långvarig anknytning till det svenskaperson som
förvärvslivet visst årantal före dödsfallet lämnat Sverigeettmen som
skulle med krav aktuell anknytning kvalifikationsvillkor inteett som

någontillgodoräknas antagandeinkomst. Samma skulle emeller-person
intjänandemetodentid med tillgodoräknas antagandeinkomst för ett

år,antalvisst beroende på mångahur år tidigare arbetat i Sve-personen
rige.

En däremot kommit till årsSverige vid exempelvis 40person som
ålder och hunnit arbeta här i årfem kvalifika-skulle medt.ex. ettsom
tionsvillkor motsvarande tvådagens år fåfyra sigtillgodoräkna anta-av
gandeinkomst för samtliga år fram till ålderspensionering.tänkt Meden
intjänandemetoden skulle årantalet med antagandeinkomst ha blivit

färremycket eftersom arbetat i femSverige under barapersonen av
åren mellan 16 årsoch 45 ålder.

Båda de situationer beskrivits, där alltså utfallet blir helt olikasom nu
beroende vilken metod väljs, har internationell anknytning.som en
Även beaktande EG-rätten metoderna olika resultat. Detutan av ger
gäller varit hemma i år15 och tagit hand bamt.ex. en person som om

i övrigtoch förvärvsarbetat under år, år10 före5 döds-närmastvarav
fallet. kvaliñkationsvillkorsmetodenMed får denna tillgodoräk-person

antagandeinkomst för år frånsamtliga dödsfallet. Med den andranas
metoden tillgodoräknas antagandeinkomst vissendast för andelen av
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åren. Annorlunda förhåller det sig emellertid för arbetat ien person som
Sverige under del sin förvärvsaktivastor tid någonen av men som av
anledning slutar förvärvsarbeta under åratt period 5-10 i 45-t.ex.en om
årsåldem. Med kvaliñkationsvillkorsmetoden får denna inteperson
tillgodoräknas någon antagandeinkomst alls dock alltid efterlevan-en
depension grundad på den faktiskt intjänade pensionsrätten medan

med intjänandemetoden kommer tillgodoräknassamma person att anta-
gandeinkomst för visst årantal från dödsfalletett till tänkt framtidaen
pensioneringstidpunkt.

frågaEn bör beaktas kvalifikationsvillkorsom oavsett ettom upp-
ställs eller intjänandemetoden läggs till grund för beräkningenom av
antagandeinkomst, är antagandeberäkning i dagsättom samma som
skall årdetgöras då den avlidnet.o.m. skulle årha fyllt 64 eller om
någon tidigare eller tidpunkt bör Enannan övervägas.senare annan
fråga bådaberör metoderna det tillräckligtär pensions-som är attom
grundande inkomst har tillgodoräknats för årvisst för dettam.m. ett att
år skall beaktas vid antagandeinkomstberälcning. såOmen anses vara
fallet skulle det innebära inkomst minst 24 % basbeloppetatt en om av

tillräcklig för tidenär skulle få tillgodoräknasatt bådaenligt metoderna.
Således skulle ferieinkomster i de flestat.ex. fall leda till fårtidenatt
tillgodoräknas vid beräkningen. Om i stället vill skärpa kravet ochman

det bör krävasatt stadigvarande anknytninganser till arbets-en mer
marknaden för tiden fåskall tillgodoräknas,att skulle kunnat.ex.man
uppställa krav viss storlek den pensionsgrundande inkomsten för

året skall tillgodoräknas. Såvittatt gäller reglerna beräkningom av
framtida bosättningstid inom folkpensioneringen uppstår inte samma
problem eftersom framtida bosättningstid beräknas grundval detav
antal dagar den försäkrade varit bosatt i Sverige.som

frågaEn också måste lösas intjänandemetod väljssom om en men
skulle kunna undvikas med kvaliñkationsvillkorsmetodsom ären om

16 års ålder rimlig utgångspunktär för beräkningarna elleren om en
tidpunkt bör väljas. Det förhållandet 16-årsåldemsenare utgöratt ut-

gångspunkten såvitt de nämnda reglerna inom folkpensione-avser ovan
ringen beräkning framtida bosättningstid behöver inte innebäraom av

förhållande skall råda dåatt det gäller beräkning framtidasamma av
inkomst. För beräkning framtida bosättningstid det tidärav som perso-

varit bosatt i Sverige fr.o.m års16 åldernen avgörande. Detärsom
torde emellertid inte lika vanligt frånarbetar redan års16attvara man
ålder kan tillgodoräknaatt sig bosättningstid från denna ålder.som man
Om 16-årsåldem skulle väljas utgångspunkt för beräkningen, skullesom

således allmed sannolikhet behöva relativtman igenerössettvara mer
bedömningen långhur tid skall krävas för antagandeinkomstav som att
skall beräknas för samtliga efter dödsfallet kravet i nuvarandeän
folkpensionsregler fyra femtedelar. Kravet kan inte såställas högtom
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blir mycketgenomgått utbildninglängreför demdet t.ex.att som en
svårt omöjligt uppfylla kravet.eller att

komplikationen,beskrivnastället, för undvika denOm i att enovan
måste särskiltår utgångspunkt16tidpunkt skulle väljasär somannan

avlidit innanhur beräkningen skall i de fallgörasövervägas personen
uppnåtts.ålder tidpunkten läggs destoJu ärdenna större natur-senare

dessasärregleraför detta inträffar. Alternativet tillligtvis risken attatt
vissundersituationer skulle godta konsekvensenatt att envara personer

efterberäknadefterlevandepensionålder skulle kunna efterlämnainte
konsekven-tillfredsställandeframtida inkomst. Detta skulle mindrege

egentli-då detfaktiskt förvärvsarbeta, däri fall börjat dvs.personenser
skulle kunna beräknas antagandeinkomst.engen

emellertid inte bara devid beräkningsmetodbetydelse valetAv ärav
olikaockså devilkadiskuterade konsekvenserargumenten utan me-nu

iblandskulle i EG-rättsligt perspektiv. skältoderna Ettett an-som
sådanametoder med kvalifikationsvillkorförts krav är meto-attmot

komplikationer i internationellt hänseende.kan innebärader
s.k.grundläggande denprincip inom EG/EES-regleringenEn är

innebärandesarnrnanläggningsprincipen 5,härom i kapitelse närmare
bosätt-medlemsstat försäkrings- ellerställer krav vissatt en uppom

förmånerför förvärv, bibehållande återfående tillningstid eller rättenav
enligtförsäkrings- bosättningsperioder fullgjortsochskall även ettsom

Frågan efterlevandepen-medlemslands lagstiftning beaktas.annat om
pensionsrättintjänadskall beräknas enbart grundval faktisktsion av

tiden efterförhänsyn skall till antagandeinkomstereller äventasom
vår något kan be-emellertiddödsfallet enligt uppfattning inteär som

förmån.krav för Bedömningentill visstraktas rätt ettett av omsom en
för-till svensktkvalifikationsvillkor på anknytninginnebär kravsom

vår uppfattningviss tid uppfyllt eller inte enligtvärvsliv under skallär
utifrån tidsperio-förvärvsåren aktuellaenbart i Sverige under dengöras

Tyskland underbådehar arbetat i Sverige ochden. En t.ex.person som
alltså inte tillgodo-aktuell fyraårsperiodtid t.ex. kanden ärsom en

kvalifikations-förvärvstiden i vid bedömningenräknas Tyskland av om
sådan vidförhållandetvillkoret uppfyllt eller inte. Detär att personen
antagandepoängtillämpningen dagens regler faktiskt tillgodoräknasav

sådant fall grundförsäkring EU-landtorde bero i iatt annat ett -
för-med denEG-rättens regler aktuell försäkring järnställs attomav -

försäkrad dvs.varit för sjukpenninggrundande inkomstsäkrade upp-
i SGI-regeln. En be-alternativa kvalifrkationskravet,fyller det den s.k.
i intjänandemetodenräkning enligt kvalifikationsvillkorsmetoden eller
i ibakgrund arbetat längekan denna olika resultat. Enmot person somge

Sverige arbetat den tidutomlands under hela är avgöran-men som som
kvalifikationsvillkor alltså tillgodo-för uppfyllt intede skulleärettom

någon inomantagandeinkomst, eller hon arbetaträknas hanoavsett om
eller i land. intjänandemetoden skulleEU/EES Medannat samma per-
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alltid tillförsälcrad antagandeinkomstberäkningson vara på grundvalen
det årantal han eller hon hade tjänat inav pensionsrätt före utflyttning-
från Sverige.en
En fråga intresse hur deär olikaannan metodernaav ställer sig i för-

hållande till efterlevandepension i andra länder. Efterlevandepension
beräknas i Norge enligtt.ex. regler liknar nuvarande svenska reglersom
med Ävenantagandepoängberäkning. i Tyskland beräknas efterlevan-
depension med stöd antaganden framtida försäkringstid,av s.k. Zu-om
rechnungszeit. Frågan alltsåär beräkning antagandepoängom en av
enligt intjänandemetoden skulle elleröver- underkompensation ige
högre grad vadän gäller enligt dagens regler.som Med intjänandeme-
toden skulle det kunna tänkas antagandeinkomstatt beräknas för ett
visst årantal i Sverige oberoende den avlidne vid tidpunktenatt förav
dödsfallet bott och arbetat i tio år i Tysklandt.ex. och därmed får tillgo-
doräkna sig efterlevandepension beräknad på grund b1.a. Zu-av
rechnungszeit för delvis period den svenska beräkningen.samma som
Det skulle å andra sidan inte omöjligt dubbelkompensationvara att
skulle kunna uppstå även vid dödsfallet hunnit flytta till-om personen
baka till Sverige och uppfyllt kvalifikationsvillkorett i Sverige, samti-
digt fortfarande kvalificeratsom sig förpersonen beräk-typsamma av
ning i Tyskland. Problem den karaktär torde emeller-av antyttssom nu
tid, vilken metodoavsett väljs, i viss mån kunna lösas inomsom ramen
för reglerna i förordningen 1408/71 eller multi- och bilateralagenom
överenskommelser mellan aktuella länder.

Som framhållit inledningsvis vårär principiella ståndpunkt att
antagandeinkomstberäkning bör ske först det kan denantas attom av-
lidne, för det fall dödsfallet inte hade inträffat, skulle ha haft vissa in-
komster under sin fortsatta förvärvsaktiva tid. Ett sådant antagande bör
grunda sig den avlidnes förvärvsmönster viss tid före dödsfallet.en
Vår utgångspunkt har därför varit någon form kvalifikationsvill-att av
kor bör uppställas för antagandeinkomsteratt skall tillgodoräknas vid
beräkning underlaget för efterlevandepension.av Vi har i föregåen-det
de beskrivit hur kvaliñkationsvillkorsmetod kanen resultat förge som
vissa personkategorier skiljer sig helt från vad skulle bli resultatetsom
med intjänandemetod. Detta gäller såväl ien internationellt iett ettsom
nationellt perspektiv. Vi emellertid inte dessa skillnaderanser att är
något innebär böratt göra frånsom vårt principiellaavsteg ställ-
ningstagande. Vi har inte heller i övrigt funnit några avgörande skäl

talar denna metod.motsom
Vårt förslag innebär således kvalifikationskravatt skallett uppställas

för det vid beräkningenatt efterlevandepensionsunderlagett skallav
beaktas även framtida inkomster.antagna Nästa fråga dåblir efter vilka
kriterier sådant kvalifikationsvillkorett skall bestämmas.



SOU 1998: 120 Underlag för beräkning 279av...

8.2.3 Närmare kvalifikationsvillkoretom

Som dennämnts grundläggande principen böratt attovan anser vara
antagandeinkomst skall beräknas bara det till denmed hänsynom av-
lidnes förvärvsmönster finns skäl honhan eller skulle haatt anta att
fortsatt förvärvsarbeta i Sverige dödsfallet inte hade inträffat.att om
Vid bedömningen hur stadigvarande och aktuell den avlidnes in-av

måstekomst ha varit för denna skall kunna hargörasatt prognos
funnit det i fall bör fråga stadigvarande anknyt-att vart vara om en mer
ning vad krävs förän till sjukpenning. Samtidigt bör kra-rättt.ex.som

emellertid inte så högt detsättas saknas för visst efter-vet att utrymme
skydd den avlidne före dödsfallet hade slutat förvärvsarbeta,om t.ex.
för studera eller för kortare tid bosätta sig utomlands. Kvalifi-att att en
kationskravet alltsåbör kunna uppfyllt avlidneden saknatävenvara om
inkomster i Sverige under viss tid före dödsfallet.strax

Enligt nuvarande regler skall antagandepoängberäkning dengöras om
avlidne har tillgodoräknats pensionspoäng tvåför minst årende fyraav

före dödsfallsåret.närmast Som altemativregel sådangäller poäng-att
beräkning skall skeäven den avlidne vid tidpunkten för dödsfalletom
hade sjukpenninggmndande inkomst uppgick till minst bas-en ettsom
belopp.

Som tidigare redovisadenämnts Pensionsarbetsgruppen PAG i
samband med förslaget till reforrnerat ålderspensionssystem ävenett
vissa angåendesynpunkter beräkning förtidspension. inställ-PAG:sav
ning beträffande villkor för beräkning antagandeinkomst denattav var
försäkrade skulle ha tjänat pensionsrätt åtminstoneunder detre av

årenfyra före dödsfallet. ansågnärmast PAG inte det borde finnasatt
något alternativt "ingångsvillkor". PAG framhöll effektatt etten av
sådant förslag det innebär efterskydd årunder föratt ettvar ett personer

har arbetat här inte alltför kort tid avbrutit sitt förvärvsar-som men som
bete här i landet för sigägna verksamhet inte grundaratt annan som
pensionsrätt eller begett sig till land för arbeta ellerettsom annat att
studera där.

I detta sammanhang bör beaktas Förtidspensionsutredningensäven
förslag vilka inkomstår skall påverka beräkningen förtids-om som av
pension. Utredningens förslag innebär förtidspension beräknasatt
grundval medeltalet de fyra i inkornsthänseende bästa deav av av sex
åren före årdetnärmast pensionsfallet inträffar. Förslaget innebär
emellertid inte något särskilt kvalifikationsvillkor ställsatt För attupp.5

i särskilt skydd för sjukfrånvaro,med omfattande tid medge grupper
5 arbetslöshet före förtidspensionsfallet föreslås alternativ beräk-m.m. en

ningsregel tillämpas efter ansökan åroch innebär föreävensom attsom
den aktuella sexårsperioden i vissa fall kan beaktas. Utredningens för-
slag har lett fram till riksdagen antagit regeringen framlagdatt en av
proposition förslagmed till riktlinjer för refonnering reglernaen av om
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ersättning vid varaktig medicinsk arbetsofönnåga. I propositionen anges
bl.a. den utredningen föreslagnaatt beräkningsmodellen möjligav är

andra modelleräven tänkbara.att ärmen
Vi sätt PAG, den möjlighet enligtanser, samma attsom som nuva-

rande regler finns kvalificera föratt antagandepoängberäkning på
grundval det finns sjukpenninggrundandeatt inkomst vid tidpunktenav
för dödsfallet inte bör få någon motsvarighet i det anpassade systemet
för efterlevandepension. sådanEn möjlighet uppfyller inte i tillräckligt
hög grad det krav stadigvarande anknytning till förvärvslivet som

vårenligt uppfattning bör ligga till grund för antagandeinkomstbe-en
räkning.

När det vidare gäller bedömningen vad kan utgöraav som anses en
tillräckligt stadigvarande anknytning bör framhållas det nuvarandeatt
kravet den försäkrade skallatt ha tjänat in pensionsrätt under minst
två de årenfyra förenärmast dödsfallsåret skulle,av med de regler för
pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande pensionsrättav som
gäller i det reformerade ålderspensionssystemet, innebära att en person

börjat förvärvsarbeta i slutet år och däreftersom arbetat underettav
kort tid påföljande år ha uppfyllt kvalifikationsvillkoret in-anses om
komsterna under och åren uppgåttvart till minstett 24 % basbe-av av
loppet ca 8 700 kr året. såEn lös och kortvarig anknytning tillom
förvärvslivet enligt vårär uppfattning inte tillräcklig för häravatt man
skall kunna dra några slutsatser fortsatta förvärvsaktivitet.om personens
Om det i stället skulle ställas krav intjänad pensionsrätt under tre av
de aktuella årenfyra skulle förutsättningarna för antagandeinkomstbe-
räkning inte lika snabbt uppfyllda och underlaget för välgrundadvara en
bedömning den framtida Åförvärvsverksamheten skulle bättre.av vara
andra sidan skulle krav pensionsrättett för årfyra korta-tre ettav ge

efterskydd i dag,än dvs. den tid under vilken den försäkrade-skullere
kunna frånborta förvärvslivet det påverkar kvalifikations-vara utan att
villkoret skulle bli kortare. Kvalifikationsvillkoret bör möjligt kon-om

så efterskyddet intestrueras bliratt i dag,sämre samtidigtän detsom
inte skall möjligt med hänsyn till huratt, pensionsrätt tjänasvara i det
reformerade pensionssystemet, alltför snabbt uppfylla villkoret. Vi an-

denna bakgrund krav påmot pensionsrättser att under minstett tre av
de årenfem förenärmast det år då dödsfallet inträffar välär avvägt.

Pensionsrätt ålderspensionssystemeti kommer, enligt vad som
fastställasnämnts iatt månad året efter taxeringsåret,ovan, senast mars

dvs. åretdet andra efter intjänandeåret. Detta kan i fåvissa fall konsek-
det gällernär bedömningen kvalifrkationsvillkoretvenser ärav om upp-

fyllt eller inte se härom i avsnittäven 13.3. Vid denna bedömning bör
vårenligt uppfattning beaktas endast årde de årfem aktu-ärav som-

ella för vilka pensionsrätt har fastställts. Om det därvid skulle visa sig-
fördet den avlidne har fastställtsatt pensionsrätt för tvåendast dessaav

fem år det sista året föreatt dödsfallet alltjämt fårmen okänt, efterle-är
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vandepensionen beräknas kvalifikationsvillkoret inte ärsom om upp-
fyllt. Om det vid tidpunkt, åretsmed hänsyn till det sista in-senare
komster, skulle visa sig kvalifikationsvillkoret fårblivit uppfylltatt
efterlevandepensionen räknas och retroaktiva utbetalningar göras.om
Vad beskrivits kan komplicerat efter-och opraktiskt,som nu synas men
släpningen i sig direkt ålderspensionssystemetsföljd konstruk-är en av
tion och därmed oundviklig. Vidare framhållitsskulle, tidigare,är som
konsekvenserna ha blivit ungefär desamma taxerad inkomst använtsom

inkomstmått i stället för pensionsgrundande inkomst och fastställdsom
pensionsrätt. Med årramtid fem torde den beskrivna proble-en om nu

ocksåmatiken bli begränsad kortare ramtid väljs. Pen-änmer om en
sionsrätten i principtorde alltid fastställd för minst fyra de femvara av
åren vidaktuella bedömningen.ärsom

alltsåVi har för föreslå kvaliñkationsvillkor inne-stannat att ett som
måstebär pensionsrätt ha tillgodoräknats under minst de fematt tre av

åren årföre det då dödsfallet Frågannärmast inträffar. emellertidär om
finnsdet situationer där det finns anledning beträf-generösatt vara mer

fande anknytningen till förvärvslivet och till förhållandena underse en
tid.längre

återkommerVi här till situationen där arbetat underen person som
lång itid Sverige flyttat utomlands under årfem och därefter flyttart.ex.

tilltillbaka Sverige. Om denna återflytt-skulle avlida efterstraxperson
ningen till Sverige kan situationen den kvalifikationsvillkoretattvara

uppfyllt.inte En möjlighet dåär skapa alternativ kvalifika-attvore en
enligttionsregel vilken, på grund den tidigare stadigvarande anknyt-av

ningen till förvärvslivet här i landet, kraven för antagandeinkomstbe-
räkning skulle uppfyllda. Vi emellertid detta inte ärattvara anser en
lämplig lösning. Enligt vad uttalats bör alltid fordrasdetsom ovan en
viss stadigvarande anknytning för det finnas fog förskall antagandetatt

den avlidne skulle ha fortsatt arbeta i Sverige dödsfallet inteatt att om
inträffat.hade Vidare innebär själva inkomstunderlaget frånvarovissatt

från förvärvslivet godtas, pensionsrätt tillgodoräknasattgenom
grundval pensionsrätt för barnår. Enligt vad kom-t.ex. närmareav som

utvecklas i avsnitt föreslår8.4 nämligen pensions-att ävenmer att
grundande belopp för bl.a. barnår skall räknas föri underlaget beräk-
ning efterlevandepension, under förutsättning det s.k. för-av att

Årvärvsvillkoret har uppfyllts. då den frånvarande frånavlidne har varit
vårdarbetslivet för små barn behöver alltså innebärainte tillrättattav

antagandeinkomstberäkning inte föreligger dödsfallet inträffaskulleom
i anslutning till denna tid.

Mot bakgrund vad vi det inte bör införassagts attav som nu anser
något alternativt kvalifikationsvillkor. Det bör åter påpekashär detatt
förhållandet pensionsgnindande inkomster inte tillgodoräknats föratt

årenminst de fem före dödsfallet inte på något innebärtre sättav att
årtidigare med tillgodoräknad pensionsrätt går förlorade vid beräkning-
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pensionsunderlaget. Beräkningen kommer sådanai fallen av alltid att
med stöd de faktiskagöras inkomsterna fr.o.m. 16 års ålder.av

Ytterligare fråga kan diskuteras antagandeinkomst,ären som om
i dag,sätt skall beräknas årdet då den avlidnesamma skullesom t.o.m.

år.ha fyllt 64 Denna tidpunkt har samband med pensionsåldem iatt
ATP-systemet 65 år. Iär det refonnerade ålderspensionssystemet kom-

det emellertid inte finnas någon fast pensionsålder.attmer Pensionsrätt
kommer kunna tjänas inatt efter åräven det då den pensionsberättigade
fyllde 64 år. Rätt till garantipension kommer dock inte föreliggaatt
förrän den pensionsberättigade har fyllt 65 år.

Frågan för vilka år antagandeinkomst skulle beräknasom togs upp av
PAG i samband med förslaget riktlinjer för reformerat förtids-ettom
pensionssystem. PAG:s överväganden hade samband bl.a. med tillgodo-
räknande ålderspensionsrätt för förtidspensionärer. Förtidspensionenav
skulle enligt förslaget räknas vid års61 ålder basis det del-om av
ningstal skulle ha förtidspensionärenanvänts dåsom varit 65 år.om
Utgångspunktema vid de överväganden gjordes dels förtids-attsom var
pensionen uppgåbör till rimlig nivå i förhållande till den tidigareen
inkomsten, ålderspensionendels tillatt tidigare förtidspensionär inteen
får bli högre vad han hadeän fått han fortsatt förvärvsarbeta, delsattom

ålderspensionen inte böratt bli högre förtidspensionenän förenärmast
ålderspensioneringen. På grundval dessa utgångspunkter hade PAGav
låtit utföra olika beräkningar och förordade med beaktande dessaav
resultat antagandeinkomstatt skulle tillgodoräknas årdet då dent.o.m.
förtidspensionerade fyller 60 år.

De överväganden låg till grund för PAG:s skiss inte möjligasom är
tillämpa inom föratt efterlevandepensioneringen. Det önskemålramen
likheter mellan de olika pensionemas storlekom legat till grund försom

PAG:s beräkningar inteär aktuella vid jämförelse mellan efterlevan-en
depension ålderspension.och Vi denna bakgrund denmotanser att
åldersgräns för beräkning antagandepoäng gäller enligtav som nuva-
rande regler efterlevandepension och den komman-om motsvararsom-

åldersgränsende för tillrätt garantipension från ålderspensionssystemet
lämpligt avvägd.är Den överensstämmer också med Förtidspensions--

utredningens förslag tidpunkt för övergång från förtidspension tillom
ålderspension.

Vi föreslår således antagandeinkomstatt skall tillgodoräknas t.o.m.
år dådet den avlidne skulle ha fyllt 64 år. Detta innebär alltså detatt om

dödsfallet inträffar i förvärvsaktiv tid, dvs. före år dådet den avlidne
skulle ha fyllt år,65 görs antagandeett skulle gåttha iattom personen
pension fr.0.m. årdet då han eller hon skulle ha fyllt år.65 Frågan om
hur efterlevandepension skall beräknas i den dåsituationen dödsfallet
inträffar efter års65 ålder och den avlidne fortsatt arbeta eller enbartatt
skjutit sitt pensionsuttag kommer behandlasupp i avsnittatt närmare
8.5.3.



SOU 1998: 120 Underlag för beräkning 283av...

8.3 Beräkning antagandeinkornstens storlekav

Vårt förslag: Antagandeinkomst skall beräknas grundval detav
genomsnittliga pensionsunderlaget för de i inkornsthänseende mel-
lersta de fem åren före året dåtre närmast dödsfallet inträffade.av
Pensionsunderlaget för de fem åren skall vid beräkningenettvart av

likställda i förhållande till inkomstutvecklingen under denna tid.vara

Enligt de regler gäller i dag beräknas antagandepoäng för årvarjesom
fr.o.m året för dödsfallet det år den försäkrade uppnått års64t.0.m.
ålder enligt den förmånligaste två alternativa metoder. Det poängtalav

skall tillgodoräknas den försäkrade för denna tid bestäms antingensom
medeltalet de två de fyra åren före dödsfalletsom närmastav av som

haft högst poängtal. Om det bättre medelpoängtal beräk-ett görsger
ningen i stället grundval medeltalet hälften samtliga årdeav av av
från 16-årsåret året före dödsfallett.0.m. har högst poängtal.som

Pensionsarbetsgruppens skiss till hur antagandeinkomst skulle beräk-
i reformeradeden förtidspensioneringen innebar också två altemati-nas
beräkningsmetoder. Enligt den enda metoden skulle antagandein-va

komsten genomsnittetmotsvara de pensionsrätter intjänats förav som
de fyra storleksmässigt mellersta pensionsgrundande inkomsterna m.m.
under de åren förenärmast pensionsfallet. Den andra metoden inne-sex
bar hänsyn skulle till de intjänadeatt tas pensionsrättighetema under

år frånalla 16 års ålder året före pensionsfallet,t.0.m. varvid den femte-
årendel då den försäkrade saknat inkomst e.d. eller haft lägstav pen-

sionsrätt skulle lämnas beaktande och medeltalutan beräknasett
återstående fyra femtedelar åren.av

rimligtDet är antagandeinkomstenatt värde schablon-ettges som
mässigt kan den inkomst denmotsvara avlidne skulle ha haftanses som

dödsfallet inte hade inträffat. Utgångspunkten för dennaom bedömning
bör vårenligt uppfattning inkomstema årenunder förenärmastvara
dödsfallet. årsEtt inkomster inte tillräckligtär beräkningsunderlag,som
eftersom detta kan spegla tillfällig inkomstminslcning eller in--en
komstölcning hos den avlidne. Beräkningen bör i stället, sättsamma

enligt dagens regler och PAG:s skiss, utifrånskesom genomsnittett av
inkomsterna under viss tid före dödsfallet.en

När det gäller vilka inkomstår skall beaktas fråndet infor-som vore
mationssynpunkt och administrativa skäl värdefullt denna tidspe-av om
riod kunde sammanfalla med den tidsperiod ligger till förgrundsom
bedömningen kvaliñkationsvilllcoret uppfyllt eller inte.är Enav om
ramtid fem föreslagits beträffande kvalifikationsvillko-om som ovan

vårenligtär uppfattning tillräckligtret lång för kunna utjämna till-att
fälliga minskningar eller ökningar i den avlidnes inkomst. Inkomstema
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under denna period kan således spegla den genomsnittliga stan-anses
dard vilken familjen levt.

Vid beräkningen bör dock inte inkomsterna under samtliga fem år
läggas till förgrund beräkningen. Enligt nuvarande regler beaktas de
högsta inkomsterna tvåunder årende fyra före dödsfallsåret.närmastav
Därigenom kan enstaka år med i förhållande till årövriga särskilt hög- -
inkomst få genomslag den antagandepoäng räknasstort fram.som
Ett minska denna effektsätt utöka antalet åratt är för vilka medelin-att
komsten beräknas. Ju fler år ligger till grund för medelinkomstbe-som
räkningen, desto mindre genomslag får årenstaka med hög inkomst.
Beräkningen antagandeinkomst bör vårenligt uppfattning skeav
grundval inkomsterna under årantal ligger till förgrundav samma som
prövningen kvalifikationsvillkoret uppfyllt, år.dvs.är Enav om tre
regel innebär de åren med högst inkomst tillatt läggs förtre grundsom
beräkningen skulle inte i tillräcklig utsträckning förhindra enstakaatt
toppår alltför genomslag. Mot denna bakgrund föreslårstort viges att
beräkningen skall ske utifrån medeltalet de i inkomsthänseendetreav
mellersta de fem åren före dödsfallsåret. årnärmast Dessa skall vidav
beräkningen likställda, dvs. inkomsterna förhållandeskall justeras ivara
till förändringar i den allmänna inkomstutvecklingen sätt närma-som

kommer utvecklas i avsnitt 8.4.attre
För undvika antagandeinkomsten lågatt skulle bli mycketatt för

grund hälsoproblem börjat reducera sin arbetstidpersoner som av
eller tvingats byta till betalt arbetesämre förordade Pensionsarbets-ett

PAG för förtidspensioneringens del altemativregelgruppen en som
innebär antagandeinkomsten beräknas utifrånatt viss del pensions-av
rättigheterna under samtliga år från 16 års ålder. Vi har övervägt om en
motsvarande regel bör införas inom efterlevandepensioneringen. För-
måner för efterlevande skiljer sig emellertid i principiellt hänseende
från förtidspension, bl.a. syftet med förrnånema inteatt ärgenom att

heltäckande försörjning, vilket får förtidspensione-vara en anses vara
ringens uppgift. Detta gäller i fall efterlevandepensioner tillvart vuxna,

mångai fall avseddaär endast under omställningspe-att utgessom en
riod. Oavsett vilken pensionsform det sig vårdet enligtrör ärom upp-
fattning, sätt det gäller det diskuteradenär kvalifi-samma som ovan
kationsvillkoret, viktigt upprätthålla kravet det de aktuellaatt äratt
inkomsterna skall ha betydelse dåstörst det gäller bestämmasom att
storleken den inkomst den avlidne skulle förväntas ha haftsom om
dödsfallet inte hade inträffat. Detta skulle inte bli resultatet in-om
komster längre tillbaka i förvärvslivet skulle få lika betydelsestor som
inkomståren förenärmast dödsfallet. Om några ården avlidne före
dödsfallet hälsoskäl tvingats minska sina inkomster det heller inteärav
orimligt detta skall påverka bedömningenatt vilken standardav som
familjen levt och också skulle förväntas ha levt under den närmast
dödsfallet efterföljande tiden bakgrund inkomsterde denmot av som
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dåavlidne kunde förväntas tillföra familjen. den avlidne hadeOm
sina inkomsterminskat för småhand bam hade det vis-att t.ex. ta om

serligen kunnat förväntas inkomsterna åter skulle komma ökaatt att
sådant fallinom kort. I kan emellertid inkomstbortfallet helt eller delvis
kompenseraskomma pensionsgrundande för bamårbeloppatt attav

tillgodoräknas denkan pensionsberättigade sådan pensionsrätt,och att
enligt vad kommer ingåutvecklas i avsnitt 8.4, kommer iatt attsom
beräkningsunderlaget.

bakgrundMot det anförda föreslåhar vi inte funnit skäl attav ovan
alternativ beräkningsregel där hänsyn till inkomster längre tillba-tasen

ka i tiden vid beräkning den tänkta framtida inkomsten. skallDetav
emellertid i detta återsammanhang framhållas inkomsterna längreatt
tillbaka i tiden fem alltid kommerän beaktas vid beräkningenatt av
den avlidnes faktiskt intjänade pensionsrätt fram dödsfallstidpunk-till

de inte kommer påverkaäven beräkningen antagandein-ten, attom av
kornstens storlek.

Våra förslag innebär sammanfattningsvis det vid beräkningatt av
förunderlaget inkomstgrundad efterlevandepension skall tillgodoräknas

pensionsrätt för tid fr.o.m. årdet dödsfalletäven inträffade, under förut-
sättning avlidneden tillgodoräknats pensionsrätt för minst deatt tre av

årenfem före år.detta Den framtidanärmast pensionsrätten skall beräk-
grundval medeltalet den avlidnes inkomster under femdenas av av

åren före dödsfallsåret, från två årnärmast varvid skall dåbortses de
avlidneden hade högst respektive lägst inkomst. sålundaDen beräknade

antagandeinkomsten skall därefter läggas till förgrund beräkning av
pensionsrätt för åren fr.o.m. dödsfallsåret år dådet denettvart t.o.m.av
avlidne skulle fyllt 64 år.ha

8.4 Närmare pensionsunderlagetom

Vårt förslag: Underlaget för beräkning efterlevandepension skallav
den pensionsbehållningutgöras registrerats för den avlidne iav som

ålderspensionssystemetdet reformerade pensionsbehållningfaktisk
jämte i förekommande fall pensionsbehållning beräknad grundval

antagandeinkomst Pensionsbehåll-antagen pensionsbehållning.av
ningen skall därvid i sin helhet beräknas pensionsrätt tillgodo-som om
räknats endast inkomstpension i fördelningssystemet och därsom ut-
gjort 18,5 ålderspensionsunderlaget.% Till grund för beräkningenav

efterlevandepension såvälskall läggas pensionsgrundande inkoms-av
förutsättningunder den avlidne uppfyllt förvärvsvillkoretter attsom - -

pensionsgrundande belopp.
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I det föregående har fastslagits efterlevandepension skall beräknasatt på
grundval den avlidnes intjänade pensionsrätt fram till dödsfallstid-av
punkten och under vissa förutsättningar grundvaläven pensions-av

framtidarätt inkomster. Begreppenantagna pensionsgrundande in-
komst, pensionsbehållning och pensionsrätt har hittills använts utan att
det fastslagitsnärmare vad begreppen innebär såvitt beräkningenavser

efterlevandepension. I det följande skall behandlasav innebör-närmare
den dessa begrepp. Därefter berörs i avsnitt frågor8.5 kring beräk-av
ningen årlig efterlevandepension till barn och efterlevande.av vuxna

Enligt dagens regler för tilläggspensioneringen beräknas efterlevan-
depension underlag ålderspension och förtidspension,samma som
dvs. på grundval faktiskt registrerade och under vissa förutsättningarav

framtida pensionspoäng.antagna Tanken bakom i fortsättning-ävenatt
lägga pensionsunderlag tillett grund för beräkningenen olika efter-av

levandeförmåner beräkningenär då kanatt ske grundval den årli-av
pensionsrätt registrerats för den avlidnega inom försom detramen

reformerade ålderspensionssystemet och tillsammans med tidigaresom,
års pensionsrätt, resulterar i pensionsbehållning ålderspensione-ien
ringens fördelningssystem. Detta ställer emellertid krav vissa över-
väganden har samband med det reformerade ålderspensionssyste-som

grundläggande konstruktion.mets
Till grund för beräkning pensionsrätt i det ålderspen-reformeradeav

sionssystemet skall ligga inte bara den försäkrades pensionsgrundande
inkomster även pensionsgrundandeutan belopp för förtidspensionärers
antagandeinkomst enligt AT P-systemet, för barnår och vid plikttjänst-

beslutetIgöring. välja pensionsunderlagatt grund förett beräk-som
ningen efterlevandeförmåner ligger naturligtvis fönnånensav storlekatt
då blir beroende den avlidnes pensionsgrundande inkomster.av En

frågasärskild emellertidär pensionsgmndandeäven beloppom som
tillgodoräknats den avlidne inom ålderspensionssystemetförramen
skall läggas till grund för beräkning efterlevandepension, liksom förav
beräkning antagandeinkomst i fall då sådan skall beräknas.av

Pensionsgrundande belopp för förtidspensionärers antagandeinkomst
innebär att uppbär förtidspension enligt hittillsvarandeen person som
regler för ATP beräknad förutom grundval den faktiskaav pen--
sionsrätten grundval antagandepoäng, tillgodoräknas ålderspen-av-
sionsrätt för dessa framtida inkomsterantagna han tillgodo-attgenom
räknas särskilt pensionsgiundandeett belopp på grundval den fiktivtav

inkomsten. Detantagna pensionsgrundande beloppet såledeskan vid-hel förtidspension helt år och ingaett sidoinkomster hela för-utgöra-tidspensionärens pensionsunderlag för det året. En ordning innebärsom
detta pensionsgrundandeatt belopp inte skulle ligga till grund för be-

räkning efterlevandepension enligt vår uppfattning inteav rimlig,vore
eftersom sådetta i fall skulle kunna resultera i efterlevandepensionenatt
efter blivit förtidspensionär i åren skulleperson kunnasom bliunga
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lågmycket och antagandeinkomst föratt efterlevandepension inte heller
skulle tillgodoräknas den förtidspensionerats högre i åldrarna,som upp

årantal före det dödsfallet inträffat.ett Vi föreslår bl.a. med hänsyn
härtill pensionsgrundande beloppatt för förtidspensionärers antagan-
deinkomster skall läggas till grund för beräkningen efterlevandepen-av

påsion sätt pensionsgrundande inkomster.samma som
Det beräkning ålderspensionsagts för förtidspensionä-som nu om av
gäller enbart förtidspension beräknadär enligt nuvaranderer regler.som

Förtidspensionsutredningen har, utvecklats i avsnitt 6.4,närmaresom
föreslagit förtidspension i framtidenatt skall beräknas på grundval av
den försäkrades inkomster i anslutning till pensionsfallet. En person

uppbär förtidspension beräknad enligt dessa reglersom skall enligt för-
slaget tjäna in till ålderspensionrätt den inkomstrelateradeattgenom
förtidspensionen och i förekommande fall grundskyddet i formäven av

garantibelopp till förtidspensionärerett pensionsgrundandeutgör in-
komst. Den har inkomstrelaterad förtidspension och intesom harsom
fyllt 60 år skall dennautöver pensionsgrundande inkomst, tillgo-även
doräknas pensionsgrundande beloppett skillnaden mel-motsvararsom

utgåendelan förtidspension Ävenoch antagandeinkomsten. med den
sålunda föreslagna konstruktionen eller någonmed därmed näraliggan-
de utgångspunktenbör enligt vår uppfattning de beloppattvara som

ålderspensionsrätt ocksågenererat bör läggas till grund för beräkning av
efterlevandepension. Slutlig ställning härtill kan dock först sedan dettas
klarlagts hur förtidspensioneringen kommer utformas för framtidenatt

vilkaoch regler kommer gälla för förtidspensionärersatt intjänandesom
ålderspensionsrätt.av
Såvitt gäller pensionsgrundande belopp för barnår och plikttjänstgö-

ring sig olika aspektergör gällande. I de fall pensionsrätt barnårför helt
hålletoch "inkomstersättning"utgör skulle det sig märkligt inteen te att

låta denna "inkomstersättning"även påverka storleken på efterlevande-
pensionen. Om däremot det pensionsgrundande beloppet har tillgodo-
räknats grundval något de alternativ inte relaterat tillärav av som
den enskildes inkomstförhållanden, skulle det möjligen sigegna te mer
tveksamt låta sådan fiktiv inkomst påverkaatt påstorleken efterlevan-
depensionen. Vidare skulle det kunna hävdas pensionsgrundandeatt ett
belopp inte någontill del påverkat den standard vilken den avlidne
och hans familj levt. Som för pensionsgrundande beloppargument att
för barnår ändå skall påverka efterlevandepensionen kan emellertid
hävdas det i principatt tänkt ålderspensionär skall ligga tillen som
grund för beräkningen, varför det skulle krävas starka skäl uteslutaatt
pensionsgrundande belopp för barnår. Administrativa skäl talar dess-

starkt för hänsynutom tillatt pensionsgrundande belopp såvältas för
barnår i alla dess former vid plikttjänstgöring. fallI skulle detsom annat
krävas ständig särreglering den pensionsrätt frånen härrör dessaav som
pensionsgrundande belopp. ålderspensionssystemetI kommer sådanen
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särregistrering bli nödvändig endast denatt försäkrade inte uppfylltom
det förvärvsvillkoret.s.k. Förvärvsvillkoret innebär i korthet att pen-
sionsgrundande belopp för bamår och vid plikttjänstgöring inte resulte-

någoni faktisk pensionsutbetalning den försäkrade inte haftrar om
pensionsgrundande inkomster under årfem uppgått tillettvartsom av

tvåminst inkomstbasbelopp.
Enligt vår uppfattning talar övervägande skäl för pensionsgrun-att

dande belopp ingåbör i pensionsunderlaget vid beräkningenäven av
efterlevandeförmåner. Diskussionen har emellertid hittills främst avsett
beräkningen den faktiska pensionsrätten. vårEnligt uppfattningav är

utgångspunktemaemellertid i princip desamma det frågangällernär om
ingångskraven för beräkning antagandeinkornst för efterlevandepen-av
sion uppfyllda och vilketär underlag skall ligga till grund för be-som

Ävenräkning storleken sådan antagandeinkomst. i dessa hänseen-av av
såledesden bör enligt vår mening pensionsgrundande belopp i be-tas

aktande.
förutsättningEn för pensionsrätt för barnår respektive plikttjänst-att

göring skall beaktas vid beräkningen efterlevandepension bör dockav
den avlidne vid dödsfallet haratt uppfyllt det nämnda för-vara nyss

värvsvillkoret. Vid bedömningen detta villkor uppfyllt vidärav om
beräkningen efterlevandepension bör emellertid vissaunder förut-av
sättningar hänsyn till storlekenäven den beräknadetas antagandein-
komsten. Om den pensionsgrundande inkomst eller de pensionsgrun-
dande belopp legat till förgrund antagandeinkomstberäkningensom
medför den antagandeinkomst beräknasatt årför varje för vilkensom
sådan tillgodoräknas uppgår till minst två inkomstbasbelopp, bör detta
kunna leda till förvärvsvillkoret uppfyllt.att Om den avlidne såle-anses
des haft pensionsgrundande inkomst under år fem årende företre av
dödsfallet och inte dessförinnan har uppfyllt förvärvsvillkoret skall
förvärvsvillkoret alltså kunna uppfyllt den beräknade antagan-vara om
deinkomsten uppgår till minst två inkomstbasbelopp. avlidne får dåDen
tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst för visst årantalävenen ett
efter dödsfallet och kan härigenom komma uppfylla kravet fem åratt
med pensionsgrundande inkomst minst två inkomstbasbelopp.om

Utgångspunkten för beräkningen efterlevandepension skall alltsåav
våraenligt förslag den avlidnes intjänade pensionsrätt i det refor-vara

ålderspensionssystemet.merade Pensionsrätt skall i detta tillgo-system
doräknas dels inkomstpension fördelningssystem,i delssom ett som
premiepension i premiepensionssystem.ett För de kom-personer som

få sin pensionsrätt beräknadatt helt enligt det refonnerademer systemet
kommer 16 % den försäkrades pensionsgrundande inkomster ochav
pensionsgrundande belopp pensionsunderlaget tillgodoräknasatt som
inkomstpension och resterande del 2,5 % härav premiepension.som- -
Vi vårahar i allmänna överväganden avsnitt frågan7.3.1 berört om
vilken del pensionsrätten skall läggas till förgrund beräkningenav som
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efterlevandepension. Frågan alltså huruvida beräkningen skallav avser
grundas enbart den pensionsrätt har tillgodoräknats in-som som
komstpension 16 % eller den pensionsrätt har tillgodo-ävenom som- -
räknats i premiepensionssystemet skall påverka beräkningen efterle-av
vandepension.

denInom refonnerade ålderspensioneringens prerniepensionssystem
skall det finnas möjlighet till frivilligt efterlevandeskydd.även ett
Skyddet skall bekostas den försäkrade och skall kunna tecknasav en-
dast i situationer där det typiskt föreligger behov efterlevan-sett ettav
deskydd. Under den s.k. spartiden se avsnitt 4.2.4 efterle-närmare är
vandeskyddet utformat riskförsäkring där den försäkradesom en ren

tvåkan välja mellan olika fixa försäkringsbelopp. Under pensionstiden
innebär efterlevandeskyddet pensionen till den försäkrade räknasatt om

bådegälla hans och hansatt makes eller motsvarandes liv;eget
pensionen alltså så länge någon demutges lever. Omräkningen inne-av
bär den försäkrades ålderspension såatt sänks mycket behövsegen som
för tillgodohavandet skall räcka bådaunderatt makarnas beräknade
livstid.

framhållitSom i avsnitt 7.3.1 bör den möjlighet frivilligttill efter-
levandeskydd föreslagits inom för premiepensionssystemetsom ramen

påverkainte utfominingen den allmänna efterlevandepensioneringen.av
effekterDe förvaltningen inom premiepensionssystemet inneburitsom

eller den omständigheten den avlidne där tecknat eller inte tecknatatt
frivilligt efterlevandeskydd bör alltså påverkaett inte storleken ef-

terlevandepensionen inom den allmänna pensioneringen. Avgörande
bör i stället dels vilken nivå efterlevandepensionen efter-vara som

dels vilket underlagsträvas, administrativtär lätthanterligt.mestsom
Ett underlag innebär enbart pensionsrätt tillgodoräknatsattsom som

inkomstpension läggs till grund för beräkningen möjligensom attvore
föredra från administrativ synpunkt. Detta skulle emellertid innebära att
efterlevandepensionen efter årfödda 1954 eller skullepersoner senare
beräknas enbart grundval 16 % de pensionsgrundande in-av av
komsterna och beloppen medan efterlevandepension efter personer som

födda tidigare skulleär beräknas högre underlag. Med detta alter-ett
nativ skulle inte heller uppnås nivåden efterlevandeskyddet som
eftersträvar. sådanEn lösning därför inte vårlämplig. Enligtär uppfatt-
ning bör i stället underlag 18,5ett % pensionsunder-motsvararsom av
laget läggas till grund för beräkningen. Vi sättanser, samma som
inom för förslaget beräkning garantipension, underla-ramen attom av

skall beräknas hela pensionsrättenget 18,5% hade tillgodo-som om - -
räknats inkomstpension i fördelningssystemet. Uppgifter in-som om
komstpension beräknad efter avgiftssatsen 18,5 % kommer, med hänsyn
till beräkningen garantipension, redan finnas registrerade ochav att
beräkningen efterlevandepension enligt den föreslagnaav meto-av oss

/0S01"I99Å:l20
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den kommer därför inte leda till några administrativa problematt nya
eller ställa krav fler särregistreringar.

Till grund för beräkningen efterlevandepension såledesskallav en-
ligt vårt förslag läggas den avlidnes pensionsrätt i form inkomstpen-av
sion beräknad 18,5 % pensionsunderlaget pensionsgrundandeav
inkomst och pensionsgrundande belopp. Sådan pensionsrätt tillgodo-

årligenräknas och årligade pensionsrättema denutgörsumman av av-
lidnes pensionsbehållning i det reformerade ålderspensionssystemet. I
detta sker årligenemellertid vissa förändringar sålundaden beräkna-av
de pensionsbehållningen. Varje år omräkninggörs med in-t.ex. etten
komstindex följer inkomstutvecklingen, tillägg s.k. arvsvins-som ett av

och avdrag för förvaltningskostnader.ter Fråganett dessa omräk-är om
ningar påverkaskall beräkningenäven efterlevandepension.av

När det gäller spörsmålet indexering kan konstateras denattom pen-
sionsrätt för visst år fastställs för denett försäkrade i fördelnings-som

tillsammans med densystemet, pensionsrätt har fastställts undersom
tidigare år, bildar den försäkrades pensionsbehållning. Eftersom det kan
förflyta lång tid från det pensionsrätt fastställs till dess dennaatt rättatt
faller i form pension skall värdetut pensionsbehållningen årligenav av
räknas med hänsyn till den procentuella förändringen i indexom ett
benärnnt inkomstindex. Inkomstindex skall fastställas för varje kalen-
derår och skall årför 1999 100,00. Indexförändringen återspeglarvara
utvecklingen genomsnittlig pensionsgrundande inkomst förav personer

mellan 16 och 64 år.ärsom
Till den del beräkningen efterlevandepension utgår från den fak-av

tiska pensionsbehållningen kommer denna således, efterlevande-när
pensionsbeloppet skall beräknas, redan uppräknad till föratt vara en
tidpunkten aktuell inkomstnivå. Det vårenligt uppfattningär självfallet

den omräkning faktisktatt har gjorts påverkaskall storlekenävensom
efterlevandepensionen.
Frågan emellertid hurär beräkningen antagandeinkornst skall gö-av

Denna beräkning kommer enligt förslaget grunda sig deras. attovan
uppgifter årligaden pensionsrätt registrerats under de aktuellaom som
åren före dödsfallet. Detta innebär det årligade pensionsunderla-äratt

under fem år före årdet dödsfallet inträffade kommergen liggaattsom
till grund för beräkningen den inkomst den avlidne skulleav antassom
ha haft fr.o.m. dödsfallet och fram till ålderspensionering.tänkt Omen
dessa uppgifter lades till grund för beräkningen någon justeringutan att
gjordes, skulle det normalt innebära inkomsterna skulleatt väga tyngre

dödsfallet denärmare intjänade.är Antagandeinkomsten skulle alltså
komma beräknas hänsynatt skulle tillutan sigatt prisföränd-tas vare
ringar eller förändringar i den allmänna inkomstnivån. Detta enligtär
vår uppfattning inte rimligt. Vid antagandeinkomstberälmingen bör i
stället, fastslagits i avsnitt 8.3, pensionsunderlaget för de olika årensom
likställas i värdehänseende.
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En särskild fråga detär härvid förändringen i inkomstindexärom
på gällersätt i övrigt för pensionsbehållningen, skallsom, samma som

beaktas eller beräkningen i stället skall ske med hänsyn till föränd-om
ringen i den allmänna prisnivån, dvs. med prisindex. Syftet med indexe-
ringen vårenligtär uppfattning främst inkomsterdeatt anpassa som

tillligger grund för beräkningen till de inkomstnivåer råder vidsom
tidpunkten för beräkningen. Vi föreslår därför indexeringen görsatt
utifrån inkomstindex. Detta utgåbör frånett det inkomstindex till-som
lämpas inom ålderspensionssystemet. Enligt regeringens beskrivning i

1997/98:l51 kan det komma inträffa detta inkomstindexprop. iatt att
vissa fall bromsas i situationer där finansiella stabilitet hotas.systemets
Ett lagförslag till automatisk balansering fördelningssystemets eko-av
nomiska ställning bör enligt vad uttalats i propositionen kunnasom
föreläggas riksdagen i början år 1999. sådanEn tillfällig justeringav av
inkomstindex bör enligt vår uppfattning inte påverka uppräkningen av
inkomstunderlaget för antagandeinkomstberälcningen inom efterlevan-
depensionssystemet.

Antagandeinkomstberäkning skall således enligt vårt förslag göras
sedan pensionsunderlaget för respektive år har räknats med in-upp
komstindex till det värde underlaget skulle ha haft de inkomstersom om

ligger till grund för pensionsunderlaget hade tjänatsm.m. in vidsom
tidpunkt. Det förefaller vid sådan beräkning naturligtsamma räk-en att

pensionsunderlagen till det värde de skulle ha haft året förena om döds-
fallsåret, dvs. det sista skall beaktas vid beräkningen. Med hän-som

ålderspensionssystemetstill konstruktion skullesyn detta emellertid
innebära indexuppräkning inteatt kommer beaktas, nämligenen denatt

räknar inkomsterna till värdet under det årförstasom för vilketom an-
tagandeinkomst beräknas. Pensionsunderlaget för respektive år bör av
denna anledning räknas ingången dödsfallsåret.t.o.m.om av

För dem avlider i förvärvsaktiv ålder kommer intjänadesom pen-
sionsrätter aldrig upphov någontill utgåendeatt ålderspension. Denge
pensionsrätt härigenom kommer stå inom det reforrne-som att outtagen

ålderspensionssystemetrade skall enligt reglerna för refonneradeden
ålderspensioneringen tillfalla det övriga försäkringskollektivet s.k.som
arvsvinster. Inom fördelningssystemet skall tilldelning arvsvinsterav
normalt ske under den förvärvsaktivasett tiden.

Arvsvinsttilldelningen innebär alltså den pensionsbehållningatt som
finns registrerad för den avlidne innehåller inte enbart pensionsrätt som

beroendeär storleken pensionsgrundande inkomster och beloppav
pensionsrättäven efterutan avlidna i årsklass. Eftersomsamma pen-

sionsbehållningen, enligt vad beskrivits skall läggas tillsom ovan,
grund för beräkningen efterlevandepension kommer arvsvinsttilldel-av
ningen sålunda påverkaatt även storleken på efterlevandepensionen.
Principiellt skulle detta naturligtvissett kunna ifrågasättas. Arvsvinster-

följd ålderspensionsavgifterär att inbetalade ålderspensions-na ien av
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inte någonupphov till utgående pension och har principi-systemet ger
någotellt inte med efterlevandepensioner skulle emellertidDetgöra.att

inte betydande administrativa komplikationer möjligt skiljautan attvara
frånarvsvinster den övriga pensionsbehållningen. sådanEnut separe-

ring skulle innebära den avlidnes pensionsbehållning inte skulleatt
kunna läggas till grund för beräkningen och det i stället skulle krävasatt

framdet uppgifter årligaden förepensionsrätten tilläggatt tas om av
sådanarvsvinster. En ordning vi inte kunna förorda.anser oss

detNär gäller beräkningen antagandeinkomst förhåller det sigav
någotemellertid annorlunda. Denna beräkning vårtkommer enligt för-

slag siggrunda uppgifter den avlidnes pensionsunderlag underatt om
årende aktuella före dödsfallet vilka uppgifter finns registrerade av

andra skäl. Pensionsunderlagen för årdessa räknas sedan för ettvart av
åren förändringenmed i inkornstindex enligt vad föreslagitupp ovan.
I det sammanhanget torde det rimligt avlidnesdet denärattvara pen-
sionsunderlag såsom det ursprungligen fastställts för årenettvart av som
beaktas, dvs. hänsyn till tillkommen formökning iutan senare av arv-
svinstfördelning.

Ytterligare omräkning bör i detta sammanhang dennämnas ären som
minskning pensionsbehållningen i årligenfördelningssystemetav som
kommer ske för täcka del kostnaderna för förvaltningatt att en av av
ålderspensionssystemets fördelningsdel. Förvaltningskostnaderna skall
belasta AP-fonden och årskall för 2001 till 60 % täckas genom en
minskning pensionsbehållningama. Denna andel skall sedan ökasav

årefter 2001 med 2 årprocentenheter årfram till Minskning-2021.per
pensionsbehållningama skall ske räknasdessa medatten av genom om

förvaltningskostnadsfaktor. Denna faktor skall årligen fastställasen av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Metodenav som
innebär förvaltningskostnaden årligen försäkrade sådeatt tas ut av
länge de deltar förvärvsaktiva i Enligt de bedömningarsystemet.som

redovisas i regeringens proposition bli fråga1997/98:15l kan detsom
årlig nedjustering pensionsbehållningen med knappt 0,02%.om en av

fråganNär det gäller huruvida justeringen pensionsbehållningamaav
för täcka kostnaden för förvaltningen ålderspensionssystemetatt av

påverkaskall beräkningen efterlevandepensionsunderlaget siggörav
gällande beträffande årligaden omräkningen medargumentsamma som

tillhänsyn arvsvinster. förhållandetDet pensionsbehållningen haratt
minskat med hänsyn till kostnaden för förvaltningen fördelningssys-av

har principiellt någotinte efterlevandepensionemasmedtemet sett
storlek En lösning innebärgöra. avlidneslägger denatt attsom man
pensionsbehållning hänsyn till omräkning till förnämnda grundutan
beräkningen skulle emellertid innebära betydande administrativa komp-
likationer och kan därför inte förordas.

Vi därför beräkningen efterlevandepension grundvalattanser av
avlidnes faktiskaden pensionsbehållning avseende böri dettaävenav
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den avlidnes pensionsbehållning utgången åretvidgöras attgenom av
dödsfallsåretföre läggs till grund för beräkningen. beräk-det gällerNär

ningen antagandeinkomstens storlek bör beskri-det emellertid,av som
vits den avlidnes fastställda pensionsgrundande inkomsterovan, vara

pensionsgnmdandeoch belopp för årende aktuella fem före dödsfallet
läggs till grund för årligaberäkningen. denDetta innebär attsom

minskningen pensionsbehållningen s.k. förvalt-med hänsyn till denav
ningskostnadsfaldom inte påverkakommer beräkningenatt antagan-av
deinkomstens storlek.

Vårt förslag innebär alltså beräkningen efterlevandepensionatt av
utgångspunktmedsker i uppgifter pensionsbehållningden avlidnes iom

fördelningssystemet. Vi har därvid funnit årli-omräkningardeatt som
i detta med hänsyn till bl.a. arvsvinsttilldelninggörs ochsystem,gen

förändringar inkomstindex,i bl.a. påverkaadministrativa skäl börav
beräkningen efterlevandepension. situationäven Ytterligareav en som

hur efterlevandepensionbör situationer dåövervägas är skall beräknas i
harden avlidne erlagt avgifterinte till ålderspensionssystemet i den

omfattning har fastställts och därför inte tillgodoräknatsharsom pen-
ålderspensionförsionsrätt fullt ut.

reformeradeDet pensionssystemet skall, i likhet med vad i dagsom
förgäller ATP-systemet, finansieras med avgifter: arbetsgi-tre typer av

varavgifter och egenavgifter ålderspensionsavgifti form allmänsamtav
pensionsavgift. Arbetsgivaravgifter endast och andralöntas ut er-
sättningar hos inkomst anställning och detutgör ärmottagarensom av
då arbetsgivaren avgiftsskyldig. Egenavgifter inkomstär tas utsom

förvärvsarbete och avgiftsskyldigheten åligger den harannatav som
haft denna inkomst. Allmän pensionsavgift både inkomsttas ut av

inkomstanställning och förvärvsarbete. Vad gäller lön ochannatav
andra ersättningar inkomst anställning arbetsgi-utgörsom av ansvarar

för preliminär inbetalning de allmänna pensionsavgif-att görsvaren av
När det gäller inkomst förvärvsarbete den har in-tema. av somsvarar

komsten för inbetalning såväl preliminärt slutligt.görs,att som
Pensionsrätt grundar sig inkomst anställning är,som av samma

pensionspoäng i ATP-systemet, arbetsgivarensätt oberoendesom av om
har betalat arbetsgivaravgifter innehållnaoch för arbetstagaren all-av

pensionsavgifter. Pensionsrättmänna grundar sig inkomstsom av
anställning tillgodoräknas således fullt oberoende avgiftut om er-av
lagts eller

detNär gäller egenavgifter till försäkringen för tilläggspension
skulle pensionsrätt enligt tidigare regler inte för in-tillgodoräknas
komst förvärvsarbete inte tilläggspensionsavgiften tillannatav om var
fullo betald inom föreskriven tid. Sedan des-den 1 november 1997 är

Ändringarnaregler emellertid ändrade. har samband med införan-sa
skattebetalningslagendet 1997:483. Denna lag innebär det förattav

varje skatte- eller avgiftsskyldig finnasskall skattekonto. Förett egen-



294 Underlag för beräkning SOU 1998: 120av...

företagare, dvs. den har F-skatt, skall samtliga redovisningar ochsom
betalningar bokföras löpande skattekontot. Den s.k. likafördel-
ningsmetoden skall tillämpas, vilket innebär varje betalningatt av en
skatt eller avgift skall behandlas lika, dvs. endast viss delen om en av
det sammanlagt debiterade skatte- eller avgiftsbeloppet har betalats

varje debiterat delbelopp betalt efter den kvotdelanses betal-som
ningen detutgör sammanlagda skatte- eller avgiftsbeloppet. Någonav
särbehandling sker inte längre ålderspensionsavgiften. Utgångs-av
punkten tillgodoräknandetär att pensionspoäng för inkomstnu av av

förvärvsarbete skall ske förannat den del inkomsten för vilkenav
ålderspensionsavgift betald.anses vara

De beskrivna principerna har överförts till det reforrnerade ål-nu
derspensionssystemet. Vad skall gälla beträffande betalningsom av
ålderspensionsavgift skall enligt lagen inkomstgrundad ålderspen-om
sion gälla beträffandeäven utebliven betalning allmän pensionsav-av
gift hänförlig till inkomster förvärvsarbete.annatav

Mot denna bakgrund har i lagen inkomstgrundad ålderspensionom
tagits in bestämmelse innebär pensionsrätt hänförligen tillattsom
inkomster förvärvsarbete skall tillgodoräknasannat medav andelen

den andel ålderspensionsavgiftmotsvararsom och allmänav pen-
sionsavgift betald enligt skattebetalningslagen. Omsom avgiftanses
har betalts till viss del, skall pensionsrätt fastställas för den del av
inkomsten för vilken betalning ha erlagts. Samma andelanses av
skatter och avgifter har betalats för hela inkomsten, hursom oavsett
hög denna har varit, skall användas vid beräkningen hur andelstorav

pensionsrätten skall fastställas. Pensionsrättav däremot räknassom
endast inkomster till det s.k. intjänandetaket. Den harupp t.ex.som

inkomst gånger15 inkomstbasbeloppetmotsvararen endastsom men
har betalt 75 % sina skatter och avgifter denna inkomst skallav
endast tillgodoräknas 75 % pensionsrätten som beräknas in-av
komster till gånger7,5 inkomstbasbeloppet.upp

Den pensionsbehållning således vårtenligt förslag kommersom att
ligga till grund för beräkning efterlevandepension kommer, inteav om
några särregler införs, storleksmässigtatt beroende i vilkenvara av
omfattning den avlidne har erlagt ålderspensionsavgift och allmän
pensionsavgift hänförligär till inkomst förvärvsarbete.som annatav
Sett principielltett perspektivrent skulle det naturligtvis kunnaur
ifrågasättas storleken efterlevandepensionen bör beroendeom vara

ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgiftav om har erlagts och
inte i stället efterlevandepensionsavgift har erlagts eller inte.av om
Ãlderspensionsavgifternaoch de allmänna pensionsavgiftema är av-
sedda finansiera finansielltatt självständigtett ålderspensionssystem
och någothar inte med finansieringen efterlevandepensioneringenav

Våra förslaggöra. innebäratt emellertid vi föreslår underlag föratt ett
hur inkomstgrundad efterlevandepension skall beräknas. Uppgifter för
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detta underlag hämtas det reformerade ålderspensionssystemet ochur
efterlevandepensionen kommer således andel denutgöraatt en av
pensionsrätt tillgodoräknats den avlidne. Det har emellertid intesom

frågavarit efterlevandepensionen skallatt exakt andelom vara en av
årligaden pensionsrätten. Vi har, framgått förgående,i detsom ac-

arvsvinster och omräkningar påcepterat att t.ex. förvalt-grundval av
ningskostnader kommer påverka storleken på efterlevandepensio-att

Efterlevandepensioneringen kommer inte heller enligt våra för-nen.
slag självständigt medatt ett den koppling mellan avgiftvara system

förmånoch finns i det reforrnerade ålderspensionssystemet. Motsom
denna bakgrund det bör kunna godtas den pensionsbe-attanser att
hållning ligger till grund för beräkningen efterlevandepensionsom av

reduceradär grund den avlidne inte har erlagt avgifter tillattav
ålderspensionssystemet i föreskriven tid.

förhållandetDet pensionsrätten liggeratt till förgrund beräk-som
ningen efterlevandepension har reducerats på grund obetaldaav av
ålderspensionsavgifter och påinte grund obetalda efterlevandepen-av
sionsavgifter torde vidare teoretisk fråga. Med hänsyn tillrentvara en
den likafördelningsmetod tillämpas innebär det förhållandetsom att
ålderspensionsavgiften betald enbart till viss del efterlevan-anses att
depensionsavgift betald till bara lika del. En reduce-anses vara stor
ring den pensionsrätt ligger till grund för beräkningen ef-av som av
terlevandepension grundval obetalda efterlevandepensionsav-av
gifter såledesskulle resultat reducering grundge samma som en av

ålderspensionsavgifter.obetalda
föreslårVi således några särregler för beräkningatt efterlevan-av

depension i dåde fall den avlidne någotunder någraeller år inte fullt
erlagt avgifter ålderspensionssystemettillut inte skall införas. Till

grund för beräkningen efterlevandepension kommer således i dessaav
fall ligga den pensionsbehållningatt beräknats på grundvalsom av
den reducerade pensionsrätten. Om den avlidne för något någraeller

årde ligger till grund för antagandeinkomstberäkningav som av
anledning har tillgodoräknats endast viss del den intjänadesamma av

pensionsrätten, kommer således denna reducering pensionsrättenav
påverka beräkningenävenatt antagandeinkomsten för tid efterav

dödsfallet alltsåoch härigenom påverka storleken på efterle-ävenatt
Ä vandepensionen.

Sammanfattningsvis innebär våra ställningstaganden beräkningenattI efterlevandepension på grund den avlidnes intjänadei pensionsrättav av
fram till dödsfallstidpunkten på grundvalgörs den avlidnes totalaav
pensionsrätt, beräknad denna i sin helhet till 18,5 %som om av pen--
sionsunderlaget hade tillgodoräknats i fördelningssystemet. Därvid-

såvälskall pensionsgrundande inkomst pensionsgrundande beloppsom
beaktas. Vidare kommer den pensionsrätt ligger till grund för be-som
räkningen omräknad tillatt det aktuella årets inkomstnivå medvara



296 Underlag för beräkning SOU 1998: 120av...

förändringen i inkomstindex. Pensionsrätten också,kommer i samma
omfattning gäller för beräkning ålderspension, beroendesom attav vara

den avlidne har ålderspensionsavgifterlagt och allmänav om pen-
sionsavgift hänför sig till inkomster förvärvsarbete. Pen-som annatav
sionsbehållningen, dvs. årligade pensionsrättema, kommersumman av

uppräknad årligamed tillägg föratt arvsvinster och reducerad medvara
hänsyn till kostnaderna för förvaltning ålderspensionssystemets för-av
delningsdel. Vid beräkning storleken antagandeinkomsten förav av
efterlevandepension, dvs. de tänkta inkomsterna under förutsätt-som,
ning den avlidne uppfyllt kvalifikationsvillkoret,att läggs till grund för
beräkningen tänkt framtida pensionsrätt, skall beaktas de pensions-av
grundande inkomster och belopp pensionsunderlaget har tillgodo-som
räknats den avlidne under de aktuella sedan de årli-ettvart ärav som

pensionsrättema räknats med inkomstindex till inkomstnivånga ettom
ingångenvid dödsfallsåret.av

8.5 Fastställande årlig efterlevandepensionav

8.5.1 Efterlevandepensionsunderlag

Vårt förslag: Pensionsbehållningen ålderspensionssystemetsi för-
delningssystem beräknat 18,5 % pensionsunderlaget isamtav- -
förekommande fall fiktiv pensionsbehållning påberäknad grund-en
val antagandeinkomster skall divideras med delningstal. Dettaav ett
delningstal skall det delningstalmotsvara inom ålderspensione-som
ringens fördelningssystem används för årsklassden fyller 65 år isom
januari årdet då dödsfallet inträffade. sålundaDen beräknade kvoten

det underlag påutgör vilket inkomstgrundad efterlevandepension
skall beräknas, efterlevandepensionsunderlaget.

Den samlade pensionsbehållning skall underlag för efterle-utgörasom
vandepensionen kan enligt vad beskrivit i föregående avsnitt komma

bestå dels faktisk pensionsbehållningatt utgörande beräk-av summan -
nad 18,5 % pensionsunderlaget årligende fastställda påochav av-
viss omräknadesätt pensionsrättema i det reformerade ålderspensions-

fördelningssystem, delssystemets fiktiv pensionsbehållningav en som
utgörs de pensionsrätter beräknats årför medav summan av som anta-
gandeinkomster. På grundval denna samlade pensionsbehållningav
skall beräknas årlig efterlevandepension. vårDetta bör enligten upp-
fattning ske på i princip i det ålderspen-sätt reformeradesamma som
sionssystemets fördelningssystem, dvs. den samladeattgenom pen-
sionsbehållningen divideras med delningstal.ett
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Vid fastställande ålderspen-det delningstal användas iskallav som
sioneringens fördelningssystem återståendebeaktas livslängd be-hos

ålder dåfolkningen vid den pension börjar livslängdlyftas. Denna be-
efter officiell livslängdsstatistikräknas för och kvinnor avseendemän

femårsperiod. Genomsnittligt lever kvinnor längre än män,setten men
delningstal skall sågälla avgiftsinbetalningar tillattsamma samma

fördelningssystemet årliga pensionsbelopp oberoendeger samma av
Vidare tillgodoräknaskön. i delningstalet viss framtida in-antagenen

På såkomsttillväxt. erhåller pensionären högre begynnelsepen-sätt en
sion pensionen i stället successivtän skulle räknas med hänsynom upp
till den totala tillväxten år år.för Definitiva delningstal fastställs för

årsklass ingångenvarje vid år dådet uppnården pensionsberättigadeav
års ålder.65 Vid pensionsuttag före denna årligatidpunkt skall det pen-

sionsbeloppet bestämmas utifrån preliminärt delningstal.ett
olika formernaFör de efterlevandepension kunnaskallatt utgesav

nivåer anknyter till nivåerna enligt nuvarande regler för börATPsom
delningstalet vid efterlevandepensionsberälmingen tillanknyta de del-
ningstal används vid beräkning årlig ålderspension. del-Dettasom av
ningstal kommer variera år för för åldersgrupperolika med hänsynatt

förändringartill i den officiella livslängdsstatistiken. Efterlevandepen-
sionens storlek har emellertid principiellt någotinte medgörasett att
återstående medellivslängd och med denna livslängdsstatistik, varför
den fingradering delningstalet ålderspensionssyste-krävs inomav som

inte nödvändig här. I stället bör delningstalär enhetligtmet ett mera
kunna användas vid beräkning efterlevandepension.av

Vi har bakgrund vad olika lösningar,mot övervägtsagtsav som nu
fastställabl.a. särskilt delningstal skulle användas för beräk-att ett som
efterlevandepensionning och inte iskulle förändrasav som samma

utsträckning delningstalet ålderspensioneringen.inom Vi har docksom
för förorda det delningstal årvisst tillämpas i för-stannat att att ettsom

delningssystemet för årsklassden dåfyller 65 år åri januari detsom
dödsfallet inträffade bör användas vid årligaberäkning efterle-denav
vandepensionen. Detta kommer alltså innebära delningstal förolikaatt

år,olika innebärdet å andra sidan delningstal användsattmen samma
för alla efterlevandepensioner fastställs år,under visst vilketettsom
torde fördel administrativ synvinkel. Förslaget innebär vidarevara en ur

delningstal tillämpas dödsfallet inträffat före elleratt oavsettsamma om
års65 ålder,efter dvs. det finns definitivt fastställt del-oavsett ettom

Ävenålderspensionssystemetningstal inom eller inte. detta torde vara
önskvärt administrativ synvinkel.ur

Genom den sammanlagda pensionsbehållningen faktisk ochatt -
fiktiv divideras med det sålunda fastställda delningstalet beräknas ett-
årligt belopp vilket efterlevandepension barnpension,i form av om-
ställningspension och särskild efterlevandepension beräknas. Vikan
föreslår detta belopp benämns ejierlevandepensionsunderlag.att
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föregåendeNär det i det har efterlevandepension beräknassagts att
viss andel ålderspensiontänkt alltsåbör det,som en av noteras atten

med hänsyn till olikhetema mellan det delningstal inomanvändssom
ålderspensioneringen och inom efterlevandepensioneringen, inte denär
ålderspension faktiskt kommer framräknas ellerrent attsom som re-
dan har räknats fram enligt det reformerade ålderspensionssystemet

ligger till grund för beräkningen. Uttryckssättet speglar emellertidsom
principen för beräkningen och underlättar beskrivningen efterlevan-av
depensioneringens koppling till den avlidnes livsinkomst.

8.5.2 Beräkning årlig efterlevandepension,av m.m.

Vårt Påförslag: grundval det fastställda efterlevandepensionsun-av
derlaget skall beräknas årlig efterlevandepension fomri barnpen-en av
sion, omställningspension och särskild efterlevandepension.

utgåendeDen efterlevandepensionen skall årligen fr.o.m. årsskiftet
2001/2002 räknas med inkomstindexets procentuella förändringom
reducerad med tillämpas inom ålderspensioneringensamma norm som
följsamhetsindexering.

Vi föregåendehar i avsnitt lämnat förslag till utformning det efterle-av
vandepensionsunderlag föreslår skall läggas till grund för beräk-som
ningen efterlevandepension i form barnpension, omställningspen-av av
sion och särskild efterlevandepension. Förslaget innebär att summan av
den avlidnes pensionsbehållning i det reforrnerade ålderspensionssys-

fördelningssystem beräknadtemets hela pensionsrätten,som om-
18,5 % pensionsunderlaget, tillgodoräknats i detta ochav system en-
fiktiv pensionsbehållning, beräknad grundval antagandeinkomsterav
för tiden efter dödsfallet fram till ålderspensionering,tänkt skallen
divideras med delningstal. Den kvot härvidett beräknas ef-utgörsom
terlevandepensionsunderlaget och skall alltså vårtenligt förslag läggas
till grund för beräkningen årlig barnpension, omställningspensionav
och särskild efterlevandepension. årligaDen barnpensionen kommer
således vissutgöra detatt beräknade efterlevandepen-procentsatsen av
sionsunderlaget. Detsamma kommer gälla årligbeträffande omställ-att
ningspension och särskild efterlevandepension. Våra närmare övervä-
ganden kring förslagoch till de olika kommer redo-procentsatsema att
visas i kapitel 9 och 10.

Enligt nuvarande regler årligräknas ålderspension, förtidspension
och efterlevandepension årvarje i förhållande till förändringen iom
prisindex. Detta sker samtliga pensionsfonner storleksmäs-attgenom
sigt såsomuttrycktaär utgörande viss andel åretdet för fastställdaen av
basbeloppet.

Inkornstpension skall i det reforrnerade ålderspensionssystemet följ-
samhetsindexeras. Detta innebär inkomstpensionen skall kopp-att vara
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lad till förändringen i index inkomstindex skallett spegla ut-som- -
vecklingen genomsnittsinkomsten för samtliga försäkrade. Inkomst-av
pensionen skall emellertid inte räknas med hela denna förändringom

med denna förändring minskadutan med den uppräkning redan harsom
tillgodoräknats i delningstalet. Följsamhetsindexeringen kan jämförd
med dagens prisindexering beskrivas följande årligaOm densätt.
reala tillväxten uppgår till nivå den s.k. dvs. densamma som normen -
uppräkning har tillgodoräknats i delningstalet skall inkomstpen-som -
sionen räknas med prisutvecklingen. Om den reala tillväxten blirom

fårhögre pensionären, priskompensationen,utöver påslagvisstett
inkomstpensionen. Vid lägre tillväxt justeras inkomstpensionen ned
realt vilket innebär pensionärensett, inte kompenserasatt fullt förut
prisutvecklingen.

Utbetalning inkomstpension skall ske för första gången i januariav
2001. Som konsekvens härav skall de första följsamhetsindexering-en

inkomstpension ske fr.o.m. årsskiftet 2001/2002.arna av Följsam-
hetsindexering ATP-baserad ålderspension skall påbörjas samtidigt.av

årligaDen inkomstgrundade efterlevandepensionen bör enligt vår
uppfattning räknas enligt regler gäller för inkomstpen-om samma som
sionen i det reformerade ålderspensionssystemet. årligaOm de efterle-
vandepensionema, i ålderspensionema,tillmotsats enbart skulle prisin-
dexeras skulle pensionsnivån inom de olika pensionsfonnema kunna
utveckla sig i olika riktningar beroende hur den reala tillväxten i
landet blir. Vid tillväxt lägre denär än redan tillgodo-en som norm som
räknats i delningstalet skulle ålderspensionär inte fullt kompense-en ut

för prisutvecklingen medan efterlevandepensionär skulle få sådanras en
kompensation inkomstutvecklingen.oavsett Vid utveckling,motsatten
dvs. högre real tillväxt ålderspensionärenän skulleen däremotnomien,
få högre uppräkning efterlevandepensionären.än En följsamhetsin-en
dexering årligaden efterlevandepensionen sig också naturlig ef-av ter

del uppräkningentersom med inkomstindex redan har tillgodo-en av
räknats i det delningstal för räkna fram årligaanvänts denattsom pen-
sionen.

Vi föreslår alltså inkomstgrundad efterlevandepensionatt i form av
barnpension, omställningspension och särskild efterlevandepension
skall följsarnhetsindexeras. Såsom kommer utvecklas inärmareatt av-
snitt 11.15 skall detta också gälla beträffande indexering tilläggspen-av
sion i form änkepension. Våra överväganden det frågangällerav när om
indexering garantipension till omställningspension, särskild efterle-av
vandepension och änkepension redovisas i avsnitt l0.3.5 och 11.15.
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8.5.3 Efterlevandepensionsunderlag vid tidigt eller
ålderspensionsent uttag av

Vårt förslag: Vid dödsfall inträffar före 65 års ålder skall, ävensom om
den avlidne gjort tidigt ålderspension, efterlevandepensionett uttag av
beräknas enligt de regler vi föreslagit hänsyn tillutan uttagetsom av
ålderspension. -

Vid dödsfall inträffar efter 65 års ålder skall efterlevandepensionsom
vid vilken tidpunkt den avlidne börjar ålderspensionoavsett ta ut- -

beräknas grundval den avlidnes pensionsbehållning årdetav t.o.m.
då den avlidne fyllt 64 år sedan denna omräknats till ingång-värdet vid

65-årsåret, hänsyn till ålderspension, därefterutan ochen uttagav av
följ samhetsindexerats fram till ingången dödsfallsåret.av

Pensionsrätt tjänats in efter årdet då den avlidne fyllde 64 årsom
påverkaskall inte storleken efterlevandepensionen.

Inkomstpension skall i det reformerade kunna fr.o.m. 61systemet tas ut
års ålder. årliga ålderspensionenDen beräknas pensionsbe-attgenom
hållningen divideras med delningstal. Delningstalet i prin-ett motsvarar
cip det antal individen genomsnittligt kommer uppbärasom sett att
pension. definitivtEtt delningstal fastställs ingångenvid år dådetav
den pensionsberättigade uppnår 65 års ålder. Vid pensionsuttag före det
år då den pensionsberättigade fyller år65 skall preliminärt del-ett
ningstal fastställas. Pension skall sedan ingången årvid dådet denav
pensionsberättigade fyller 65 år räknas med det definitiva delnings-om
talet. Om den pensionsberättigade i stället väljer pension förstatt ta ut

årsefter 65 ålder innebär det delningstalet årligablir lägre, dvs. denatt
pensionen blir större.

Då inkomstpension skall börja beaktas vid beräkningen denutges av
årliga inkomstpensionen så del individens pensionsbehållningstor av

Om den pensionsberättigadeuttaget vid tidpunktsom avser. en senare
ändrar sitt pensionsuttag, dvs. ökar eller minskar återkallarelleruttaget
detsamma, återkalladeräknas den förmånen åter till pensionsbe-om en
hållning. Eftersom inkomstpension har utbetalats under viss tid ären

behållningden skall registreras i samband återkallandetmed mind-som
vid den tidpunkt dåän pensionsförmånen beviljades.re
frågeställningarDe kommer behandlas i detta avsnitt hurärattsom

förhållandetdet den avlidne gjort ålderspension årsföre 65att uttag av
ålder eller tjänat pensionsrätt efter denna påverkatidpunkt skall be-
räkningen efterlevandepension. Vi har i avsnitt 8.1 konstateratav att
den avlidnes pensionsbehållning ålderspensionssystemeti kommer att

pkunna läggas till grund för beräkningen efterlevandepension ioavsettav
den avlidne vid dödsfallet hade börjat ålderspensionuppbära ellerom

inte. I avsnitt 8.2 har vi föreslagit antagandeinkomst skall beräknasatt
fr.o.m. året för dödsfallet årdet då den avlidne skulle ha fyllt 64t.o.m.
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såledesår. det fall dödsfalletFör inträffar före denna tidpunkt görs ett
årantagande den gått hanavlidne skulle ha i pension i januari detattom

skulle ha fyllt år. ålderspensionssystemeteller hon 65 I det reformerade
det emellertid, bestämdkommer inte finnasantytts attsom ovan, en

pensionsålder alltså inträf-i dagens kanDetsätt system.samma som
avlidne vid år för-fa den dödsfallet fortfarande72att t.ex.var men

värvsarbetade helt eller ålderspension.delvis och inte hade börjat ta ut
frånskillnad vad pensions-Till gäller enligt nuvarande regler kansom

för tid års uppstårtjänas in fr.0.m. 65 ålder. fråga i fallEnrätt även som
då dödsfallet inträffar års åldervid 65 beräkningeneller därefter är om

efterlevandepension skall ske grundval den pensionsrättav av som
åretkan ha tjänats före dödsfallsåret alltid skalleller dett.o.m. om

pensionsbehållningen år då år,det fyllde 64 dvs.den avlidnet.o.m.vara
ålder i dag pensionsålder,den till grund förskall läggasärsom som

beräkningen.
dödsfalletOavsett inträffar före år dåeller efter den avlidnedetom

fylltfyller eller skulle ha 65 kan det inträffa avlidne gjortdenatt ett
tidigt inkomstpension, sådant års.k. dvs. gjort före detuttag ett uttagav

år.han eller hon skulle ha fyllt 65 ålderspension innebär,Ett uttag av
införs,inga särregler pensionsbehållning våraden enligtattom som

liggaförslag skall till grund för beräkning efterlevandepension ärav
skullemindre vad den något Fråganha varit inte hade skett.än uttagom

sådan minskning påverkapensionsbehållningen be-skallär om en av
efterlevandepension.räkningen av

situationenNär det gäller där ålderspension 65 årsgjorts föreuttag av
ålder pensionsbehållningenoch till följd härav minskat skulle det i och

möjligtför sig pensionsbehållningenlägga den faktiska tillattvara
beräkningengrund för efterlevandepension. alltsåskulle inne-Dettaav

efterlevandepensionenbära skulle avlidnebli lägre eljest denänatt om
delvis ålderspensionhelt eller tagit då inträffar. skäldödsfallet Ettut

emellertid sådan ålders-talar lösning förtidaärmot att uttagsom en av
pension enligt nuvarande i påverkarregler ATP-systemet inte beräk-
ningen efterlevandepension. ålders-Efterlevandepensioneringen ochav
pensioneringen kommer vidare någotinte ha samband med varandraatt

det uppgifter ålderspensionssystemetsregistrerade i fördel-utöver äratt
ningssystem ligger till grund för beräkningen efterlevandepen-som av
sion. olikaDe kommer finansieringsmässigt intesystemen t.ex. att vara
beroende varandra. En ordning efterlevandepensioninnebär attav som
beräknas hänsyn till ålderspension har gjortsutan att tas uttag av som

års ålderföre 65 torde vidare någotinte komma administ-innebäraatt
rativt merarbete. Ett tidigt inkomstpension skall nämligen inteuttag av
påverka beräkningen ålderspen-garantipensionen i reformeradedetav
sionssystemet. förhållandeDet pensionsbehållningen minskatatt

såledesgrund skall inte kunna garantipen-leda till högreuttagetav en
Uppgiftersion. den pensionsberättigades pensionsbehållning vid 65om
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års ålder hänsyn till eventuellautan inkornstpension dessförin-uttag av
måste denna bakgrund finnasmot tillgängliganan inom ål-förramen

derspensionssystemet.
Vi övervägande skäl talar föratt ålderspensionanser föreatt uttag av
års65 ålder inte skall påverka beräkningen efterlevandepension. Denav

registrerade pensionsbehållningen, blivit lägre till följdsom uttagetav
ålderspension, skall således vid beräkningenav efterlevandepen-av

sionsunderlaget räknas till beloppett pensionsbe-om motsvararsom
hållningen den skulle ha varit inte hadesom skett. Beräk-uttagetom
ningen efterlevandepension skall alltsåav enligt degöras regler som
skulle ha gällt något ålderspensionuttag inte hade gjorts.om av

Om dödsfallet inträffar efter det den avlidne fyllt 65 år, skallatt vid
beräkningen efterlevandepension beaktas pensionsbehållningenav

år dådet den avlidnet.o.m. skulle ha fyllt år,64 hänsyn tillutan uttaget,
sedan pensionsbehållningen räknats till värdet ingångenvid 65-om av
årsåret vidarese i det följande indexering 65-årsbehållningenom av
och situationen den avlidneatt pensionsuttaget har tjänattrots in pen-
sionsrätt efter det då han eller hon fyllde år.64 Om dödsfallet inträf-
far före 65 års ålder, vid 63 års ålder,t.ex. skall, kvalifikationsvill-om
koret uppfyllt,är antagandeinkomstberäkning för tiden fr.o.m.göras
dödsfallsåret det år då dent.o.m. avlidne skulle ha fyllt 64 år. Den av-
lidnes pensionsbehållning året före dödsfallsåret,t.o.m. beräknad som

något ålderspensionuttag inte hadeom skett,av den beräknadesamt
pensionsrätten grund antagandeinkornsten således denutgörav

dividerad med det relevanta delningstaletsumma som efterlevan-utgör
depensionsunderlaget.

Nästa frågeställning gäller beräkningen efterlevandepensionom av
skall påverkas den avlidne fortsattatt förvärvsarbeta efter 65 årsav att
ålder och därvid tjänat in ytterligare pensionsrätt ålderspension.för Det
kan därvid förhålla sig så den avlidne skjutitatt sitt pensionsuttagupp
och fortsatt förvärvsarbeta vilketatt medfört pensionsbehållningenatt
blivit denstörre vidän ingången årdet då den avlidne fylldevar 65av
år. Det kan emellertid också så den avlidne valt ålder-attvara att ta ut
spension före års65 ålder samtidigt valt fortsätta förvärvsarbe-men att

En situationta. denär avlidne visserligenannan att inte tjänat in ytterli-
pensionsrätt fr.o.m. 65 års åldergare han eller ändåhon valtattmen att
ålderspension vidta ut tidpunkt.en senare

Ett skäl talar för den efterlevande skall fåatt fördelsom denattav
avlidne fortsatt arbeta efter 65 års ålder det förhållandetär detatt re-
formerade ålderspensionssystemet bygger livsinkomstprincip ochen

det skulle kunna hävdasatt denna princip böratt utslag beträf-ävenge
fande efterlevandepensionens storlek. Vidare tanken beträffandeär
garantipensionen i det reforrnerade ålderspensionssystemet ävenatt
inkomstrelaterad pension intjänad efter 65 års ålder påverkaskall ga-

Årantipensionens storlek. andra sidan kommer ålderspensionssystemet
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och efterlevandepensioneringen inte beroende varandra näratt vara av
det gäller finansieringen förrnånema. Våra förslagt.ex. innebär attav

inkomstgnmdadeden efterlevandepensionen skall finansieras genom en
särskild efterlevandepensionsavgift våra överväganden i denna del
redovisar vi i kapitel 15. Vi har gjort bedömningen sådan avgiftatt en
inte skall sedan den försäkrade har fyllt 65 år.tas ut

Mot denna bakgrund och med hänsyn till ål-inte helleratt uttag av
derspension årsföre 65 ålder skall påverka efterlevande-storleken
pensionen pensionsrätt intjänad år dåefter det den avlidneattanser

årfyllde 64 inte skall beaktas vid bestämmande efterlevandepen-av
sionsunderlaget. förhållandetDet föreslår enbart pensionsrättatt att

tjänats in det år den avlidne fyllde 64 år skallt.o.m. beaktas ochsom att
alltsåhänsyn inte skall till pensionsrätt tjänats in däreftertas t.o.m.som

månaden dåföre den den pensionsberättigade fyller 65 år innebär vis-
serligen avvikelse från vad gäller för beräkning garantipen-en som av
sion inom ålderspensioneringen. Med hänsyn till det vilketsätt re-
gistrering pensionsrätt uppbyggd iär det ålderspen-refonneradeav
sionssystemet kommer denna skillnad emellertid inte någrainnebäraatt
administrativa komplikationer.

såledesDet enligt vårtär förslag den 65-årsbehållningavlidnes som
skall ligga till grund för beräkningen efterlevandepensionen. Enligtav
vad skall denna behållning inte påverkassagt den avlidneovan attav
tjänat in ytterligare pensionsrätt efter årdet då han år.eller hon fyllt 64
Frågan emellertid hur behållningenär påverkasskall förändringardeav

den allmänna inkomstnivån eller prisnivån kan ha inträffat där-av som
efter och fram till dödsfallet. Pensionsbehållningen ålderspensions-i

såkommer längesystemet pension inte årligenhar gjortsuttag attav
räknas med inkomstindex. Sedan ålderspension gjortsom uttag av

årligakommer den pensionen följsamhetsindexeras, dvs. omräk-att en
ning med inkomstindex reducerad med 1,6. En uppräkningnormen
enligt har redan tillgodoräknats den pensionsberättigadenormen genom
delningstalet. Vi har föreslagit årlig efterlevandepension skall beräk-att

med tillämpning delningstal för dem årnas av samma som som samma
dödsfallet inträffade fyller år.65 Vi därför den pensions-som attanser

1 behållning läggs till grund för beräkningen bör följsamhetsin-som vara
j dexerad fr.o.m. 65 års ålder för beräkningen med 65-att motsvara
1 årsdelningstalet vid dödsfallstidpunkten. Beräkningen kommer därmed
i bli densamma ålderspensionatt har tagits vid döds-oavsett utom

fallstidpunkten eller inte.
Vi föreslår således den pensionsbehållning ligger tillatt grundsom

för beräkningen efterlevandepension skall följsamhetsindexeras förav
tid fr.o.m. årsskiftet efter år dådet den avlidne fyllde år65 fram till
ingången dödsfallsåret.av

Våra förslag innebär sammanfattningsvis efterlevandepensionatt
skall beräknas grundval den avlidnes pensionsbehållning denav som
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skulle ha vid ingången årdet dåsett ut den sedermera avlidneav upp-
nådde års65 ålder. Vid beräkningen skall bortses från eventuella uttag

ålderspension före 65 års ålder och pensionsrätt intjänadav efter denna
tidpunkt. Om den avlidne skjutit ålderspension, skalluttagetupp av
behållningen så den vid ingången det den avlidne fylldesom var av

år65 följsamhetsindexeras fr.o.m. årsskiftet därefter fram års-t.o.m.
skiftet före dödsfallstidpunkten. Om dödsfallet inträffar före 65 års ål-
der skall, ålderspensionoavsett gjorts,att pensionsbehållningenuttag av
vid 65 års ålder beräknas på dödsfalletsätt inträffat föresamma som om
det ålderspension hade kunnatatt Detta innebär alltsåtas ut. att anta-
gandeinkomst skall, förutsättningarna för sådan beräkningom ären
uppfyllda, tillgodoräknas den avlidne för tiden fr.o.m. året för dödsfallet

årdet den avlidne skullet.o.m. ha fyllt 64 år.
frågaEn anknyter till det sistnämnda hur antagandeinkomst-som är

beräkning skall ske i fall då den avlidne under något någraeller år före
dödsfallet har uppburit ålderspension. Skall ålderspensionsbeloppet
betraktas årets inkomst vid bedömningen föreslagnasom detav om
kvaliñkationsvillkoret uppfylltär liksom vid beräkningen antagan-av
deinkomsten Eller bör det i stället konstrueras regel överhopp-en om
ningsbar såsomtid diskuterats i avsnitt 8.1 Utgångspunkten för beräk-
ning antagandeinkomst bör, beskrivitsav isätt avsnittsamma som
8.2, det med stöd denatt avlidnes förvärvsmönster årenvara föreav
dödsfallet kan han eller hon skulleantas att ha fortsatt förvärvsarbetaatt

dödsfallet inte inträffat. För år då den avlidneom enbart uppburitett
ålderspension finns det enligt vår uppfattning inte fog för sådantett

Årantagande. då den avlidne inte haft någon pensionsgrundande in-
komst eller tillgodoräknats pensionsgmndande belopp eftersom han
eller hon åretdet levt på ålderspension bör därför, på isättsamma som
övriga situationer då pensionsgmndande inkomster saknats, inte kunna
bidra till kvalifikationsvillkoretatt uppfyllt påverkaelleranses antagan-
deinkomstberäkningen. Det bör i sammanhanget påpekas denatt nu
diskuterade situationen kan komma påverka antagandeinkomstbe-att
räkningen för endast något någraeller årenstaka mellan 61 årsoch 65
ålder, varför det anförda endast i mindre utsträckning påverkatordenu
efterlevandepensionens storlek. Vidare skall naturligtvis pensionsgrun-
dande inkomster den avlidne uppburit vid sidan ålderspensio-som om

beaktas och kan, uppgårde till minst 24%nen basbelopp, ledaom ettav
årettill ändå beaktas i aktuellaatt hänseenden.nu
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8.6 Beräkning efterlevandepensionsunderlagav
årför avlidna födda 1953 tidigareeller

Vårt förslag: De föreslagna anpassade reglerna för beräkningav oss av
efterlevandepension skall tillämpas i inträffarde fall dödsfall efterett
ikraftträdandet våra förslag. Beräkning efterle-inkomstgrundadav av
vandepension efter född tidigare1937 eller skall iären person som
sådant fall utifrånske ATP-pension beräknad grundval denen av
avlidnes registrerade ATP-poäng, sedan tillägg gjorts med poäng.en
Beräkning inkomstgrundad efterlevandepension efterav en person som

något årenfödd 1938-1953 skallär ske den kvotdelsbe-attav genom
pensionsbehållningräknade registrerats för den avlidne i detsom re-

ålderspensionssystemetformerade räknas hela pensions-upp som om
tillgodoräknats i dettarätten system.

inkomstgrundadeDen efterlevandepensionen våraenligt förslagskall
beräknas grundval den avlidnes intjänade pensionsrätt i detav re-

ålderspensionssystemet.formerade Förslagen innebär det denäratt
avlidnes pensionsbehållning i det reformerade ålderspensionssystemets
fördelningssystem läggs till grund för beräkningen, med detsom un-
dantaget pensionsbehållningen beräknas all pensionsrättatt som om
motsvarande hela pensionsavgiften 18,5 hade tillgodoräknats% i- -
fördelningssystemet. Till denna pensionsbehållningberäknade läggs
vidare under förutsättningarvissa pensionsbehållning,fiktiv beräk-en

på den pensionsrättnad den avlidne skulle ha tillgodo-kunnaantassom
räknats fr.0.m. dödsfallsåret det den avlidne skulle ha fyllt 64t.o.m.
år. Summan faktiskaden och fiktiva pensionsbehållningen dividerasav
därefter med delningstal och kvoten årligahärav det efterle-ett utgör
vandepensionsunderlag vilket barnpension, omställningspension och
särskild efterlevandepension skall beräknas.

Den beräkningsmodell utgångspunktbeskrivits har attsom nu som
den avlidne ålderskategoritillhör får ålderspension heltsin be-en som
räknad enligt reformerade regler. Det under långkommer emellertid en
tid efter ikraftträdandet det reformerade ålderspensionssystemet attav
inträffa avlider uppbär kommiteller skulle haatt atten person som upp-

ålderspensionbära beräknad helt eller delvis enligtär nuvarandeen som
ATP-system.

Personer födda år 1937 eller tidigare kommer fåär och attsom som
ålderspensionsin beräknad helt enligt nuvarande kommerATP-system

till delen uppbära eller i ålders-största fall berättigade tillatt vart vara
pension vid ikraftträdandet de år ålderspen-reglerna 2001. Derasav nya
sion beståkommer dels inkomstrelaterad del tilläggspensionatt av en
inklusive 96 % basbelopp kompensation för första basbelop-ettav som

inkomster, dels grundskydd övergångsvisi formpets ettav av en ga-
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rantipension. Många efterlevande kvinnor till i ålderskatego-dessamän
rier kommer visserligen berättigade till änkepensionatt enligtvara
övergångsbestämmelsema till nuvarande efterlevandepensionsregler,

i de fall förutsättningarna för till änkepensionrätt inte uppfylldamen är
eller i vissa fall då efterlevandepension enligt reforrnerade regler ettger
bättre resultat kan det komma bli frågan beräkna efterlevan-att attom
depension Änkepensionsreglemaenligt de reformerade reglerna härför.
blir vidare naturligtvis inte aktuella tillämpa för efterlevandeatt män.
Frågan tillämpligt pensionsunderlag dessutom aktuellär detom när
gäller beräkningen barnpension efter avlidna i åldersgrupper.dessaav

Personer födda årenär 1938-1953 alltsåoch tillhör den s.k.som
mellangenerationen i ålderspensionshänseende kommer få ålders-sinatt
pension beräknad med viss kvotdel från det reformeradeen systemet
och resterande kvotdel från det nuvarande I den ATP-systemet.
baserade kvotdelen kommer läggas kompensation för förstaatt bas-en
beloppets inkomster med 96 % prisbasbeloppet för ogift pensionärav
och 78,5 % prisbasbeloppet för gift pensionär. flerJu kvotdelarav med
ATP-baserad pension dvs. äldre är, desto betydelsestörrepersonen
kommer denna högre kompensation få. Personer tillhör mel-att som
langenerationen har vidare enligt den s.k. garantiregeln till till-rätt ett
lägg till den beräknade ålderspensionen motsvarande skillnaden mellan
den tilläggspension de skulle ha uppburit vid ingången år 1995 ochav

inkomstpension och tilläggspension beräknadsumman enligtav refor-
merade regler.

Frågan hur efterlevandepensionär beviljas år 2001 ochsom senare
skall beräknas för i de åldersgruppema.nämnda En förstapersoner nu
frågeställning är till efterlevandepensionrätten efter dessaom personer
och storleken förmånen skall bedömas helt enligt de föreslag-av oss

anpassade reglerna eller bedömningen skallna enligt degöras reglerom
gäller i dag för barnpension, omställningspensionsom och särskild ef-

terlevandepension.
En lösning innebär nuvarande regler tillämpasatt vid beräkning-som

efterlevandepension efter deen av efter årävenpersoner som nu avses
2000 skulle likna de regler vi, enligt vad kommer redovisassom attsom
i kapitel ll, föreslår beträffande beräkning änkepension enligt över-av
gångsbestärnrnelsema efter ikraftträdande det reforrnerade ålders-av
pensionssystemet. Inkomstgnindad omställningspension skulle med en
sådan lösning beräknas till 20 % eller 40 % den avlidnes tilläggspen-av
sion. Därtill skulle komma någon form kompensation för första bas-av
beloppets inkomster grundskydd. Med sådansamt lösning skulleen
alltså för efterlevandepension, beviljas vid viss tidpunkt, olikasom en
regler komma gälla beträffandeatt till förlängdt.ex. rätten omställ-
ningspension och hur länge inledande omställningspension skall utbe-
talas, beroende dennär avlidne född. Med andra ord skulle tvåvar
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olika för beräkning reformerad efterlevandepensionsystem av vara
tillämpliga samtidigt.

En och enligt vår mening bättre låtalösning i ställetär attannan
dödsfallstidpunkten helt avgörande för vilka regler skall till-vara som
lämpas. Om dödsfallet inträffar före ikraftträdandet de anpassadeav
efterlevandepensionsreglema, årdvs. före 2001, skall efterlevandepen-
sion beräknas enligt nuvarande regler. årOm dödsfallet inträffar 2001
eller därefter skall i stället regler tillämpas. Detta kommer bl.a. attnya
innebära inkomstgrundad omställningspension, enligt vadatt som

föreslåskommer i kapitel 10, årunder efter dödsfalletatt ochutges ett
alltid till barnpension efterrätt föreliggerden avlidneoavsett om sam--
tidigt eller inte med 55 % den avlidnes efterlevandepensionsunder-av-

Fråganlag. här emellertid vadär i fall de berörda skallsom som nu
den avlidnes efterlevandepensionsunderlag.utgöra reformeradeDe

reglerna bygger underlag beräknat från första kronans inkomsterett
medan den tilläggspension enligt nuvarande regler in-detutgörsom
komstrelaterade underlaget inte någon kompensation för första bas-ger
beloppets inkomster. Om tilläggspensionen skall användas under-som

måste såledeslag, det på kompenseras för denna del in-sättannat av
komsten.

När det gäller tillhör den äldre generationen ålders-ipersoner som
pensionhänseende möjlighet lägga den inkomstrelateradeattvore en

ålderspensionendelen till grund för beräkningen. såle-Detta skulleav
des, enligt vad beskrivits innebära beräkningsunderlagetsom attovan,

tilläggspensionenutgörs inklusive tillägget 96 eller 78,5av procentom
prisbasbeloppet.procent Detta skulle emellertid högre kom-av ge en

pensation för första basbeloppets inkomster, vilket i sin skulletur re-
sultera i högre efterlevandepension vad beräkning påän grund etten av
livsinkomstbaserat underlag skulle innebära.

vårEnligt uppfattning målsättningenbör reformerad efterle-attvara
vandepension dvs. barnpension, omställningspension eller särskild
efterlevandepension beräknas vid och tillfälle skallettsom samma -

förutsättningarna i övrigt desammaär bli i princip likaom stor oavsett-
ålderspensionskategorivilken den avlidne tillhör. Vi har därförsom
efter försökasträvat konstruera underlag så långtatt möjligtett som

liknar det underlag föreslås ligga till grund för beräkningensom av
efterlevandepension efter avlidna födda 1954 ellerärsom senare.

Vi föreslår reformerad efterlevandepension efteratt ären person som
årfödd 1937 eller tidigare skall beräknas på grundval den avlidnesav

ATP-poäng med tillägg Detta innebär kompensationenpoäng. attav en
för första basbeloppets inkomster blir densamma för inkomsten isom
övrigt, vilket vad gäller i det refonnerade ålderspen-motsvarar som
sionssystemet. Detta innebär i och för sig inte kompensationsgradenatt

bådai de densamma,är dettasystemen i sig oundviklig följdärmen en
i ålderspensionssystemets konstruktion. sålundaDen beräknadeav me-
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delpoängen skall sedan tillägg gjorts med multipliceraspoäng meden
dödsfallsåretdet för gällande prisbasbeloppet. 60 dennaprocent av

produkt kommer det efterlevandepensionsunderlagutgöraatt som -
under förutsättning den avlidne kan tillgodoräknas år30att med pen-
sionspoäng för ATP skall läggas till grund för beräkningen årligav-
efterlevandepension i form barnpension, omställningspension ochav
särskild efterlevandepension.

utgångspunkterDe legat till grund för valet beräkningsun-som av
derlag för ålderspensionshänseendeden i äldre generationen bör tilläm-

det gälleräven när födda åren 1938-1953är ochpas personer som som
tillhör den s.k. mellangenerationen i det ålderspensions-reformerade

Dessa kommer isystemet. och för sig inkomstrelate-hapersoner att en
ålderspensionrad beräknad från första kronan, i den kvotdelmen som

härrör från ATP-systemet kommer ligga kompensation för förstaatt en
basbeloppets inkomster högreär vad gäller i övrigt.än Omsom som
den avlidnes faktiska pensionsunderlag skulle läggas till grund för be-
räkningen efterlevandepension skulle således efterlevandepensionenav
bli beroende den avlidnenär född. flerär Ju andelar ATP-baseradav
pension, desto högre skulle efterlevandepensionen bli. Vi detattanser
inte lämpligt infasningenär ålderspensioneringenatt skall kunnaav
påverka storleken efterlevandepensionen detta sätt.

Eftersom de anpassade reglerna efterlevandepensionattanser om
skall tillämpas fullt vid dödsfall inträffar 2001 ellerut börsom senare
underlaget, sätt det gäller födda årnär 1937samma som personer
eller tidigare, så långt möjligt likna reformerat underlag. Detta kanett
beträffande mellangenerationen enklast ske den kvotdelattgenom som

frånhärrör det reformerade ålderspensionssystemet räknas upp som om
pensionsrätten i sin helhet hade tillgodoräknats enligt reformerade reg-
ler. I stället för den faktiska pensionsbehållningenatt i fördelningssys-

uppräknad pensionsrätttemet 18,5 avgiftsunderlaget%som om om av
hade tillgodoräknats i detta system läggs till förgrund beräkningen
räknas den aktuella kvotdelen härrör från det reformerade systemetsom

från 11/20 till 20/20 dent.ex. avlidne årfödd 1945. Hänsynupp om var
bör vid beräkningen inte till det tillägg enligt den s.k. garantiregelntas

den avlidne varit eller skulle ha varit berättigad till vid beräkningensom
ålderspension. Med den beskrivna metoden undviks storlekenav attnu
det underlag läggs till grund för beräkningen efterlevande-som av

pension blir olika beroende hur andel pensionsrättenstor av som
härrör från ATP-systemet. Efterlevandepension efter alla personer som

födda 1938 ellerär kommer i stället beräknasattsenare samma
underlag oberoende vilket år de födda.ärav

föreslårVi således efterlevandepension efter avli-att en person som
der efter ikraftträdandet de föreslagna efterlevan-anpassadeav av oss
depensionsreglema, dvs. år 2001 eller beräknasskall enligt desenare,

föreslagna reglerna ålders-anpassade till det reforrneradeärav oss som
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pensionssystemet. Om ården avlidne född eller tidigare skall1937är
förtill grund beräkning inkomstrelaterad efterlevandepension läggasav

avlidnes efterlevandepensionsunderlag,den beräknat grundval av
tilläggspensiondennes sedan det till medeltalet de pensionspoängav

skall ligga till förgrund beräkningen gjorts tillägg medettsom en po-
Om den avlidne i något årenstället född 1938-1953 skalläng. är av

pensionsunderlaget i det ålderspensionssystemetrefonnerade användas
beräkningsgrund den kvotdel registrerats för denattsom genom som

frånavlidne detta räknas till 20/20.systern upp
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Förmåner9 till efterlevande barn

1 Inledning

Bampensioneringen fåkom framträdande årsplats vid 1990att en
förändring efterlevandepensioneringen. Denna pensionsforrnav an-
sågs särskilt viktig och dettavärna resulterade bl.a. i höjdaattvara om
nivåer och förlängd utbetalningsperiod.

Bampensioneringen bör enligt vår mening i framtiden haäven en
betydelsefull roll inom efterlevandepensioneringen. Efterlevande barn

ocksåbör framdeles tillförsälcras ekonomisk grundtrygghet och etten
standardtillskott relaterat tillär den avlidne förälderns tidigaresom
inkomster.

Vi kommer här inte lägga fram förslag någratill ingripandeatt mer
förändringar bampensioneringens konstruktion. Sålunda viav anser

personkrets i dag berättigadatt till barnpensionär skallsamma som
det fortsättningsvis.även Inte heller frågai de nuvarandevara om

åldersgränserna föreslår någravi förändringar. Vi har visserligen
förändringövervägt den återupptagningsregelns.k.en av stannatmen

någonför sådan inte påkallad, iär fall inte med denatt nuvarandevart
utformningen föräldrabalkens regler underhållsskyldighet.av om

För stärkaän barns tillatt rätt garanterad ersättning i deettmer en
fall barnet förlorar bådaeller sin föräldrar förävensamten attav
bibehålla överensstämmelsen mellan samhällets bidrag till barn till
särlevande föräldrar å sidan underhållsstödet åoch andragenom ena
sidan bampensioneringen lägger vi fram förslag till konstruk-en ny
tion grundskyddet inom bampensioneringen så detta i samtligaav att
fall, dvs. den avlidnes anknytning till Sverigeoavsett eller svensk
förvärvsverksamhet eller motsvarande EU-anknytning, leder till en
enhetlig garanterad nivå för i Sverige bosatta föreslårbam. Vidare vi i
det sammanhanget detta giundskydd skall, motsvarandeatt sätt

underhållsstödet, inkomstprövas barnets inkomster isom mot egna
viss omfattning.



312 Förmåner till efterlevande barn SOU 1998: 120

9.2 Personkretsen

Vårt förslag: Den pensionsberättigade personkretsen inom barn-
pensioneringen skall densamma enligt nuvarande regler.vara som

I dag barnpension till barnutges biologiska far eller ellervars mor
båda föräldrar har avlidit. Pensionsrätt föreligger denoavsett om av-
lidne hade vårdnaden barnet och likaledes oberoende denneom av om
sammanbodde med barnet vid tidpunkten för dödsfallet. Bampension

således efteräven förälderutges grund äktenskaps-t.ex.en som, av
skillnad, från den andra föräldernseparerat och skilts från vårdnaden

bamet. Detta förhållande påverkas inte den andra föräldernom attav
Ågifter sig och barnet således får Styvförälder. andra sidan harom en

barnet då inte tillrätt pension efter styvföräldem denne skulleom
avlida. På motsvarande behåller barnetsätt pensionsrätt efter sina
biologiska föräldrar även barnet vistas hos fosterföräldrar ochom
detta också i dåfall vårdnaden anförtrotts särskilt förordnad vård-en
nadshavare. Någon till barnpensionrätt efter fosterföräldrama upp-
kommer däremot inte. Den här beskrivna till pension efterrätten bio-
logisk förälder bryts först barnet adopteras än make tillom av annan
den avlidna föräldern. I detta fall upphör pensionsrätten efter den
biologiska föräldern. I stället uppkommer till pension efterrätten
adoptanten.

Bampensioneringen har sin grund i familjerättens regelsystem och
har till syfte lämna ersättning föratt bortfallet underhåll. Den över-av
ensstämmer även med de principer gäller för Detarvsrätten. ärsom

vårenligt uppfattning alltjämt lämpligt hålla fast vid dennaatt ut-
gångspunkt det gällernär den bampensionsberättigade personkretsen.
Någon utvidgning tillrätten barnpension till omfatta andra ka-av att
tegorier biologiskaän bam och adoptivbarn bör vårenligt mening inte
komma fråga.i Mot detta bådetalar administrativa och principiella
skäl. T.ex. styvbam och fosterbam tillförsäkradeär ekonomiskt stöd i
förhållande till den biologiska föräldern underhållsbidrag ellergenom
underhållsstöd tidigare bidragsförskott eller i form barnpensionav
efter honom eller henne.

frågaI den barnpensionsberättigade personkretsen innefattan-om -
de biologiska barn och adoptivbarn föreslår alltså nuvarandeatt-
regler skall kvarstå oförändrade.
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Ålders9.3 gränser

ÅldersgränsemaVårt förslag: inom bampensioneringen skall vara
desamma enligt nuvarande regler.som

Bampension år.generellt till dess barnet fyller 18 Dessutomutges
barnpension för förlängd tid barnet fyllda årvid 18 bedriverutges om

studier till förlängt barnbidrag 1986:378rätt enligt lagensom ger
förlängt barnbidrag eller studiehjälp studiestödslagenenligt 3 kap.om

1973:349 eller därefter innan barnet år återupptarfyller 19men
sådana studier. Rätt till förlängd barnpension föreligger längst t.o.m.

månadjuni det barnet år.fyller 20
till förlängtRätt barnbidrag har elev i grundskola fr.o.m. kvar-en

talet efter det under vilket eleven fyllt år.16 gällerDetsamma elever
deltar i motsvarande utbildning i sameskola, riksintematskolasom en

sådan friståendeeller skola i 9 kap. eller § skollagen1 2en som avses
1985:1100 elever i särskolan eller specialskolan och eleversamt

deltar i motsvarande utbildning i fristående skola ärsom stats-en som
stårunderstödd eller under statlig tillsyn. Sådant förlängt barnbidrag

månadlämnas den då eleven slutför utbildningen avbryterellert.o.m.
studierna.

tillRätt studiehjälp föreligger för svensk studerande eller annan
studerande bosatt i Sverigeär huvudsakligen i syfte änannatsom att
här vinna utbildning för de delar läsår den studerande be-ettav som
driver studier visst slag. Studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter detutgesav
under vilket den studerande årfyllt 16 och längst första kalen-t.o.m.

Ävenderhalvåret årdet under vilket den år.studerande 20 vidfyller
sjukfall, tillfällig vård bam och vid ledighet vård närståendeförav av
kan studiebidrag fortsätta utbetalas under vissa förutsättningar.att

Såväl förlängt barnbidrag studiebidrag med för närva-utgessom
rande 750 månad.kr per

årFöre reformen 1990 gällde olika åldersgränser för till barn-rätt
frånpension folk- respektive tilläggspensioneringen, sånämligen att

barnpension utgick från folkpensioneringen fylldetill dess barnet 18
år från tilläggspensioneringen år. Någontill dess barnet fyllde 19men

till förlängd barnpension förrätt det fall barnet fanns inte.studerade
Under det reformarbete låg till för regleringgrund nuvarandesom

på området fann det mindre åldersgränserlämpligt olikahaattman
inom folk- och tilläggspensioneringen, varför beslutadesdet en en-

åldersgränshetlig generell motsvarande den gällt inomtidigaresom
folkpensioneringen. Samtidigt befanns föreligga förlängdbehov av

till barnpension i de fall barneträtt bedrev visst efterstudier slagav
18-årsdag.sin Anledningen till denna konstruktion och till valet deav

åldersgränsemagällande bl.a. samordningviktennu angavs vara av en
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med föräldrabalkens regler underhållsskyldighet vilka bampen-om
sioneringens principer bygger. Därmed korn även överensstämmelse

gälla mellan barnpensionatt och dåde gällande reglerna för bidrags-
förskott.

Det har i detta sammanhang framförts viss kritik den gäl-mot nu
återupptagningsregeln,lande dvs. kravet på barn måste åter-haatt ett

upptagit studier grund- eller gymnasieskolenivå före det barnetatt
fyller år19 för det skall ha till barnpension.att rätt Samma bestäm-
melse fanns tidigare i lagen bidragsförskott, sedan den 1 feb-om som
ruari 1997 lagen 1996:1030ersatts underhållsstöd. En kon-av om
sekvens regeln är barn, studieuppehållattav ett under vårter-tarsom
minen år och underett period fyller år,19 inte berätti-som ärsamma
gad till barnpension till hösten barnetäven då återupptagit sinaom
studier. Om barnet i stället skulle varit fött hösten år, skullesamma
denna konsekvens inte uppkomma. Tidpunkten åretunder för barnets
födelsedag kan således påverka till barnpension.rätten

Någon förändring i förhållande till vad tidigare gällde för bi-som
dragsförskott beträffande åldersgränsen för till s.k. förlängträtt un-
derhållsstöd har inte gjorts i lagen underhållsstöd. Inte heller harom
någon förändring skett föräldrabalkens regler underhållsskyl-av om
dighet vid fortsatta studier efter det barnet fyllt år.18 I betänkan-att
det Underhållsbidrag och bidragsförskott SOU 1995:26 föreslogs
emellertid förändring denna återupptagningsregel fören förlängtav
underhållsstöd och underhållsbidrag. Betänkandet har rernissbehand-
lats och majoriteten remissinstansema positiva till förändringärav en

regeln. Frågan bereds för närvarande i Justitiedepartementet.av Om
och förändringnär kan bli aktuell emellertidär oklart.en

Vi har under vårt arbete övervägt förändring återupptagnings-en av
regeln inom bampensioneringen, har funnit det mindre lämp-men
ligt i nuläget föreslå sådan,att eftersom de för bampensioneringenen
grundläggande reglerna underhållsskyldighet inte har föränd-ännuom

i motsvarande riktning.rats Vikten stark anknytning mellanav en en
förälders underhållsskyldighet och uppbärarätten barnpensionatt
väger de fördelaräntyngre omkonstruktion återupptagningsre-en av
geln inom bampensioneringen skulle kunna leda till i enstaka fall.

Vi således de gällandeatt reglernaanser hur länge barnpen-nu om
sion skall kunna i de fall det efterlevandeutges barnet studerar på
grund- och gymnasieskolenivå skall stå fast och frågan för-att om en
ändring härvidlag bör och såi falltas i samband medupp om att en
förändring genomförs föräldrabalkens regel underhållsbidragav om
efter års18 ålder.
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9.4 Underlag nivåeroch för inkomstgrundad
barnpension

9.4.1 Nuvarande regler

Enligt nuvarande regler, beskrivits i avsnitt 2.4, skernärmaresom
beräkningen tilläggspension i form efterlevandepension påav av

underlag såvitt både barnpension och de olika förmåner-samma avser
till efterlevande. Bampension från tilläggspensioneringenna vuxna

med viss den avlidnes visstutges beräknadeprocentsats sättav
ålders- eller förtidspension. För barn barnpensionen 30 %utgörett av
denna den avlidnes egenpension. Finns fler pensionsberättigade barn

ökas dettaän procenttal med 20 för varjeett, barn det första.utöver
Det sammanlagda bampensionsbeloppet fördelas därefter lika mellan
barnen.

Utges barnpension på grund dödsfall inträffat årföreettav som
1990 bampensionenutgör 40 % den avlidnes egenpension. Före-av
ligger vid sidan till barnpensionrätten till tilläggspensionäven rättav
i form änkepension efter den avlidne bampensionen frånutgörav
tilläggspensioneringen i stället 15 % underlag. Detsammaav samma
gäller bampension tillsammans med tilläggspension i formutgesom

änkepension till änka född år 1944 eller tidigare påärav en som
grund dödsfall inträffat efter år 1989. Finns fler pensionsbe-av som
rättigade barn ökasän procenttalen 15 och för40 med 10 varjeett,
ytterligare bam. Den sammanlagda fördelas därefter likasumman
mellan barnen. Upphör till tilläggspensionrätten formi änkepen-av
sion skall, det dödsfall ligger till förgrund bampensionen harom som
inträffat efter 1989, tilläggspension i form barnpension utgesav
med den kompensationsgrad gäller för reformerad barnpension,som
dvs. med 30 % den avlidnes egenpension. Om dödsfallet i ställetav
har inträffat före år 1990 skall, till tilläggspension i formrättenom av
änkepension upphör, barnpension alltjämt enligt äldre regler,utges
dvs. med 40 % den avlidnes egenpension.av

Underlaget för beräkning barnpension denär, nämnts,av som av-
lidnes uppbuma eller beräknade ålders- eller förtidspension. fallI de
den försäkrade avlider i förvärvsaktiv ålder beräknas underlaget till

förtidspensionden skulle ha utgått den avlidne vid dödsfalletsom om
skulle ha blivit berättigad till hel förtidspension. Storleken hel för-av
tidspension princip ålderspensiondenmotsvarar den försäkradesom
skulle bli berättigad till han hade sådanbörjat uppbära pensionom
fr.o.m. månadden då han uppnår års65 ålder. Pensionen beräknas
under antagande den försäkrade för årvarje år dåatt fr.o.m. det pen-
sionsfallet inträffar år dådet han uppnår års64 ålder hart.o.m. tillgo-
doräknats vissa pensionspoäng antagandepoäng. För pensionsbe-att
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räkning med antagandepoäng skall fordras den försäkradeäga attrum
antingen vid tidpunkten för pensionsfallet hafthar sjukpenning-en
grundande inkomst uppgår till lägst belopp detettsom motsom svarar

åretsvid ingång gällande basbeloppet eller också kan tillgodoräkna
sig pensionspoäng för minst två årende fyra före året förnärmastav
pensionsfallet.

Antagandepoäng beräknas därefter enligt tvåden metoderav som
det för den försäkrade förrnånligaste resultatet. Den metodenger ena

innebär antagandepoäng beräknasatt medeltalet tvådemotsvara av
högsta poängtalen under årende fyra före pensionsfallet.närmast Den
andra metoden innebär antagandepoängen beräknas grundvalatt av
poängförvärven under årsamtliga fr.o.m. året för den försäkrades 16-
årsdag året förenärmast pensionsfallet.t.0.m. Antagandepoängen
skall därvid medeltalet för halva årmotsvara antalet de sålun-av som

fråga,da kommer i varvid hänsyn årentill med de högstatas poäng-
talen.

Om förutsättningar inte föreligger för den avlidne skulle kunnaatt
fåttha förtidspension med tillgodoräknande antagandepoäng, be-av

räknas förtidspensionen på grundval föreliggande faktiskaav pen-
sionspoäng enligt metod ålderspension vilkensamma utgessom
fr.o.m. månadden den försäkrade uppnår års65 ålder.

För oavkortad förtidspension eller ålderspension från tilläggspen-
sioneringen krävs enligt huvudregeln pensionspoäng till-att
godoräknats den avlidne för minst år.30

Om efterlevandepensionema från tilläggspensioneringen och däri-
bland barnpension efter försäkrad överstiger densammantagnaen
avlidnes egenpension, efterlevandepensionemasätts ned proportio-
nellt så de tillsammansatt dennes uppbuma eller beräknademotsvarar
förtidspension ålderspension.eller

9.4.2 Underlag för beräkning barnpension i ett anpassatav
efterlevandepensionssystem

I dag baserar sålundasig efterlevandepensionema på ålders- ellerett
förtidspensionsunderlag. våraI direktiv har önskemål framförts attom
det iäven skall finnasett ankytning tillanpassat gällandesystem en
ålders- förtidspensionsregler.och Det har dock länmats visst utrymme
för föreslå andra lösningar, iatt fall såvitt efterlevande-oss vart avser
förmåner skall efter försäkrade avlidit iutges förvärvsaktivsom som
ålder, dvs. i dag baserar sig på uppburen eller beräknad för-som en
tidspension.

Utgångspunkten för våra överväganden det ål-gällandeär att nu
derspensionssystemet med folkpensionsdel och tilläggspen-en en
sionsdel kommer fr.o.m. åratt utmönstras 2001 och i stället ersättas

livsinkomstrelaterat pensionsunderlagett beroendeav denärsom av
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försäkrades samtliga under livet intjänade inkomster. Med hänsyn till
ålderspensioneringen sålunda kommer genomgå förändring iatt att en

dess grundvalar bör motsvarande förändring ske beträffande deten
beräkningsunderlag skall ligga till grund för efterlevandepensio-som
neringen. Det därför nödvändigt det tillskapasär underlag föratt ett
beräkningen efterlevandepensioner bättre harmonierar med deav som
tankegångar varit vägledande för ålderspensions-det reformeradesom
systemet.

vårtUnder detta arbete med finna för efterlevandepensione-att ett
ringen lämpligt beräkningsunderlag har frå-vi till början ställten oss

syftevilket bampensioneringen skall fylla i framtiden. Enligt vårgan
uppfattning bör syftet med bampensionema alltjämt att tryggavara
efterlevande barns till likvärdig efterrätt standard ellerävenen en av
båda frånfälle.föräldrarnas Ett barn såledesskall också för det fall att

förälder avlider fåkunna ekonomisk trygghet motsvarande denen en
standard barnet levt på före dödsfallet och framöver skullesom antas
ha levt den avlidne alltjämt varit såledesi livet. börTankenom

försöka återskapa den inkomstsituation skulle ha varitattvara som om
den försäkrade inte hade avlidit.

kapitelI 8 har redovisat våra förslag till beräkningsunderlag för
inkomstrelaterade efterlevandeförrnåner. Förslagen innebär samtli-att

förmåner skall beräknas och underlag. Vi har skälettga samma av
redovisas i avsnittnärmare 8.1 föreslåvalt livsinkomstba-som att ett

pensionsunderlag grund för beräkningen efterlevande-serat som av
förmåner. Detta innebär alltså barnpension och reformeradeävenatt
efterlevandepensioner till efterlevande vårtenligt förslag skallvuxna

påberäknas grundval den pensionsrätt faktiskt tillgodo-rentav som
räknats den avlidne i det reformerade ålderspensionssystemet. fallI de
dödsfallet inträffar under den försäkrades förvärvsaktiva tid skall

vissaunder förutsättningar hänsyn till pensionsrätt detäventas som
kan den avlidne skulle ha tjänat in fr.o.m. året för dödsfalletantas att

årdet han eller hon skulle ha fyllt 64 årt.o.m. se förut-närmare om
sättningarna för beräkning pensionsrätt i avsnitt 8.3. Denantagenav
sålunda beräknade 65-årsbehållningen, dvs. faktisk ochavsumman

pensionsrätt divideras därefter med särskilt delningstalantagen seett
härom i avsnittnärmare 8.5.1. Därigenom får fram efterle-detman

vandepensionsunderlag våraenligt förslag skall ligga till grundsom
för beräkningen den inkomstrelaterade bampensionen denav samt
inkomstrelaterade efterlevandepensionen till efterlevande ivuxna
form omställningspension och särskild efterlevandepension.av

innebärDetta alltså bampensioner vårtenligt förslag skall be-att
räknas grundval den ålderspensionsrätt faktiskt tillgo-av rentsom
doräknats den avlidne vid dödsfallet på grundvalävensamt av en
beräknad framtida pensionsrätt i fallde dödsfallet sker i förvärvsaktiv



318 Förmåner till efterlevande barn SOU 1998: 120

ålder, under förutsättning den avlidne haft viss aktuell anknytningatt
till det svenska förvärvslivet.

Enbart det här föreslagitsett system kommer leda tillsom attsom
barn till föräldrar, helt saknaratt eller har lågtendast efterle-som ett

vandepensionsunderlag, inte kommer få någon eller endastatt en
lågmycket barnpension. Detta har vi mindre lämpligt. Ettansett vara

barn bör förälderns inkomstförhållandenoavsett alltid garanteras en
viss minirninivå för tillförsäkras fortsatt ekonomiskatt tryggheten

barnsätt till särlevande föräldrar enligt lagen under-samma som om
hållsstöd. Vi har därför funnit påkallatdet den inkomstrelateradeatt
och livsinkomstberäknade pensionen också i framtiden kompletteras
med grundskydd, svarande dagensett barnpension från folkpen-mot
sioneringen. Hur detta skall konstruerasnännare behandlar i avsnitt
9.5.

9.4.3 Kompensationsgrader för inkomstgrundad barnpension,
m.m.

Vårt förslag: Bampension skall med 30 % den avlidnesutges av
efterlevandepensionsunderlag den avlidne efterlämnar ettom pen-
sionsberättigat bam. Finns fler pensionsberättigade barn än ett,
ökas detta procenttal med 20 för varje barn det första. Detutöver
sammanlagda pensionsbeloppet fördelas därefter lika mellan bar-
nen.

Om det efter avliden, samtidigt med barnpension, föreliggeren
till tilläggspensionrätt i form änkepension för änka föddärav som

år 1944 eller tidigare, skall bampensionen med 15 %utges ettav
inkomstgrundat underlag beräknat på den avlidne tillgo-mannens
doräknade pensionspoäng för tilläggspension jämte tilläggett om
25 % det för året Ärgällande prisbasbeloppet. sådanti fall fleraav
barn berättigade till barnpension efter den avlidne, skall det först-
nämnda procenttalet ökas med 10 för varje barn det första.utöver
Det sammanlagda bampensionsbeloppet skall därefter fördelas lika
mellan bamen.

I de fall omställningspension eller särskild efterlevandepension
och barnpension samtidigt efter avliden, skall bampensio-utges en

reduceras dessa överstiger 80 %nema denom sammantagna av
avlidnes efterlevandepensionsunderlag till nivån.den Utges endast
barnpension efter den avlidne, skall bampensionema reduceras om
dessa överstiger den avlidnessammantagna efterlevandepensions-
underlag.
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Kompensationsgrader

Som redovisats i avsnitt 8.1 föreslår vi beräkningsunderlag förett
inkomstgmndad efterlevandepension liksom det reformeradesom,
ålderspensionssystemet, baseras helt livsinkomstrelateratett pen-
sionsunderlag. dettaI sammanhang uppstår frågan det möjligtärom

bibehålla de i dag inom tilläggspensioneringenatt nivåernagällande
för barnpension eller det föreslagna beräkningsunder-om av oss nya

påkallarlaget förändring härvidlag.en
I det reformerade ålderspensionssystemet kommer ålderspensionen

beräknad grundvalatt inkomster från den förstavara kronan tillav
frånskillnad nuvarande tilläggspension beräknas på årsinkomstersom

överstigande basbelopp. Någonett motsvarighet till dagens folkpen-
sionering kommer inte finnas. Det därför förenatatt är med svå-stora
righeter i anpassad bampensioneringatt finna nivå i såen storen som
utsträckning möjligt dagens nivå. I dagensmotsvararsom system
kompenseras den avlidnes årsinkomster till basbeloppettupp genom
folkpensioneringen med 25 % basbeloppet och detta gällerav oavsett

mångahur pensionsberättigade barn den avlidne efterlärrmar.som
Som vi tidigare i detta betänkandeangett vi någonatt motsva-anser
righet till dagens folkpensionering inte skall finnas kvar i ett anpassat
efterlevandepensionssystem. Vi har därför i detta sammanhang över-

föreslå olikavägt kompensationsgraderatt för det första respektive de
följande basbeloppens intjänade inkomster för i möjligaste månatt
kompensera för dagens folkpensionsdel inom bampensioneringen.
Emellertid har vi funnit det i där pensionenatt beräknas påett system
grundval inkomsterna från den första intjänade kronanav mindrevore
lämpligt vid sidan befintligtatt grundskyddssystemett införaav även
differentierade kompensationsgrader. Detta ståtorde i viss strid med
pensionsreformens tankegångar livsinkomstprincipen och in-ettom
komstrelaterat dessutom inte främjasystem önskemåletsamt enklaom
och begripliga regler. Det torde dessutom inte möjligt attvara ur en
försäkrads pensionsunderlag urskilja vad förstadet basbe-utgörsom
loppets inkomster, varför sådant alternativ inte hellerett möjligtär av
administrativa hänsyn. Av bl.a. anförda skäl föreslår vi inte modellen
med olika kompensationsgrader för det första respektive de följande
basbeloppens inkomster.

Vi har vidare övervägt med differentierade kompensa-ett system
tionsgrader beroende på barnets ålder såledesdär äldre barn, fårsom

ha behovstörre underhåll,ett skulle få högreanses pension änav en
bam. Dessa tankegångar är betydelseyngre vid de schablo-storav

nantaganden angåendegörs barns behov underhåll vid fast-som av
ställandet underhållsbidrag för barn se avsnitt 2.9.av

Frågan differentierad barnpension utifrån det efterlevandeom en
ålderbarnets diskuterades vid det reformarbete föregick års1990som
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förändringar inom bampensioneringen. sådanEn alltsålösning, där
äldre barn fåskulle barnpension med högre belopp bam,än yngre
befanns emellertid inte lämplig. Visserligen, framhölls det, kostna-är
derna för barns uppehälle oftast äldre barnet Men istörre detta
sammanhang måste beaktasäven barnpension många falli utbeta-att
las långunder tid och det därför kan finnas skäl sikte påatt att tamera
barnets genomsnittliga behov under hela denna tid försöka be-än att

pensionernasstämma storlek med hänsyn till det vid varje tidpunkt
föreliggande behovet. ansågsDet också från allmänna synpunkter

förmånemaönskvärt inom den allmänna försäkringen utformasatt på
tillämpningen såsätt gör enkel Någon individuellett möjlig.som som

prövning behovet i varje enskilt fall svårligenkan göras, rät-av utan
förmånertill bör bestämmas enligt schematiskaten grunder.

Dessa synpunkter sig vårenligtgör mening frå-alltjämt gällande i
bampensionema skall differentieras utifrån ålder.barnetsgan om

Dessutom kan anföras sådan differentiering skulle leda tillatt en
sänkta ersättningsnivåer för barn, eftersom någotdet inte finnsyngre

för totalt ökade kostnader för bampensioneringen.utrymme Detsett
torde dessutom knappast möjligt nivån för desättaatt yngstavara
barnen väsentligt lägre den grundskyddsnivåän för närvarandesom
gäller, eftersom denna i möjligaste mån bör med da-överensstämma

nivågaranterade för det underhållsstöd sedan februari 1997gens som
till barn till särlevande föräldrar. Någon differentieringutges större

skulle därför inte kunna komma i fråga.
Vi har med hänsyn till det anförda för föreslå någraintestannat att

förändringar vad gäller dagens nivåer för frånbarnpension tilläggs-
pensioneringen i stället låtavalt dessa gälla för hela efterle-utan att
vandepensionsunderlaget, dvs. för det första basbeloppetsäven in-
komster.

föreslårVi alltså inkomstrelaterad barnpension fortsättningsvisatt
avskall med 30 % den avlidnes efterlevandepensionsunderlagutges

den avlidne efterlämnar pensionsberättigat bam. Finns flerettom
pensionsberättigade barn föreslåsän detta procenttal ökas medett, att

för20 varje bam första.detutöver Det sammanlagda pensionsbelop-
fördelas därefter lika mellan barnen.pet

Detta kommer i vissa fall kunna innebära viss mindre sänk-att en
ning bampensionema jämfört med dagens Avgörande förav system.

sådana sänkningar uppkommer och hur såde i fall blir denom stora
genomsnittliga kompensationsgraden för den avlidnes beräknade ål-
derspension. Med antagande oförändrad kompensationsgradett om en

60 ålderspension,% för kommer uppgåsänkningen till maxi-om att
malt 200 kr månad om det finns bara pensionsberättigat barn.per ett
Härtill kommer, skillnadernämnts, kan uppkomma med hän-attsom

till den avlidnes intjänade pensionsrätt ålders-i det reformeradesyn
pensionssystemet, dvs. vilken kompensationsgrad den försäkradesom
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nått till för den beräknade ålderspensionen. Dennaupp kan komma att
högre eller lägre de 60än %vara den formellautgör kompensa-som

tionsgraden för egenpension i dagens ATP-system. Dessa konsekven-
emellertidär följd de förändringarser omläggningen av som en av

ålderspensionssystemet innebär och inte något kan eller bör tassom
särskild hänsyn till vid bestämmandet de nivåer inom bampensio-av
neringen skall gälla i Somsom ett kommer fram-anpassat system. att

avsnitt 10.33 lägger vi fram förslagav rörande pensioner till vuxna
efterlevande kan leda till förmånligare resultat dagenssom än regler.
Dessa förslag innebär bl.a. höjda nivåer för den förlängda omställ-
ningspensionen uppbärarättsamt omställningspensionatt under läng-

tid i de fall då den efterlevande stadigvarandere bor tillsammans med
barn under år.18 Eftersom det i många fall där barnpension utges

utbetalasäven omställningspension till bor tillsammansen person som
med det pensionsberättigade barnet, kan därmed sådananta attman en
förbättring pensionema för efterlevande kommerav bar-ävenvuxna

till godo.net
Som kommer framgå avsnittatt 9.5 har vi dessutom funnitav an-

ledning förstärka efterlevandeatt barns tillrätt garanterad lägstaen
nivå samordning med dagens underhållsstödgenom en och attgenom
vi inte föreslår någon motsvarighet till det anknytningskrav finnssom
i dag och förutsätter 40 bosättningsår årsom eller 30 med intjänade
ATP-poäng för tillrätt oavkortat grundskydd från folkpensionering-
en.

Den begränsade sänkning bampensionema i del fall kanav som en
bli följden den något lägre kompensationen förav det första basbe-
loppets inkomster såledestorde i de flesta fall de förbätt-uppvägas av
ringar vi föreslår i dessa andra hänseenden.som

Som barnpension frånangetts utges tilläggspensioneringenovan i
dag med lägre kompensationsgrad i de fall dåen det efter den avlidne

änkepensionävenutges grund dödsfall inträffat före årav som
1990 i de fall sådansamt pension samtidigt till änkautges ären som
född år 1944 eller tidigare och blivit berättigad till änkepensionsom
på grund dödsfall inträffat efter år 1989.av Det visserligen vårsom är
uppfattning att eljest bordeprocentsatser gällasamma för bam-som
pensionen i dessaäven fall då också änkepension utbetalas efter den
avlidne Emellertid skulle sådan förändringmannen. alltfören vara
kostnadskrävande och vi har därför inte, med de kostnadsramar vi haft

arbeta utifrån, funnitatt det möjligt föreslå sådan förändring.att en
Som emellertid kommer framgå avsnitt 9.5 haratt vi däremot valtav

föreslå grundskyddatt inomett bampensioneringen på flera sättsom
lämnar bättre garanti för efterlevande barnsen grundläggandeett för-
sörjning än nuvarande regler.

Av anförda skäl har valtovan nuvarande bestämmel-att anpassa
kompensationgrader för barnpensionser om i de fall änkepension

SOUll 1998:120
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samtidigt till nämnda kategorier änkor. Eftersom bampen-utges ovan
sionen i falldessa har stark anknytning utgående änkepensiontillen

vårtbör enligt förmenande underlaget för beräkning barnpensionenav
detsamma för beräkning tilläggspension i form änke-vara som av av

pension. Detta innebär barnpensionen liksom änkepensionen böratt
basera sig den avlidne pensionspoäng för tilläggspensionmannens
enligt de beräkningsförutsättningar i avsnitt Eftersom11.7.som anges
barnpension i övriga fall beräknas fråninkomstunderlag denett
första intjänade kronan bör emellertid tillägg till det fram-görasett
räknade ATP-underlaget, i sig endast återspeglar inkomster översom

basbelopp, för uppnå viss överensstämmelse med övrigaett att en
barnpensioner. sådantEtt tillägg bör i paritet kompen-med denvara
sation enligt nuvarande regler lärrmas för det första basbeloppetssom
inkomster, dvs. motsvarande nuvarande folkpension i form bam-av
pension.

Vi har därför för föreslå barnpension skall medstannat att att utges
15 % den avlidne ATP-underlag beräknatsumman av av mannens

enligt förutsättningar i avsnitt 11.7, motsvarandenämnaresom anges
avlidnesden frånegenpension ATP, åretoch 25 % för gällandedetav

prisbasbeloppet i de fall den avlidne efterlämnar pensionsbe-även en
rättigad änka född år 1944 ellerär tidigare. Efterlämnar densom av-
lidne flera barn skall det förstnämndaän procenttalet ökas med 10ett
för varje barn det första. Detutöver sammanlagda barnpensionsbelop-

skall sedan fördelas lika mellan barnen.pet
Eftersom såbarnet, bådalänge föräldrarna lever, har till under-rätt

håll på villkor från såväl sin far sin det rimligtärsamma attsom mor
dåregler gäller båda föräldrarna dåavlidit pensionsamma utgessom

efter bara förälder. Bampensionen tänktär utgöra ersätt-atten en
ning för förlusten det underhåll föräldernden avlidne svaratav som
för. förlustDenna bör därför dåtäckas fullt båda föräldrarnaävenut
avlidit. Mot bakgrund härav föreslår vi inte någon förändring av nuva-
rande regel barnpension skall med kompensations-att utges samma
grad efter den avlidne båda föräldrarna eller endastoavsett om en av
dem har avlidit.

s.k.Den begränsningsregeln

I den nuvarande efterlevandepensioneringen finns regel före-somen
skriver efterlevandepensionema i fomi omställningspension,att av
särskild efterlevandepension och bampension från tilläggspensione-
ringen inte får överstiga den framräknadeavlidnessammantagna
egenpension. Denna s.k. begränsningsregel tillkom vid den senaste
reformen efterlevandepensionema år på1990 bl.a. grund deav av
höjda ersättningsnivåer då infördes, framför allt inom bampen-som
sioneringen. Däremot infördes ingen förmotsvarande regel de fall



SOU 1998:120 Förmåner till efterlevande barn 323

barnpension och änkepension samtidigt utbetalades efter avliden. Ien
motiven till bestämmelsen bl.a. ATP försäkringär enligtattangavs en
vilken pensionemas storlek relateras till tidigare pensionsgrundande
inkomster. Det framstår då naturligt den sammanlagda efter-attsom
levandepension kan efter avliden begränsasutges tillsom en att mot-

högst den egenpension den avlidnesvara uppbar eller skulle hasom
kunnat uppbära. Om den avlidne exempelvis förtidspensionär medvar

förtidspension,hel det inte finnas någrasyntes skäl varför familjen
skulle kunna erhålla sammanlagt högre pension från ATP efteren
dödsfallet vadän utgick medan den försäkrade alltjämt levde,som
samtidigt kostnaden för dennes uppehällesom bortfallit.m.m.

Om bara barnpension efter avlidenutges kommer meden nuvaran-
de regler pensionsbeloppen överstiga 100 %sammantagna denatt av
avlidnes egenpension det finns fem eller fler pensionsberättigadeom
barn. Om det samtidigt finns pensionsberättigaden vuxen person
oavsett denna bor tillsammans med de pensionsberättigadeom bar-

eller ej räcker det med fyra pensionsberättigadenen barn för dettaatt
skall inträffa.

I dag omställningspensionutges och särskild efterlevandepension
från tilläggspensioneringen med 40 % respektive med 20 %, den sist-
nämnda nivån i de fall barnpensionäven utbetalas efter den avlidne.
Detta innebär således för barnpensionatt utrymmet i dag uppgår till
80 % i de fall även omställningspension eller särskild efterlevande-
pension utbetalas. Vi lägger i detta betänkande fram förslag till för-
ändrade nivåer för omställningspension, såväl för den inledande om-
ställningsperioden för den förlängda perioden. Vi harsom förstannat

föreslå förhöjd nivåatt 55 % efterlevandepensionsunderla-en om av
barnpensionget oavsett samtidigt eller inte.om Den tillutges 55 %

förhöjda ersättningsnivån för omställningspension avsedd bl.a.är att
kompensation för den i dag folkpensionenge förhöjda ersätt-genom

ningen för det första basbeloppets inkomster vilken inte kommer att
ha någon motsvarighet för framtiden. Med denna förhöjda nivå följer

för bampensionemaatt utrymmet inte helt obetydligt skulle begränsas
i förhållande till i dag väljer ha kvar begränsningsregelnatt iom man
dess nuvarande utformning. Om nuvarande begränsningsregel appli-
cerades på dessa nivåer skulle redan efterlevandepensionnya till en

jämte två barn leda tillvuxen 100 %att än den avlidnesmer av egen-
pension i anspråk.togs

Vi har i detta sammanhang ställt frågan det alltjämt finnsoss om
välmotiverad anledning ha kvar begränsningsregelatt motsvarandeen
den finns i dag. Beaktas bör densom i dag gäller endast inomatt
tilläggspensioneringen. Folkpension således medutges beloppsamma
och beträffande barnpension med beloppett 40 %garanterat om av
basbeloppet hur många efterlevandeoavsett den avlidne lämnarsom
efter sig. Av den statistik finns på området framgår det endastsom att
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mångai procentuellt litet fall förekommer så pensionsbe-antalsettett
rättigade efterlevande efter avliden föranleder tillämp-detatten en

begränsningsregeln.ning april 1997 eller 0,7 %I det 314,av avvar
avlidna försäkrade tillalla, efterlämnade efterlevande antalettsom
föranledde tillämpning begränsningsregeln, dvs. och1som av vuxen

eller 5 barn4 bam eller fler. Totalt berördes 3,8 % alla,668, eller1 av
efterlevande denna begränsningsregel.av

emellertid funnitVi har det rimligt ha kvarframdelesävenatt en
någonbegränsningsregel i form och sådan regel fortfaran-attanser en

funktion.de fyller motiv tillkomstDe anfördes vid regelns ochen som
för vilka redogjort i föregåendedet i huvudsak giltig-alltjämtäger

Å andra sidanhet. bör det fortfarande lämnas generöst utrymmeett
såför efterlevande barn, storleken i flerbarns-bampensionemaatt

fallen lämnas i oförändrade förhållandei till nuvarandestort sett reg-
ler. Vi har därför låta begränsningsregeln gälla endastövervägt att
utgående bampensioner således låtaoch oberoendeden avvara om
omställningspension samtidigt utbetalas eller inte. skulle inne-Detta

efterbära det avliden skulle kunna efterlevandepensionatt utgesen
uppgående till totalt sådan155 lösning% dennes egenpension. Enav
skulle emellertid ställa sig och kostnadskrävande da-ängenerösmer

regel. Däremot vårkan enligt finnas någradet uppfattning integens
vägande invändningar lösning pensionernadär de samlademot en
efter avliden i vissa någotspeciella situationer överstiger 100 %en av
efterlevandepensionsunderlaget. finnasEn viss begränsning bör dock
också fortsättningsvis då bådei de fall den avlidne efterlämnar en

pensionsberättigad mångaoch barn.vuxen
Vi har därför föreslåför lösning där bampensioner, istannat att en

de fall omställningspension eller särskild efterlevandepension inte
skall kunna anspråki hela den efterlevandepen-avlidnesutges, ta

sionsunderlag, dvs. 100 %. I de situationer omställningspensiondär
eller särskild efterlevandepension samtidigt tillutges en vuxen pen-
sionsberättigad, skall bampensionema kunna med ettutges samman-
lagt belopp motsvarande högst 80 avlidnes inkomst-% denav
relaterade efterlevandepensionsunderlag. såledesinnebärDetta att
bampensionema i med dagensstort sett utrymmeges samma som
regler, dvs. 80 % den avlidnes pensionsunderlag falli de ävenav om-
ställningspension utbetalas och i fall 100 %. Som kommerannat att
framgå det följande skall samtidigt våraenligt förslag allaav pen-
sionsberättigade barn, antalet, alltid grundskyddoavsett garanteras ett

uppgår till l 173 kr barn månadoch hur denstortoavsettsom per
avlidnes efterlevandepensionsunderlag

någonOm pensionerna till barn eller efterlevande upphörav vuxen
utbetalas, exempelvis något någragrund barn fyllerelleratt attav

år18 20 eller den efterlevande inte berättigad tilllängre ärvuxna
omställningspension, bör vid tillämpningen begränsningsregeln,av
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skersätt i dag, övriga pensioner räknas såsamma de till-som attupp
den högstamotsvarar sammanlagda nivåsammans kan utgessom

under de förutsättningarna.nya

9.5 Grundskydd inom barnpensioneringen

9.5.1 Nuvarande regler

Enligt nuvarande regler i AFL, beskrivits i avsnittnärmare 2.4,som
barnpension inom folkpensioneringenutges på dels grundnivå, delsen

garantinivå. Oberoende vilken förmånen i övrigt kan till-av som
komma barnet eller efterlevande utbetalas barnpension alltidannan
på grundnivån. Denna 25 %utgör det minskade basbeloppet årförav
räknat i förhållande till förälder. Har båda föräldrarna avliditen utges
således 50 % det minskade basbeloppet grundnivå.av som

Enligt garantiregeln barnpension dockutges alltid sådantmed be-
lopp barnet, tillsammansatt med vad det får i tilläggspension, till-är
försäkrat barnpension på nivå 40 % basbeloppetmotsvararen som av
efter varje avliden förälder år 1998 uppgår detta garanterade belopp
till 1 213 kr. Utges samtidigt folkpension i form änkepensionav en-
ligt övergångsbestämmelserna till kvinna till barnetären som mor
eller varit gift med barnets far eller har eller har haft barn med denne,
påverkas emellertid i vissa fall denna garantinivå den folkpension iav
form änkepension utbetalas. Detta gällerav tillsom rättenoavsett om
barnpension grundas på dödsfall inträffat före eller efter den 1som
januari 1990. Vid bedömningen folkpension garantinivånav om
skall utbetalas till barnet beaktas i dessa fall, förutom barnpension
från tilläggspensioneringen, den folkpensionäven i formutgessom av
änkepension till änkan under förutsättning änkan och barnetatt sta-
digvarande sammanbor med varandra. I övriga fall påverkar inte
eventuell pension till efterlevande denna garanterade nivå.vuxna

Garantiregeln i nuvarande utfomining tillkom vid det reformarbete
föregick den ändringen inomsom bampensioneringen.senaste för-I

arbetena prop. 1987/88: 171 uttalades pension denna storlekatt en av
skulle kunna denersätta del barnets behov grundläggande för-av av
sörjning den avlidne föräldern tidigare haftsom för. Vidareatt svara
ansågs det viktigt få enhetlig nivåatt för det garanterade folkpen-en
sionsbeloppet och för bidragsförskottet. I anledning därav bestämdes
såväl garantibeloppet i bampensioneringen bidragsförskottet tillsom
40 % basbeloppet efter vardera föräldern.av

Fr.o.m. den 1 januari 1993 krävs emellertid för till oavkortadrätt
efterlevandepension från folkpensioneringen den avlidne kan till-att
godoräknas antingen 40 bosättningsår eller framtida bosättningsår
vid dödsfall under förvärvsaktiv ålder eller år30 med intjänade ATP-
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sådana.eller Inom bampensioneringen gäller dettapoäng antagna
såväl för till oavkortad grundnivå basbeloppeträtt 25 %om av som
för till oavkortad garantinivå föräl-rätt 40 % basbeloppetom av per
der. Kvalifikationsregeln för till oavkortad pension infördes bl.a.rätt
för förhindra ökad folkpension inom till följdEESatt exporten av av

reglerna i förordningen EEG 1408/71 skulle komma bliatt attnr
gällande i Sverige. Samtidigt med denna regel infördes bestäm-även
melser folkpension i form efterlevandepension beräk-attom av som

med tillämpning 40-årsregeln skulle endastkunna utbetalas tillnats av
efterlevande bosatta här i Pålandet. förordningenår grundvalsom av
EEG 1408/71 kan emellertid sådan förutsätt-pension under vissanr

ocksåningar utbetalas till bosatta i andra EES-länder. Förutsättning-
för beräkning barnpension i form folkpension och i vilkaarna av av

sådansituationer pension skall betalas vid bosättning i EES-ut annat
land skiljer sig emellertid förhållandei folkpensionsförrnå-till bl.a.

till efterlevande se avsnitt 5.2. Folkpension i formner vuxna av
efterlevandepension beräknats 30-årsregelnmed tillämpningsom av

bådekan det gällernär barnpension och pension till efterle-vuxna-
vande till svenska medborgare utomlands.bosattaexporteras ärsom-

Med hänsyn till försäkringsperioder i EES-länderäven andraatt tas
i beaktande vid prövning årsdet krav på bosättning40av om som
ställs för till oavkortaträtt grundskydd kommer emellertid barnupp
till avliden förälder med anknytning till olika EES-länder endast ien
undantagsfall vidkännas reducering frånbampensionen folk-att en av
pensioneringen. Skälet härtill sådanabarnpension i fall skall,är att
enligt reglerna i förordningen 1408/71, beräknas alla försäk-som om
ringsperioder hade fullgjorts i Sverige. Däremot kommer barn till
föräldrar inte täcks denna EG-förordning fåfullt vidkän-att utsom av

reducering bampensionen med hänsyn till de svenska reglernanas av
40-dels respektive 30-delsberäkning EG-seom mer om

förordningama 1408/71 och 1612/68 särskilti kapitel 5 ochnr nr om
dess inverkan bampensioneringen i avsnitt 9.6.

Införandet påkrav viss tids anknytning till Sverige för tillrättav
oavkortade folkpensionsförmåner innebar således det därefter inteatt

fannslängre full dåvarandeöverensstämmelse mellan bidragsförskott
och den garanterade nivån inom barnpensioneringen. Till detta kom

regeländring beträffande storleken bidragsförskottet träddeen som
krafti den januaril 1995. I och med denna förändring kom bidrags-

förskottet fast kontantbelopp,utgöra dvs. den tidigare koppling-att ett
bidragsförskottet till det gällande basbeloppet slopades ochen av

bidragsförskottet bestämdes till fast belopp 14 080 kr barnett om per
år,och dvs. motsvarande 1 173 kr månad. samband med ikraft-Iper

trädandet lagen 1996: 1030 underhållsstöd kom beloppav om samma
fastställas nivå för det underhållsstöd bidragsför-att ersattesom som

skottet.
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De beskrivna regeländringama beträffandenu dels krav viss
anknytning till Sverige för tillrätt oavkortad barnpension, dels bi-
dragsförskottets numera underhållsstöd övergång från basbe-en
loppsbaserad ersättning till fast belopp har lett tillett den iatt sam-
band med 1990 års reform bl.a. bampensioneringen eftersträvadeav
beloppssamordningen mellan de bidrag från samhällets sidasom ga-

barn till sårlevanderanteras föräldrar respektive efterlevande barn
inte längre kvarstår.

Enligt lagen underhållsstöd kan vidare underhållsstödom inte utges
till barn uppbär barnpension enligtsom AFL. Detta såledeskan inne-
bära barn till förälderatt ett med begränsad anknytningen till Sverige
eller EES-land i händelseannat dödsfall får betydligt lägreav en
barnpension till följd denna 40-de1s- elleratt 30-delsberäknasav- -det underhållsstödän Åkan ha utbetalats före dödsfallet.som andra
sidan kan överkompensation uppstå i de fall barnet uppbär barnpen-
sion enligt lands lagstiftning.ett annat I dessa fall bortfaller inte rätten
till underhållsstöd se avsnitt 2.10.

9.5.2 Allmänna utgångspunkter för grundskyddet i en
anpassad bampensionering

Det framstår enligt vår mening uppenbart barn bör ocksåsom att ett
fortsättningsvis viss miniminivågaranterat ivara händelseen av en
förälders eller båda föräldrarnas död. Denna nivå bör till sin storlek

till det behov bidrag tillanpassas den grundläggande försörjningenav
normalt föreligger för barnsom sedan hänsynett tagits till det all-

barnbidraget.männa Vid de överväganden låg till grund för lagensom
underhållsstöd befanns dettaom normalbehov 1 173 kr må-vara per

nad och förälder. Med hänsyn till det eftersträvansvärtäratt med en
samordning mellan bampensioneringens grundskyddsbelopp och un-
derhållsstödets belopp framstår det enligt vår uppfattning påkal-som
lat med grundskyddsnivåer, eller minirninivåer,samma bådai dessa
system.

Någon anledning ha högreatt beloppett garantibelopp försom
barnpension detän för närvarande förekommer isom lagen under-om
hållsstöd torde inte föreligga. Detta belopp får sedan ändras inom de
båda och såsystemen befinnesnär påkallat.om Grundskyddet inom
bampensioneringen bör alltså enligt vår mening frikopplas frånnu
anknytningen till basbeloppet och i stället, såsom för underhållsstödet,

med fast krontalsbeloppett månad.anges per
Som tidigare kan barnangetts med hänsyn tillett gällande reglernu

såvälbli underkompenserat överkompenserat enligt lagensom om
underhållsstöd. Det första fallet kan inträffa i de fall barnet uppbär

E underhållsstöd med 1 173 kr månad varefter den bidragsskyldigeper

Qföräldem
avlider på grund begränsad anknytningmen till Sverigeav
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begränsad barn-mycketendastefterlämnarEES-landeller annat en
påbeloppunderhållsstödetsunderstigerAFL,enligtpension som

utbeta-inteunderhållsstödnågotfall kanmånad. dessaIkr1731 per
inträffar i desituationenandrareglerna. Dengällandeenligt delas nu

någonenligtbarnpensiontillfinnsavlidneefter dendå rättdetfall
enligt lagenhinderingetföreligger detlagstiftning. Härutländsk om

utländskadenutbetalningmedsamtidigtunderhållsstöd mot att av
underhållsstöd till barnet.bampensionen utge

haDekonsekvenser.dessarimlighetenifrågasätterVi synesav
hakanknappastunderhållsstödetinförandetföljdblivit somavaven

försökavaritvårt arbete harutgångspunkt för attavsedda. Envarit
och barnförälderförlorarordning där barnåstadkomma ensomen

tillsammansbokommerhuvudsakligenseparationefter attensom
garanteradeskall haföräldernbiologiskadenendastmed sammaena

underhållsstöd. Ettbarnpension elleri formförmån, antingen somav
likatordestödekonomiskt stortgrundläggande behovbarns varaav

svensktellerSverigeanknytning tillföräldernsavlidnedenoavsett
EES-anknytning.motsvarandeellerförvärvsliv

efterlevandeinnebäråstadkomma reglermöjlighet attEn att som
särrle-tillbarnskyddgrundläggandetillförsäkrasbarn somsamma

konstrue-bampensioneringenförinomföräldrarvande att ramenvore
under-påuppbyggd sättgrundskyddsmodell är somsammasomenra

efterle-lagi dendetsåledes innebäraskullehållstödet. Detta att om
föreslår7.4,avsnittiredovisatsvi, enligt vadvandepension somsom

skullebarnpensioninkomstgrundadbl.a.bestämmelserskall uppta om
efterutformadegrundskyddbestämmelser ärin sammatas somom

underhålls-bestämmelsernanuvarandegäller för deprinciper omsom
skullekonstruktionsådanföräldrar. Ensärlevandetilltill barnstöd
skulleefterlevandepensionbestämmelser i lagenvissainnebära att om

underhålls-i lagenbestämmelsermotsvarandemedidentiskabli om
grundskyddåstadkommaskulleeftersom ettstöd, strävan attvara

detså långt möjligtbampensioneringen motsvararinom somsom
underhållsstöd.nuvarande lageni denfinns om

låta grund-lösningbättrevår uppfattning ärenligtoch attEn annan
bestämmel-lagireglerasefterlevande barnförskyddet somsamma

På dettaföräldrar. sättsärlevandeunderhållsstöd tilltill barnserna om
reglernamateriellasåväl samordning deåstadkommer somavman en

bidrakunnavidaresådan skullelösningsamordning. Enlagteknisken
mellanbeloppssamordningbibehålla denframtiden kanitill att man

särle-tilltill barnförmånernaefterlevande barn ochtillförmånerna
förut-tillbidraeftersträvansvärd och attävenföräldrarvande ärsom

inkomst-ochförmånernautbetalningövrigt förisättningarna t.ex. av
be-Samordningendesamma.kommerdessaprövning avatt varaav

bästperspektiv skelagtekniskt attskullestämmelserna genomettur
under-bestämmelserbådeunderhållsstödlag upptar omomnyen
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hållsstöd till efterlevande barn och de nuvarande reglerna under-om
hållsstöd till barn till särlevande föräldrar.

9.5.3 Ett med underhållsstödet till bam till särlevande
föräldrar samordnat grundskydd för bampensio-
neringen

Vårt förslag: Barn till särlevande föräldrar och bam, far ellervars
eller båda föräldrar har avlidit, skallmor garanteradevara samma

grundtrygghet från samhället. Grundskyddets storlek inom barn-
pensioneringen skall inte längre avhängigt den avlidnesvara av
anknytning till Sverige eller svensk förvärvsverksamhet. Däremot
skall krävas barnet Ärbosatt iatt är Sverige. barnet inte svensk
medborgare skall dessutom krävas barnet eller den avlidne för-att
äldern vistats i landet sedan minst månader.sex

Grundskyddet skall i form underhållsstödutges motsva-av
rande sätt gäller för bam till särlevande föräldrarsom och skall
således uppgå till l 173 kr månad och förälder. bådaHar bar-per

föräldrar avlidit skallnets dubbelt grundskyddett utges.
Underhållsstödet till efterlevande barn skall inte påverkas attav

änkepension samtidigt efter den avlidne.utges
Inkomstrelaterad barnpension efter den avlidne föräldern skall

reducera Ävengrundskyddet krona för krona. utländsk efterlevan-
depension inte utfyllnadskaraktärär skallsom reducera grund-av
skyddet sådan avräkning. För det fall båda föräldrarnagenom en
har avlidit skall avräkningen ske den sammanlagda barnpen-mot
sion barnet uppbär bådaefter föräldrarna, liksomsom utländskmot
efterlevandepension.

Barnpension till belopp högstett l månad173 kr skallom per
inte betraktas skattepliktig inkomst detta beloppsom en oavsett om
består enbart grundskydd, delvisett grundskyddav och delvisav
inkomstrelaterad barnpension eller helt och hållet inkomstrelate-av
rad barnpension.

Som närrmts har det vid tidigare reforrnarbete bampensione-ovan
ringens område funnits skapasträvan överensstämmelseatten en
mellan barnpensionema å sidan och föräldrars underhållsskyldig-ena
het enligt föräldrabalkens regler respektive samhällets stöd till barn
till särlevande föräldrar å andra sidan. Detta kommer till uttryck bl.a.

i huvudsak åldersgränserattgenom gäller för till barnpen-samma rätt
sion beträffande till underhållsbidragrättsom enligt föräldrabalken.
Denna konstruktion bör enligt vårt förmenande bibehållas iäven ett

för bampensioneringen.anpassat system
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I förarbetena till lagen underhållsstöd 1995/96208prop. fast-om
slogs barns norrnalbehov efter denatt ett föräldern, efter det attena
hänsyn tagits till det allmänna barnbidraget, uppgår till l kr173 per
månad. Det också dettaär belopp till barn till särlevandeutgessom
föräldrar enligt nämnda lag. Som kan emellertid dettanämntsovan
belopp komma sänkas i de fall den bidragsskyldigeatt avlider och inte

sådanhar anknytning till Sverige eller EES-land lederen annat som
till oavkortat grundskydd enligt AFL:s regler barnpension. Rim-om
ligheten denna divergerande utformning två förmåner iav av som
grunden syftar till sak, nämligen barnsamma att separeratsge som
från bådaeller sina föräldrar viss grundläggande ersättning,en av en

vårkan enligt mening fråga.isättas Enligt nuvarande regler barnsär
till den garantinivårätt i dag gäller inom bampensioneringensom

beroende den avlidnes anknytning till Sverige eller EES-av annat
land. Ett barns behov visst ekonomiskt tillskottett torde emellertidav

detsamma för alla barn vistas här i landet föräldernsvara som oavsett
Åanknytning hit vid dödsfallet. andra sidan det knappast rimligtär att

låta sådant grundskydd utbetalasett i de fall barnet blivit kompenserat
till eller dettautöver belopp inkomstrelaterad bampen-upp genom en

sion eller i övrigt barnpension från utländskt allmäntgenom en ett
pensionssystem. Minimiskyddet bör således endast i de fallutges
barnet inte någonhar lagstadgad pension uppgår till dettaannan som
garanterade belopp.

Vi i föregåendehar avsnitt redogjort för våra överväganden beträf-
fande olika tänkbara lösningar för åstadkomma grundskydds-att ett

där efterlevande barn tillförsäkrassystem försörjningsskyddsamma
barn till särlevande föräldrar. Vår uppfattning det skallsom är att

finnas och minimiförrnån för alla barn någonen samma som av an-
ledning från eller båda sina biologiskaseparerats föräldrar. Meden av
hänsyn till det samband finns mellan bampensioneringen åsom ena
sidan och bestämmelserna underhållsstöd till efterlevande åbarnom
andra sidan och för komma till med den under-att rätta respektive
överkompensation för närvarande kan uppstå vid samordningensom
mellan barnpension och underhållsstöd enligt nuvarande lagstiftning
föreslår vi ordning med grundskydd inom bampensioneringenetten

regleras i lag underhållsstödet. föreslårVi dettasom samma som att
sker bestämmelserna underhållsstödatt till efterlevandegenom om
barn enligt våra förslag och bestämmelserna underhållsstöd tillom
barn till särlevande föräldrar enligt nuvarande regler i lagtas en ny

underhållsstöd.om
Underhållsstöd till efterlevande barn skall vårtenligt förslag utges

enligt motsvarande regler och med belopp dagens under-samma som
hållsstöd. Förmånen skall till alla bam förlorat ellerutges som en av
båda sina föräldrar så länge barnet bosatt i UnderhållsstödSverige.är
till efterlevande barn föreslås, tidigare inte beroendenämnts,som vara
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den avlidnes anknytning till Sverige bosättnings- eller för-av genom
värvsår beloppet bör oavkortat till alla i Sverige bosattautan utges
pensionsberättigade Påbam. detta undviker den situationensätt man

bam, före förälderns död underhållsstödvarit berättigat tillatt ett som
med 173 kr månad,1 efter dödsfallet blir berättigat endast tillper
barnpension med betydligt lägre belopp den avlidnegrundett av
förälderns bristande anknytning någottill Sverige, alltså kansom
inträffa med dagens bestämmelser.

För det fall barnet inte svensk medborgare bör krävas,är samma
för till underhållsstödsätt till barnrätt till särlevande föräldrar,som

barnet eller den avlidne föräldern vistas här i landet sedan minstatt
månader. Detta kommer få till följd barn till avlidenattsex att ett en

förälder flyttar till Sverige föräldrar tidigare inte haftsom men vars
någon anknytning hit blir berättigat underhållsstödtill efter måna-sex

vistelseders här. Genom sådan kvalificeringsregel uppställs etten
visst anknytningskrav mellan förmånsberättigade,den dvs. det efter-
levande barnet, och det frånland vilket grundskyddet skall utbetalas.
Genom den avlidne föräldernsäven vistelsetid i Sverige beaktasatt
undviker den situationen barn till föräldrarutländskaattman som

fårföds i Sverige i månader underhållsstödvänta i händelsesex av
dödsfall i anslutning till barnets födelse. Beaktandeett denävenav

avlidne förälderns vistelsetid i Sverige ocksåkan leda till barnatt ett
kommer till Sverige efter det i Sverige bosatt förälder avli-attsom en

erhåller underhållsstöddit direkt vid ankomsten under förutsättning
den avlidne föräldern varit bosatt månaderhär i minst föreatt sex

sådantdödsfallet. Ett hänsynstagande till avlidnesden vistelsetid i
landet före dödsfallet förefaller vårenligt mening rimlig, eftersom
underhållsstödet liksom den inkomstrelaterade barnpensionen är att

från den avlidne härledd rätt.anse som en
Anmärkas bör emellertid sådan kvalificeringsregel i EES-att en

fårsammanhang vika för vad särskilt föreskrivet dessaärge som om
förhållanden. Enligt EG-rätten och sådantEES-avtalet kan påkravett
vistelsetid minst månader inte gällande medborgaregöras motom sex
i EES-land. Det kan i detta ocksåsammanhangett annat nämnas att
Utredningen Socialförsäkringens personkrets i sitt huvudbetän-om
kande En lag socialförsäkringar SOU 1997:72 föreslagitny om att
den nuvarande kvalificeringsregeln skall bort i lagstiftningen.äventas
Utredningens betänkande för föremålnärvarande för beredningär
inom Socialdepartementet.

Den avlidnes eventuellt bristande anknytning såle-till Sverige blir
ides princip ointressant. Denna konsekvens har vi eftersträvat med

syfte barn bosatta iär Sverige i huvudsakligen alla situationeratt som
där barnet förlorat bådaeller sin föräldrar tillförsäkras vissen av en
minirninivå detta har sin grund i dödsfall elleroavsett ettom en sepa-
ration. Detta kan eventuellt i sig medföra viss kostnadsökning sär-en
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skilt i fallde där barnpension från folkpensioneringen i dag medutges
avkortad del grund den avlidne förälderns begränsade anknyt-av

Åning till Sverige eller EES-land. andra sidan det sannoliktärannat
uppstådet kommer viss kostnadsbesparing följdtill denatt att en av

underhållsstödetavräkning utländska barnpensioneräven motav som
föreslår.vi Som kommer framgå de kostnadskalkyler gjortsatt av som

avseende det föreslagna anpassade efterlevandepensions-av oss nu
kommer någonhelhet inte innebära fördy-systemet systemet attsom

jämförtring med dagens kapitelse 14.system
det fallFör barnet flyttar från Sverige något underhållsstödskall

inte längre betalas Tillfälliga vistelser utomlands skall emellertidut.
inte förta möjligheten fortsätta fönnån.uppbära denna Enligtatt att
nuvarande bestämmelser i lagen underhållsstöd barnettom anses som
lämnar Sverige för period längst månader alltjämten om sex vara
bosatt här. fallI dessa skall därför underhållsstöd betalas ävenut un-

sådander tillfällig utlandsvistelse. Vi föreslår dessa beskrivnaen att
regler skall gälla beträffande underhållsstödäven till föräld-barn vars

avlidit.rar
Enligt nuvarande regler folkpension finns särskild dispens-om en

regel innebär den börjat uppbära folkpension enligtattsom som reg-
lema i 5 kap. AFL till folkpension till följdupphörträttmen vars av
bosättning fårutomlands fortsätta uppbära folkpensionen detatt om
skulle framstå oskäligt dra in pensionen eller regeringenattsom om
för fall såvissa förordnat. Regeringen har i kungörelse 1962:516en
med föreskrifter rörande till folkpensionrätt riket i vissa fallutom

sådanameddelat bestämmelser för fall där utlandsvistelsen har sin
vårdgrund i hälsan eller behandling sjukdom.av av

Den nuvarande bestämmelsen tillämplig folkpensionför bl.a.är i
form barnpension. Med de föreslagna reglerna kommerav av oss
barnpension enligt lagen efterlevandepension enbartatt utgesom som

inkomstrelaterad förmån utbetalas barnet bosatt.ären oavsettsom var
Efterlevande barn kommer härutöver våraenligt förslag ha tillrättatt
underhållsstöd förhållandei till såavliden förälder länge barnet ären
bosatt i Sverige. Lagen underhållsstöd i sin nuvarande lydelseom
innehåller inte någon motsvarighet till den beskrivna dispensre-nu

Underhållsstödgeln. till barn till särlevande föräldrar utbetalas såle-
sådes endast länge barnet och den förälder hos vilken barnet folk-är

bokfört boföräldem bosatta i Sverigeär vissa undantagsregler finns
i de fall barnet tillfälligt visats utomlands. Ett bakomliggande skäl för
vårt förslag reglerna underhållsstödgöra tillämpligaatt förävenom
barn har till barnpensionrätt det grundläggande skyddet förär attsom
barn bör detsamma för barn vilken anledning detvara oavsett av sepa-

från eller båda sina föräldrar.rerats Mot denna bakgrunden av anser
vi motsvarighet till den nuvarande dispensregelnatt inom folkpen-en
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efterle-såvitt underhållsstöd tillinte bör införas gällersioneringen
vande barn.

barnpensioninkomstrelateradfall barnet berättigat tilldeI är även
underhållsstödfrågan och grundskyddet i formuppkommer hur avom

nivånpåverkas. låta garanteradeVi har rimligt denskall detansett att
månad berätti-fall barnet inte173 kr oavkortad i de1 ärutgesperom

barnpensionsförrnån, då efter dendvs. i de fall dettillgat av-annan
någon emel-kaninte inkomstrelaterad barnpension. Detlidne utges

förhålla så, mindre barn-lertid sig det efter den avlidneatt utges en
nivånunderstigande eller 1 173pension, den samhället garanteradeav

månad. sådana fall avräkning skeI bör naturligtviskr av un-enper
underhållsstö-derhållsstödet den barnpension utbetalas, dvs.mot som

utbetalas i form skerdet här utfyllnadsdel, sätt somav en samma
garanterade nivån från gällandeden folkpensioneringen enligt nuav

månaduppgår skallOm bampensionen tillregler. 700 krt.ex. per
således grundskyddet i underhållsstöd medform utbetalas reste-av

fårvilket tillsammans 173 krrande 473 kr, leder till 1barnetatt per
Överstiger nivån,månad. skall intebampensionen garanteradeden

något underhållsstöd huvudöverutges taget.
avräkning efterlevandepen-Vid denna bör beaktas utländskaäven

barnet berättigat likställasioner till pensionen inteär är attsom om
underhållsstöd. dåde situationer till efterlevan-med I barnet har rätt

från detdepension motsvarande i land börallmäntett system ett annat
också efterinte uppställas krav denna utländska pension utgesattsom

i förhållande underhållsstöd tillavlidna förälder till barnetden vilken
Avgörande tillbeviljats. bör i stället faktiskt harbarnet rättatt envara

från håll. dessutomefterlevadepension i dessa situationerAttannat
vårenligtgrundskydd i form underhållsstöd förefallerbetala ett av

efterle-uppfattning mindre angeläget. till utländskaBarn har rättsom
vandepensionsförrnåner läge ibör inte komma i fördelaktigareett

Pågrundskyddshänseende barnpension.svenskbarn uppbärän som
överkompensationkommer till falldetta med desätt rättaman somav

bli fallet med under-i dag kan i de situationer samtidigtdär barnet
hållsstöd uppbär efterlevandepension lagstiftningenligt änannan

efterlevande garanteradAFL. Det barnet kommer dock alltid att vara
nivå underhållsstödetsviss lägsta storlekmotsvarande oavsett omen

garanterade belopp består underhållsstöd, barnpensiondetta svenskav
eller utländsk efterlevandepension.

frånTill skillnad reglervad gäller enligt nuvarande attansersom
någotiänkepension utbetalas vid bampensionen intesidansom av

påverkafall bör kunna minimiförsörjning i formstorleken den avav
underhållsstöd gällerDetskall efterlevande bam.garanteras ettsom

det pensionsberättigade stadigvarandebarnet och änkanäven om
förmåner från Under-sammanbor. varandra.Dessa bör separeradeses

hållsstödet så någon reduceringdessutom till sitt belopp bestämtär att
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det till följd pension utbetald till inte framstårav av annan person som
rimlig. föreslårVi därför inte någon motsvarighet till nuvarande regel

änkepension från folkpensioneringenatt påverkar barns till denrättett
nivångaranterade 40 % basbelopp.ettom av

Med denna konstruktion kommer således alla någonbarn, som av
anledning från någon sina föräldrar,separerats anledningoavsettav

erhålla garanterad nivåatt 1 173 kr månad, beloppen ettom per som
emellertid avräknas krona för krona med hänsyn till barnetannan av
uppburen efterlevandepension.

På enligtsätt dagens regler bör sådubbelt högtsamma som ett
grundskydd i form underhållsstöd tillförsäkras barn i de fall då detav
förlorat båda sina föräldrar. Detta dubbla underhållsstöd bör då på-

enligtsätt dagens regler för folkpension i fomisamma barn-som av
pension avräknas den sammanlagda inkomstrelaterademot barnpen--
sion eller utländsk efterlevandepension inte likställaannan är attsom
med underhållsstöd kan utbetalas efter båda föräldrarna ochsom
någon uppdelning vardera föräldern bör således inte vid den-göras

beräkning.na
Uppbär det pensionsberättigade barnet barnpension efter den avlid-
föräldern och därtill underhållsstöd i förhållande till den kvarva-ne

rande biologiska föräldern, skall någon avräkning inte ske under-av
hållsstödet med hänsyn till bampensionen. Däremot beaktas bampen-
sionen vid inkomstprövningen se nedan. Underhållsstöd skall inte i
något fall minska underhållsstöd.ett annat

I dag barnpensionår till den del pensionen för månadvarje den
inte överstiger tolftedel 40 % eller, vid pension efter bådaavser en av

föräldrarna, 80 % basbeloppet inte skattepliktig in-av att anse som
komst enligt 19 § kommunalskattelagen 1928:370. Detta motsvarar
således garantibeloppet Ävenenligt dagens regler för barnpension.
vid omläggning bampensioneringen så föreslåshären medav som en

grundskyddskonstruktion det rimligtär hany motsvarighet här-att en
till såledesoch låta visst belopp skattefritt.ett Detta bör liksom ivara
dag gälla vad detta belopp beståroavsett dvs. oberoende detav, av om
helt hålletoch är grundskydd ellerett det delvis eller helt bestårom av
inkomstrelaterad barnpension svensk eller sådan.utländsk Av de
beräkningar gjorts, framför allt under förarbetena till lagensom om
underhållsstöd, har kunnat konstateras 1 månad173 kratt utgörper

barns normalbehov efterett vardera föräldern sedan hänsyn tagits till
det allmänna barnbidraget. Det finns därför skäl låta detta månads-att
belopp det lägstautgöra belopp kan till efterlevandeutges ettsom
barn någon ytterligareutan att reducering sker beloppetav genom
skatteuttag. Detta stämmer också med vårtöverens förslag att ett
barns till vissrätt garanterad ersättning i fonn underhållsstöden av
inte skall avhängig den avlidnes anknytning till Sverigevara ellerav
svensk förvärvsverksamhet eller motsvarande EES-anknytning. Det
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skattefrihet barnetbetydelse för detta beloppsskall även attutanvara
utgående bampen-skattepliktiga inkomster vid sidan denhar egna av

underhållsstödet.ellersionen
sålunda föreslagna grundskyddskonstruktion medGenom den en

underhållsstödet behovtill tillgodoser samtliga barnskoppling avman
dödsfall ellerviss garanterad ersättning i de fall barnet grund aven

från båda föräldrar.föräldrarnas separation blivit skilt sinaelleren av
Även förekommande respektiveden i dag möjligheten till över- un-

underhållsstöd hjälpderkompensation i lagen medelimineras avom
vårt förslag förändrat grundskyddssystem.ettom

9.5.4 Inkomstprövning grundskyddetav

underhållsstö-Vårt Omförslag: barnet har inkomster, skallegna
årminskas. Vid inkomster skalldet överstiger 48 000 kr persom

underhållsstödet minskas belopp.med 50 överskjutande% av
inkomster påverkarSamma i dag underhållsstödets storleksom

påverka också underhållsstödetskall till efterlevande bam.

årenUnder de har behovs- inkomstprövning grund-ellerSenaste av
i olika socialförsäkringssystem börja vinnaskydd kommit att nytt

Sålunda föremåltillämpning. för in-har änkepensioneringen blivit
Ävenkomstprövning fokpensionsdelen april 1997.sedan den lav

utgående underhållsstöd iinkomstprövas inkomsterbarnetsmot egna
omfattning.viss

föreslåvåra direktiv har ocksåI lämnats för att ettutrymme oss
behovs- efterlevan-överlag eller inkomstprövat grundskydd inommer

depensioneringen.
Det grundskydd i bampensioneringen enligt nuvarandefinnssom

regler har stark koppling underhållsstöd till barntill det utgesen som
till särlevande föräldrar. grundskyddetMed den omkonstruktion av

föreslårför bampensionema vi kopplingkommer denna att varasom
starkare hittills. Det finns denna anledning skälän övervägaattav
frågan grundskyddet i bampensioneringen skalläven prövas motom

inkomster underhållsstödet till barnbarnets skersättegna som av
föräldrar.till särlevande

Även principiella vår anledningskäl finns det enligt mening attav
tidigare utgåendebehovspröva grundskydd. grundskyddEttänmer

skall i första hand till för skydd i de fallgrundläggandeatt ettvara ge
möjlighet till försörjning fall den bi-inte föreligger. detFörannan

dragsberättigade obetydlighar inkomst inte heltpersonen egen av
framstår det påverkarkaraktär rimligt det skydddennaatt somsom

samhället i form förhållande till dengrundskydd för iettav svarar
enskilde.



336 Förmåner till efterlevande barn SOU 1998:120

Enligt lagen underhållsstöd skall bidragsberättigat bamsettom
inkomster överstiger år underhållsstödet48 000 kr påverkasom per
så underhållsstödet reduceras årsinkomstsätt med 50 den%att av

överstiger 48 000 kr. Detta innebär således barnet haratt,som om
inkomster överstigande 76 000 kr år, underhållsstödet heltärca per
bortreducerat. fallI de barnet bosatt hos vård-särskilt förordnadär en
nadshavare och berättigat till två underhållsstöd bådaär dessaär un-
derhållsstöd bortreducerade vid inkomster överstiger 105 000 krsom

år. Samma fribelopp 48 000 kr år gäller i det sist-ävenper om per
nämnda fallet.

inkomsterDe beaktas i detta hänseende inkomst tjänst,ärsom av
intäkt kapital och inkomst näringsverksamhet under vissa förut-av av
sättningar 25 § lagen underhållsstöd studiemedel för-ochsamtom

i vissmögenhet omfattning 26 §. Som betraktas intenämntsovan
barnpension skattepliktig inkomst till den del inteden överstigersom
garantibeloppet månad, dvs. tolftedel 40 basbeloppet%per en av av

avliden förälder. Bampension överstiger garantibeloppdettaper som
betraktas emellertid sådan inkomst tjänst enligt 34§som av som
kommunalskattelagen och 25 § lagen underhållsstöd påverkarom
underhållsstödets storlek.

I det betänkande låg till förgrund den lagen under-som nya om
hållsstöd, Underhållsbidrag och bidragsförskott 1995:26, före-SOU
slogs inkomstprövning bl.a. boförälderns dvs. den föräl-även moten
der barnet bor hos efter separation inkomster. förslagDettasom en
intogs emellertid inte i den riksdagen lagen,sedermera antagnaav
eftersom fann det endast liten boföräldrarattman var en grupp som

såhar höga inkomster påverkadessa skulle underhållsstödet. Sta-att
utgifter skulle därför inte minska marginellt. Dessutomtens änannat

underhållsstödet såbestämt detär skall halva normalbe-att motsvara
loppet för barn barnbidraget. Det menade rimligtutöverett är, man,

barn till särlevande föräldrar sådantäven tillförsäkras bidrag.att ett
Boföräldem regelmässigt för motsvarande del barnetssvarar en av
försörjning och ofta betydligt Därtill vårdnadshavarekommer attmer.
med goda och medelgoda inkomster fårvid inkomstökning oftaen
lägre bostadsbidrag och höjda avgifter för barnomsorg. Marginalef-
fektema för dessa föräldrar således redan i ochdag be-är stora en
hovsprövning skulle förstärka dem. Dessutom innebär behovspröv-en
ning administrativ kostnad. Mot denna bakgrund fann regeringenen
inte tillräckliga skäl föreligga för föreslå behovsprövningatt en av
underhållsstödet boförälderns inkomster, och riksdagen anslöt sigmot
till denna bedömning.

Även det gäller fönnåner tillnär efterlevande barn sig degör nu
redovisade skälen Någongällande. inkomstprövning barnpensionav

den efterlevande förälderns inkomster såledesbör inte ske. Barn-mot
pensionsdelen skall ersättning för kostnadenden delenses som en av
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för barnet typiskt löpt på den avlidne. Det kan fogmed kon-settsom
efterlevande förälderstateras att precis boföräldem oftasten som

står för minst lika kostnad för barnet i fallde barnet boendestor ären
hos den efterlevande föräldern.

Däremot barns inkomster, inte heltatt ett äranser egna som av
obetydlig storlek, bör påverka det garantibelopp förstatensom svarar
på motsvarande detsätt nuvarande underhållsstödet i visssom om-
fattning påverkas bamets inkomster. På detta stärkersättav egna man

banden mellanän underhållsstödet och bampensioneringen. Enmer
sådan inkomstprövning kommer innebära grundskyddet i formatt att

underhållsstöd efter avliden förälder helt bortreducerat vidav ären
inkomster överstigande 76 000 kr år eller, underhållsstödper om

efter båda föräldrarna, vid inkomsterutges överstigande 105 000 kr
år. Det kan goda grunder barn, har in-per antas att ett som egna

komster uppgående till de angivna beloppen, också har barn-nu en
pension i inkomstrelaterad.är stort Redan i de fallsett den avlid-som

har genomsnittligt pensionsunderlagett överstiger 2,5 basbe-ne som
lopp kommer bampensionen helt inkomstrelaterad. dessaI fallatt vara
skall naturligtvis ingen inkomstprövning ske, eftersom ingen del av
bampensionen underhållsstöd.utgörs Som kommer framgå ned-av att

i avsnittet internationella konsekvenser torde sådanan ävenom en
inkomstprövning grundskyddet i barnpensioneringen faktorav vara en

kan föranleda detta grundskydd inte skallatt inom EU.som exporteras
Slutligen har sådan lösning vissa,även mindre, statsfinansi-änen om
ella fördelar.

I detta sammanhang bör Utredningennämnas för översynatt av
inkomstbegreppet inom bidrags- och socialförsäkringssystemen IBIS
i sitt betänkande Förmån efter inkomst SOU 1997:85 föreslagit ett
avskaffande inkomstprövningen underhållsstödet barnetsav motav

inkomster. Motiven till detta förslag har varit den inkomst-egna att
prövning vållarsker alltför administrativa bekym-som numera stora

Den medför dessutom endast marginella besparingar utbetala-mer.
de underhållsstöd. Utredningen hade påuppmärksammatsäven detatt

uppståkan situationer där barn vid tidpunkten för behovspröv-som
ningen objektivt i behov underhållsstödär inte kansett stödav ges

följd reglerna behovsprövning utifrån årstidigare in-som en av om
komster eller taxerad inkomst. Denna eftersläpningsproblematik kan
således innebära barn inte berättigat underhållsstödtillatt ett är under

år på grund barn hadeett inkomster årunder tidigareattav ettsamma
sådan omfattning leder till underhållsstödet helt bortre-ärav attsom

ducerat barnetäven för ansökningsåret någrainte längre harom egna
inkomster. IBIS har i stället för dagens inkomstprövningsmodell före-
slagit möjlighet införs beakta barnetsatt aktuella inkomst- ochatten
förmögenhetsförhållanden med stöd bestämmelse för-av en som ger
säkringskassan möjlighet eller underhållsstödetvägra i desättaatt ner
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förrnö-ellerpå sina inkomst-grundbarnetuppenbartfall det är att av
remissbehand-förslagdet.genhetsförhållanden inte behöver Detta är

ochOm näri Socialdepartementet.för närvarandeberedsochlat en
emellertid oklart.bli aktuellförändring kan är

formibarnpensioneringeninomfunnit grundskyddetVi har att av
be-med deenlighetibör utformasunderhållsstöd för närvarande

till barn tillunderhållsstödförnärvarande gällerförstämmelser som
förslagIBIS:smedändring i enlighetföräldrar. Omsärlevande en

inkomstprövningsreglerdessautformningmedeller görs avannan
får ånyoföräldrar, övervägastill särlevandesåvitt gäller bam om en

underhålls-inkomstprövningenbeträffandeändringmotsvarande av
påkallad.efterlevande barntillstödet är

underhålls-inkomstprövning skall skeföreslår därförVi att aven
i dag gäl-motsvarandebarnets inkomster sättstödet mot somegna

särlevandeunderhållsstöd tilltill baminkomstprövningförler av
föräldrar.

dag, barn-ipåi skall,föreslagits avsnitt 9.5.3 sättSom samma som
betraktasinteunderhållsstöd efterlevande barntillochpension som

beloppnivån understigerinkomst till den delskattepliktig motsva-ett
månad.173 krgrundskyddsnivå föreslagits, dvs. lrande den persom
för detgällamotsvarandeavlidit skallbåda föräldrarbarnetsOm

påkallad ihärvidlaggnmdskyddsbeloppet. ändringEndubbla är
förmenande alltidvårtskall enligtbeloppkommunalskattelagen. Detta

bestårdeltill vissfrån beloppetskattundantaget oavsett avomvara
heltellerpensioninkomstrelateradvissgrundskydd, till del avav

inte hellerföljaktligenskallinkomstrelaterad pension. Detta belopp
underhållsstödetskall skeinkomstprövningvid denbeaktas avsom

inkomster.barnetsmot egna
skall be-från vadundantagandesådant generelltGenom ett som

barnpensionundgår denskattepliktig inkomsttraktas att sommansom
efterföljandevidviss omfattning,grundskyddet ireduceratredan en

reducerarytterligareinkomsterbarnetsinkomstprövning mot egna
beloppochsådan dubbelreduceringgrundskyddet. En ett sammaav

undvikas.rimlig därföroch börintekan anses

Lagteknisk samordning9.5.5

med under-föreslå beträffandevi valtsamordning ettDen attsom
grundskydd församordnatföräldrartill särlevandehållsstöd till barn

försörjningsgaran-grundläggandeinnebär denbarnpensioneringen att
detlagireglerasefterlevande barn kommertin för att somsamma

lagenföreslagnaunderhållsstödet och inte i dennuvarande omav oss
samordning harsådansyftena medefterlevandepension. Ett enav

grundläggandemellan detöverensstämmelseåterskapa denvarit att
ii dagskydddetbarn ochtill efterlevandeskydd gessomsom ges
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form underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar tidigare bi-av
dragsförskottet tillkom vid det reformarbete föregick desom som
förändringar trädde i kraft den januaril 1990. Ytterligare ettsom
syfte med denna konstruktion har varit nå-tillse barn,att att som av

anledning från bådaeller sina föräldrar, skallsepareratsgon en av
tillförsäkras visst minsta frånbelopp samhällets sida. Vi har i dettaett
hänseende velat undvika de fall underkompensationöver-av som som
enligt nuvarande bestämmelser kan uppstå. sådanEn lösning densom

föreslagna har administrativaäven och fördelar.lagtekniskaav oss
Med denna utformning grundskyddet inom barnpensioneringenav

vi funnithar detäven angeläget låta regelsystemet för underhålls-att
efterlevandestöd till bam i första hand följa reglersamma som nu
underhållsstödetgäller för till barn till särlevande föräldrar. Detta kan

i vissa enstaka fall leda till skillnader i förhållande till regelsystemet
inkomstrelateradför barnpension och till vad gäller beträffan-som nu

de folkpension formi barnpension. Bl.a. finns vissa mindre skill-av
nader i detta hänseende beträffande förutsättningarna för tillrätt un-
derhållsstöd respektive barnpension för tid efter det barnet har fylltatt

år. sådana18 l fall upphör till underhållsstöd ingårrätten barnetom
äktenskap eller bedriver deltidsstudier, något påverkarinte rättensom
till barnpension. Ytterligare diskrepenser underhållsstödetmellan till
efterlevande barn och barnpension finns beträffande vissa regler om
utbetalning de olika förrnånema. Av dessa kan under-nämnasav att
hållsstöd till barn till särlevande föräldrar inte kan utbetalas för längre
tid tillbaka månad frånän ansökningsmånaden. tidMotsvarandeen
för barnpension enligtär nuvarande bestämmelser, föreslårvisom
överförda oförändrade till anpassad inkomstgrundad bampensione-en

två år frånring, ansökningsmånaden. Vidare finns vissa skillnader
underhållsstödmellan respektive barnpension såvitt fråganavser om

såioch fall sådan förmån,när med hänsyn till beloppets storlek,en
bortfaller. Beträffande våra förslag i dessa hänseenden hänvisas till
författningskornmentarema i kapitel 17.

9.6 Internationella påaspekter förslagen

Våra förslag innebär inkomstgrundad barnpension iatt ett anpassat
efterlevandepensionssystem skall beräknas på grundval den avlid-av

efterlevandepensionsunderlag. Detta underlag detsamma förärnes
barnpension, omställningspension och särskild efterlevandepension
och beräknatär grundval den avlidnes faktiska och beräknadeav
inkomster under hela den tid generellt kan för-settsom anses vara

ålder.värvsaktiv
pi Enligt nuvarande regler barnpension inom tilläggspensione-utges

ringen grundval den avlidnes beräknade tilläggspension. För rättav
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oreducerad tilläggspension årtill krävs med intjänade ATP-poäng.30
år sådanaVid färre antal med tilläggspensionenreduceraspoäng pro-

efterlevandepension inomportionellt. När det gäller inkomstrelaterad
efterlevandepensionssystemet någondet anpassade kommer motsva-

30-delsberäkning vi föresla-rande inte behövas. underlagDetatt som
git ligga till inkomstgrundad efterle-skall grund för beräkningen av
vandepension livsinkomstbaserat och innebärpensionsunderlagär ett
således pensionens beroende hurstorlek med automatik äratt av
många års inkomster ligger till för beräkningen. Bampen-grundsom

har på påsion beräknats grundval skall,detta underlagsom sammaav
gäller för tilläggspension enligt betalasdagens regler,sätt utsom oav-

i världen barnet bosatt.ärsett var
Det grundläggande skyddet enligtinom bampensioneringen skall

vårt förslag konstruerat så, barn förälderförloratatt ettvara som en
underhållsstödblir berättigat till barn tillmed beloppsamma som

särlevande föräldrar. sådantEtt underhållsstöd skall avräknas krona
för krona den inkomstrelaterade efterlevandepension svenskmot -
eller utländsk barnet berättigat tilltill. I förarbetena lagenärsom om-
underhållsstöd prop. 1995/95:208 framhållits orimliga ihar det att

enligt tidigarebarn, gällande efter föräl-regler bidragsförskott, enom
stådöd kundeders ekonomiskt stöd i de situationer där denutan av-

lidne föräldern inte varit bosatt i Sverige. anledning inför-dennaAv
des möjlighet för erhålladessa barn underhållsstöd efterävenatten

Någotförälders död. någonkrav föräldern skall ha haftatten an-
knytning till Sverige uppställs inte för barnets till oavkortaträtt un-
derhållsstöd i dessa situationer.

bakgrundMot vad har vi, redovisats i det fö-sagtsav som nu som
regående, funnit anledning bibehålladet finns skälövervägaatt attom

anknytningsregelden för närvarande gäller för till oavkortadrättsom
frånbarnpension folkpensioneringen. gäller i dagMed de regler som

kan barn till månadsärlevande föräldrar 173 kr iuppbära 1ett per
underhållsstöd betydligt lägre bidrags-belopp för det fall denettmen
skyldige föräldern sedan avlider, be-denne haft viss endastom men
gränsad anknytning till ifråga-Sverige. sådanEn konsekvens har

Vi har vidare påpekat den risk för överkompensation kansatt. som
uppstå falli dag i de där barnpension lagstift-enligt utländskutges en

fallning. dessa kan underhållsstödI alltjämt vid sidan denutges av
utländska barnpensionen. föreslårGenom kanden lösning visom
dessa konsekvenser undvikas.

föranlederHärutöver förslaget för situa-vissa övervägandenäven
dåtioner barnet bosatt utomlandsutomlands eller bosätter sig sedanär

underhållsstöd har beviljats. Om barnet svensk medborgare ochär
flyttar till land utanför EU/EES nuvarande reglergäller enligtett att
folkpension utbetalas i förhållanderelevant till denantal 30-delar i
avlidne förälderns intjänade ATP-poäng. Vidare utbetalas alltid



SOU 1998:120 Förmåner till efterlevande barn 341

tilläggspension i form barnpension barnet bosatt.av är Ioavsett var
dessa situationer kommer våramed förslag underhållsstöd inte att

Inkomstgrundadutges. barnpension kommer emellertid alltid att ut-
betalas vari världen barnetoavsett bosatt.är

Om barnet i stället flyttar till EU/EES-land måsteett hänsynannat
till reglerna i EG-förordningentas 1408/71. Som inämnts avsnitt 5.2

faller förmåner till efterlevande barn inom tillämpningsområdet för
EG-förordningens 1408/71 regler. Om det efterlevande barnet flyttar
till medlemslandett annat och den avlidne föräldern varit omfattad av
enbart svensk lagstiftning, skall emellertid barnpension alltjämt utbe-
talas enligt svenska regler. Detta innebär enligt nuvarande regler om
folkpension och tilläggspension barnet kommer iatt situationsamma

barnet flyttat till landsom utanförom ett EU/EES, dvs. tilläggspen-
sion tillsammansexporteras med BO-delsberäknad folkpension under
förutsättning barnet svenskatt är medborgare. 40-delsberäknad folk-
pension i form barnpension kommer alltså iav denna situation inte att
betalas påut sätt folkpension i formsamma omställningspen-som av
sion och särskild efterlevandepension. Skälet härtill barnpensionär att
enligt förordningen 1408/71 inte följer bestämmelser för pension utan
i stället betraktas farniljeförrnån, varförsom andra beräkningsreg-en
ler tillämpas. Förordningen innehåller emellertid inte några regler om
exportskyldighet familjeförmåner den avlidneav varit omfattadom av
endast medlemslandsett lagstiftning jfr 10 i förordningen.art. Vad
de beskrivna reglerna kan få för konsekvensernu för tillrätten under-
hållsstöd kommer behandlas iatt det följande.

Om det i stället förhåller så,sig barnet bosatt iatt är Sverige och
den avlidne varit omfattad lagstiftningen i flera EU/EES-länderav
gäller särskilda regler för beräkning barnpension i förordningenav
1408/71. Dessa regler skall tillämpas i stället för de nationella regler-

Reglerna innebär förmånna. att skall beräknas utgångs-meden som
frånpunkt pensionsbeloppet eller beroendeär försäkringsperioder-av

längd skall beräknas detnas s.k. teoretiska beloppet enligt artikelsom
46.2 i EG-förordningen. Detta betyder pensionen skall beräknasatt

alla försäkringsperiodersom om den avlidne fullgjort enligt lag-som
stiftningen i de EU/EES-länder han eller hon har omfattatssom av
hade fullgjorts i Sverige. Denna pension erhåller barnet dock endast
så länge det bosattär här i landet. Om och barnet flyttarnär till ett

land, det detannat är bosättningslandet harnya barnpen-att utgesom
sion beräknad under förutsättningsätt,samma den avlidneatt om-
fattats lagstiftningen också i detta land.av Det tidigare bosättnings-
landet kan emellertid i vissa fall komma få tillägg tillatt denutge ett
barnpension utbetalas det bosättningslandet.som sådantEttav nya
fall då deär sammanlagda farniljeförrnånerna i det bosättnings-nya
landet lägreär deän i det tidigare landet.var
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EG-berörsförhållandet innebär barnbeskrivnaDet att avsomnu
stöd dessamedmångai fall i dag kommerreglerförordningens att av
från folkpen-barnpensionhögreoreducerad elleruppbäraregler en

täcks EG-intetill förälderbarnsioneringen än ett avsomen
situationsådanibarnpensionenberorförordningen. Detta att en

barnpension utbeta-högreteoretiska beloppet. Dennadetskall utgöra
Om barnetSverige.så ibarnet bosattemellertid endast längelas är

det inte,få följdtillEG-förordningenland kantillflyttar attannatett
till bampen-pensionsförmåner, föreliggerfråga andra rätti omsom
Sverigeibosättningstidföräldernsmotsvarande den avlidnesion utan

eller i fall reduceras.barnpensionen helt dras in vartatt
föregående skall grund-föreslagit i detlösning videnMed som

underhålls-förregleras inombampensioneringeninomskyddet ramen
haftavlidneanknytning denvilkeninte beroendestödet och göras av

ha tillSverige skalliTanken alla barn bor rättSverige.till är att som
Fråganbåda föräldrar.förlorat eller sinaskydd de ärom en avsamma

EG-rättsligtsärskilt ii internationellt ochställer sigdettahur ettett
perspektiv.

underhållsstöd uttaladetillpropositionen med förslag lagenI om
bidragsförskottet,underhållsstödet,regeringen sättatt samma som

tillämpningsområdet för förord-förmån inte faller inomär somen
EEGförordningeniomfattas reglernaningen 1408/71 utan nrav

behöverunderhållsstöd inte1612/68. konsekvens häravEn är att ex-
därtill.medgeri siginte den nationella lagstiftningen rättporteras om

underhållsstödnationella lagstiftningenregel i den sägerEn attsom
alltsåansågs kunnai Sverigeendast till barn bosattaärutges som

särskilt krav förkanupprätthållas inom EU/EES. Däremotäven ett
Sverige undermåste iha vistatsbarnetutländska medborgare attom

upprätthållasunderhållsstöd inteinträdertillviss tid innan rätt
regler. Dettaförordningenslikabehandlingsprincipen enligtgrund av

reglernagällandesåvittockså detydliggjorts i lagtextenhar avser nu
underhållsstöd.om

i enlighetkonstruerasgmndskyddet inom bampensioneringenOm
hävdasföregående skulle kunnaföreslagit i avsnittvadmed att

till särle-underhållsstöd till barnförmåndenna sättsamma som-
förordningenutanförförmån fallervande föräldrar är en som-

förmånsocialFönnånen skulle emellertid betraktas1408/71. ensom
allakräver1612/68, vilkenför förordningenfaller inom attramensom

något med-iså de bosattabehandlas lika längeEU-medborgare är
borbarnetUnderhållsstöd inte betalasskulle däremotlemsland. ut om

flyttar utomlands.eller senare
grund-underhållsstödsåemellertid ocksåkanDet att somvara

förmån tillbetraktabampensioneringenskydd inom är att som en
i lagförmånen reglerasoch det därförefterlevande att -trots att omen

förordningentillämpningsområdet förunderhållsstöd faller inom-
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1408/71. Förrnånen dåutgör tillägg till den inkomstrelateradeett
bampensionen. Den kommer prövas barnetsatt Övriga inkomstermot
och den kommer inte finansierasatt avgifter se kapitel 15.genom
Mot denna bakgrund skulle förmånen kunna betraktas sådansom en
förmån i 4.2a i förordningensom art.avses 1408/71 se härom i av-
snitt 5.2. Förmånen bör då kunna förtecknas i bilaga 2 till förord-a
ningen och skulle enligt 10a undantagenart. från exportskyldig-vara
het.

Enligt vår uppfattning torde det visserligen inte orimligt attvara
hävda underhållstödatt för efterlevande barn skall behandlas sam-

sätt underhållsstöd i övrigtma som och därmed falla utanföranses
tillämpningsområdet för förordningen 1408/71. Vi emellertid attanser
det ligger tillnärmare hands i dettaatt avseende, den lagtekniskatrots
lösningen, betrakta underhållsstödet till efterlevande barn delsom en

bampensioneringen och alltsåav fömiån till efterlevande,som en
varför underhållsstödet i denna fårdel falla under tillämpnings-anses
området för förordningen 1408/71. I förhandlingar inom EU på den
sociala trygghetens område bör det, med hänsyn till förmånens ka-
raktär, med framgång kunna hävdas den skall förtecknasatt enligt
bilaga 2 till förordningen 1408/71.a En bestämmelse innebär attsom
grundskyddet betalas endast så länge barnet bosattär i Sverige skulle
därigenom kunna upprätthållas iäven förhållande till andra länder
inom EU/EES.
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Förmåner10 till efterlevandevuxna

10.1 Inledning

våraAv direktiv framgår bl. syftet vårtmed arbete skallatta. attvara
analysera det nuvarande regelsystemet för efterlevandepension samt att

de nuvarande efterlevandepensionsförmânema till det refonne-anpassa
ålderspensionssystemet.rade Däremot i direktivenpoängteras rättenatt

till förmånerde finns i dagens bör ligga fast refor-systemsom samt att
ålders-merade och efterlevandepensionssystem, liksom i dag, bör sam-

verka med varandra. Det innebär således bl.a. det iävenatt ett anpassat
för efterlevandepensioneringsystem bör finnas barnpension, omställ-

ningspension och särskild efterlevandepension.
I detta kapitel behandlar den pensionsberättigade personkretsen

frågan i månäven vad de villkorsamt i dag uppställs för tillrättom som
efterlevandepension till skall överföras till förett anpassatvuxna system
efterlevandepension. Därutöver diskuterar vi under vilken tidsperiod

de förmånema,olika dvs. inledande omställningspension, förlängdsom
omställningspension och särskild efterlevandepension, bör utbetalas. Vi

fråganäven det för dentar särskilda efterlevandepensionen, förupp om
fall sådandet skall finnas kvar i efterlevandepensionssystem,en ett nytt

bör införas åldersgränsnedre för vid vilken tidpunkt särskild efterle-en
vandepension tidigast skall kunna beviljas.

utgångspunktEn för till efterlevandepensionrätt till bör iävenvuxna
framtiden sådan skall föreligga endast i situationeratt där detvara gene-
rellt kan förutsättas föreliggasett särskilt behov därav. Syftet med dessa
förmåner bör vidare alltjämt kompensation för de direktaattvara ge
följderna dödsfall under viss tidsperiod,ett beroendeärav en som av
hur behovet allmäntstort kan för i olikarent sägassett vara personer
familjesituationer. I detta avseende vi, vilket framgått vårabl.a.anser av
allmänna överväganden i kapitel detta behov allmäntatt ärrent sett

den efterlevandestörre vårdnadenhar år.bam under 18 Vidareom om
det huvudsakligaär syftet med efterlevandepensioner till efterle-vuxna

vande enligt vårt förrnenande den efterlevande inte skall behövaatt
vidkännas alltför standardsänkning under viss omställningstidstoren en
efter makens död. Omställningspensionen, den särskilda ef-ävenmen
terlevandepensionen, bör därför i första hand inkomstrelateradvara en
fömiån. Som redovisat vårai allmänna våröverväganden uppfatt-är
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ning efterlevande och kvinnor i förvärvsaktiv ålder måstei regelmänatt
ha möjlighet försörja sig själva inkomster för-att egetanses genom av

värvsarbete eller ersättningar sådanaträder i stället för in-genom som
komster. Efterlevandepensionen till bör därför inte denvuxna somses
efterlevandes enda inkomst i stället kompletterande in-utan som en
komst.

För inte efterlevandepensionen skall lågbli alltför i de fall där denatt
avlidne bidragit till familjens försörjning för-sätt änannat genom
värvsinkornster eller haft låga sådanaendast bör det, sättsamma som
enligt nuvarande finnas grundskydd inom efterlevandepen-system, ett
sioneringen. Detta grundskydd i dag folkpension i formutgörs av av

huvudfönnån,dels dels pensionstillskott. Detta grundskydd utformatär
så det, i fall tillsammans med reglerna för bostadstillägg tillatt vart
pensionärer och det särskilda grundavdraget, skall möjligt för-attvara

påsörja sig det. Vi grundskydd inom efterlevandepensione-att ettanser
ringen fortsättningsvis inte skall ha till syfte grundläggan-utgöraatt en
de försörjning det skall syfta endast till kompletterandeutan att att ge en
inkomst för den efterlevande.

10.2 Personkretsen

10.2.1 Nuvarande regler och bakgrund

Efterlevandepension i form omställningspension, sådanförlängdav
särskild efterlevandepension i dag till efterlevandesamt make,utges

inte uppnått års65 ålder och stadigvarande sammanbodde medsom som
sin make vid dennes död, den efterlevande antingen vid dödsfalletom
stadigvarande sammanbodde med barn år,under tolv stod undersom
vårdnad makarna eller endera ocksådem, eller oavbrutet hadeav av
samrnanbott med maken under tid minst årfem fram till tidpunk-en av

för dödsfallet. Med efterlevande frågamake likställsten i tillrättom
ornställningspension och särskild efterlevandepension den utan attsom,

gift, stadigvarande sammanbodde med icke gift eller kvin-vara en man
vid dennes död och tidigare har varit gift med eller har eller harna som

dåhaft eller väntade bam med denne. För dessa gäller i övrigt samma
krav för till efterlevandepensionrätt för gifta, vårdnaddvs. barnsom om
eller minst årsfem stadigvarande sammanboende. till särskildFör rätt
efterlevandepension förutsätts dessutom efterlevandesden möjlighetatt

bereda sig inkomst arbete nedsatt minst fjär-att medäregetgenom en
dedel alltsedan makens död.

Före reformeringen på efterlevandepensionsområdet år 1990 gällde
olika regler inom folk- och tilläggspensioneringen beroende deom
försäkrade varit gifta eller inte. Dessa bestämmelser lever kvar för de
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kvinnor uppbär eller nybeviljas änkepension enligt Övergångsbe-som
stämmelsema. Enligt dessa bestämmelser kan efterlevandepension till

änka från folkpensioneringen, förutom i fall dåutges de den avlidneen
och den efterlevande gifta med varandra vid dödsfallet, i fallävenvar
då kvinna såsomsammanbott ogift med icke gift under för-en en man,
utsättning och kvinnan tidigareatt varit gifta med varandra ellermannen
har eller har haft barn tillsammans. Dessutom uppställs krav påett att
detta sammanboende skall ha varit stadigvarande karaktär. Den tidav
under vilken kvinnan och oavbrutet sammanbott fram till tid-mannen
punkten för dödsfallet likställs sådanai fall med tid varunder äkten-ett
skap bestått. För till övergångsvisrätt utgiven frånänkepension
tilläggspensioneringen fordras emellertid äktenskap se avsnitt 2.4.4.

Även ålders- och förtidspensioneringen påverkas civilstånd ochav
samlevnadsförhållanden såtillvida folkpensionen med lägreatt utges
belopp till gift försäkrad till ensamståendeän pensionstagare.en en
Härvid likställs gift pensionstagare, stadigvarande åtskildlever frånsom
sin make, med ogift pensionsberättigad, inte särskilda skäl föranle-om
der bedömning. Med gift pensionstagare ålikställs andra sidanannan
pensionsberättigad stadigvarande någonsammanbor med gift ellersom
icke gift med vilken den pensionsberättigade har varit gift eller har
eller har haft barn tillsammans. Dessa regler, alltså det möjligtgörsom

i vissa fall bortse från det faktiskaatt civilståndet, årinfördes 1946 och
fick sin nuvarande utformning år 1960. Syftet med dem undvikaattvar

sammanbottatt makar Vigda skulle fåpersoner som utan attsom vara
högre pensionavsevärt de varitän gifta för förhindraävensamtom att

två pensionsberättigadeatt makar skulle kunna arrangerad äk-genom
tenskapsskillnad bereda sig högre pension tidigare.än

Enligt lagen 1994:1117 registrerat partnerskap likställsom personer
låtit registrera sitt partnerskap enligt den lagen med makarsom enligt

äktenskapsbalken. Detta innebär således registrerade i dagatt partners
enligt huvudregeln i AFL har till efterlevandepensionrätt de stadig-om
varande sammanbodde med varandra vid den död densamtenes om
efterlevande vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med barn un-

år,der tolv stod vårdnadunder den ellersom partnern,av ena om sam-
manboendet mellan pågått under minst fem årpartnema omedelbart
före dödsfallet.

Enligt den likställighetsregel för närvarande gäller likställs så-som
lunda med efterlevande make bl.a. denäven gift,utan attsom, vara
stadigvarande sammanbott med icke gift eller kvinna vid dennesen man
död och Äventidigare varit gift med denne. med hjälpsom dennaav
likställighetsregel kan den sammanbott med könsom annan av samma
lämna till efterlevandepensionrätt efter sig i de fall dessa tidigare ingått
registrerat partnerskap med varandra och detta blivit upplöst,senare om
de därefter återupptagit sammanboendet med varandra.
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Personkretsen i efterlevandepensionssystem10.2.2 ett anpassat

Vårt förpensionsberättigade skallförslag: Den personkretsen vuxna
efterlevande densamma regler.enligt nuvarandevara som

efterlevandepensionsornrådetreform träddesamband med denI som
år vissa för-i kraft 1990 beslutades icke gifta sammanboende underatt

hållanden frågaskulle likställas till omställ-med makar i rättom
både folk-ningspension och särskild efterlevandepension såvitt gäller

såledesNågotoch tilläggspensioneringen. föreliggerkrav äktenskap
efterlevandeförmåner,inte längre för till omställningspension,bl.a.rätt

från tilläggspensioneringen. änkepension enligtFör dem nybeviljassom
övergångsreglema finns dock fortfarande äktenskap förkvar kravet

fråntill änkepension tilläggspensioneringen.rätt
reformarbetetUnder under vilka krav1980-talet diskuterades som

borde ställas samboförhållande sådant kvalificeraför skulleett att ett
förmånerför till från efterlevandepensioneringen. I dettarätt samman-

måste sådanthang poängterades avgränsningen bestämmas sättatt ett
den regel aktuell kontrollera förblir administrativt lättäratt attsom

dem fatta frågan. frågahar beslut i Det borde dessutomattsom vara om
sådantsamlevnad stadigvarande slag i sig likvärdig medären av som

utgångspunktäktenskap. Med detta den likstäl-konstrueradesett som
lighetsregel alltjämt gäller inom efterlevandepensioneringen.som

Vi förändringarde beträffande trädde ipersonkretsenattanser som
årkraft 1990 och grunderna för dessa bärkraft underalltjämt ävenäger

sarnhällsförhållanden rådade råderi dag kan förväntasochsom som
Någonframöver. anledning föreslå förändringar de nuvarandeatt av

såvittreglerna den föreliggerpensionsberättigade personkretsenavser
vårtdärför enligt förmenande föreslår därför omställ-inte. Vi att

ningspension och särskild efterlevandepension tillerkännas,skall kunna
förutom makar stadigvarande varandra fram tillsammanbott medsom
tidpunkten för dödsfallet, under liknansammanbottäven personer som

förhållandende ha varit gifta förutsättningar gäl-under deutan att som
frånler i dag härför. För övergångsvistill utgiven änkepensionrätt

tilläggspensioneringen skall fortsättningsvis krävas äktenskap seäven
kapitel ll.

10.3 Omställningspension

10.3.1 Inledning

Utgångspunkten förmånerför utformningen i formekonomiska avav
efterlevandepension till efterlevande enligt gällandeliksombör,vuxna
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regler, huvudsakligen förmånema skall lämna tillfälligtatt bi-vara ett
stånd till den efterlevande eller kvinnan så denne skall kun-attmannen

komma de särskilda svårigheteröver till följd den förändradena som av
familjesituationen i regel uppkommer tid efter dödsfallet.närmasten
Denna omställningsperiod kan långolika för olika I devara personer.
fall den efterlevande haräven för barn har tidigareatt ta ansvar man

den period under vilken denansett att efterlevande skall berättigadvara
till efterlevandepension efter den avlidne bör längre eljest. Den-änvara

uppfattning delar vi.na
Sedan den januaril 1997 utbetalas omställningspension under endast

månader till alla efterlevande uppfyllt förutsättningarnasex vuxna som
härför, dvs. till efterlevande make, eller därmed likställd intesom
uppnått 65 års ålder och stadigvarande sammanbodde sinmedsom ma-
ke vid dennes död. Dessutom fordras den efterlevande antingen vidatt
dödsfallet stadigvarande sarnrnanbodde med bam år,under 12 stodsom

vårdnadunder makarna eller endera dem, ocksåeller oavbrutetav av
hade sammanbott med maken under tid minst fem år fram tillen av
tidpunkten för dödsfallet.

Emellertid har efterlevande i vissa fall till förlängdrättvuxna om-
ställningspension efter denna inledande sexmånadersperiod, nämligen

den efterlevande har vårdnaden och stadigvarandeom sammanborom
med bam årunder 12 vid dödsfallet stadigvarande vistades isom ma-
kamas hem. Den förlängda omställningspensionen utbetalas till dess det

hemmavarande barnet fylleryngsta år.12 Om den efterlevande har
hemmavarande barn vid dödsfallet äldre år,12 föreliggerär änsom
däremot inte tillrätt omställningspension sedan den inledande sexmå-
nadersperioden gått till ända.

Som har konstaterat i våra allmänna överväganden attanser en
tid månader alltförär kort omställningstid för i principom allasex en
efterlevande, särskilt i de fall den efterlevande har förmen svarat om-
vårdnaden och haft för hemmavarande bam. Vi lägger därföransvaret
fram förslag till förändringar såvitt den tid under vilken den ef-avser
terlevande skall berättigad till inledande omställningspension. Vivara
föreslår förändringaräven såvitt den förlängda ornställningspen-avser
sionen så denna förmånsätt enligt vårtatt förslag skall under vissa

förutsättningarnärmare kunna utbetalas under begränsad tid efteren
den inledande perioden i andra falläven vad gäller i dagän sesom
avsnitt 103.2.

Enligt nuvarande regler efterlevandepension i formutges bl.a.av
omställningspension och särskild efterlevandepension från såväl folk-

tilläggspensioneringen. Folkpensioneringen står härvidsom utöver att-
kompensation för det första basbeloppets inkomster förge grund-ett-

läggande skydd till efterlevande efter avlidna haft ingen ellersom en-
dast mycket låg pensionsgrundande inkomst medan tilläggspensione-
ringen för kompensation för den standardsänkning inträf-svarar en som
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fat till följd dödsfallet. Till detta kommer särskilda Skattereglerde iav
form särskilt grundavdrag för pensionärer kommer ävenav som vuxna
efterlevande berättigade till efterlevandepension till godo.ärsom

våraredovisat iSom allmänna våröverväganden uppfattningär att
efterlevande och kvinnor ålder måstei yrkesaktiv i regel hamän anses
möjlighet erhålla tryggad ekonomisk ställning inkomsteratt en genom

förvärvsarbete. Omställningspensionen och den särskilda ef-egetav
terlevandepensionen bör därför huvudsakligen komplette-ses som en
rande inkomst viss andel den inkomststandard denutgörsom en av som
avlidne bidragit frammed till dödsfallstidpunkten kunde förväntasoch
ha bidragit framtidenmed i dödsfallet inträffat.inte hade Omom om-
ställningspensionen skulle inkomstrelateradenbart skulle dettavara
emellertid innebära efterlevande till avlidna bidragit till famil-att som
jens försörjning förvärvsinkomster eller haftsätt änannat genom

lågaendast mycket sådana inkomster, kommer ställas heltatt utan
efterskydd dödsfall. sådanEn konsekvens enligt vårt förrnenandeärett

inte acceptabel. Som kommer framgå avsnitt 103.4 vi detatt av anser
angeläget efterlevande med hemmavarande barn under viss angi-att en

ålder skall kunna erhålla visst frångrundskydd efterlevandepen-ettven
ocksåsioneringen i de fall någotden efterlevande inte efterlämnat eller

lågtendast efterlevandepensionsunderlag. förhindraFörett att att pen-
sionen blir högre efter viss tids uppbärande, i samband med denatten
inledande omställningsperioden går vårttill förme-ända, det enligtär
nande lämpligt den inkomstrelaterade Omställningspensionenävenatt

den inledandeunder perioden kompletteras med grundskydd i de fallett
den efterlevande har bidragit till familjens försörjning huvudsakligen

förvärvsarbete.sätt än Vi därför det iannat ävenatt ettgenom anser
efterlevandepensionssystem bör finnas grundläggandeanpassat ett

skydd för efterlevande sådanai situationer. grundskydd börDetta
emellertid, inkomstrelateradeden delen,sättsamma som ses som en
kompletterande inkomst och inte garanti för grundläggandesom en en
försörjning.

10.3.2 Utbetalningsperioder för omställningspension

Inledande omställningspension

Vårt förslag: Rätten till inledande omställningspension skall avse en
tid månader12 frånräknat tidpunkten sådanför dödsfallet. Rätt tillav
omställningspension skall tillkomma efterlevande vid dödsfalletsom
stadigvarande sammanbodde år,med barn under 18 stod undersom
vårdnad makarna eller endera dem, eller oavbrutet hadeav av som
sammanbott med maken under tid år framminst fem till tid-en av

förpunkten dödsfallet.
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Som konstaterats har efterlevande enligtovan nuvarande regler rätten
till omställningspension i månader i de fall den efterlevande intesex
stadigvarande sammanbor med bam under år.12 vårEnligt uppfattning

detta i de allraär flesta fall alltför kort tid för hinna sigen att anpassa
sådantill förändring familjesituationenen dödsfall innebär.av ettsom

En förlust familjemedlem medför inteav sällanen denvuxen efter-att
levande tvingas byta bostad med alla de kostnader detta medför.som
Har den efterlevande dessutom hemmavarande barn kan detta medföra
byte även skola Också förändring den efterlevandesav m.m. en av ar-
betssituation kan bli aktuell. Exempelvis kan det i vissa situationer vara

eller mindre oundgängligen påkallat för denmer efterlevande minskaatt
sin arbetstid under viss begränsad period efter dödsfallet, särskilten om
den efterlevande Ärhar vårdnaden bam. dessa barn år12 eller äldreom

i dag inte någonutges omställningspension efter de inledande må-sex
nadema.

förarbetenaI till den reforrnerade efterlevandepensioneringen SOU
1987:55 sid. 215 och 1987/88:171 sid. 101 ff beträf-prop. angavs
fande den inledande omställningsperiodens längd denna period, föratt

pensionen skulle kunnaatt reellt stöd för den efterlevandeettge att
ekonomin, bostads- och arbetsförhållandenanpassa till denm.m. nya

Åsituationen, inte bör alltför kort. andra sidan anfördesvara att pen
sionsrätten inte heller borde utsträckas alltför långt i tiden, eftersom
meningen med pensionen den skallär att ekonomisktutgöra tillskottett
under övergångsperiod. Anknytningen tillen dödsfallet och dess följder
blir givetvis allt mindre längre tid förflyter därefter. Med dessasom
utgångspunkter föreslogs och beslutades inledande omställningspen-att
sion skulle under tid år.utges etten av

Längden den tid under vilken inledandeav omställningspension kan
ändrades medutges verkan fr.o.m. den januari1 1997 besparingsskälav

från år till månader.ett Det skulle kunna förefalla mindresex lämpligt
redan efter såatt kort tid gått sedan föreslådess återgången tillsom en

den tidigare gällande tidsperioden. Emellertid har funnit det äratt
möjligt inom de finansiellaatt haft arbeta utifrån ochramar attsom

bakgrund de förslagmot i övrigt vi redovisar i dettaav betänkandesom
lägga fram förslag medför den efterlevande kansom att längreges en
omställningstid för med ekonomiskt frånatt stöd samhället ställa sittom
liv efter de förändrade förhållanden dödsfallet innebär. Detta tordesom
för många efterlevande inte låta sig i daggöras under den enligt vår
mening alltför korta tid under vilken omställningspension utbetalas till
efterlevande hemmavarandeutan bam eller med hemmavarande barn

12 fyllda.är Av nämnda skäl harsom funnit det angeläget före-att
slå förlängning den inledandeen ornställningsperioden år.tillav ett
Som kommer framgå nedan föreslåratt dock kostnadshänsyn attav
grundskydd inte alltid skall kunna utbetalas under hela denna inledande
omställningsperiod.
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be-omställningspension förlängd tid kommertill underRätten att
före-bl.a.följande. Våra förslag i innebärhandlas i det den delen att

viss tidslår omställningspension skall kunna under utöveratt utges en
ettårsperioden hemmavarandeden efterlevande harden inledande när

påverkar kriteri-år. sådaninte fyllt förändringbarn har 18 En ävensom
Förlängd ornställ-till inledande omställningspension.för rättenerna

förutsättningarna förningspension kan nämligen utbetalas endast om
Eftersom i detomställningspension för handen.till inledande ärrätt

föreslår kunnaförlängd omställningspension skallföljande utgesatt
år ornställningspen-efterunder tid det till inledanderättenett atten av

i de fall hemmavarande barnsion har upphört den efterlevande har un-
år, måste den inledandeder 18 motsvarande utvidgning förgöras om-

således omställningspension underställningsperioden. Detta innebär att
då efterle-inledande perioden fall denden skall kunna i deävenutges

vid dödsfallet under 18vande stadigvarande sarmnanboende med bam
vårdnadår, under dem,stod makarna eller endera även omsom av av

efterlevande inte uppfyller samrnanbott oavbrutetden kravet haatt
år ålders-avlidne i fem före motsvarandemed den dödsfallet. dagI är

år, under vilkenför barnet 12 vilket med den tidgräns överensstämmer
föreslagnaförlängd omställningspension denkan utbetalas. Utan nu

utvidgningen de för till omställ-grundläggande kriterierna rättav
uppståningspension skulle den efterlevandeden situationen kunna att

få till förlängd däremot inte tillskulle omställningspensionrätt men
omställningspension dödsfallet.under tiden efternärmast

Sammanfattningsvis föreslår således inledande ornställ-att
månader dödsfallet. Rätt tillningspension skall under tolv efterutges

dödsfallet stadig-sådan pension skall tillkomma efterlevande, vidsom
år, vid dödsfallet stodvarande sammanbodde med barn under 18 som

dåvårdnad oavbrutetmakarna ellerunder eller endera dem,av somav
årfem fram tillmed minsthade sammanbott maken under tiden av

tidpunkten för dödsfallet.

Förlängd omställningspension

Vårt vårdnaden stadigvarandeförslag: Efterlevande ochharsom om
sammanbor med barn år, dödsfallet stadigvarandeunder 18 vidsom

omställningspensionvistades i makarnas hem, skall ha till förlängdrätt
år omställningspen-tid inledandeunder efter det tillrättenett attaven

hemmavarande barnetsion har upphört, dock längst till dess det yngsta
år.fyllt 18

efterlevande omställningspen-skall dock alltid till förlängdEn ha rätt
så vårdnaden stadigvarandesion länge den efterlevande ochhar om

åtta stadigvarandesarmnanbor med barn år, dödsfalletunder vidsom
vistades i makarnas hem.
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Vuxna efterlevande har i dag till förlängdrätt omställningspension i de
fall de uppfyller kraven för till inledanderätt omställningspension och
dessutom har vårdnaden och stadigvarande sammanbor med barnom

år,under 12 vid dödsfallet stadigvarande vistadessom i makamas hem.
Det bakomliggande skälet till denna regel är, tidigare,nämntssom att en
efterlevande förälder med eller flera små barnett typiskt behöversett
längre tid för sig ochatt ställa sig till de förhållandenanpassa om nya

dödsfallet innebär de månaderänsom tidigare år den inle-sex ett som
dande ornställningspensionen möjlighet till. Därför finns i dagger rätt
till förlängd omställningspension till dess det barnet fyller år.12yngsta

De nuvarande reglerna innebär således samhällets stöd föratt en
efterlevande har vårdnaden barnsom har fyllt år12 ochom som som
därmed berättigadär endast till inledande omställningspension, upphör
redan efter månader. Som föreslårsex denangetts inledandeovan att
omställningsperioden skall förlängas till år. Visserligen har barnen,ett

de barn också till den avlidne,om tillvar barnpensionrätt efter denne.
Vi emellertid det härutöveranser befogatatt är med ytterligare förstärkt
skydd för efterlevande Äveni denna situation.en vuxen dödsfallettom
alltid innebär svår omställning för den efterlevande,en måste sådanen
omställning för efterlevande med tonårsbam gåren i grund- ellersom
gymnasieskola i de allra flesta fall förenat med större ornställ-vara
ningsproblem och kostnader förän efterlevande barn eller meden utan
bara sådana.vuxna

Av detta skäl föreslår förändring tillrätten omställningspen-en av
sion så sådansätt pension i vissaatt fall skall kunna underutges en
tid ytterligare år efter detettav till inledanderättenatt omställningspen-
sion har upphört. Vårt förslag innebär denna skall tillkommaatt rätt
efterlevande med hemmavarande barn under år.18 För efterlevande i
denna kategori skall alltså vårtmed förslag omställningspension kunna

underutges sammanlagt två år efter tidpunkten för dödsfallet. Omställ-
ningspension efter den inledandeutges ettårsperiodensom skall dock
utbetalas längst till dess det barnet, vidyngsta dödsfallet stadigva-som
rande vistades i makarnas hem, fyller år.18

För efterlevande med bam i förskoleåldem bör det emellertid alltjämt
finnas möjlighet till skydd under längreett tid än sammanlagt två år.
Enligt de nuvarande reglerna utbetalas förlängd omställningspension
alltid tills det barnet har fylltyngsta år.12 Bakgrunden till denna ål-
dersgräns barnetär därefteratt har ha bättre förutsättningaransetts att
klara sig själv Åldersgränsenregelbundenutan tillsynmer av annan.
kan emellertid enligt vår uppfattning diskuteras. Det principiella skälet
bakom förlängd omställningspension är, nämnts beredasom attovan,
den efterlevande föräldern ekonomisk möjlighet barnetatt ge samma

och omvårdnad föreomsorg dödsfallet. Den förlängdasom omställ-
ningspensionen kan därför betraktas komplement till detett regel-som
system föräldraratt praktisksom ochavser ekonomisk möjlighetge att

SOU2 1998:20
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handarbetstid förminska sinavstå från förvärvsarbete eller taatt om
barn.

förälder1995:584 har rättföräldraledighetslagenEnligt att varaen
vård barnnormal tid förfjärdedeldeltidsledig under att ta somomen av

skolår. Tillfälligförstasittåtta inte avslutatfyllt ellerinteännu som
sjukdommedvård sambandför idäremotföräldrapenning utges m.m.

åldersgränssistnämndaår. Motivet för dennainte fyllt tolvbarn somav
sjuk-med barnetsi ochfaller bortden bamtillsynersättaatt somvar

"år.12nämligen barnSkolbarnomsorgendom. t.o.m.avser
liggerefterlevandepensioneringennuvarandei denTyngdpunkten

skallingår möjligheteroch häripå tillgodose barnets intresse attatt
och till-tryggadbarnetför den efterlevande uppväxtfinnas att enge

Denföräldern.efterlevandemeningsfull med denfälle till samvaroen
kom-alltså betraktasomställningspensionen kanförlängda ettsom

praktisk ochförälderntill det regelsystemplement attsom avser ge
minska sinavstå från ellerförvärvsarbeteekonomisk möjlighet att

viharSom redovisatsarbetstid för hand barn. ansettatt ta ovanom
efterlevandeförskyddetförstärka det ekonomiskaangelägetdet att

år.åldrarna 12-18 Des-tonårsbam,vårdnaden dvs. barn ihar omsom
denomställningspensionhar i dag ingen till utöverefterlevande rättsa

viekonomiskasexmånadersperioden. Med deinledande somramar
före-utifrån funnits möjlighetemellertid intearbeta har dethaft attatt

omfattatillomställningspensionslå utvidgning tillrätten attaven
samtidigtdetsistnämnda efterlevande görsdennaäven attutangrupp
har vinågot följd häravbegränsning i avseende. Till stannatannaten

omställ-förlängdåldersgränsen tillden förför anknyta rättövreatt
arbetstid försinförkortatill den förälder harningspension rätt attatten

omställningspensionförlängdvård innebärabarn. Detta skulle attta om
hemmavarande barnså efterlevande föräldern harlänge denutges som

tillbegränsningåtta år. visserligenfyllt Det betyder rätteninte aven
tolvårsgräns,förhållandeomställningspension i till dagensförlängd men
efterlevande medsåvittföreslår gällersamtidigt vi viss förlängningen

åldern mellan 8iEfterlevande har bamhemmavarande barn.äldre som
omställningspensionår vårt såledeshar med förslag tilloch 18 rätt un-

två vårtår förslagsammanlagt efter dödsfallet. Genomder garanteras
stöd iår ekonomisktsåledes 18alla efterlevande har barn undersom

två år.omställningspension minstform underav
harvåra efterlevandeSammanfattningsvis förslaginnebär att som
år,18barn undervårdnaden medoch stadigvarande sammanborom

haskallhem,vid dödsfallet stadigvarande vistades i makarnas rättsom
inledandeefter detomställningspension under tidtill attetten av

till dess detlängstomställningspension utbetalas, dockupphört att
i makarnasvistadesvid dödsfallet stadigvarandebarnet,yngsta som

tillår. haefterlevande emellertid alltidhem, fyllt 18 En skall rätt om-
vårdnads-så ochställningspension länge han eller hon enligt samma
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sammanboendekriterier har hemmavarande barn inte har åttafylltsom
ar.

l0.3.3 Beräkning inkomstrelaterad omställningspensionav

Vårt förslag: Inkomstrelaterad omställningspension skall medutges
55 % den avlidnes på visst beräknadesättav efterlevandepensionsun-
derlag. Denna nivå skall densamma barnpensionvara oavsett om
samtidigt efter den avlidneutges eller inte.

I dag omställningspensionutges från folkpensioneringen med för år
räknat 90 % det minskade prisbasbeloppet. Därutöverav kan den ef-
terlevande berättigad till pensionstillskottvara maximalt 61,5 %om

basbelopp. Pensionstillskottetav samma avräknas emellertid krona för
krona den omställningspensionmot utbetalas från tilläggspensione-som
ringen. Omställningspension från tilläggspensioneringen medutges
20 % den avlidnes ålderspension ellerav beräknade förtidspension i de
fall barnpensionäven utbetalas efter den avlidne. I fall, dvs. i deannat

någrafall pensionsberättigade barn till den avlidne inte finns, utges
omställningspensionen med 40 % underlag. Enligt riks-av samma
dagsbeslut kommer det minskade basbeloppet successivt avveck-att
las. Beslutet innebär basbeloppet för åratt 1999 kommer minskasatt
enbart med procentenhet. För år 2000 kommer någonen minskning av
basbeloppet inte ske huvudöveratt taget.

Som harnärmare redovisat i våra allmänna överväganden i kapitel
7 det huvudsakligaatt syftetanser med Omställningspension såväl-under den inledande perioden under den förlängda den ef-ärsom att-terlevande maken under viss omställningstid efter dödsfallet inteen
skall behöva vidkännas alltför kraftig standardsänkning. Omställ-en
ningspension skall därför enligt vår uppfattning i första hand rela-vara
terad till den avlidnes inkomstförhållanden. Det bör emellertid, som

tidigare,närrmt härutöver finnas grundläggande såett skydd efterle-att
vande till avlidna inte haft några förvärvsinkomstersom eller endast
haft mycket låga sådana inte skall ställas helt skydd efter döds-utan ett
fall. Behovet sådant grundläggandeett skyddav sig särskiltgör tydligt
gällande under den inledande omställningstiden då den efterlevande kan
ha specielltett behovstort täcka olika merkostnaderatt kanav som
uppstå i samband med dödsfallet, hur den avlidnes inkomstför-oavsett
hållanden varit. I avsnitt 10.3.4. redogör för hurnärmare vi attanser

sådant grundskyddett skall utfonnat och under vilken tid det börvara
kunna utbetalas.

Omställningspension från tilläggspensioneringen beskri-utges, som
vits tidigare, enligt gällande regler med 20 % den avlidnesav egenpen-
sion, för det fall barnpension efter den avlidne samtidigt utbetalas, och

med 40 % därav. Härutöverannars utbetalas folkpension i form av om-



1998:120SOUefterlevandetill356 Förmåner vuxna

kronaförkronaavräknaspensionstillskottställningspension jämte som
innebärpensionstillskottetKonstruktionentilläggspensionen. attmot av

medfrån tilläggspensioneringenomställningspension utges ensom
storlekpensionenspåverkar samladedenkompensationsgrad 20 %om

för den15-årsregeln i ATPtillämpningmedelpoängen vidförst avom
avlidne haftdenförutsättningeller under5 högreavlidne är poäng att

omställningspensionenår intjänade ATP-poäng. Ommedminst 30
inkomstrelatera-denkompensationsgrad 40 %utbetalas med om geren

avlidne hardenemellertid tidigare: redanpensionen utslagde enom
nettoberäkning-däri tabell 10.1,minst 2,5 semedelpoäng för ATP om
genomsnittligalandetför helagjorts med användning denavarna

den efterle-förutsätts31,66 % och där detkommunalskattesatsen att
andra pensionsinkomster.inte harvande

tilläggspensioneringenfrån folk- och10.1 OmställningspensionTabell
beaktandeefterberäknadenuvarande regler. Nettobeloppenenligt är av

beräkningen°/o. Vid31,66grundavdrag med skattesatssärskilt och omen
angiv-Beloppenår 1998 ärprisbasbeloppet fördet minskade använts.har

månadbeloppi perna

OmställningspensionOmställningspensionMedelpension-
40 %medför med 20 %denpoäng utgesutges

/bruttobrutto /avlidne nettonetto
4504/45044504/45040
4504/45044504/45041

/ 4 5044 504504 / 4 5041,5 4
4504/45044504/45042

504504 / 4504 42,5 4 504 / 4
4816/46384504/45043

808172 / 454 504 / 4 5043,5
5529/49774504/45044

146886 / 554 504 / 4 5044,5
6243/53164504/45045

5 4886 599 /637 / 5495,5 4 4
660956/ 56816 / 6386 4 4

7313/58296,5 4994/4721

beträffandevåra och förslagövervägandeni kapitel 8 redovisatVi har
efterlevandepensioninkomstrelateradvilket viunderlagdet attanser

skallVårt livsinkomstavlidnesförslag innebär denskall beräknas. att
omställ-såväl barnpensionförtill grund beräkningenläggas somav

skall skeBeräkningenefterlevandepension.ningspension och särskild
ålderspen-reformeradepensionsrätt i detgrundval den avlidnesav

beräknadpensionsrätti fallvissasionssystemet ävensamt en
från dödsfalletframtida inkomster för tidengrundval t.0.m.antagnaav
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året före det då den avlidne skulle ha fyllt år. På65 grundval dessaav
uppgifter beräknas, efter de principer beskrivits inärmare kapitelsom

efterlevandepensionsunderlagdet kommer ligga till grund förattsom
den fortsatta beräkningen.

Omställningspension i form tilläggspension enligt de gällan-ärav nu
de reglerna beroende mångahur år med ATP-poäng den avlidneav som
faktiskt hade tjänat eller kan tillgodoräknas enligt medsystemet anta-
gandepoängberäkning. För till oavkortadrätt tilläggspension krävs att
den avlidne tillgodoräknas minst år30 med faktiska och poäng.antagna
I fall reduceras pensionenannat med motsvarande antal 30-delar som

det årantal saknasmot till 30.svarar När det gäller den inkom-som upp
strelaterade delen omställningspensionen i efterlevande-av ett anpassat
pensionssystem kommer det inte finnas behov någonatt motsvarandeav
regel. Livsinkomstprincipen, ligger till grund för pensionsberäk-som
ningen i det reformerade ålderspensionssystemet, kommer i sig med-att
föra färre år med pensionsgnindandeatt inkomster automatiskt reduce-

den försäkrades pensionsbehållning och därmedrar storlekenäven
omställningspensionen.

Vid bedörrmingen hur del efterlevandepensionsunderlagetstorav av
inkomstrelaterad omställningspensionsom skall måsteen beak-utgöra

den inkomstrelateradetas att pensionen i det reforrnerade ålderspen-
sionssystemet skall beräknas förvärvsinkomster från första kronan.
Detta innebär alltså, till skillnad från vad gäller enligt dagenssom reg-
ler, kompensationsgradatt kommer gälla för årsinkomstersamma att
såväl underöver basbelopp. Det förhållandetett folkpensionsom iatt
form efterlevandepension i dag högre kompensationav för detger en
första basbeloppets inkomster 90 % det minskade basbeloppet börav
därför beaktas vid bedörrmingen vilken kompensationsgrad skallav som
väljas för beräkning inkomstgrundad omställningspension. Samtidigtav
bör hänsyn till hur högt grundskyddtas skall finnas och hur dettasom
skall utformas.närmare I detta sammanhang måste beaktasäven att
pensionsförrnånerna i efterlevandepensionssystem,ett enligtanpassat
vad vi föreslår i avsnitt lO.3.4, kommer beskattadeatt motsva-vara
rande förvärvsinkomstersätt beskattas i Någotdag. särskiltsom grun-
davdrag för pensionärer kommer således enligt vad föreslårvi inte att
finnas i framtida efterlevandepensionssystemett och inte heller för
ålderspension eller förtidspension.

Vi har bakgrund de förutsättningarmot beskrivits över-av som ovan
ochvägt olika nivåerprövat för inkomstrelaterad omställningspen-en

sion. Under vårt arbete har haft utgångspunkt i möjligasteattsom
mån försöka konstrueraatt i huvudsakett brut-system som ger samma
toutfall dagens regler. Ett omfattande beräkningsarbete föregåttharsom
de förslag slutligen för. Under detta arbete harstannat beräk-som
ningar olika tänkbara modeller genomförts såväldär brutto-av som
nettoutfall beaktats.
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kom-gjorde beräkningar beträffande därUnder arbetet systemett
motsvarandeför det första basbeloppetspensationen inkomster, sätt

förhållande till resterandei dagens skulle förhöjd isystem, varasom
Emellertid olämpligt hainkomster. fann det skulle attattsnart vara

folk-många liknar dagensberäkningsunderlag i avseendenkvar ett som
pensionering samtidigt i efter harmonieraövriga delar strävar attsom

någon sådanreforrnerade ålderspensionssystemet,med det därreglerna
finns. detmotsvarighet inte Vidare kunde vi tidigt konstatera att var

ålderspen-svårigheterförenat med betydande reforrnerademed detatt
utformning försöka isionssystemets konstruktion och administrativa att

frånårsinkomster andraefterhand det första basbeloppets denseparera
år. betydandeavlidnes inkomster olika minst skulle detta förorsakaInte

administrativa komplikationer registeruppbygg-och särskilda krav
Till följd härav övergick tidigt försöka finna lämpligtnad. till ettatt

med enhetlig kompensationsgrad för hela inkomsten. Medsystem en
till dagens förhöjda kompensation första basbeloppetshänsyn för det

stårinkomster det klart då måste nuvarandedet ske höjningatt aven
kompensationsgrader för omställningspension. Valet kompensa-av

ocksåtionsgrad emellertid i utformningenhög grad beroendeär avav
vårdet grundskydd enligt till den inkomst-uppfattning bör finnassom

grundade omställningspensionen.
Våra bedömningenberäkningar har denna fram tillbakgrund lettmot

kompensationsgrad efterlevandepensionsunderlaget55 %att en om av
vårautfall bäst strävanden skapamedstämmer överens attettger som

totalt dvs. tillsammans grundskyddet, imedett system sett,som ger
förutsättninghuvudsak bruttoutfall dagens regler under attsamma som

nivåavlidnes beräknade ålders-den eller förtidspension är samma
föreslagna Detta fram-det efterlevandepensionsunderlaget.osssom av

går tabell 10.2 redovisas i avsnitt Tabellen103.4. ävenav som ger un-
jämförelse omställningspensionderlag för mellan inkomstgrundaden

vårt förslag kolumn enligtenligt 4 och omställningspension nuvarande
från folk- och tilläggspensioneringen 2 och 3. Detregler kolumnerna

emellertid i detta framhållas egentligen intebör sammanhang det äratt
anspråkmöjligt jämföra utfallet enligt medde olikaatt systemen

någon exakthet eftersom tilläggspensionunderlaget för beräkning av
efterlevandepensionsunderlag föreslår skall ligga tilloch det visom

grund för beräkningen i olika förutsätt-byggerett anpassat system
ningar. under deI ATP-systemet det de genomsnittliga inkomsternaär

åren ligger reforrne-15 bästa till grund för beräkningen, medan detsom
rade bygger livsinkomstunderlag och beroendeärsystemet ett av
både den demografiska i samhällseko-utvecklingen och förändringarna

någon våranornin. i mån få utfalletFör kunna uppfattningatt om aven
utgått frånförslag jämfört med det emellertidnuvarande har visystemet

ålders-efterlevandepensionsunderlag beräknadedenett motsvararsom
frånförtidspensioneneller i beräknats denATP-systemet sedan denna
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första kronans inkomster. Detta uttrycks i tabellen efterlevande-attsom
pensionsunderlaget detsammaär ATP-underlaget sedan tilläggsom
gjorts med ATP-poäng.en

Av tabellen kan utläsas inkomstgrundad omställningspensionatt en
55 % efterlevandepensionsunderlaget bruttobeloppom av ger som

medöverensstämmer dagens folk- och tilläggspension på %-nivån40
underlaget baserat 6är ATP-poäng eller däröver. Vidom motsva-en

jämförelserande med dagens 20 %-nivå inkomstgrundad omställ-ger
ningspension enligt vårt förslag högre bruttobelopp i dag under-än om
laget baseras 3,5 ATP-poäng eller mer.

Enligt dagens regler omställningspensionensär storlek beroende av
huruvida den avlidne efterlämnar också bam berättigat till barn-ärsom
pension efter honom eller henne. såOm falletär omställningspen-utges
sion med 20 % den avlidnes tilläggspension och med 40 %.av annars
Frågan sådanär differentiering bör finnas i reformeratom ävenen ett
system.

Bakom den nuvarande skillnaden i kompensationsgrad låg önskemå-
let hänsyn till deatt sammanlagdata tilläggspensionsförrnånerom som
skulle kunna efter ochutges avliden. ansågsDet inte rimligten samma

efterlevandepension skulle kunnaatt utbetalas med beloppett som
högre densammantaget än egenpension den avlidne skulle havar som

varit berättigad till eller faktiskt uppbar i anslutning till dödsfallet. För
begränsning de sammanlagdaatt efterlevandepensionsförrnånernaen av

inte skulle begränsa för bampensionerutrymmet alltför mycket besluta-
des omställningspension skulleatt med lägre belopp barnpen-utges om
sion till eller flera barn samtidigtett utges.

Det kan fortsättningsvisäven finnas skäl för samspel nivå-mellanett
för de olika former efterlevandepension kanerna efterav utgessom en

och Frågan storleken omställningspensionsamma person. ochom
barnpension kan därför inte bedömas helt oberoende varandra. Dettaav
behöver emellertid inte innebära krav nivåerolika för omställ-ett
ningspensionen beroende barnpension samtidigt eller inte.utgesom
Om bam förlorar sina biologiskaett föräldrar finns inom bampen-en av
sioneringen försörjningsgaranti vårtenligt förslag kommeren attsom
uppgå till 1 173 kr månad. Detta garantiär lärrmas förper samma som
barn till föräldrar inte längre lever tillsammans.som

bamEtt förlorar Styvförälder har alltså underhållsstö-som en genom
det försörjningsgaranti i förhållande till sin särlevande biologis-samma

förälderka bam förlorarett biologisk förälder vårtmedsom som en
förslag får det underhållsstöd skall folkpension igenom ersättasom
form barnpension. Enligt dagens fårregler den efterlevandeav maken
emellertid omställningspension med 20 % den avlidne makenom var
barnets biologiska förälder och barnpension utbetalas till barnet men
med 40 % den avlidne maken barnets Styvförälder och inte självom var

någothade pensionsberättigat barn. Den efterlevande maken torde
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bådaemellertid i situationema likai behov kunnaattstortvara av av-
tid för med barnet. Det skulle till och med kunna hävdassätta samvaro

detta behov den avlidne maken varit barnets biologiskaär större näratt
förälder, eftersom den dåefterlevande ofta kan iensam omsorgenvara

bamet.om
Konsekvenserna differentierad nivå ifrågasättasvidare förkanav en

dåfall gift avlider och efterlämnar fallet makei det ochen person ena
styvbarn dvs. den efterlevande makens i det andra falletbam ochett

hämtöver bam inte den avlidneäven bott tillsammans medett eget som
och dennes familj. I det första fallet tillomställningspension denutges
efterlevande maken med 40 % eftersom bampension inte tillutges
styvbamet. I det andra fallet blir omställningspensionen bara 20 %,
eftersom barnpension till det barn inte bor tillsammans medutges som
den efterlevande. Omställningsproblemen för den efterlevande maken
och behovet tillbringa tid med det tordebarnet emellertidattav egna

lika bådai fallen.storavara
föreslår såledesVi omställningspension skall med enhet-att utges en

lig kompensationsgrad 55 % sådandet samtidigt medoavsettom om
pension barnpension efter den avlidne.utges

En höjning nivån för omställningspension samtidigtutgesav som
med barnpension skulle i viss påverkautsträckning kunna sättannat

för bampensionerna. Bakgrunden till detta den begräns-utrymmet är
ningsregel i dag gäller och innebär den samlade efterlevan-attsom som

fråndepensionen tilläggspensioneringen efter fåravliden inte över-en
stiga den avlidnes framräknade egenpension. Folkpensionsdelen utbe
talas emellertid med belopp mångahur efterlevandeoavsettsamma som

avlidneden efterlämnar. Frågan då begränsningsregeln skallär om
överföras i princip oförändrad till Den anpassadeett anpassat system.
efterlevandepensioneringen kommer, i likhet med vad gäller enligtsom
dagens regler, ha ålderspensioneringensamband med bl.a. såvittatt
gäller det beräkningsunderlag används. Efterlevandepensionering-som

skall emellertid finansieras friståendesjälvständigt och försäk-ären en
ring, varför den inte beloppsmässigt ålderspen-behöver begränsas av
sionens storlek. Mot denna bakgrund, och redovisats inärmaresom
avsnitt 9.4.3, har föreslagit begränsningsregel i det anpassadeatt en

för efterlevandepension skall endast barnpensioner. Om-systemet avse
ställningspension till den efterlevande alltsåmaken skall inte bero-vara

mångaende hur barn berättigade till bampension efter denärav som
avlidne. Bampensionen kommer därför inte bli avhängig vilkenatt av
kompensationsgrad väljs för ornställningspensionen. begräns-Ensom
ningsregel skall däremot enligt vårt förslag inomgälla barnpensione-

på såringen barnpensionsätt sammanlagt skall kunna medatt utges
högst 80 % den avlidnes efterlevandepensionsunderlag i de fallav om-
ställningspension eller särskild efterlevandepension samtidigt utbetalas.
Detta det bampensioneringen i dagmotsvarar utrymme närsom ges
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omställningspension samtidigt utbetalas och leder till utfallet enligtatt
de föreslagna reglerna blir i huvudsak detsamma dagens bestäm-som
melser i de situationer där den avlidne efterlämnarger ochen vuxen
fyra bam eller fler se vidare i avsnitt 9.4.3. I andra fall skall bampen-
sionema kunna hela den avlidnes efterlevandepensionsunderlagta i
anspråk.

föreslårVi således inkomstrelaterad omställningspensionatt såväl-
under den inledande omställningsperioden under den förlängdasom -skall uppgå till 55 % den avlidnes beräknade efterlevandepensions-av
underlag. Vi föreslår vidare denna nivå skall densammaatt oavsettvara

barnpension samtidigt efter den avlidne eller inte.om utges

10.3.4 Grundskydd

Vårt förslag: Efterlevandepension i form omställningspension ochav
särskild efterlevandepension skall i form grundskyddutges ettav en-

igarantipension de situationer där den avlidne inte haft pensions--
grundande inkomster eller haft endast låga sådana.

Denna garantipension skall, liksom övrig efterlevandepension, be-
skattas på förvärsvinkomstersätt beskattas i dag,samma dvs.som
något särskilt grundavdrag för pensionärer SGA skall inte finnas i

framtida efterlevandepensionssystem.ett
Efterlevande berättigadeär till omställningspension ellersom sär-

skild efterlevandepension skall inte därutöver kunna erhålla bostads-
tillägg till pensionärer BTP till den pensionen.

Det huvudsakliga syftet med omställningspension enligt vårär uppfatt-
ning den efterlevandeatt maken inte skall behöva vidkännas alltfören

standardsänkning understor viss omställningstid efter elleren mannens
hustruns död. Som redovisat i avsnitt 10.3.3 därför skyd-attanser
det i första hand bör relaterat till den avlidnes inkomster ellervara

förväntade sådana, dvs. visssnarare utgöra andel den standarden av
den avlidne skulle ha bidragit med dödsfalletsom inte hade inträf-om

fat. Som framhålls vårai direktiv efterlevandepensionenutgör med
dagens förvärvsmönster i regel kompletterande inkomst änen snarare
den efterlevandes enda inkomst. Detta medför, det i direkti-sägssom

det inte finns likaatt vägande skäl förven, tungt grundskydd inomett
för efterlevandepensionssystemett anpassatramen inom det refor-som

merade ålderspensionssystemet.
Frågan emellertidär även arbete förvärvsarbeteän skallannatom

kunna grunda till efterlevandepension,rätt dvs. det i situationer därom
den avlidne arbetat i hemmet eller andra anledningar inte någrahaftav
pensionsgrundande inkomster, finns behov ekonomiskt skydd förettav
den efterlevande under omställningsperiod. Om omställningspensio-en

skulle heltgöras inkomstrelaterad, skullenen detta innebära efterle-att
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vande till avlidna bidragit till familjens försörjning sätt änannatsom
förvärvsinkomster eller haft lågaendast sådana kommer stäl-genom att

las helt ersättning i händelse dödsfall. framhållitSomutan iettav
våra allmänna överväganden i kapitel 7 detta inte rim-ärattanser en
lig konsekvens. Det bör vårenligt uppfattning finnas visst ekono-ett
miskt skydd under begränsad tidsperiod efter dödsfall när-en ett av en
stående dennes pensionsunderlag. återkommerVi i det följandeoavsett
till frågan långhur denna tidsperiod börom vara.

Vidare det enligt vår uppfattningär rimligt det i fall deatt som nu
finnsaktuella ekonomiskt skydd för den efterlevandeett under tidäven

då förlängd omställningspension utbetalas. Syftet med omställningspen-
sionen för efterlevande vårdnadenhar hemmavarande små barnsom om
ansågs vid införandet de nuvarande bestämmelserna dessaav attvara ge
efterlevande ekonomiskt tillskott förett kunna minska sinatt t.ex. ar-
betstid i syfte hand bamen. För förälderatt ta i detta syfte heltattom en
skulle kunna avstå från förvärvsarbete under viss tid krävdes atten om-
ställningspensionen utbetalades nivå kunde täcka den efterle-en som
vandes försörjning. Mot denna bakgrund kom omställningspensionen

bestå dels enhetligt grundbelopp frånatt folkpensioneringen,ett delsav
frånbelopp tilläggspensioneringenett relaterat till den avlid-ärav som

ATP-poäng.nes
Vi föreslår således det iäven anpassad efterlevandepensione-att en

ring skall finnas gmndskydd både under viss tidett efternärmast etten
dödsfall och under tid då förlängd omställningspension Dettautges.
grundskydd bör enligt vår uppfattning konstrueras garantipen-som en
sion.

förhållandetDet i föroch sig det bör finnasatt attanser en garan-
tipension under tid då den efterlevande berättigad till förlängdär om-
ställningspension innebär emellertid inte fullt delar denatt ut upp-
fattning legat till grund för nuvarande konstruktion grundskyd-som av
det i form folkpension I framtida efterlevandepensionssys-ettav m.m.

bör, ocksåsätt uttalats våratem i direktiv, omställningspensio-som
kompletterande inkomst och inte garantinen snarare ses som en som en

för grundläggande försörjning.en
Enligt nuvarande regler efterlevandepensioner,är sättsamma

andra pensionsinkomster, skattefria till nivåviss grundsom upp en
det särskilda gmndavdraget för pensionärer SGA. Pensionärer,av

däribland med efterlevandepension, lågmed pension betalarpersoner
antingen ingen inkomstskatt alls eller skatt lägre denär änen som

löntagare och företagare får betala vid lika hög taxerad in-som egna
komst. Maximalt SGA likaär den folkpension och detstort som pen-
sionstillskott ålderspensionärer.tillutges SGA minskassom succes-
sivt i takt med stigande ATP och andra pensionsinkomster för att en-
ligt års1998 regler helt bortreducerat vid pension förvara en ensam-
stående på 109 000 kr motsvarande 9 månad.100 krnära Pen-ca per
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sionärer med så höga pensionsinkomster SGA ned till nollatt trappas
får i stället göra grundavdrag förvärvsaktiva med lika högsamma som
inkomst.

Enligt riksdagsbeslut ålderspensionerskall i framtiden, till skillnad
från i dag, skattepliktiga förvärvsinkomstersättvara ärsamma som
i dag, någondvs. motsvarighet till SGA skall inte finnas i framtidaett
ålderspensionssystem. Enligt riktlinjer prop. 1997/982111antagna
skall förtidspensioneräven i princip beskattas förvärvsinkomster,som

någotdvs. särskild grundavdrag.utan bl.a.Av denna anledning anser
vi det inte kan komma i frågaatt ha kvar dessa särskilda skattebe-att
stämmelser enbart inom efterlevandepensioneringen, med dess i för-
hållande till ålders- och förtidspensioneringen relativt ringa antal be-
rättigade Vi föreslår således efterlevandepension i formpersoner. att

omställningspension och särskild efterlevandepensionav och även
änkepension, avsnitt 11.9 i efterlevandepensionssys-se ett anpassat

skall beskattas enligttem regler gäller för förvärvsin-samma som
komster.

Ett borttagande SGA innebär emellertid efterlevandepensio-av att
lågamednärer eller medelhöga pensionsinkomster går miste om en

skatteförrnån och därmed vid oförändrad bruttonivå får lägre net-en
topension i dag. En utgångspunktän för har emellertid varit att ettoss
avskaffande SGA inte skall påverka köpkraften marginellt.av änmer

föreslårVi därför inte bara förändrat och för den inledandeett om-
ställningsperioden förhöjt grundskydd i förhållande till i dag utan

förhöjda nivåeräven allmänt beträffande inkomstgrundade efter-sett
levandepensioner till efterlevande.vuxna

En efterlevande kan i dag berättigad till bostadstilläggäven tillvara
pensionärer BTP. I avsnitt 2.5 har vi redovisatnärmare reglerna för
BTP. Som redogjorts för där kan sådant tillägg till denutges ärsom
bosatt i Sverige och har ålderspension fr.o.m. 65 års ålder, för-som
tidspension/sjukbidrag, omställningspension eller särskild efterlevan-
depension från folk- eller tilläggspensioneringen. BTP kan också ut-

till den har änkepension enligt övergångsbestämmelsernages som
eller till den uppbär pension enligt lagstiftning i ingår isom stat som
EU/EES och bosattär i Sverige.

Det högsta möjliga bostadstillägget uppgår fr.o.m. den l januari
1998 till 85 % bostadskostnaden mellan 100 kr och 4 000 krav per
månad, dvs. 3 315 kr. I vissa fall kan särskilt bostadstilläggäven ett

Sådant utbetalas i de fall dåutges. den pensionsberättigades inkomster
efter avdrag för skälig bostadskostnad högst 5 200 kr månadper
understiger skälig levnadsnivå vilken 1,22 basbelopputgöraanses

år för ogift.per
Bostadstilläggets storlek beroendeär den försäkrades årsin-av

komst. Det maximala bostadstillägget 3 315 kr månad heltärom per
bortreducerat först vid inkomster 90 år000 kr be-utöverom ca per
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loppet för folkpension och pensionstillskott, dvs. totalt 146 000 krca
år. Av de utbetalningar i form omställningspension och särskildper av

efterlevandepension gjordes i december 1997 erhöll 206 totaltsom av
4 302 pensionstagare BTP, dvs. Få5 %. dessa har maximaltca av
bostadstillägg. mångaI fall bostadstillägg med reducerat belopputges

grund reglerna inkomstprövning.av om
våraI allmänna överväganden i kapitel har vår7 redovisat påsyn

frågan efterlevande med till omställningspension ellerrätt särskildom
efterlevandepension vid sidan härav skall berättigade tillävenvara

VårBTP. uppfattning omställningspension endastär skallatt utgöra
för den efterlevande kompletterande inkomst dennesänen snarare

grundläggande försörjning. Såväl efterlevandepension till vuxna som
bostadstillägg kan dessutom ha och syfte,sägas nämligenett samma

bidra till för den efterlevande ökad merkostnad föratt boendet viden
den andra makens eller därmed likställds frånfälle. såledesDetta är

skäl talar bibehållandeett möjligheten uppbäramot ettsom attav
bostadstillägg för efterlevande. En efterlevande, berättigadären som
till efterlevandepension, dessutom inteär ål-sättsamma som en
ders- eller förtidspensionär betrakta icke förvärvsaktiv. I fler-att som
talet fall har den efterlevande förvärvsinkomst vid sidan pensio-en av

något inte lika vanligt förekommandeär för ålders- ellernen, som
förtidspensionärer. Av bl.a. denna anledning det, framgåttär som

endast mycket begränsad andel fåtaloch efterlevandeovan, etten som
vid sidan efterlevandepensionen uppbär BTP. Bostadstilläggävenav

såledeshar för efterlevande i praktiken tämligen liten bety-vuxna en
delse ekonomiskt Detta igäller all synnerhet efterlevandesett. med
omställningspension och särskild efterlevandepension.

I detta sammanhang bör beaktas efterlevandeäven med hemma-att
varande barn har tilläven bostadsbidrag till Sådanträtt barnfamiljer.
bidrag utbetalas förmånliga villkor varförBTP, denna bi-änmer
dragsforrn väljs förstai Bådahand. kan visserligen utbetalas samti-
digt; avdrag för bostadsbidraget då emellertid bostadskostna-görs
den innan bostadstillägget räknas fram. Det bör emellertid betonas att

sådant kräver flera beräkningarett olika förmånersystem som av som
syftar till kompensation föratt sak innebär administrativage samma
komplikationer.

Av anförda skäl vi möjligheten för efterlevandeovan att attanser
erhålla bostadstillägg till pensionärer BTP vid sidan efterlevan-av
depension i form omställningspension eller särskild efterlevande-av
pension bör helt avskaffas för framtiden. Vid vårautarbetandet av
förslag till nivåer för den inkomstgrundade delen och till utformning-

grundskyddet till omställningspension och särskild efterlevan-en av
depension har tagit hänsyn till vårtdetta förslag.

I avsnitt 11.9 behandlar fråganvi BTP skall kunna utbetalas vidom
sidan övergångsvis utgiven änkepension.av
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tillGarantipension omställningspension

Vårt förslag: efterlevandeEn skall månadernaunder de första sex av
den inledande omställningstiden år berättigad till garanti-ettom vara
pension. Denna garantipension skall utfyllnad till denutges som en
inkornstrelaterade efterlevandepensionen och viss utländskäven pen-
sion motsvarande slag till nivå motsvarande 2,0 prisbasbe-av upp en
lopp. Rätten till garantipension till omställningspensionen skall vara
beroende den avlidnes anknytning till Sverige.av

En efterlevande berättigad till omställningspension underärsom
förlängd tid skall ha till garantipension uppgårrätt till 1,5 pris-en som
basbelopp. Denna basnivå avräknas krona för krona inkomstrelate-mot
rad omställningspension och viss utländsk pension till 1,15 prisbas-upp
belopp. lnkomstrelaterad omställningspension däröver reducerar garan-
tinivån med 30 %.

Garantipension till förlängd omställningspension skall börja utbetalas
redan vid den tidpunkt då till garantipensionrätten till inledande om-
ställningspension upphör förutsättningar för till förlängdrättom om-
ställningspension föreligger vid denna tidpunkt, månaderefterdvs. sex
från dödsfallet.

framgåttSom vi det i efterlevande-ävenatt ettovan anpassatanser
pensionssystem skall finnas grundläggande skydd i formett av en
garantipension för dem inte berättigade någontill eller endastärsom

lågtill inkomstrelaterad omställningspension. Frågan emellertidären
finnsdet anledning i alla situationer låta sådan garantipensionattom en

utbetalas under hela den inledande omställningsperioden. Det torde när
det gäller efterlevande inte har hemmavarande barn eller endastsom

sådana angeläget åstadkomma den efterlevandemest attvuxna vara att
tillförsäkras tillfredsställande andel den standard den efterle-av som

gåttvande miste till följd dödsfallet. Vi har föreslagit förläng-om av en
ning i förhållande till i dag den tid under vilken inkomstgrundadav
omställningspension skall kunna till efterlevande uppfyller deutges som
grundläggande kraven för sådantill sådanpension. inkom-En helträtt
strelaterad omställningspension skulle emellertid i vissa fall innebära ett

Ävenmycket litet månatligt tillskott. vårt förslag innebär pensio-attom
utbetalas under längre tid tidigare, vår uppfattningdet enligtän ärnen

inte rimligt enbart sådan ordning skall direkt eftergälla redanatt en
dödsfallet. Som oftast omställningsproblemennämnts och deärovan
kostnader förenade härmedär allra direkt efter döds-störstsom ettsom
fall. Det finns därför vårtenligt förmenande frånsärskild anledning att
grundskyddssynpunkt viss tidsperiod efter döds-generösvara mer en
fallet i längre tidsperspektivän och detta den efterlevan-ett oavsett om
de har hemmavarande underåriga barn eller inte.



366 Förmåner till efterlevande SOUvuxna 1998:120

En lösning innebär tillrätt garantipension för alla efterlevandesom
under hela den inledande omställningstiden år naturligtvisettom vore
något ligger tillnära hands och det kunde framståsom angelä-som som

föreslå. sådanEn lösningget att skulle emellertid inte vidareutan rym-
inom den finansiella våra direktivmas Det skulle såi fallram som ger.

krävas garantipensionenatt under den inledande omställningstiden be
stämdes till nivå även hänsyn till de förändradeen utan Skattereg-som,
ler lägger förslag till, skulle betydligtsom lägre i dag. Enänvara
sådan garantipension skulle enligt vår uppfattning inte fylla de syften

ligger bakom tanken gmndskyddsom underett denna tid och skulle
vidare innebära därefteratt berättigade tillär förlängdpersoner som
omställningspension skulle, inte låga garantinivå väljs förom samma
denna tid, kunna få högre omställningspension sedan vissen tid för-en
flutit från dödsfallet, något framstår direkt olämpligt från and-som som

Åsynpunkter. andra sidan skulle förslagra i stället innebärett som en
garantipension rimlig nivå under hela den inledandeen omställning-
sperioden kräva besparingar beträffande de övriga formerna efterle-av
vandepension för kunna genomförasatt någon kostnadsökningutan
inom efterlevandepensionssystemet totalt sådanEn besparingsett.
skulle inte kunna åstadkommas den skulle negativt påverkautan att
storleken på förmåner till efterlevande barn och/eller efterlevande vux-

har vårdnaden hernrnavarandena bam.som om
Mot bakgrund vad har för föreslåav sagtssom stannatnu att att

garantipension skall till samtligautges efterlevande under enbart de
första månaderna den inledandesex omställningsperioden. Därefterav
kommer således omställningspensionen till efterlevande inte ärsom
berättigade till förlängd omställningspension bli helt inkomstrelate-att
rad. För övriga efterlevande, alltså år efter dödsfallet kommerettsom

tillöveratt uppbära förlängdatt omställningspension, kommer
emellertid vårtmed förslag den garantipension föreslås för dennasom
pensionsform kunna utbetalasatt redan efter de första månadernasex
med inledande omställningspension se vidare härom i det följ

Med denna lösning garantipension iatt vissa fall enbart underutges
de första månaderna efter dödsfallet vinnersex den fördelen denattman
garanterade nivån kan sättas relativt högt under den tid då de ekonomis-
ka konsekvenserna dödsfall i de flestaett fallav allraär störst.som
Vidare innebär sådan lösning den nivångaranteradeen kanatt bestäm-

så den brutto överstigeratt dagensmas nivågaranterade och denäven
nivå vi valt föreslå för denatt förlängdasom omställningsperioden.
Med garantipension under enbart de förstaen månaderna eftersex ett
dödsfall i stället för under hela den inledande omställningsperioden
behöver inte omfördela inom efterlevandepensionering-man resurserna

Detta innebär fortsättningsvisen. att även kan utbetala förlängdman
omställningspension och barnpension i huvudsak bibehållen nivå.en
Detta har vi viktigt, eftersomansett efterlevandepensioneringensvara
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huvudsakliga syfte fortsättningsvis tillsebör efterle-även att attvara
ocksåvande bam efter förälders bådas fåeller död skall kunnaen en

tillfredsställande omvårdnad.standard och
Frågan hur garantipension månaderär under dessa skall kon-en sex

och framför nivåallt vilken rimlig tillförsäkrastrueras är att samt-som
liga efterlevande under denna inledande sexmånadersperiod. Vi har i

föregåendedet konstaterat problemen, såväl ekonomiskatt av som av
personlig karaktär, i de allra flesta fall i anslutning tillär störst nära ett

Ävendödsfall. vår utgångspunkt efterlevandepension tillär attom vux-
efterlevande skall betraktas endast kompletterande inkomstna som en

garanti förän den efterlevandes grundläggande försörj-snarare som en
ning det finns särskild anledning underatt generösattanser vara mer
de inledande månaderna för tiden vårdärefter. har enligtDettaänsex
uppfattning avgörande betydelse för nivå påvilken väljeren man ga-
rantipensionen under denna period.

I detta sammanhang bör beaktas efterlevandepensionemaäven att
andra pensionersätt kommer beskattas förvärvsin-samma attsom som

komster. Detta innebär med andra förmånligaord den behandling iatt
skattehänseende möjligheten till det särskilda grundavdraget försom
pensionärer SGA i dag innebär inte kommer finnas kvar iatt ett an-

efterlevandepensionssystem. måste månDetta i viss beaktas vidpassat
utformningen såväl nivån den inkomstrelaterade delen detav som av
grundskydd skall utbetalas under den inledande omställningstiden.som

uppgårI dag omställningspension i form folkpension ochav pen-
sionstillskott, i de fall någon inkomstrelaterad pension inte finns att
tillgå, till 54 000 kr l,515 % det minskade basbeloppet. Dettaca av
belopp helt skattefritt, eftersomär SGA uppgår till motsvarande belopp
under förutsättning den efterlevande inte har pension. Omatt annan
motsvarande i stället hade beskattats vanlig förvärvsin-summa som en
komst hade grundavdraget denna årsinkomst uppgått till 8 700 kr.
Skatten resterande belopp vid kommunalskatt motsvarande denen
för landet genomsnittliga 31,66 % hade i det fallet blivit 14 500om ca
kr och nettobehållningen hade blivit 39 500 förkr i stället i dagsom
54 000 kr. Värdet SGA i det alltsåhär fallet utgått fråndärav att
den efterlevande inte har några andra inkomster sidanvid efterlevan-av
depensionen således 500är 14 kr. För komma iatt net-ca upp samma
toutfall med beskattad efterlevandepension årsbruttobeloppetmåsteen
uppgå till två basbelopp, dvs. 6 månad.000 krca ca per

Vi har för föreslå garantipension till inledandedenstannat att en
omställningspensionen innebär den inkomstrelaterade omställ-attsom
ningspensionen till den del denna understiger två fastställda prisbasbe-

6lopp 000 månadca kr kompletteras utfyllnadsdel tillmedper en upp
Pådetta belopp. detta alla berättigadesätt tillärgaranteras som om-

ställningspension minst 6 000 kr månad under de inledandeca per sex
månaderna.



368 Förmåner till efterlevande SOU 1998: 120vuxna

Vi har valt gäller föratt, sätt ålders-garantipension tillsamma som
pension, knyta beräkningen garantipension till inledande omställ-av
ningspension och till förlängdäven omställningspension, nedan tillse
prisutvecklingen och inte till löneutvecklingen. Garantipensionen skall
alltså beräknas utifrån det för varje gällande prisbasbeloppet. Den
utfyllnad garantipensionen i låga och medelhöga inkomstlägensom ger
kommer härigenom garanti förutgöra den efterlevandesatt köp-atten
kraft konstant i förhållandeär till prisutvecklingen. Det vidare enligtär
vår uppfattning lämpligt värdet garantipension till efterlevande-att
pension och garantipension ålderspensiontill detsamma i förhållandeär
till prisnivån.

Vårt förslag innebär vidare garantipensionen kommer få räknasatt att
årligen. Denna fråga behandlar i avsnitt 10.3.5.närmareom

På motsvarande föreslagitssätt för garantipensionen inom ålders-som
pensioneringen bör garantipensionen till omställningspension reduceras

viss utländsk pension motsvarande karaktär,av för garantipensio-av att
funktion utfyllnad skall kunna fullgöras.nens Med hänsyn härtill börav

utländska pensioner inte utfyllnadskaraldär,är dvs. intesom av som
utfyllnad till inkomstrelateradutges pension,som reducera garanti-en

pensionen motsvarande sätt svensk inkomstrelaterad omställ-som
ningspension. Hur detta förslag ställer sig i internationellt och EG-ett
rättsligt perspektiv kommer utveckla i avsnittatt närmare 12.42.
Förslaget innebär utländskaäven efterlevandepensioneratt motsvarande
den nuvarande svenska folkpensionen kommer reducera garantipen-att
sionen. Däremot bör, nämnts, utländska pensionsbeloppsom nyss som

utfyllnad till lågutgör inkomstrelaterad pension inte beaktas, efter-en
det skulle kunna medföra utfall för efterlevandesom sämre tillett en

delvis bott och arbetat utomlands jämförtperson medsom sist-om
nämnda har vistats endast i Sverige.person

Detta innebär i realiteten pensionsberäkning avseende inkomst-att en
relaterad pension kommer behöva för de inledande måna-görasatt sex
derna endast i de situationer där den avlidne efterlämnar ett genom-
snittligt pensionsunderlag överstiger 6 fastställda prisbasbeloppsom
under förutsättning den avlidne kunnat tillgodoräknas årsatt 40 försäk-
ringstid, avsnitt 10.5 i de fall då förmånen kanse samt bliexport av
aktuell se avsnitt 10.5. Ur administrativ synvinkel har därför sådanen
garantipensionskonstruktion klara fördelar.

sådanEn garantipensionsmodell kommer medföra förhöjdatt en
bruttonivå jämfört med i dag, dvs. föräven dem uppbär omställ-som
ningspension 40 %-nivån. Netto kommer sådan modell medfö-atten

likvärdiga eller i viss mån höjda nivåer jämfört medra dagens 20 %-
nivå. Däremot kan förslaget leda till viss mindre sänkning nettoen av
omställningspensionen beräknad i de allra högsta inkomstlägena jämfört
med dagens 40 %-nivå. I dessa situationer vårtmed förslagär garanti-
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pensionen helt bortreducerad varför efterlevandepensionen helt in-är
komstrelaterad.

Vi föreslår således sammanfattningsvis efterlevande under deatt en
inledande månaderna efter dödsfall skall berättigad tillettsex vara en
garantipension i form utfyllnad den inkomstrelaterade ornställ-av en av
ningspensionen intill belopp två prisbasbelopp räknat årsba-ett om
SIS.

Enligt vad vi fastslagit i det föregående bör det till den inkomst-även
relaterade omställningspensionen under förlängd tid finnas grund-ett
skydd i form garantipension för efterlevande inteav en som annars

erhållitskulle ha någon eller endast lågmycket ornställningspension.
Rätten till sådant grundskydd bör vidare vissa förutsättningarunderett
kunna inträda dåredan till garantipension inledanderätten till omställ-
ningspension upphör. Olika möjligheter frågantänkbara det gällerär när

hur denna garantipension skall utformas.om
Den tanke ligger till handsnärmast naturligtvis kon-som attvore

den garantipension skall utbetalasstruera under den förlängdasom
påtiden motsvarande sätt garantipensionen under den första delensom

den inledande omställningsperioden. nivånDen garanterade underav
denna tid emellertid,är utvecklats utifrån utgångs-vald densom ovan,
punkten det finns särskild anledningatt under just dengenerösatt vara

tiden efter dödsfallet.närmaste Under denna tid kan såvälanta attman
efterlevande hernrnavarande barn efterlevande vård-utan harsom som
naden barn i olika åldrar har särskilt behov ekonomisktettom stort av
skydd. Med nivågaranterad två prisbasbelopp skaparen ettom man
nettoutfall ligger på höga nivå det grundskyddsom samma som som
folkpensioneringen i dag innebär. Vi emellertid syftet medattanser
omställningspensionen inte den efterlevandeär försörj-att garantera en

påning nivådenna under hela ornställningstiden. Vår uppfattning är,
tidigare,nänmts omställningspensionen skall komp-att utgörasom en

letterande inkomst främst har till uppgift viss del denersättaattsom av
inkomstförlust dödsfallet medfört också skall visstsom ettmen som ge
skydd i de fall dåäven den avlidne bidragit till försörjningen på annat

förvärvsinkornster.sätt än genom
Mot denna bakgrund har funnit nivågaranterad 1,5 pris-att en om

basbelopp rimligt resultat. sådanEn nivå iett bruttoter-ger motsvarar
i princip dagens grundskydd inom folkpensioneringen. Omställ-mer

ningspension grundskyddsnivå har emellertid hittills, underen ren
förutsättning den efterlevande inte har andra pensionsinkomster,att med
hänsyn till reglerna särskilt gmndavdrag frånvarit helt befriad in-om
komstskatt. Detta kommer inte bli fallet i efterlevande-att ett anpassat
pensionssystem eftersom vi, enligt vad framgått våra allmännasom av
överväganden i förevarandeäven föreslåravsnitt, samtligasamt attovan
former efterlevandepension skall, i likhet med vad skall gällaav som

ålders-inom och förtidspensioneringen, beskattas sättsamma som
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förvärvsinkomster. Med hänsyn till omställningspensionen inte läng-att
bör grundläggande försörjningsgaranti, det vårenligtre ses ärsom en

uppfattning rimligt de förändrade skattereglema inte helt kompense-att
högre bruttonivå garantipensionen.ras genom en

Den föreslagna nivångaranterade basnivån 1,5 prisbasbe-nu om
lopp bör avräknas inkomstrelaterad omställningspensionmot och även

viss utländsk pension intemot utfyllnadskaraktärärsom motsva-av
rande föreslagits försätt garantipensionen till inledandedensom om-
ställningspensionen. Enligt nuvarande regler sker avräkningen av pen-
sionstillskott tilläggspension avräkningmot krona för krona.genom en
Detta innebär pensionstillskottet helt bortreduceratatt är vid pensionen

pågrundad 2,5 ATP-poäng det gällernär omställningspensionca
%-nivån.40 Motsvarande för omställningspensiongräns utbetalassom

gårmed 20 % vid 5 ATP-poäng. Detta innebär alltså omställ-ca att
ningspensionen uppgår till belopp hur hög den avlidnessamma oavsett
pensionsrätt inom deär angivna intervallen. månI viss effektsamma
innebär den avtrappningsmodell skall gälla för garantipensionen tillsom
ålderspension. Sådan garantipension beräknas utgångspunktmed från

basnivå gånger2,13 prisbasbeloppet och basnivådennaen om avtrappas
med 100 % den inkomstgrundade pensionen till den del denna inteav
överstiger gånger1,26 prisbasbeloppet. Inkornstgrundad pension över
denna nivå beaktas emellertid med endast 48 % vid avräkningen. Följ-
den denna konstruktion såledesblir pensionen blir densammaav iatt
olika inkornstlägen inom visst intervall se vidare avsnitt 4.2.2.ett

När det gäller avtrappningen nivå,garanterad dvs. basnivån,av en
den inkomstgrundade omställningspensionenmot har vi diskuterat flera

olika modeller. Bland har lösningövervägt skulleannat inne-en som
bära 75 % den inkomstgrundadeatt omställningspensionen reducerarav
basnivån. Detta skulle innebära den inkomstgrundade delenatt av om-
ställningspensionen alltid skulle få betydelse för den samlade pensio-

storlek. Motsvarande konstruktion diskuterades ålderspensio-förnens
neringens garantipension SOU 1994:20 och 1993/94:250. Våraprop.
beräkningar har emellertid visat utbytet den inkomstgrundadeatt av
pensionen allt skulle bli relativt litettrots i låga inkomstlägen. Vi anser
därför det i stället böratt lösningövervägas den kon-motsvararen som
struktion sedermera valts inom ålderspensioneringen, därsom avräk-
ningen basnivån i låga inkomstlägen hela den inkomstgrun-görsav mot
dade pensionen. En utgångspunkt vid våra överväganden sådanav en
lösning har varit den inkomstrelateradeatt omställningspensionen skall

utslag på den samlade pensionen totalt dvs. det skall blige be-sett, en
loppsmässig skillnad i utfallet då den avlidne lågahaft inkomster mot

inkomsternanär varit högre. Vid bedömningen hur hög pensions-av
grundande inkomst skall krävas för endast viss andel och intesom att av
hela den inkomstgrundade omställningspensionen skall reducera basni-
vån bör beaktasäven det utfall nuvarande regler En möjlighetsom ger.
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tillämpaövervägts är avtrappningsintervallatt gällersom samma som
ålderspensioneringen.inom Detta skulle emellertid innebära att om-

ställningspensionens bruttonivå i medelinkomstlägen skulle bli betydligt
lägre vad gäller enligtän nuvarande %-nivån.regler 40 Visom anser
därför avtrappningsintervallen bör något såatt lägre utbytetsättas att av
garantipensionen blir och blirstörre märkbar i högre inkornstlägen.även

Mot denna bakgrund föreslår vi basnivån 1,5 prisbasbelopp skallatt
avräknas krona för krona inkomstgrundad omställningspensionmot upp
till 1,15 prisbasbelopp. Inkomstgrundad omställningspension 1,15över
prisbasbelopp skall beaktas till endast 30 vid% avräkningen. Detta
innebär alltså omställningspensionen bliratt densamma i de fall den
inkornstgrundade omställningspensionen uppgår till högst prisbas-1,15
belopp eller 3 500 kr månad. Därefter sker visst fråntilläggca ettper
garantipensionen så länge den inkomstrelaterade pensionen understiger

2,3 prisbasbelopp. Om den inkomstrelaterade pensionen överstigerca
nivå,denna inte något tillägg frånutges garantipensionen. realitetenI

innebär detta ornställningspensionen iatt de allra högsta inkomstlägena
kommer helt inkomstrelaterad.att Det innebär också skillnadenvara att
mellan omställningspension grundskyddsnivån och omställningspen-
sion grundval hög pensionsgrundande inkomst hos den avlidneav en
kommer märkbar. Detta påpekatatt viktig ochvara som ovan, en

eftersträvad konsekvens bakgrund omställningspen-av oss mot attav
sionen huvudsakligen bör inkomstrelaterad fönnån.vara en

I tabell 10.2 redovisas utfallet garantipensionen till förlängdav om-
ställningspension jämfört med utfallet enligt nuvarande folk- och
tilläggspensionering. I den andra och tredje kolumnen omställ-upptas
ningspension enligt gällande regler med kompensationsgradnu en om
20 respektive från40 % tilläggspensioneringen. I den fjärde kolumnen

vårtredovisas förslag till inkomstgrundad omställningspension. Den
femte kolumnen visar inkomstgrundad omställningspension inklusive
garantipension. Som vi har utvecklat i avsnitt l0.3.3 har för kunnaatt
jämföra storleken omställningspension enligt vårt förslag med om-
ställningspension enligt det nuvarande utgått från det ef-systemet att
terlevandepensionsunderlag vårtenligt förslag skall ligga till grundsom
för beräkningen inkomstgrundad omställningspension storleksmäs-av
sigt underlaget för tilläggspensionmotsvarar enligt nuvarande regler
sedan tillägg gjorts med ATP-poäng. Beräkningarna omställ-en av
ningspension enligt nuvarande regler gjorda på grundval årsär 1998av
reducerade basbelopp. Fr.o.m. år 2000 skall basbeloppet inte längre
reduceras tvåmed procentenheter beräkningarna skall i ställetutan gö-

grundval det fastställda prisbasbeloppet. Detta har beaktatras av
vid de överväganden ligger till för våragrund förslag.som

Det i dettaär sammanhang viktigt framhålla inkomstrelate-denatt att
rade bruttopensionen i form förlängd omställningspension, med denav

föreslagna nivån, i alla fall kommer bli högre och i vissa in-av oss att
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Tabell 10.2 Omställningspension från folk- tilläggspensioneringenoch
enligt nuvarande regler. Inkomstgrundad omställningspension 55% av
efterlevandepensionsunderlaget pågrundat kompensationsgraden om
60% i reformerade ålderspensionssystemet.det Garantipensionen har

basnivåberäknats enligt års1,5 prisbasbelopp 1998 prisbasbelopp,en om
36 400 kr inkomstgrundadoch omställningspension avräknatshar med
100 % till 1,15 prisbasbelopp och for inkomster 30 %däröver medupp

ATPpoäng/- Omställ- Omställ- Inkomst- Inkomst-
efterlevan- ningspen- ningspen- grundad grundad om-
depensions- sion enligt sion enligt omställ- ställnings-
underlag nuvarande nuvarande ningspen- pension inkl.
prisbas- regler 20% regler 40 % sion 55 garantipen-%
belopp sion

0/0 4 503 4 503 0 5504
0/1 4 503 5034 001 5501 4
1/2 4 503 4 503 002 5502 4
1,5/2,5 5034 4 503 2 502 4 550
2/3 5034 4 503 3 003 4 550
2,5/3,5 4 503 5034 503 5603 4
3/4 4503 4815 4004 4911
3,5/4,5 5034 5 172 4 504 5 261
4/5 4 503 5 528 5 005 5 612
4,5/5,5 5034 5 886 5 505 5 962
5/6 4 503 6 242 6 006 6 312
5,5/6,5 6374 6 536 6 506 6 663
6/7 4815 6956 7007 7013
6,5/7,5 4 994 3137 507 5077 7

komstlägen väsentligt högre i dag. Detta beror förlängdän att om-
ställningspension i dag till alldeles övervägande del utbetalas med 20 %

den avlidnes tilläggspension. såledesI juni 1998 utbetalades förlängdav
omställningspension %-nivån sådan20 till 2 974 medanpersoner,
pension utbetalades på %-nivån40 till endast 22 Samtidigtpersoner.
måste dock understrykas andra Skatteregler kommer gälla i fram-att att
tiden jämfört imed dag till följd förslaget särskilt grundavdragattav
vid beskattningen inte skall finnas kvar. alltsåNetto kommer utfallet i
högre inkomstlägen bli och differensen mellan utfallen vidatt ett annat
nuvarande och föreslagna regler minska betydligt.att

föreslår såledesVi efterlevande berättigad till förlängdäratt en som
omställningspension skall ha nivåtill garanterad lägsta 1,5rätt en om
prisbasbelopp i form garantipension. Denna garantipension skallav en
enligt förslaget avräknas krona för krona inkomstrelaterad omställ-mot
ningspension till 1,15 prisbasbelopp. lnkomstrelaterad pensionupp
däröver beaktas till 30 % vid avräkningen.
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Rätten till förlängd omställningspension dåinträder tillrätten om-
ställningspension under den inledande tiden årupphör, dvs. efterett
dödsfallet. Under denna inledande tid har den efterlevande tillrätt
garantipension endast månader.under För efterlevande ärsex en som
berättigad endast till omställningspension år,under dvs. inte harett som
hemmavarande barn under 18 år, innebär detta omställningspensio-att

blir helt inkomstrelaterad under månaderna.de resterande Omnen sex
förhållande skulle gälla för efterlevande årefter dettasamma en som

kommer berättigad till förlängd omställningspension, skulleatt detvara
i de flestaallra fall innebära pensionen blir lägre under dessaatt sex
månader för därefter åter höjas på grund tillskott från garantipen-att av
sionen till den förlängda omställningspensionen. Motsvarande situation

uppståskulle kunna den efterlevande åretefter med inledandeom om-
ställningspension kommer berättigad till särskild efterlevande-att vara
pension se vidare härom i avsnitt 10.4.6. För undvika pensionenatt att
på detta blir lägre undersätt viss period föreslår vi efterlevande,atten

kommer bli berättigade till förlängd omställningspensionatt ellersom
särskild efterlevandepension efter det inledande året, skall dåredan

till garantipension underrätten den inledande perioden upphör ha rätt
till garantipension på nivå och med konstruktionen samma samma som
den utbetalas till den förlängda omställningspensionen. Bedöm-som
ningen den efterlevande har till förlängd omställningspensionrättav om
skall vid den tidpunkt dågöras till garantipension tillrätten inledande
omställningspension upphör, dvs. månader efter dödsfallet. Om densex
efterlevande då har barn under år18 skall garantipension storlekssom
mässigt garantipension till förlängdmotsvarar omställningspension

under de resterande månader då inkomstgrundadutges inledandesex
omställningspension Garantipensionen skall emellertid dras inutges.

barnet under denna tid fyller år18 eller förutsättningarna för tillrättom
förlängd omställningspension i hänseende inte längre uppfyll-ärannat
da. Om den efterlevande årsedan förflutit från dödsfallet alltjämtett
uppfyller förutsättningarna för till förlängd omställningspension,rätt

såvälskall inkomstgrundad sådan pension garantipension därtillsom
utges.

efterlevandeEn berättigad till förlängd omställningspensionärsom
kommer alltså våramed förslag få inkomstrelaterade pensionatt samma
under hela omställningstiden, han eller hon kommer redan efter demen
första månaderna få del garantipension denattsex motsvararav en som

föreslås gälla för den förlängda omställningspensionen. För efter-som
låglevande med eller medelhög inkomstrelaterad omställningspension

kommer detta innebära utfyllnad till den inkomstrelateradeatt att pen-
sionen kommer under hela omställningstiden. Den garanteradeatt utges
nivån kommer dock högre månadernaunder de förstaatt änvara sex

tidenunder därefter. För med inkomstrelaterad pension i depersoner
inkomstlägena,högsta dvs. vid årsinkomstgenomsnittlig understraxen
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sju prisbasbelopp kommer emellertid omställningspensionen att vara
helt inkomstrelaterad, dvs. garantipensionen såvältill inledandeden

den förlängda omställningspensionen i dessa situationer heltärsom
bortreducerad. Pensionen kommer därmed i dessa sammanhangatt ut-

med belopp såvälunder den inledande den förlängdages samma som
tiden.

Rätten till inkomstrelaterad omställningspension viär, nämntsom
tidigare, relaterad till den pensionsrätt i det reformerade ålderspensions-

den avlidne har tjänatsystemet och därmed i viss utsträckningsom
också till hur länge den avlidne förvärvsarbetat eller tjänatsättannat
in pensionsrätt i Sverige. Frågan emellertidär den efterlevande all-om
tid skall berättigad till hela den garantipension föreslåsvara som vara
knuten till den förlängda omställningspensionen eller det, liksomom
enligt dagens regler, skall krävas den avlidne haft viss anknytning tillatt
Sverige. Motsvarande fråga uppkommer såvitt gäller garantipension
under den inledande omställningstiden. Frågeställningen behandlas

i avsnitt 10.5.närmare

10.3.5 Indexering utgående garantipensionav

Vårt forslag: Garantipension till omställningspension skall årligen
räknas med anledning förändringen prisbasbeloppet ochom av av
med hänsyn till den inkomstgrundade omställningspensionens ornräk-
ning.

Enligt nuvarande regler räknas årlig ålderspension, förtidspension och
efterlevandepension i förhållande till förändringen i prisindex.om
Detta sker samtliga pensionsformer, såvälatt inom folkpensio-genom
neringen inom tilläggspensioneringen, storleksmässigtsom är ut-
tryckta såsom utgörande viss andel åretdet för gällande pris-en av
basbeloppet. Vi har emellertid det gäller inkomstgrundadenär den
refonnerade efterlevandepensionen barnpension, omställningspen-
sion och särskild efterlevandepension föreslagit årligadenatt pen-
sionen skall, gäller för årligsätt ålderspension från detsamma som
reformerade ålderspensionssystemets fördelningssystem, följsam-
hetsindexeras. Det innebär den inkomstgrundade pensionen kom-att

storleksmässigt kopplad både till förändringen iatt prisut-mer vara
vecklingen och till utvecklingen genomsnittsinkomsten för samtli-av

försäkrade förändringen i inkomstindex. Våra övervägandega och
förslag i den delen har utvecklats i avsnitt 8.5.2.

Våra förslag i avsnitt 10.3.4 innebär garantipension till inledan-att
de förlängdoch omställningspension skall beräknas på grundval av
prisbasbeloppet. Frågan i vilkenär utsträckning årligaden garantipen-
sionen skall till de förändringar under den tidanpassas som som pen-
sionen sker i det allmänna prislägetutges och i realinkomstema. En
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möjlighet har diskuterats följsamhetsindexera garanti-attsom vore
pensionen enligt principer föreslagits gälla för den in-samma som
komstgrundade omställningspensionen. innebäraDetta detatt
vid det tillfälle då till omställningspension fastställsrätten beräknas

sammanlagd pension inkornstgrundad pension inklusive garanti-en
pension, varefter denna sammanlagda årligenpension följsamhetsin-
dexeras. Det skulle härmed inte behöva någon beräkninggöras ny av

Ågarantipension för varje år omställningspension andrautges.som
sidan skulle detta innebära den sammanlagda pensionen skulleatt
kunna bli tvåolika för med identiska inkomst- försäk-ochpersoner
ringsförhållanden beroende maken eller därmed likställd haratt
avlidit år.olika följEn samhetsindexering årligaden garantipensio-av

skulle dessutom sannolikt kräva följsärskilt samhetsbasbeloppnen ett
något sådantoch finns inte inom det reformerade ålderspensionssys-

temet.
finnsDet vårenligt uppfattning inte skäl räkna garantipen-att upp

sionsnivåema eller det förslagna avtrappningsintervallet med indexett
standardutvecklingenmäter eller följsamhetsindexutgörsom ett
föreslåsdet gälla försätt den inkomstgrundade omställningspen-som

sionen. I föreslårstället garantipensionsnivåema ochatt avtrapp-
ningsintervallet räknas år från år med hänsyn till förändringen iom
prisindex, dvs. med hänsyn till det för årvarje gällande prisbasbelop-

Tekniskt sker detta garantipensionens basnivåpet. ochattgenom av-
trappningsintervall vissa andelar prisbasbeloppet.anges som av

Detta kommer innebära den inkomstrelaterade pensionen,att att
följ samhetsindexeras, och garantipensionen kommer utvecklassom att

på olika och det därför årsätt varje måste prövningatt göras en av om
och måni vad efterlevande har beviljats garantipension tillen som
omställningspension fortfarande har sådantill pension såoch irätt
fall med vilket belopp garantipension skall för det aktuella året.utges

10.3.6 Utbetalning garantipensionav

Vårt förslag: Garantipension till omställningspension skall betalas ut
endast till efterlevande bosatt i Sverige.ären som

Garantipension skall i undantagsfall kunna betalas tillut en person
bosatt sig utomlands det med hänsyn till omständigheterna ärsom om

uppenbart oskäligt dra in pensionen.att

Syftet med garantipension till omställningspension efterle-är ävenatt
vande till avlidna har tjänat in lågendast ingeneller inkomst-som
grundad pension skall visst ekonomiskt stöd under begrän-ettges en
sad tid efter dödsfall. förutsättningEn sådanför garantipensionett att
skall bör emellertid den avlidne haft någonutges anknytningattvara
till Sverige. Rätten till garantipension således,bör enligt vad som
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kommer utvecklas i avsnitt 10.5, beroende den avlidnesatt vara av
försäkringstid för garantipension. föreslår ocksåVi garantipensionatt
till omställningspension, ålders-garantipension tillsättsamma som
pension, skall kunna utbetalas enbart till efterlevande bosattären som

FråganSverige.i skall Sverigebosatt i behandlasom vem som anses
i författningskommentaren. På grundnärmare den exporträttav som

följer förordningen EEG 1408/71 tillämpningen syste-av nr avom
för social trygghet anställda, egenföretagare eller deras fa-närmen

miljemedlemmar flyttar inom gemenskapen och konventionsför-av
pliktelser kommer emellertid fågarantipension i utsträckningatt stor
betalas till inte bosatta Sverige.även iut ärpersoner som

finns vissI dag möjlighet i särskilt fall kunna be-ömmandeatten
tala 40-delsberäknad folkpension i form efterlevandepensionut av

utanför EU/EES-området. En då sådanäven situation utbetalning är
dåmöjlig efterlevande på grundär hälsoskäl har behov atten av av

vistaskunna utomlands. Utbetalning dåkan efterlevandeske till den
denne inte längre någonharäven anknytning till Sverige harom men

familj i det andra landet och för sitt uppehälle beroende folkpen-är av
sionen. Motsvarande möjlighet har med viss inskränkning införtsen
beträffande till garantipension ålderspensioneringen.rätten inom En

har börjat uppbära garantipension till följdperson som men som av
bosättning utomlands inte längre har få garantipension utbetaldrätt att
till fåsig skall kunna det, det med omständigheternahänsyn till ärom
uppenbart oskäligt inte betala garantipensionen. Detsamma böratt ut

vårenligt uppfattning gälla för utbetalning garantipension tillav om-
ställningspension. Om efterlevandeden sådanuppbär garantipension
och flyttar utomlands, bör alltså garantipensionen alltjämt kunna ut-
betalas det skulle framstå uppenbart oskäligt dra inattom som pen-
sionen.

lO.3.7 Inkomstprövning omställningspensionav

Vårt förslag: Varken inkomstrelaterad omställningspension eller
garantipension härtill skall inkomstprövas.

våraI direktiv det bakgrund förvärvsmönsterdagensatt motanges av
och samhällsförhållanden i övrigt inte längre finns lika vägandetungt
skäl tidigare för grundskydd inom efterlevandepensionering-ettsom

Sådan pension bör tidigare betraktas kompletteran-änen. mer som en
de inkomst förän den efterlevande garanterad försörj-snarare som en
ning. Vidare i direktiven det bör grund-övervägasatt ettanges om
skydd inom efterlevandepensioneringen föremåli framtiden skall vara
för inkomstprövning, i likhet med vad i gäller för dendag över-som
gångsvis utgivna folkpensionen i form änkepension, ellerav annan
behovsprövning.
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1 dag sker ingen prövning omställningspensionen med hänsyn tillav
den efterlevandes inkomster. Däremot sedan den l april 1997, igörs,
vissa fall inkomstprövning änkepensioner från folkpensioneringen.av

efterlevandesDen inkomst påverkaskall änkepensionens storleksom
beräknas enligt de regler gäller för bostadstillägg till pensionärer.som
Någon inkomstprövning sker inte under de inledande månadernasex

inteoch heller därefter i fallde vårdnadenänkan har bam inteom som
fyllt år.har 12

Av naturliga skäl kan det inte komma frågai inkomstpröva in-att
komstrelaterad omställningspension. sådanEn ordning ståskulle i klar
strid med de principer vilka den hittillsvarande tilläggspensionering-

vilar och ligger tilläven grund för den framtida inkomstgrunda-en som
ålderspensionende och de föreslagna inkomstrelaterade efterle-av oss

vandepensionema.
Vi har inte heller funnit anledning föreslå utvidgning möj-att en av

lighetema till inkomstprövning inom efterlevandepensioneringen till att
omfatta garantipensionäven till omställningspension. Tanken införaatt
inkomstprövning folkpension formi efterlevandepension tillav av vux-

har tidigare bl.a. under 1980-talets refonnarbete diskuteratsna som- -
alternativ till de sedermera beslutadeett behovsprövade och könsjämli-

ka reglerna för efterlevandepension. Tanken dåavvisades bl.a. med
hänsyn till sådan prövning hämmaratt den berättigades benägenheten

utföra förvärvsarbete och den såledesatt skulle fåkunna passi-att en
verande inriktning den administrativtär tungrodd. Vidare fram-samt att

svårigheterhölls de förenadeär med finna regler medförsom att som en
rättvis uppskattning olika kategoriers ekonomiska bärkraft. Dessaav

har enligt vårt förrnenandeargument alltjämt bärkraft, in-även om
komstprövning har införts såvitt delar änkepensione-numera avser av
ringen. Härutöver bör beaktasäven det förhållandet efterlevandepen-att
sioner i kommer beskattningsbaraett anpassat system att vara samma

förvärvsinkomster,sätt vilket kan innebära form in-sägassom en av
komstprövning. Dessutom nivåerna såär avvägda omställningspen-att

fårsionen skäligtutgöra tillskott för täcka den efterlevandesettanses att
merkostnader till följd dödsfallet dennes inkomstför-oavsettav egna
hållanden. En inkomstprövning omställningspensionen skulle vidareav
komma hittillsatt undantagits från inkomstprövningavse en grupp som
inom änkepensioneringen, nämligen efterlevande småmed barn samt
nyblivna änkor och änklingar.

Sammanfattningsvis vi omställningspensioner, såväl inle-attanser
dande förlängda, inte bör föremål för inkomstprövningsom motvara
den efterlevandes inkomsteregna



378 tillFörmåner efterlevande SOU 1998:120vuxna

10.4 Särskild efterlevandepension

lO.4.l Inledning

I och med den reform på efterlevandepensioneringens område som
i årträdde kraft 1990 infördes den s.k. efterlevandepensio-särskilda

Denna pensionsförmån har till syfte skyddsnät förutgöraattnen. ett
efterlevande inte kan klara sin försörjning Densätt. ärannatsom av
således subsidiär till andra former stöd kan till den efterle-utgesav som
vande, förtidspension, sjukbidrag, arbetslöshetsstöd och vissat.ex. ut-
bildningsbidrag.

Rätt till särskild efterlevandepension förutsätter villkoren föratt
till omställningspensionrätt uppfyllda. såle-Den efterlevandeär skall

des ha stadigvarande sammanbott med den avlidne vid tidpunkten för
dådödsfallet antingen ha sammanbott stadigvarandesamt medäven

bam, under år12 och vårdnadstod under demsom var som av gemen-
eller dem, eller också ha sammanbott oavbrutet medsamt denen av

avlidne under tid minst fem år omedelbart före dödsfallet.en av
Den särskilda efterlevandepensionen först efter det rättenutges att

till omställningspension inklusive förlängd sådan upphört. En ytterli-
förutsättning för till särskild efterlevandepensionrätt denärgare att

efterlevandes möjlighet bereda sig inkomst för denneatt ettgenom
lämpligt arbete nedsatt med minstär fjärdedel alltsedan makensen
död och nedsättningen beror på arbetsmarknadsmässiga skäl,att ned-

hälsa eller därmed jämförlig omständighetsatt kanannan samt antas
inte endast kortvarig. Vid bedömningen förvärvsförmåganvara av om

nedsatt skall beaktasär den efterlevandes möjlighet bereda sig in-att
komst sådant arbete hans eller hennes krafter ochmotsvarargenom som
färdigheter och rimligen kan begäras med hänsyn till utbildningsom
och tidigare verksamhet ålder, bosättningsförhållanden och andrasamt
därmed jämförliga åtgärder. Något medicinskt kriterium motsvarande
det uppställs för till förtidspension såledesrätt finns inte för tillrättsom
särskild efterlevandepension. Däremot svårig-fordras i princip deatt
heter pensionen avhjälpa uppkommit följdattsom avser som en av
dödsfallet.

Ett ytterligare villkor för till särskild efterlevandepensionrätt är att
den efterlevandes möjlighet bereda sig inkomst arbeteatt genom var
nedsatt med minst fjärdedel redan vid tidpunkten för makens döden

denna nedsättning skall beståttha i princip oavbrutet framsamt att till
den tidpunkt då till omställningspensionrätten dåupphör, dvs. tillrätten
särskild efterlevandepension inträder. alltsåDet skall finnas sambandett
mellan dödsfallet och svårigheterde den efterlevande har attsom

Ävenhand för sin försörjning. inte hadeegen svara en person, som
någon förvärvsinkomst före makens dådöd och inte helleregen upp-
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fyllde kraven för till förtidspensionrätt eller liknande ersättningannan
kan emellertid efter makens död komma bli berättigad till särskildatt
efterlevandepension.

I förarbetena prop. 1987/88: l71 har betonats denna efter-attnoga
levandepensionsform skall subsidiär förhållandei tilläven avhjäl-vara
pande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den efterlevande skall i första
hand beredas hjälp till sin framtida försörjning vidareutbildninggenom
eller andra arbetsmarknadsmässiga insatser. Endast i de fall sådana
åtgärder framstår utsiktslösa eller inte leder till önskat resultat,som
skall denna pensionsform träda in skyddsnät.ettsom

Särskild efterlevandepension kan hel pension, fjärde-utges tresom
dels pension, halv pension eller fjärdedels pension. Rätten tillen pen-
sion upphör den efterlevandenär fyller 65 år eller dessförinnan börjar ta

ålderspension. Förrnånenut kan begränsas till viss tid och skall under
förhållandenalla minst gångomprövas år.tredjevarten

10.4.2 Bakgrund till tillskapandet den särskildaav
efterlevandepensionen

Tillskapandet familjepensioner, och då framför allt änkepensioner,av
sätt vissett grundtrygghetatt garantera för efterlevandevar kvinnor.en

Då dessa regler utarbetades i mitten 1940-talet ägnade sig gifta kvin-
i utsträckning arbete enbartstor i hemmet och svarade förnor omsor-

familjens barn. Mot bakgrund dessa samhällsförhållandengen om av
ansågs det väsentligt änkepensioneringatt ekonomiskt under-genom en
stödja såänkor de fick rimlig försörjningatt för framtiden.en

Med verkan fr.o.m. den 1 januari 1990 avskaffades i princip änke-
pensioneringen för framtiden. Samtidigt infördes könsneutrala efterle-
vandepensioner: omställningspension och särskild efterlevandepension.
I samband införandetmed de reglerna inom efterlevandepensio-av nya
neringen beslutades omfattande Övergångsbestämmelser beträffande
änkepensioneringen se dessa i avsnitt 11.4. Ett syftena medmer om av
införandet den särskilda efterlevandepensionenav att ettangavs vara ge
skydd för de kvinnor tidigare varit berättigade till änkepension ochsom

alltså i framtiden skulle berättigade endast till tidsbegrän-som vara en
sad pension i form omställningspension.av

10.43 Några statistiska uppgifter

tillgängligAv statistik framgår det i december 1997 utbetaladesatt
särskild efterlevandepension i form folkpension till totalt 72av perso-

Av dessa 24 och 48män kvinnor. fallner. I 45personer var utgavs
hel, i fall7 fjärdedels, i 1l fall halvtre och i 9 fall fjärdedels sär-en
skild efterlevandepension.



till efterlevande 1998:380 Förmåner SOU 120vuxna

siffror frånMotsvarande tilläggspensioneringen vidvar samma
68,tidpunkt 21 och kvinnor. 41 fall hel,47 Imän utgavsvarav var var

fall fjärdedels,i 6 i 12 fall halv i fall fjärdedels särskildoch 9tre en
efterlevandepension.

år.kvinnligade pensionsberättigade under 40 Av deAv trevar
pensionsberättigade år.manliga ingen under 50var

Utgångspunkter10.4.4 för särskildanpassaden
efterlevandepension

Som vi har redovisat i våra allmänna i kapitel har viöverväganden 7
ifrågasatt finnsdet skäl i framtiden pensionsformhaävenattom en
motsvarande den nuvarande särskilda efterlevandepensionen. Vi har där
konstaterat bl.a. särskild efterlevandepension utbetalas tilli dag kanatt

efterlevande före makens död inte berättigad till förtids-variten som
någon liknandepension eller på förersättning. Detta beror det rättatt

till särskild efterlevandepension inte något medicinskuppställs krav
arbetsoförmåga det räcker med den ef-det kan konstaterasutan att att
terlevande alltsedan makens död har haft problem med att egetgenom
arbete för sin vårförsörjning. enligtRimligheten i detta kansvara egen

ifrågasättas.mening
våraVi har vidare i allmänna deöverväganden konstaterat att pro-

blem den efterlevande kan ha för sin försörjning i deattsom svara egen
allra flesta fall såledesarbetsmarknadsmässig karaktär ochär av snarare

i form förmån enbart för vissa efterlevandeän ärav en personer som
borde lösas basis arbetslöshetsförsäk-generell inom förmer ramen
ringen eller andra arbetsmarknadsmässiga åtgärder.genom

således vårDet uppfattning förrnånsfonn den särskil-är att somen
da efterlevandepensionen inte bör finnas efterlevandepensione-inom
ringen och den efterlevandepensionen avskaffas.särskilda böratt
Emellertid har funnit vårtdet ligga utanför uppdrag, med hänsyn
till direktivens utfomining, föreslå sådan lösning. Vi villatt trotsen
detta betona vikten frågan så föremålmöjligt bör bliatt snartav som

fortsattför utredning i sammanhang.annat
Genomgående i direktiven efterlevandepensione-emellertidär att

förmånsfonnerringens olika bör behovsprövade enligtänvara mer
dagens betonas ocksåDär efterlevandepensionemas rollsystem. ettsom
kompletterande skydd för den efterlevande dennes endaän somsnarare
inkomstkälla. Vi har frågandärför funnit skäl prövanärmareatt om
vilka personkategorier frågai första i förhand bör kunna kommasom

till särskild efterlevandepension, pensionsför den händelse dennarätt
form skall finnas kvar fråganframdeles. Vi hurhar tagitäven omupp

ersättningen i sig skall i framtida efterlevandepen-stor ett anpassatvara
sionssystem.



SOU 1998: 120 Förmåner till efterlevande 381vuxna

förutsättningarnaEn för särskild efterlevandepension skallattav
enligt gällandeär regler denutges efterlevandes möjlighet be-att att

reda sig inkomst för honom eller henne lämpligt arbeteettgenom är
nedsatt med minst üärdedel. Med sådan utformning bestäm-en en av
melsen vilka skall berättigade till denna pensionsförrnånom som vara
kan det uppstå situationer där den efterlevande visserligen inte kan be-
reda sig inkomster arbete där den efterlevandeegetgenom trotsmen
detta har andra inkomster inte helt obetydlig beskaffenhet. Det kanav
således förhålla sig så, den efterlevande inte har förvärvsin-att egna
komster däremot kapitalinkomster, andra pensionsinkomster frånmen
någon tjänstepensionering eller privat pensionsförsäkring eller inteen
alltför obetydlig förmögenhet. Dessa omständigheter förtar inte den
efterlevande tillrätt särskild efterlevandepension. Denna konsekvens av
dagens regler kan enligt vårt fönnenande ifrågasättas. finnsDet fog att

fråganställa det huvudöver bör möjligt beviljaom taget sär-attvara
skild efterlevandepension i situationer detta slag. Emellertid har viav av
tillgänglig statistik och gjorda undersökningar kunnat dra den slutsatsen

dessa problem hittills i principatt inte aktualiserats i praktiken. Vi har
därför för inte föreslåstannat någonatt förändring kriteriernanu av
för till särskildrätt efterlevandepension i denna riktning. I avsnitt

återkommerlO.4.7 dock till frågan huruvida sådana inkomster skall
påverka den särskilda efterlevandepensionen något sätt.

lO.4.5 Personkretsen

Vårt förslag: Särskild efterlevandepension skall kunna endastutges
till efterlevande vid dödsfallet år55 eller äldre. I övrigt skallsom var
nuvarande regler kvarstå oförändrade.

Som särskild efterlevandepensionangetts utges i dagovan villko-om
för tillrätt omställningspension föreligger den efterlevanderen samt om

alltsedan makens död svårigheterhaft försörja sig själv. Vid bedöm-att
ningen förvärvsförmågan nedsatt skallär beaktas den efterlevan-av om
des möjlighet bereda sig inkomster sådantatt arbete mot-genom som

hans eller hennes krafter färdigheteroch ochsvarar rimligen kansom
begäras med hänsyn till utbildning och tidigare verksamhet ålder,samt
bosättningsförhållanden och andra därmed jämförliga omständigheter.

Dessa angivna regler bör kvarstå oförändrade för framtiden inu en
anpassad efterlevandepensionering. Något behov ändring demav av
har inte visat sig föreligga.

Vid bedömningen till särskildrätten efterlevandepension kan denav
efterlevandes ålder få viss betydelse, nämligen på så det isätten att
vissa likartade fall kan ställas kravstörre frågaien yngre person om
vilka arbetsuppgifter denne rimligen bör kunna utföra beträf-som samt
fande flyttning till där arbete kan stå Någotfinna.ortannan att annat
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âlderslaiterium för till finnssärskild efterlevandepension emellertidrätt
inte i dag.

framgårde statistiska uppgifterAv redovisat i avsnitt 10.4.3som
idet december 1997 fanns totalt berättigade till72att varpersoner som

efterlevandepension från frånsärskild 68folkpensioneringen personer
framgårtilläggspensioneringen. häravAv dessa 48 kvinnor. Vidarevar

kvinnor årunder 40 medan huvuddelen kvinnligadeatt tre var pen-av
sionsberättigade 45 pensionsberätti-gamla. de manligaAvövervar
gade däremot ingen år. såledesunder 50 relativt ovanligt medDet ärvar
särskild efterlevandepension på,i dag. förutomDetta beror bl.a. pen-
sionsfonnens konstruktion, för nybeviljasdet kvinnor fortfarandeatt
änkepension enligt övergångsbestämmelsema omfattning.i Manstor
kan emellertid den särskilda efterlevandepensionen kommeranta att att
få roll väl denna möjlighet eller i fallnär har upphörtstörre varten

i omfattning.minskat Det svårt någondock grundad uppfatt-haär att
ning hur utvecklingen kommer bli berättiga-framöver antaletattom av

efterlevandepension.de till särskild
framgått våraSom ifrå-allmänna i kapitel haröverväganden 7av

rimligheten 30-årsåldemi till ikan rättgasatt attav personer ges en
tidsobegränsad förmån särskild efterlevandepension. Förstort sett som

åldrari dessa bör problem med för sin försörj-attpersoner svara egen
ning lösas efterle-passivt utbetalandesätt änannat ettgenom av en
vandepension. Enligt vårt förmenande efterlevande-bör den särskilda

månpensionen, i den förbehållenden alls skall finnas kvar, kvin-vara
och viss högre ålder svårigheterdär demän övernor en som anges som

kvalificeringsgiund för förmån framstårdenna typiskt sett som mer
accentuerade och för vilka arbetsmarknadsläget nomialt betydligtärsett
svårare förän yngre.

sådan åldersgränsEn gäller bl.a. övergångsvisinom den gällande
änkepensioneringen, fråndär änkepension folkpensioneringen utgår
med oavkortat belopp endast under förutsättning kvinnan har fylltatt

år vid50 död. Till änka 36 år vid dödsfalletinte fylltmannens som
utgår ingen änkepension åralls hon inte 16 ihar barn under hem-om
met.

Även i andra länder sådanadet relativt vanligt förekommande medär
åldersgränser inom efterlevandepensioneringen. Således ihar Fin-man

åldersgräns påland år50 vid dödsfallet för till s.k. begynnelse-rätten
pension, den efterlevande inte har eller har haft barn tillsammansom

Ävenmed den avlidne. för till s.k. fortsättningspension krävs denrätt att
efterlevande minst år50 fyllda Ocksåvid dödsfallet. Tyskland harvar
åldersgränser i olika hänseenden. För till efterlevandepension"stor"rätt
fordras den efterlevande årmaken 45 eller själveller äldreatt är är yr-
kes- eller förvärvsoförmögen vårdnadeneller har minst ettom pen-
sionsberättigat barn. I Frankrike åldersgräns årmotsvarande 55 förär

till efterlevandepension.rätt
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vårEnligt uppfattning bör det föräven till särskild efterlevande-rätt
pension finnas åldersgränsnedre för efterlevande i framtidenen som
skall kunna komma i åtnjutande denna fönnån. Som tidigare nämntsav

vi de i huvudsak arbetsmarknadsmässigaattanser problem utgörsom
grund för förmånen infördes böratt för efterlevande pålösasyngre ett

och inomsättannat efterlevandepensioneringen.ett änannat system
Beaktas bör dessa efterlevande kommeratt berättigade tillatt vara om-
ställningspension, såväl inledande förlängd sådan, förutsätt-som om
ningarna härför i övrigt uppfyllda.är Däremot har funnit inteatt
kan föreslå detän alltjämt skallannat finnasatt möjlighet beviljaatten
särskild efterlevandepension för äldre efterlevande där andra samhälle-
liga insatser kan mindre välmotiverade och svårigheterdär desynas

kvalificeringsgrund försom anges särskild efterlevandepensionsom
enligt nuvarande bestämmelser typiskt framstårsett accentue-som mer
rade. Denna åldersgräns kan enligt vårt förmenande bestämmas till 55
oar.

Vi föreslår därför särskild efterlevandepensionatt skall kunna utges
endast till efterlevande vid tidpunkten för dödsfallet fyllt år55 ochsom

i övrigt uppfyller de krav i dagsom uppställs för till dennarättsom
pensionsforrn.

l0.4.6 Beräkning särskild efterlevandepension,av m. m.

Vårt förslag: Särskild efterlevandepension skall i fortsättningenäven
inkomstrelaterad och kompletterasvara med garantipension i deen

situationer där den avlidne inte haft några eller haft lågaendast pen-
sionsgrundande inkomster.

Den inkomstgrundade delen den särskilda efterlevandepensio-av
skall enligt principerutgesnen för omställningspensionsamma som

eller med 55 % den avlidnes på visst beräknade efterlevande-sättav
pensionsunderlag. Denna nivå skall densamma barn-oavsettvara om
pension samtidigt efter den avlidneutges eller inte.

Härutöver skall den efterlevande berättigad till garantipen-vara en
sion uppgår till 1,5 prisbasbelopp. Dennasom garantipension skall
avräknas krona för krona inkomstgrundad särskild efterlevande-mot
pension och viss utländsk pension till 1,15 prisbasbelopp. In-upp
komstgrundad särskild efterlevandepension överstiger denna nivåsom
skall reducera garantipensionen med 30 %.

Liksom för förlängd omställningspension och barnpension attanser
denäven särskilda efterlevandepensionen fortsättningsvis bör beräknas

utifrån pensionsunderlag, dvs.ett för den avlidne beräknad ålders-en
pension. Vi har funnit det motiverat för dessa förmånsformer låtaatt en
längre tids anknytning till svensk förvärvsverksamhet också leda till en
högre pension för den efterlevande, allt i enlighet med den livsinkomst-
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ålderspensionssystemetpräglar det reforrnerade seprincip närma-som
kapiteli 8.re

fråga förlängdaför densärskild detEn är sättom samma som
låta särskilda efterlevan-finns anledningomställningspensionen denatt

beståockså grund-inkomstrelateraddepensionen delutöver av enen
in-skyddsdel eller denna pensionsfonn skallendast utges som enom

hålletförmån, således fickhelt ochkomstrelaterad till sitt beloppsom
pensionsrätt.bli avhängigt den avlidnes inkomster intjänadeochav

våra framhållit åtskilligadirektiv iI tidigare samman-anges, som
efterlevandepensioner börhang, med dagens förvärvsmönster utgöraatt

efterlevande den-endast för den kompletterande inkomst änen snarare
längre finnsenda inkomst. Vidare i direktiven i dag intedetsägs attnes

efterlevandepensione-lika vägande skäl för grundskydd inomtungt ett
ålderspensioneringen.ringen inomsom

påpeka månVi vill här vikten undviker olikai möjligasteattav man
beräkningsmodeller i de olika efterlevandepen-pensionsfonnema inom
sioneringen. kan fråga ordning kanDet knappast komma i haatt somen
leda till höjning utbetalningsperio-pensionsbeloppet efter det attaven

för omställningspension sådan skulleden upphört. lösning, därEn man
tillåta den särskilda efterlevandepensionen överstiga det beloppatt som
utbetalats i form tvivel kunna in-omställningspension, skulle utanav

negativt de enligtverka arbetsmarknadsmässiga insatser som nuva-
efterle-rande skall in för möjligt för denordnasättassystem att enom

sådanvande lämplig sysselsättning. rimmar dessutom illaEn ordning
det faktum kostnaderna familjen,med till följd dödsfall i dvs.att ettav

omställningskostnadema, direkt anslutning tilli regel allra högst iär
samordning finnssjälva dödsfallet. Det torde därför lämpligt att envara

efterlevandepensionenmellan omställningspensionen och den särskilda
sådanatill förhindrande effekter.av

påEnligt nuvarande efterlevandepension,regler särskildutges sam-
frånomställningspension, del folk-med viss garanteradsättma som en

pensioneringen pensionstillskott jämteoch därtill i förekommande fall
inom tilläggs-del beräknad den avlidnes intjänade pensionspoängen

pensioneringen. såledesDetta innebär efterlevande tillatt en personen
förhållandenlågmed ingen eller mycket ATP-pension under alla är

lägsta nivågaranterad viss den avlidnesom dock har reduceratsen om
uppfyllt på års årinte kravet intjänade ATP-40 bosättning eller 30 med

Till detta kommer särskilt grund-poäng. de skatterättsliga reglerna om
flestaavdrag i de fall förmånligare behandling skatte-leder tillsom en

mässigt uppbär efterlevandepension.av personer som
den särskilda efterlevandepensionen januari 1990När infördes den 1

pensionsformens skullehuvudsakliga syfte den utgöraattangavs som
fåskydd för den mindre medel tillefterlevande inte kanett grupp som

sin försörjning åtgärder, för-arbetsmarknadsmässigaegen genom egen
värvsinkomst eller bidragsforrner såsom eller förtids-andra sjukbidrag



SOU 1998:120 Förmåner till efterlevande 385vuxna

pension. Tanken således dessa grundläggandeattvar ge personer en
försörjning, och detta skulle ske dagens folkpension ochgenom pen-
sionstillskott. Vi har frågat dessa tankegångar alltjämt böross om vara
vägledande för den särskilda efterlevandepensionen.

Det kan konstateras de i december 1997att uppbarav personer som
särskild efterlevandepension försörjdes flertalet pensionsberättigade
huvudsakligen sin make eller maka vid tidpunkten för dödsfallet. Deav
pensionsberättigade till delen hernrnamakar.största flertalEttvar var
invandrare dåligamed språkkunskaper dåligoch anknytning till arbets-
marknaden. Dessa uppgifter tyder på den efterlevande i första handatt
skulle i behov kompensation för den uteblivna standard denvara av som
efterlevande tidigare, den avlidne, levt på. Detta talar för dengenom att
särskilda efterlevandepensioneringen helt hålletochgörs inkornstrelate-
rad.

För den efterlevande först uppburit omställningspension ochsom
gårsedan till fåöver särskild efterlevandepensionattsom skulle detta

innebära det grundskyddatt i förekommande fall undersom utgetts
ornställningsperioden lyfts bort från ersättningen. Som redogjortsovan
för under avsnittet förlängd omställningspension kommer dettaom att
innebära viss sänkning nettonivåema i förhållande till dagensen av
bestärmnelser. Detta följdär bl.a. pensionsinkomster ien attav ett an

efterlevandepensionssystempassat kommer behandlas för-att som
värvsinkomster möjlighet tillutan särskilt grundavdrag för pensionärer.
Det kan konstateras dessa belopp, framföratt allt i de lägre inkornstlä-

inte den karaktärenär efterlevande kangena, levaattav man ute-som
slutande dem. Detta bör enligt vårt förmenande inte heller längre

det huvudsakliga syftet med pensionsfonnen. Det kan intevara vara en
fråga för efterlevandepensioneringen dessa efterlevande sådantatt ettge
skydd. Som tidigare nämnts vi efterlevandepensionen huvud-attanser
sakligen skall förutgöra den efterlevande kompletterande ersättningen

till sin storlek beroendegörs den avlidnes intjänadesom pensionsun-av
derlag. Vad efterlevandepensioneringen i första hand har kompense-att

för i dessa situationer, dvs. efter det omställningsperiodenra att vars-
längd i sin gjorts beroendetur den efterlevandes för underåri-av ansvar

gåttbarn till ända, borde således del den standardga denvara av- som
avlidne bidragit med vid dödsfallet och skulle ha bidragit med dödsfal-
let förutan.

såledesDet vårär uppfattning den särskilda efterlevandepensio-att
bör helt relaterad till den avlidnes inkomster såledesoch bestånen vara

endast viss andel framrälcnat efterlevandepensionsunderlag.av ettav
Särskild efterlevandepension skulle då, motsvarande densätt som
inkomstrelaterade ornställningspensionen, med 55 b efterle-utges av
vandepensionsunderlaget, bestående faktiskt intjänad och i vissa fallav

framtida pensionsrätt. Någonantagen garantipension motsvarande den
vi föreslår skall finnas knuten till omställningspensionensom bör enligt

13SOU1998:120
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vårt förmenande inte finnas för efterlevandepensionen,den särskilda
denna bör helt relaterad till den avlidnes inkomster.utan vara

Utformningen den nuvarande särskilda efterlevandepensionen ärav
emellertid led i den leddebreda politiska överenskommelseett som
fram till införandet efterlevandepensions-de nuvarande reformeradeav

övergångsbestämmelsema.inkl. sådanreglerna ändring denOm somen
förespråkatvi skall föreslås, efterlevandepen-dvs. där den särskildanu

sionen blir helt inkomstrelaterad, vårdet uppfattning detta bör skeär att
inom dåuppslutningbreda politiskagaranterarramar som somsamma

införabeslutet pensionsforrnen.togs attom
därför, vårVi har uppfattning, förredovisadetrots stannat attovan

föreslå den särskilda efterlevandepensionen enligtskallatt utges samma
beräkningsmodell och med belopp förlängda ornställ-densamma som
ningspensionen. såledesDetta innebär inkomstrelateradedet till denatt
pensionen baserad den avlidnes efterlevandepensionsunderlag skall

garantipensionkopplas till före-sin konstruktion liknar denen somsom
för garantipensionenslagits inom ålderspensionssyste-det reformerade

Särskild efterlevandepension således vårt förslag,skall enligt imet.
likhet med den förlängda 55omställningspensionen, med %utges av

avlidnes efterlevandepensionsunderlagden enligt livsin-beräknat en
kornstprincip. Till denna skall kopplas garantipension med en ga-en

nivåranterad 1,5 prisbasbelopp avräknas hela den inkom-motom som
strelaterade efterlevandepensionen, pensionjämte viss utländsk som
inte utfyllnadskaraktär, till Därefter1,15 prisbasbelopp.är av upp av-

garantinivånräknas 30 % den inkomstrelaterade pensionmot av som
överstiger prisbasbelopp1,15 angående beräkningsmodel-se närmare
len i avsnitt sådan10.3.4. En garantipension får i ellerbetydelse större
mindre grad i fallde den avlidne efterlämnar efterlevandepensions-ett
underlag understiger prisbasbelopp. Vid högre underlag kom-som sex

pensionen hållethelt och inkomstrelaterad.att varamer
till särskild dåRätten efterlevandepension till inledan-inträder rätten

de eller förlängd omställningspension fall där den efterle-upphör. I de
intevande kommer berättigad omställningspensiontill förlängdatt vara

alltsåkommer dåtill särskild efterlevandepension inträdarätten rät-att
till inledande år.omställningspension efter Garanti-upphör, dvs.ten ett

pension till inledande sådanaomställningspension i fall, enligtkommer
föreslagits ivad avsnitt de första103.4, enbart underatt utgessom sex

månaderna efter dödsfall. pensionen blir lägreFör undvikaett att att
månaderde återstårunder omställningsperio-den inledandesex som av

återdärefterden och höjs efterlevandepensiontill särskildnär rätten
garantipensioninklusive inträder föreslår vi, före-sättsamma som

slagits beträffande dågarantipension till omställningspensioninledande
denna följs förlängd omställningspension, efterlevandeattav en som
kommer berättigad åretefterlevandepension eftertill särskildatt vara
med inledande omställningspension dåskall redan till garantipen-rätten
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sion till inledande omställningspension upphör ha till garantipen-rätt en
sion nivå och med konstruktion densamma kommersamma som som

utbetalas till särskild efterlevandepension.att Bedömningen denav om
efterlevande har till särskildrätt efterlevandepension skall vid dengöras
tidpunkt då tillrätten garantipension till inledande omställningspension
upphör, dvs. månader efter dödsfallet. Garantipensionen skallsex utges
så länge inkomstgnmdad inledande ornställningspension denutges, men
skall dras in förutsättningarna för särskild efterlevandepension inteom
längre uppfyllda.är

Garantipensionen skall, skäl anförts i avsnitten omställ-som om
ningspension, utbetalas oavkortad endast i de fall den avlidne uppfyllt
kravet 40 års försäkiingstid i Sverige se härom i avsnittnärmare
10.5. Vi det föräven tillatt rätt oavkortad garantipensionanser till den
särskilda efterlevandepensionen bör uppställas krav på anknytning till
Sverige motsvarande de föreslås för till oavkortadrätt garantipen-som
sion till omställningspension och föreslagits föräven garantipen-som
sionen i det reformerade ålderspensionssystemet. sådantEtt anknyt-
ningskrav finns i dag såäven det krävs årssätt 40 bosättningatt eller

år30 med ATP-poäng för tillrätt oavkortad folkpension i form bl.a.av
efterlevandepension. Vi har i detta avseende inte funnit anledning att
föreslå några förändringarstörre i förhållande till dagens bestämmelser.

Någon särskild regel för den del efterlevandepensionen ärav som
helt inkomstrelaterad motsvarande den 30-årsregel i dag finns försom

till oavkortadrätt pension från tilläggspensioneringen kommer emeller-
tid inte längre erforderligatt med hänsyn till den livsinkomstprin-vara
cip ligger till grund för beräkningen pensionsunderlaget.som av

10.4.7 Partiell särskild efterlevandepension

Vårt förslag: Särskild efterlevandepension skall kunna endastutges
Ärhel eller halv förmån. arbetsförmågansom helt nedsatt, skall hel

särskild efterlevandepension Ärutbetalas. den avlidnes arbetsförmåga
nedsatt i mindre omfattning likväl med minst hälften, skall sådanmen
pension med hälften såutges belopp.stort

I dag utbetalas hel särskild efterlevandepension den efterlevandesom
möjlighet bereda sig inkomst Äratt arbete helt nedsatt.är dengenom
efterlevandes möjlighet bereda sig sådan inkomstatt nedsatt med
minst fjärdedelar, Äventre fjärdedelsutges pension. halvtre pension
och fjärdedels pension kan Det skeren i de fall den efterlevan-utges.
des möjlighet bereda sig inkomsteratt nedsatt med hälftenär respek-
tive med fjärdedel.en

l december 1997 uppbar 72 särskild efterlevandepensionpersoner
från folkpensioneringen och 68 från tilläggspensionering-personer
en. Av dessa uppbar 9 fjärdedels pension, 11personer en personer
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45 helpension, 7 fjärdedels pension ochhalv tre personerpersoner
pension.

fjärde-erhålla medMöjligheten särskild efterlevandepensionatt en
samtidigtinfördes den l juli förändring gjordesdel 1993. Samma

lagändringförtidspensioneringen. Huvudsyftet bakom dennainom var
tillförtidspensioneringens bestämmelseregentligen att anpassa reg-

möjlighetsjukpenning, funnitsför där det sedan tidigarelema uttag av
arbetsförmågan.erhålla sjukpenning vid fjärdedels nedsättningatt en av

64-66till dessa lagändringarI förarbetena prop. 1992/93:31 angavss.
förändringenbeträffande den särskilda efterlevandepensionen att var

förrnåns-fåför mellanmotiverad principiell överensstämmelseatt en
fjärdedels förtidspen-formerna. I propositionen framhölls vidare att en
fönnånsådan börsion beviljas med restriktivitetbör och utgesatt en-

då arbetsnedsättningen har sini fall klart kan konstateradast attman
uppståttgrund i skada eller till följd Vidaresjukdom. attangavsen av

åldrande för signormalt eller i och kanandra omständigheterett som
påverka arbetsförmågan fjär-inte utbetalaskall grund förutgöra att en
dedels förtidspension.

såvältill sjukpenning förtidspension förutsätts denFör rätt attsom
arbetsförmågaförsäkrades ellernedsatt grund sjukdomär annanav

fysiska prestationsförrnågan.nedsättning den psykiska Etteller mot-av
svarande medicinskt kriterium finns särskild efterlevan-inte för tillrätt

förtids-stället så, för tilldepension. I det förutsättningarär rättatt om
sådanföreligger särskild efterle-pension pension skall i stället förutges

vandepension. detta medicinska nedsättningTrots krav presta-av
tionsfönnågan måste förenatför till förtidspensionbl.a. deträtt vara

bedömningssvårighetermed försäkrades kvarvarandedenavgöraatt
arbetsförmåga nivåer förtidspen-de ñngradiga gäller inomi dagsom

svårigheter prövning-sioneringen. Dessa torde uttalade vidänvara mer
fjärdedelsefterlevande ellerskall berättigad tillen av om en vara en

särskild situatio-andel efterlevandepension, eftersom det i dessaannan
förtidspen-inte finns lika konkreta inombedömningsgrunderner som

arbetsfönnågan.sioneringen för vad konstituerar nedsättningsom en av
påbakgrund ifrågasattVi har det anförda möjlighetenmot attav av

så ñngradigt dendagens regler för bestämmasättett utrymmesom ger
förvärvsoförmåga.efterlevandes förvärvsförmåga Motivetrespektive

införandet erhålla fjär-bakom möjligheten förtidspension medattav en
utgångspunktsin mellan förtids-dedel hade i skapa samordningatt en

pensioneringen och Något syfte bakomreglerna för sjukpenning. uttalat
motsvarande förändring efterlevandepensionenför den särskilda angavs
inte förarbetena.i

Vi med hänsyn till efterlevandepensiondet sagda särskildattanser
förmån.fortsättningsvis skall kunna halvendast hel ellerutges som

Enligt riksdagsbeslut hel förtidspen-skall fr.o.m. den januari 19991
sion till försäkrad arbetsförmåga i dethelt eller när-ärutges en vars
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helt nedsatt. Enligt hittillsvarande regler skall arbetsförmåganmaste
helt nedsatt för till hel förtidspension skall föreligga.rätt Moti-attvara

till denna uppmjukning kriteriet för till hel förtidspension harvet rättav
förarbetenai prop. l997/98:1ll 46 ff det vid be-angetts atts. vara

dörrmingen nedsättning arbetsförmågan svårtkan mycketav en av vara
huruvida nedsättningen fullständigavgöra kvarståreller detäratt om

någon mindre arbetsförmåga. Som riktlinje för hel förtidspensionnär
skall utbetalas arbetsförrnågan måste nedsatt med minstattanges vara

åttondelar.sju
denna förändringTrots kriterierna för till hel förtidspensionrättav

vi det inte påkallat medär uppmjukningmotsvarande deattanser av
kriterier uppställs för till hel särskild efterlevandepension.rätt Isom
detta sammanhang bör beaktasäven till förtidspension tillrätten är,att
följd den strikta medicinska bedömning enligt nuvarande reglerav som
skall ske, betydligt begränsad både i förhållande till tidigare be-mer
stämmelser området och förhållandei till de förutsättningar som

föruppställs till särskild efterlevandepension.rätt finns därförDet en-
vårligt mening inget avgörande skäl ha olika krav arbetsför-mot att

mågans nedsättning i de olika pensionssystemen.
föreslårVi därför arbetsförrnågan alltjämt skall helt nedsattatt vara

Ärför hel särskild efterlevandepension skallatt kunna den avlid-utges.
arbetsförmåga nedsatt i mindre omfattning dock minst till hälften,nes

sådanskall pension med halvt belopp.utges

10.4.8 Inkomstprövning den särskildam.m. av
efterlevandepensionen

Vårt förslag: Den särskilda efterlevandepensionen inteskall in-
komstprövas.

I nuvarande regelsystem förekommer inte någon inkomstprövning av
reformeradede efterlevandepensionema. Däremot reduceras den sär-

skilda efterlevandepensionen, såvitt både folkpensions- ochavser
tilläggspensionsdelen, vissa socialföräkringsförmåner såsomav ar-
betslöshetsersättning, förtidspension, den aprilFrom. l 1997m.m.
gäller folkpension i form änkepension i viss utsträckningatt skallav
inkomstprövas den efterlevandes inkomster.mot egna

våra direktivI har i samband med frågan behovet grund-att om av
skydd inom efterlevandepensioneringen tagits även angetts att ut-upp
gångspunkten bör eventuellt fortsättningsvisgrundskydd iatt ettvara

utsträckning istörre dag skallän inkomst- eller behovsprövat.vara
Pâ motsvarande änkepensionen frånsätt folkpensioneringen isom

dag inkomstprövas skulle grundskyddsdelen till den särskilda efterle-
vandepensionen kunna bli föremål för inkomstprövning i till detett

ålderspensionssystemetreformerade efterlevandepensionssys-anpassat
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Däremot kan inkomstprövning den del inkomstrela-tem. ären av som
terad enligt vårt förmenande inte komma fråga.igärna

ordningEn med inkomstprövning grundskyddet till den särskildaav
efterlevandepensionen skulle visserligen ha den fördelen endast ef-att
terlevande verkligen i behov erhållerstöd sådantär grundskydd.som av
Å andra sidan kan sådan inkomstprövning skapa incitament för denen
efterlevande inte aktiva försöka sigatt sätt itasamma som annars
eller återvända förvärvslivet.till Detta skulle eventuellt delvis kun-man

komma till medrätta i utsträckning dagensstörre regleratt änna genom
medger föreskriva deltagande i rehabiliteringsverksamhet eller andra
former aktiverande åtgärder för till förmånen skall föreligga.rättattav

Frågan ändå det rimligtär ha sådanär inkomstprövningattom en
för den särskilda efterlevandepensionen. Särskild efterlevandepension
skall endast under förutsättning denutges efterlevande har nedsattatt
förvärvsfönnåga, alltsedan dödsfallet. sådanOm hel pensionvaratsom

har den efterlevande ingen förvärvsinkomstutges någonoch in-egen
komstprövning kommer då bara i undantagsfall vid kapitalin-större-
komster e.d. bli aktuell. Emellertid skall särskild efterlevandepen-att-
sion, enligt föreslår,vad kunna förmån.halv Om den ef-utges som

dåterlevande har kvarvarande arbetsförmåga utnyttjas tillen som
förvärvsarbete kan det inte komma frågaigärna inkomsternaatt av
detta halvtidsarbete skulle den pensionprövas uppbärs ochmot som

ersättning för den andra arbetsoförmögna delen.att Dettasom avser ge
såskulle i fall sannolikt leda till den efterlevande i mycket begränsadatt

omfattning tillvara den arbetsförmåga alltjämt fannstog skaffaattsom
sig förvärvsinkomster i stället lät sig försörjas helutanegna genom
särskild efterlevandepension, möjligheter härtill skulle föreligga.om
Det kan dessa skäl inte komma i fråga inkomstpröva halvav sär-att en
skild efterlevandepension den efterlevandes förvärvsinkomster tillmot
följd kvarvarande partiell arbetsförmåga.av

Det skall i detta sammanhang påpekas viss inkomstpröv-även att en
ning den särskilda efterlevandepensionen ändå kommer skeav att ge-

förmånen enligt våra förslag kommeratt beskattningsbarnom att vara
andra förvärvsinkomster.sätt Något särskilt grundavdragsamma som

skall inte längre finnas för denna eller andra efterlevandeförmåner. Inte
heller kommer dessa vid nybeviljande kunna kompletteras medett att
särskilt bostadstillägg till pensionärer angåendese dessa delar imer
avsnitt 10.3.4.

Emellertid torde det kunna uppstå situationer där den efterlevande
visserligen inte kan bereda sig inkomster arbete skälegetgenom av som
berättigar till särskild efterlevandepension där den efterlevandemen

detta har andra inkomster intetrots helt obetydlig beskaffenhet. Detav
såledeskan förhålla så,sig den efterlevande inte har för-att egna

värvsinkomster däremot kapitalinkomster eller inte alltför obe-men en
tydlig förmögenhet. Dessa omständigheter förtar inte den efterlevande
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till särskild efterlevandepensionrätt i sådandag. En konsekvens kan
vårenligt mening ifrågasättas. Det torde rimligt det intemest attvara

skapas möjligheter uppbära särskild efterlevandepension i situationeratt
där det typiskt inte föreligger något egentligt ekonomiskt behovsett av

sådant frånstöd samhällets sida. Som tidigareett skall särskildnämnts
efterlevandepension beviljas endast i de fall andra möjligheter till för-
sörjning inte föreligger och där rehabiliterande åtgärder inte har gett
avsedd effekt. iAtt detta sammanhang endast beakta förvärvsinkomster

såledesoch helt bortse från kapitalinkomster och förmögenhet, vilket i
andra påverkarsammanhang såväl pensioner andra bidrag,som synes
mindre välmotiverat. Vi har ställt frågan det huvudöver tagetoss om
skall möjligt i situationer de här beskrivna beviljaatt särskildvara som
efterlevandepension. Frågan alltså efterlevandeär visserli-om en som

inte kan försörja sig förvärvsinkomster välgen genom egna men
avkastning förmögenhet eller andra kapitalinkomster skall kunnaav
erhålla sådan pension. vårtEnligt förmenande framstår det mestsom
följdriktigt sådana hänsyn i princip redan vid fråganatt prövningtas av

den efterlevande kvalificerat sig för till förmånen sådanrätt ochom som
inte därefter vid inkomstprövning den. framgåttSom haren av av av-
snitt 10.4.3 har emellertid kommit fram till det för närvarande inteatt
finns tillräcklig anledning föreslå någon förändring beträffande deatt
grundläggande förutsättningar enligt nuvarande bestämmelsersom upp-
ställs för till särskildrätt efterlevandepension.

Däremot har föreslåövervägt inkomstprövning denatt sär-att av
skilda efterlevandepensionen skall den efterlevandesgöras kapi-mot
talinkomster avkastning förmögenhetsamt enligt likartade principerav

i dag förgäller inkomstprövning änkepension. Av tillgängligsom av
statistik har emellertid kunnat konstateras ingen dem i dagatt av som
uppbär denna pensionsforrn sådanahar inkomster. inkomstpröv-En
ning förmånen den efterlevandes kapitalinkomster ochmotav egna
eventuell förmögenhet skulle därför i dag inte medföra några bespa-
ringar eller andra konsekvenser och kan för framtiden tillledaantas
endast mycket marginell besparing. Med hänsyn härtillen ävensamt
med beaktande sådan inkomstprövning i sig skulle medföraattav en

inte obetydligt administrativtett merarbete med ökad administrativen
kostnad följd, det för närvarande inte föreligger någotattsom anser
uttalat behov föreslå sådan inkomstprövning.attav en

När möjligheten till nybeviljande änkepension kan emel-avtarav
lertid antalet efterlevande med särskild efterlevandepension komma

öka. Om det i samband härmedatt kan konstateras efterlevande iatt
enstaka undantagsfallän faktiskt har kapitalinkomster eller för-mer

mögenhet viss omfattning vid sidan särskild efterlevandepen-av av
sion, bör emellertid frågan det huvudöver skall finnas möj-tagetom
lighet för efterlevande sådanamed inkomster tillgångaroch erhållaatt
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särskild efterlevandepension frågan inkomstprövningävensamt om
förmånen åter under övervägande.tasav
Sammanfattningsvis föreslår någonvi inkomstprövning inteatt

skall ske den särskilda efterlevandepensionen den efterlevan-motav
des inkomster.egna

Som redovisats i avsnitt föreslår10.4.5 efterlevandeendastatt som
vid dödsfallstidpunkten årfyllt 55 åtnjutandeskall kunna komma i av
särskild efterlevandepension. På detta skapas behovsanpas-sätt meren

efterlevandeförmånsad vad fallet enligt regler.än dagensärsom

10.4.9 Minskningsregeln i ett anpassat
efterlevandepensionssystem

Vårt förslag: Särskild efterlevandepension skall enligt prin-samma
ciper enligt dagens regler minskas förmånermed andra socialasom

den efterlevande uppbär vid sidan pensionen under förutsätt-som av
ning denna andra förmån för förtid och ned-att utges samma samma
sättning förvärvsmöjligheten den särskilda efterlevandepen-av som

Ävensionen. utländska sociala förmåner pensionen.skall reducera
Minskningen iskall första hand garantipensionen till särskildgöras
efterlevandepension.

I samband med införandet den särskilda efterlevandepensionenav
uttalades i förarbetena SOU 1987:55 242 och 1987/882171s. prop. s.

förmån128 denna skulle syfta till skyddsnät föratt utgöra än-att ett
kor och änklingar vilkas försörjning inte kunde tillgodoses annan

såledesskulleDenväg. subsidiär i förhållande till andra ekono-vara
miska ersättningar i form bl.a. sociala förmåner olika slag. Dettaav av

sig uttryck bl.a. i regeln i 8 kap. 9 § innebärAFL, särskildtog attsom
efterlevandepension inte med anledning nedsättning i för-utges av
värvsmöjlighetema för vilken den efterlevande tillberättigadär egen-

frånlivränta arbetsskadeförsälaingen. vårDenna enligtregel bör me-
ning överföras oförändrad till den föreslagna lagen efterle-av oss om
vandepension. Härutöver finns i 3 kap. AFL bestämmelseräven om
samordning mellan särskild efterlevandepension och sjukpenning när
det gäller förutsättningarna för beviljande sistnämnda förmå-denav

Sålunda har försäkrad uppbär efterlevande-hel särskildnen. en som
pension inte till sjukpenning.rätt Vidare skall, den försäkradeom
uppbär särskild efterlevandepension, vid prövningen den försäkra-av
des till sjukpenning hans arbetsförmågarätt eller hennes bedömas

frånmed bortseende den nedsättning arbetsförmågan ligger tillav som
för utgåendegrund pension. Våra någraförslag föränd-innebär inte

ringar i dessa avseenden.
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Vidare tillkom vid införandet den särskilda efterlevandepensio-av
särskilda rninskningsregler innebörd den efterlevandenen att,av om

har till förmånsocialrätt kompensation förannan attsom avser ge
nedsättning förvärvsmöjlighetema den särskilda efter-samma av som

levandepensionen, det inte kan särskild efterlevandepensionutges
ograverad. Dessa regler finns intagna i 8 kap. 12§ och kap.14 7 §
AFL.

Enligt dessa nuvarande bestämmelser området skall folkpension
i form särskild efterlevandepension minskas med vissa socialaav
förmåner finns uppräknade i 8 kap. 12§ MinskningAFL. skallsom
därvid med bl.a.göras förtidspension, delpension, dagpenning från
arbetslöshetskassa och vissa vuxenstudiebidrag. förutsättningEn för

sådan minskning emellertidär den efterlevande uppbär soci-en att en
förmån kompensation för nedsättningattsom avser ge samma av

förvärvsmöjlighetema den särskilda efterlevandepensionen. Omsom
den efterlevande uppbär halv särskild efterlevandepension och därtill
arbetslöshetsersättning med 50 för% den kvarvarande arbetsförrnög-

delen någonskall minskning enligt förevarande bestämmelse intena
fråga.komma i

När minskningsregeln infördes skulle minskningen särskild ef-av
terlevandepension endastgöras svenska sociala förmåner. Imot sam-
band med folkpensionen gjordes beroendeatt den pensionsberätti-av
gades eller, beträffande efterlevandepension den avlidnes, bosätt-
ningsår eller med intjänade ATP-poäng ändrades rninsknings-även

på såregeln den sociala förmånsätt med vilken denatt särskilda ef-
terlevandepensionen skulle minskas fortsättningsvis skulle kvotdels-
beräknas efterlevandepensionensätt utgångspunktmedsamma som
från den avlidnes bosättnings- eller intjänandeår. Med sådan för-en

ansågändring det rimligt beakta utländska socialaäven för-attman
måner på motsvarande svenska således låta sådanasätt och redu-som

den särskilda efterlevandepensionen. ansågs ståDetta inte i stridcera
med 12.2 och 46 i förordningenart. EEG 1408/71 med särskildac nr
bestämmelser bl.a. Sammanträffande förmåner olika slag.om av av

denOm särskilda efterlevandepensionen vissmed andelutges av
sådanoavkortad pension till följd bestämmelserna i 5 kap. AFLav

skall minskningen de nämnda förrnånema såledessocialaav ovan
enligt hittillsvarande regler endast med hänsyn tillgöras motsvarande
andel förmånen. Har den avlidne kunnat tillgodoräknas endast 30av
bosättningsår skall folkpension i form särskild efterlevandepensionav

med endast 30/40 oavkortad sådanutges pension. Har denav pen-
sionsberättigade efterlevande till förtidspensionrätt skall ävent.ex.
förtidspensionen reduceras med hänsyn till den avlidnes bristande
anknytning innan minskning i förhållande tillgörs den särskilda ef-
terlevandepensionen och detta den efterlevandes tillgodoräk-oavsett
nade bosättningsår.
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I 14 kap. 7 § minskningsregeln 12§ skall gällai 8 kap.attanges
frågai efterlevandepension från tilläggspensione-särskildäven om

ringen. I detta hänseende skall vid till den avlidnesminskningen ses
årtillgodoräknade frågan förmånmed ATP-poäng för oavkortadom

minskasskall oavkortad tilläggspension i särskild efter-formmot av
årlevandepension. Om den avlidne har kunnat tillgodoräknas 20 med

faktiskaATP-poäng eller således den socialaantagna skall 20/30 av
förmånen reducera 20/30 oavkortad särskild efterlevandepension.av
Motsvarande reducering förmån.skall socialutländskgöras av en

första hand skall förmånen tilläggspensionenI den sociala minska
först därefter folkpensionen.och
föregående avsnitt våra fråganI har vi redovisat iöverväganden om

det finns anledning införa regler inkomstprövning den sär-att avom
skilda efterlevandepensionen. förVi har emellertid funnit det när-att

inte finnsvarande anledning föreslå några sådana bestämmelser.att
detDäremot uppenbart redovisade minsk-denattanser vara ovan

ningsregeln, framför allt efterlevan-med hänsyn till särskildadenatt
depensionen tänkt subsidiär försörjning i fall för-är desom en annan

inte står få,sörjning skall finnas kvar fortsättningsvis iatt ett anpassat
efterlevandepensionssystem.

konstruktionDen vi föreslagit beträffande den särskilda efter-som
levandepensionen skiljer sig emellertid från modell.nuvarande Bl.a.
har grundskyddet i form garantipension utformats utfyll-av som en
nadspension storlek gjorts beroende samtidigt utbetaladvars av en
inkomstrelaterad pension. folkpensionI dag i form särskild ef-är av
terlevandepension baspension beträffandei sig inte förutomen som
pensionstillskottet påverkas den pensionensinkomstgrundadeav
storlek. Vidare i från såväldag särskild efterlevandepension folk-är

tilläggspensioneringen alternativt 30-delsberäknad med40- hän-som
till tillgodoräknade bosättningsår år intjänade ellereller medsyn an-

ATP-poäng. I det föreslagna garanti-kommertagna systemetav oss
pensionen föremål för 40-delsberäkning med hänsyn tillatt vara en

avlidnes försäkringstid.den Härtill kommer inkomstgrundadedenatt
pensionen fortsättningsvis påkommer reformeratberäknasatt ett pen-
sionsunderlag likheti med den reformerade ålderspensionen. Detta
innebär bl.a. den avlidnes inkomster hela livet kommerunderatt att

avgörande för beräkningsunderlaget inkomstgrundad efterle-förvara
vandepension tilläggspensio-vad gäller inomsätt änett annat som
neringen i Någondag. motsvarighet till i dag till-l5/30-reglerna som

för tilläggspensionenslämpas del kommer finnas kvar förinte att
framtiden.

Som beräknas påden särskilda efterlevandepensionennämntsovan
så garantipensionen beräknas inkomstrelate-med hänsyn till densätt att
rade särskilda efterlevandepensionen. Vid beräkning skall beak-denna

den avlidnes eventuellt bristande försäkringstid för garantipensiontas
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garantipensionens basnivåatt och avtrappningsintervall förstgenom
reduceras. Därefter skall hela den inkomstrelaterade pensionen beaktas
vid bestämmandet garantipensionens storlek.av

sålundaDen framräknade särskilda efterlevandepensionen skall se-
dan minskas med hänsyn till social förmån den efterlevandeen som
uppbär avseende tid och nedsättning förvärvsmöjlig-samma samma av
heten. Det vår uppfattningär utländska förmåneräven socialaatt av
motsvarande slag skall beaktas i detta hänseende. Med hänsyn till att
särskild efterlevandepension enligt våra förslag till sin konstruktion
skiljer sig från nuvarande andelsberäknade pension från folk- och
tilläggspensioneringen har funnit den minskning skall skeatt som av
den särskilda efterlevandepensionen bör helagöras den socialamot
förmån den efterlevande uppbär vid sidan pensionen, dvs.som utanav
något hänsynstagande till den avlidne endast fåtalhar haft år medom ett
pensionsgrundande inkomster eller tillgodoräknad försäkringstid för
garantipension.

sådanEn minskningsmodell den föreslagna kan kom-som av oss nu
föranleda vissa internationellaatt komplikationer i förhållandema till

andra EU/EES-länder såvitt gäller beaktande från sådantävenav en
land uppburen social förmån. Vi har emellertid inte haft möjlighet att
inom den tidsram stått till buds utforma förslag till bestämmel-som oss

närmare stämmer medöverens intentionerna bakomser som förord-
ningen EEG 1408/71. frågaDenna bör därför bli föremål förnr ytter-
ligare överväganden under den fortsatta beredningen detta betänkan-av
de.

I detta sammanhang bör ställningäven till den inkomstrela-tas om
terade delen den särskilda efterlevandepensionen skall minskasav
före garantipensionen på motsvarande sker enligtsätt nuvarandesom
bestämmelser. Här bör emellertid beaktas garantipension tillatt sär-
skild efterlevandepension, till skillnad från folkpension i form ef-av
terlevandepension, utfyllnadspensionutgör någonoch inte baspen-en
sion. Mot denna bakgrund och med beaktande garantipensionenattav
enligt våra förslag skall finansieras statsbudgeten,över det enligtär
vår uppfattning lämpligt låta den sociala förmånen förstatt reducera
garantipensionen och först därefter den inkomstrelaterade särskilda
efterlevandepensionen.

Sammanfattningsvis föreslår särskild efterlevandepensionatt
alltjämt skall vidkännas reducering, såväl beträffande garantipensio-

beträffande den inkomstrelaterade delen,nen som i de fall den efter-
levande uppbär andra sociala förmåner för tid ochutgessom samma
för nedsättning förvärvsmöjligheten. sociala förmånersamma Deav

sålunda skall verka reducerande börsom desamma enligtvara som
dagens regler, dvs. de i 8 kap. 12 § AFL. Vid minskningensom anges
skall garantipensionen reduceras först och därefter den inkomstrelate-
rade delen.
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10.5 Anknytningskrav för oavkortadtillrätt

garantipension

10.5.l Inledning

omställningspensionEnligt de gällande bestämmelserna skall ochnu
från folkpensio-särskild efterlevandepension barnpensionsamt även

förhållandeneringen andelsberäknas i i till den40-delar eller 30-delar
avlidnes bosättningstid inklusive framti-i Sverige i förekommande fall

bosättningstid eller år motsvarandeda med intjänade ochATP-poäng
sådana år. I avsnitt redovisat innebörden2.1.1 och 2.1.2 harantagna

nuvarande regler i dessa anknytningsregler inför-hänseenden. Dessaav
fråndes med verkan den januari nedan redovisar1 1993. I avsnitt 10.5.2

anledningen till varför krav tids anknytning till Sve-vissnärmare
rige införts för till oavkortad folkpension form bl.a. efterlevan-irätt av
depension. avsnitt frågan framti-I l0.5.3 behandlar det i detävenom
da efterlevandepensionssystemet någonfinns anledning ha kvaratt typ

anknytningsregel för till garantipension tilloavkortadrättav vuxna
efterlevande, dvs. storleken garantipension föreslagitsdenom somav
för den inledande och den förlängda omställningspensionen ävensamt
för den efterlevandepensionensärskilda beroende denskall avvara
avlidnes eller anknytning till Sverige. sammanhang börI dettaannans
påpekas någon sådan frånanknytningsregel, skillnad dagenstillatt reg-
ler, inte kommer i formerforderlig för det grundskyddatt vara av un-
derhållsstöd föreslår avsnittinom barnpensioneringen se 9.5.som

10.5.2 Nuvarande regler och syftena bakom dessa

De gällande bestämmelserna folk-innebär den försäkradeattnu genom
pensioneringen har såvälgrundskydd till den inledande denett som
förlängda omställningspensionen särskilda efterle-till denävensamt
vandepensionen. Folkpensionen längetill sin storlek beroende hurär av

ården avlidne har varit bosatt många intjäna-i Sverige eller medhurav
de ATP-poäng den avlidne kan tillgodorälmas. Vid bedömningensom

hur grundskydd inom efterlevandepensioneringenden anpassadeettav
utformas finnasbör kan något motivskäl först erinra deatt om som

ligger bakom nuvarande krav viss i form bosättninganknytning av
åreller intjänade fråganmed dessa sigATP-poäng och ställa görom

gällande för efterlevandepensionssystem.även ett anpassat
Bakgrunden till de förändringar ifolkpensionsreglema träddesomav

kraft den januari 1993 åstadkomma1 bl.a. önskan att anpass-var en en
ning till förordningen januari gälldeEEG 1408/71. den 1993Före 1nr



efterlevandetill 397SOU 1998:120 Förmåner vuxna

förmånligarefolkpension villkorsvenska medborgare hade tillrättatt
till folkpensionutländska medborgare. Svenska medborgare hadeän rätt

någon föregående kvalifikationstidvid bosättning i Sverige utan avse-
krävdesende försäkring eller bosättning. utländska medborgareFör

viss tids bosättning i till folkpensiondäremot Sverige innan rätt upp-
efterlevandepensioneringens fr.o.m. denkom. För del innebar dessa l

januari 1980 gällande regler dessförinnan hade utländska medborgare
huvud ingen till folkpension grundval densvensköver rätttaget av

lagstiftningen måstesvenska den avlidne före sin död haomedelbartatt
varit bosatt i Sverige i år månader ochminst fem för barnpensionsex

efterlevandeden vid dödsfallet efter-bosatt i landet eller denatt attvar
i månaderlevande bosatt Sverige sedan fem år för barn-minst sexvar

pension och den avlidne bosatt i landet vid dödsfallet. skill-Dennavar
nad mellan svenska och såvitt med-utländska medborgare stod gäller-

iborgare de andra medlemsländerna likabehand-i direkt strid med-
lingsprincipen i förordningen innebar denEEG 1408/71. Vidare attnr

väl kvalificerat tillsig för folkpension berättigadepersoner som var
oavkortad folkpension, Någon ovill-bosättningstidens längd.oavsett
korlig erhålla folkpension vid fanns inte,bosättning utomlandsrätt att
varför folkpensionsreglema exportabilitetsprinci-stod i strid medäven

i förordning.nämndapen
Om bestämmelserna i förordningen skulle ha tillämpats reglerna

folkpension i deras äldre lydelse förskulle kvalifikationstiden ut-om
länningar behöva såvittavskaffas gäller medborgare i länder inom
EU/EES. skulleDetta ha inneburit skullemedborgare i dessa länderatt

blivitha berättigade till oavkortad folkpension direkt vid bosättning i
Sverige. skulleDet också inneburit sådan pensionha oavkortadatt
skulle ha behövt utbetalas då tillden pensionsberättigade flyttadeäven

EU/EES-land. Bestämmelserna i EG-förordningen skulle dess-ett annat
få till konsekvens till-till oavkortad folkpension skulle harättutom att

kommit alla inommedborgare i EU/EES-land och bosattaär ettsom
varitnågonEU/EES gångoch i Sverige.sitt liv bosatta isom

Mot denna bakgrund föreslogs ligger tillde beräkningsprinciper som
grund för dagens regler folkpension till del korn-och vissävenom som

ligga till förgrund beräkningen garantipension i det reforme-attmer av
ålderspensionssystemet.rade folkpensioninnebär tillDessa rättenatt

gjordes beroende tid för bosättning i 40-dels be-Sverigeav genom en
räkning. För till ålderspensionoavkortad folkpension i form bl.a.rätt av
och efterlevandepension avlidnekrävs i dag den försäkrade kanatt
tillgodoräkna sig minst års års40 bosättning 16 och 65i Sverige mellan
ålder. fallI de dödsfallet åldersker i förvärvsaktiv finns möjligheter att
beakta s.k. framtida utgångspunkt frånbosättningstid denmedäven
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avlidnes bosättning fr.o.m. 16 års ålder året före dödsfallet set.o.m.
vidare i avsnitt 2.1.1. Genom denna princip gjordes det möjligt tillatt

bott kortare tid i Sverigepersoner proratatemporis-som en utge en
beräknad pension, dvs. den berättigade får såenbart del denstor av
sammanlagda pensionen från och flera ländervart ett motsvararav som
tiden för bosättning i respektive land. sådanMed regel uppkom ock-en
så skälig avvägning till folkpensionrätt åmellan sidanen av ena perso-

flyttat från Sverige till land åoch andra sidanner som ett annat personer
flyttar till Sverige från land. Den allmänna försäkringenssom ett annat

pensionsskydd kom relateras till bosättningstidenatt här i landet under
den aktiva delen livet. Det kunde vidare inte oskäligtav attanses svens-
kar bott utomlands några år och flyttar tillbaka får lägresom folkpen-
sion tidigare. Oftaän har dessa förvärvat till frånpensionrättpersoner

utländskt underett motsvarandesystem tid och det rimligt denär att
under hela sitt liv bidragit efter ekonomisk förmågasom till finansie-

ringen folkpensioneringen har tillrätt pension. Nuvarandeav störreen
anknytningsmodell motverkar dessutom samtidigt uppbäratt en person
oavkortade förmåner från land.än ettmer

Folkpension kan enligt de gällande reglerna 30-ävennu vara
delsberäknad, dvs. beroende antalet år med intjänade ATP-poäng.av
Pensionen därvid enligt den beräkningsmetodutges bäst resul-som ger

för den pensionsberättigade.tat 40-dels beräknad folkpension utges
endast till svensk eller utländsk medborgare bosatt i Sverige.är Ensom
svensk medborgare har emellertid till 30-delsberäknadrätt folkpension

hanäven bosattär utomlands, något utländsk medborgareom som en
inte har. Dessa begränsningar kan dock inte upprätthållas förhållandei
till EU/EES. För medborgare någoti sådant land bosatta inomärsom
detta område och under tid minst år varit bosatta i Sveri-som etten av
ge gäller förmåner skall iatt omfattningutges desamma som om vore
bosatta i Sverige. Detta innebär såväl 40-delsberäknad 30-att som
delsberäknad folkpension måste EU/EES.inom Till skill-exporteras

frånnad vad gällde enligt äldre bestämmelser behöver emellertidsom
inte oavkortad folkpension såendast andelexporteras utan stor som

bosättningstidmotsvarar eller ATP-beräknad tid i Sverige. T.ex. en
tysk medborgare bott i Sverige och tjänat in till folkpensionrättsom
och sedan flyttar till USA har då inte till folkpensionsom eftersomrätt
han inte bosatt inomär unionen eller någoti EES-land.

Under förarbetena prop. 1992/93:7 till dessa anknytningsregler
diskuterades detäven den avlidnes eller den efterlevandes bo-om var
sättning skulle avgörande för beräkningen efterlevandepen-som vara av
sion. Enligt äldre bestämmelser på efterlevandepensionsornrådet var
utgångspunkten folkpensionen skulleatt ekonomiskutgöra grunden
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trygghet för bosatta i Sverige. Efterlevandepensionärpersoner som
utgick därför till efterlevande bosatta i Sverige eller beträffan-som var
de utländska medborgare vid dödsfallet varit bosatta i Sverige isom

år.minst 5 sambandI med införandet bosättningsregeln i folkpen-av
sioneringen ansåg det naturligt och följdriktigt betrakta efterle-attman
vandepensionen från den avlidne härledd följdeDäravrätt. attsom en

ocksådet den avlidnes och inte bosättningsården efterlevandesvar
årrespektive med intjänade ATP-poäng fick ligga till grund försom

anknytningsregeln.
I dag efterlevandepensionär ålders-även samt förtidspensionoch

från tilläggspensioneringen beroende den avlidnes anknytning tillav
förvärvslivet. Således sådanoavkortad pension endast i de fall denutges
avlidne kan tillgodoräknas minst år,30 faktiska och/eller medantagna,
ATP-poäng. Det reforrnerade ålderspensionssystemets pensionsunder-

pålag, vilket den inkomstrelaterade efterlevandepensionen till stora
delar kommer beräknas enligt våra förslag, kommer inte innehållaatt att
någon motsvarande anknytning till årantalet pensionspoängmed som
den i dag gäller inom tilläggspensioneringen. Underlaget kommer isom
stället bestå den avlidnes intjänade pensionsrättatt under hela denav
förvärvsaktiva delen livet. Pensionens storlek blir relaterad till denav
avlidnes inkomster under livet hur dessa fördelatssammantagna oavsett

åren, och inte till åröver antalet med pensionsgrundande inkomst. Den-
beräkningsmodell innefattar således i sig krav anknytning tillna ett

Sverige och svensk förvärvsverksamhet för till högre inkomstre-rätt en
laterad pensionsförmån.

l0.5.3 Försäkringstid m.m.

Vårt förslag: Garantipension till såväl ornställningspension sär-som
skild efterlevandepension skall beroende den avlidnes försäk-vara av
ringstid. Har den avlidne tillgodoräknats försäkringstid år,för minst 40

garantipensionen oavkortad. I fall garantipensionenutges annat utges
såmed andel därav förhållandet mellan det årstor antalmotsom svarar

för vilka försäkringstid tillgodoräknats och talet 40.
Vid beräkning försäkringstid bortses från årtid före det då denav

avlidne uppnått 16 års ålder och tid efter år dådet han eller fyllthon
eller skulle ha fyllt 64 år.

Försäkringstid skall i övrigt tillgodoräknas enligt reglersamma som
gäller för garantipension inom ålderspensionssystemet. dessaUtöver
tidsperioder skall gälla medföljande barn årunder 18 till svenskatt
medborgare har arbetat utomlands för Svenska kyrkan, annatsom
svenskt trossamfund eller sådantknutet till samfundärett ettorgan som
skall kunna tillgodoräknas försäkringstid under förutsättningarsamma

gäller för medföljande make eller därmed likställd. Därtill skallsom
flyktingar, för tid före ankomsten till Sverige, tillgodoräknas försäk-
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ringstid för tid i hemlandet fr.0.m. års ålder16 i förhållande till de antal
år de tillgodoräknats försäkringstid i Sverige.som

Garantipension till omställningspension och särskild efterlevande-
pension skall endast under förutsättningutges den avlidne tillgodo-att
räknats försäkringstid minst år.treen om

För tid före ikraftträdandet lagen efterlevandepension den 1av om
januari 2001 skall försäkringstid för garantipension till ornställ-som
ningspension och särskild efterlevandepension tillgodoräknas sådan tid

beaktats bosätmingstid för folkpension.som som

Vi har, framgått tidigare avsnitt, föreslagit inkomstrelateradsom av att
efterlevandepension till efterlevande i form inledande ochvuxna av
förlängd omställningspension särskild efterlevandepension skallsamt
ha gmndskydd i form garantipension,ett för skapa rimligtattav en ett
efterlevandeskydd i de fall den avlidne efterlämnar lågtendast ellerett
inget efterlevandepensionsunderlag. I detta avseende har ansett att

avliden,även tagit det huvudsakliga för barn och hus-en som ansvaret
håll och inte haft förvärvsinkornster, bör kunna lämna efter sigsom en
efterlevandepension för den efterlevande rimlig möjlighetsom ger en

klara del de problematt oftast följer med familjemedlemsen av som en
bortgång.

Sålunda har för den inledande omställningsperioden föreslagit att
garantipension, i form utfyllnadsbelopp till 6 000 kren ettav upp ca per

månad, skall under de första månadernautges efter dödsfallet. Försex
dem därefter kommer berättigade till förlängdsom att ornställ-vara
ningspension, dvs. i de situationer där den efterlevande alltsedan döds-
fallet och alltjämt stadigvarande år,med barn under 18 skall
detta utfyllnadsbelopp ersättas garantipension motsvarande denav en

föreslagits för den förlängda omställningspensionen. Dennasom senare
garantipension oavkortad belopp 4 500 kr må-garanterar ett om ca per
nad avräknas krona för krona den inkornstrelaterade omställ-som mot
ningspensionen till nivå motsvarande 1,15 prisbasbelopp ochupp en
därutöver med 30 % se avsnitt 10.3.4.

frågaDen här dessa olikaär garantipensionertar tillsom upp om
sin storlek skall, motsvarande gäller för folkpension isätt formsom

bl.a. efterlevandepension i dag, avhängiga den avlidnes bo-av vara av
sättningstid eller försäkringstid i Sverige och/eller dennes tid med
pensionsgmndande inkomster.

Det viktär med garantipensionatt tillsystemet ärav anpassat att
många människor förvärvar till pension i land.rätt ännumera ettmer
Detta påkallat iär tid med ökad rörlighet nationsgränsema föröveren

undvika dubbelförsäkringatt och allt fler fall sammanfallandeav pen-
sionsfönnåner från flera länder. Ett inte någotställersystem som upp

påkrav anknytning till Sverige skulle föra med sig de effekter infö-som
randet anknytningsreglema år 1993 syftade till undvika. Dettaav att
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skulle bl.a. innebära Sverige skulle bli betala oavkortatatt tvunget att ut
grundskydd till alla medborgare i andra EU/EES-länder direkt vid bo-
sättning i Sverige. Vidare skulle Sverige bli förpliktat att exportera oav-
kortat grundskydd till utländska medborgare vid dödsfallet bo-ärsom

inom EU/EES den någotavlidne i sitt liv varit iskede bosattsatta om av
Sverige. Den effekten skulle uppståsamtidigt kunna efterlevan-denatt

påde, grund regler i bosättningslandet, erhållerdessutom oavkortatav
efterlevandeskydd därifrån. vårtDessa konsekvenser förme-enligtär
nande inte acceptabla. Det rimligt med starkareär att en person en an-
knytning till Sverige också härifrån efterlämnar högre garantipensionen
i händelse makens eller därmed likställds död änav en person som av
olika anledningar har sådan Således fåranknytning. deten svagare an-

skäligt bott årutomlands några flyttaroch sedanattses en person som
ocksåtillbaka efterlämnar lägre garantipension bottånen en person som

i Sverige hela sitt liv. Dessa utflyttade har ofta förvärvat rättpersoner
till pension från utländskt under motsvarande tid.ett system

Frågan då vilken anknytningsregel fråganär regleraskalltyp av som
oavkortad eller avkortad garantipension till ornställningspensionom

eller särskild efterlevandepension skall I detta sammanhang finnsutges.
det anledning dra paralleller till frågahur motsvarande lösts inomatt
ålderspensioneringen.

Inom det reforrnerade ålderspensionssystemet till garanti-är rätten
pension beroende bl.a. den försäkrades anknytning till Sverige i formav

s.k. försäkringstid. Denna försäkringstid i alltöverensstämmer vä-av
sentligt med reglerde för bosättningstid gäller i Eftersomdag. ävensom
andra tidsperioder bosättningsperiodefän i dag kan grunda rättrena
till folkpension formi ålderspensionbl.a. har det termi-ansetts attav

månnologin i viss missvisande. Tillär följd härav har valt be-attman
de tidsperioder i beaktandenämna vid beräkningen garanti-tassom av

pension för försäkringstid i stället för bosättningstid.
I dag gäller förutsättning för till oavkortad folkpension irättsom en

såvälform ålderspension efterlevandepension den försäkradeattav som
respektive den avlidne kan tillgodoräknas års bosättningstid i Sverige40

årsmellan 16 ålder.och 65 För till garantipensionoavkortad i formrätt
ålderspension skall också krävas den försäkrade kan tillgodoräk-attav

års40 försäkringstid i sådanSverige för-den tid under vilkennas men
säkringstid kan tillgodoräknats frånhar till skillnad tilli dag bestämts

årsintervallet 25-65 ålder med vissa undantag beträffande dem som
intjänat pensionsgrundande inkomst års ålder.mellan 16 och 25m.m.

Vid kortare försäkringstid skall garantipensionen reduceras proportio-
nellt.

Även för till oavkortad garantipensionrätt till omställningspension
eller särskild efterlevandepension bör vårdet enligt uppfattning krävas

stark anknytning till NågonSverige. anledning försäk-dennasättaatten
ringstid kortare för garantipension inom efterlevandepensioneringen än



402 Förmåner till efterlevande SOU 1998:120vuxna

vad gäller enligt dagens regler eller enligt de regler skall gällasom som
för oavkortat gmndskydd inom det reformerade ålderspensionssystemet
finns inte vårtenligt förmenande. Detta gäller inte minst med hänsyn till

vi, kommer framgå i detatt följande, för föreslåattsom stannat att en
längre intjänandeperiod den skall ålderspensionering-än gälla försom

garantipension.ens
Vi föreslår således det skall finnas krav årsminst 40 försäk-att ett

ringstid för tillrätt oavkortad garantipension till ornställningspension
eller särskild efterlevandepension.

I dag kan oavkortat grundskydd i form folkpension utges oavsettav
den avlidnes bosättningstid under förutsättning denne tjänat årin 30att

Ävenmed ATP-poäng eller sådana år. den inkornstrelateradeantagna
efterlevandepensionen i form tilläggspension till sin storlek bero-ärav
ende den avlidnes årantal med intjänade ATP-poäng. Ett kravav ett
visst årantal med pensionsgrundande inkomst för till oavkortadrätt
inkomstrelaterad pension kommer, inte bibehållasnämnts attsom ovan,
i reformerat ålderspensionssystem,ett eftersom grundtankarnaen av
bakom reformeringen ålderspensionssystemet låta hela livetsärav att
inkomster påverka den inkornstrelaterade ålderspensionens storlek.
Underlaget kommer bestå den avlidnes intjänadeatt och i vissa fallav
antagna pensionsrätt under den avlidnes hela förvärvsaktiva del av
livet. färreJu med registrerad pensionsrätt, desto lägre blir den in-
kornstrelaterade pensionen.

Vi har i detta sammanhang haft ställning frågantill detatt ta om
iäven efterlevandepensionssystemett anpassat skall finnas kvar en

alternativ anknytningsregel för beräkning garantipensionens storlekav
motsvarande nuvarande 30-delsberäkning, där garantipensionen be-
räknas enligt denna alternativa modell i de fall detta leder till förett
den pensionsberättigade förrnånligare resultat. sådanEn regel skulle

sätt nuvarande 30-årsregel beakta den försäkradessamma som
årantal med pensionsgrundande inkomster. Motsvarande fråga be-

handlades under arbetet med utfornmingen garantipensionen i ål-av
derspensioneringen. Där fann emellertid det inte fanns anled-attman
ning skapa regleratt den nuvarande 30-motsvararsom
delsberäkningen eftersom inkomstgrundad pension skall kunna intjä-

från första kronans inkomster varje år och pensionsrättennas inte på
dagenssätt tilläggspension knuten tillsamma vissa bestämdaärsom

år. Grundskyddet i form garantipension skall alltså, till skillnadav
från i dag, endast 40-delsberäknat. Med detta i beaktande ochvara

med hänsynäven till sådan alternativ anknytningsregelatt skulleen
medföra inte oväsentligt administrativtett merarbete har förstannat

inte lämna sådant förslag.att Rätt tillett garantipension skall alltså
enligt vad vi föreslår inom denäven anpassade efterlevandepensione-
ringen grundas enbart bosättning i Sverige. För de efterlevande
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vid ikraftträdandet våra förslag uppbär omställningspensionsom av
föreslår vi emellertid särskilda regler avsnitt l6.2.3.se

Idag krävs för till folkpension i form efterlevandepensionbl.a.rätt av
den avlidne antingen har tillgodoräknats pensionspoäng för iATPatt

Ävenårminst eller varit i år.bosatt Sverige i minst för tillrätttre tre
garantipension inom det ålderspensionssystemetreformerade före-har
slagits försäkringstid för år måstegarantipension minst haatt treen om
tillgodoräknats den pensionsberättigade någonför garantipensionatt

skallalls betalas sådanEn ansågs påkalladregel för undvikaut. ut-att
betalning garantipension småmed alltför belopp.av

Vi finnsdet anledning sådanha regel iatt ävenatt ettanser en anpas-
efterlevandepensionssystem. Garantipension till omställningspen-sat

sionen och den särskilda efterlevandepensionen alltsåskall kunna utges
endast i de situationer där den uppgåravlidne har försäkringstiden som

år.till minst dettaI påpekassammanhang bör emellertid dentre att som
omfattas förordningen EEG 1408/71 kommer till följd denav nr av
s.k. sarnrnanläggningsprincipen i nämnda förordning kvalifika-att som

fåtionstid tillgodoräkna sig försäkringstider har fullgjorts iäven som
andra EG/EES-länder. För sarmnanläggning skall kunna ske krävsatt
dock försäkringstid årminst kan tillgodoräknas i Sverige.att etten om

tillRätt oavkortad garantipension till omställningspension och sär-
skild efterlevandepension således,skall förgällersättsamma som

ålderspension,garantipension till kräva den avlidne kan tillgodoräk-att
år40 med försäkringstid i Sverige. Vi har i detta sammanhang haftnas

ställning till i månvad det försäkringstidsbegrepp valts föratt ta som
garantipensionen inom ålderspensioneringen skall förgälla även garan-
tipension till omställningspension och särskild efterlevandepension.
Som kunnat konstateras i avsnitt lO.3.4 har för de reformerade efter-
levandepensionsförmånema till efterlevande föreslagit grund-vuxna en
skyddsmodell mångai avseenden har likheter garantipen-med detsom
sionssystem valts inom det reformerade ålderspensionssystemet.som
Det försäkringstidsbegrepp ålderspensioneringenvalts för överens-som

dessutom i alltstämmer väsentligt med det bosättningsbegrepp för folk-
pension finns i dag. Av dessa skäl finns det anledning i möjli-som att

mån samordna reglerna försäkringstid bådai de ochgaste systemenom
inom dessa ha med varandra överensstämrnande regler.att

förändringarDe förhållandei till det nuvarande bosättningsbe-som
har skett försäkringstidsbegreppet inom det reformeradegreppet av

ålderspensionssystemet har huvudsakligen föranletts den ändradeav
intjänandeperiod för försäkringstid skall fortsättningsvis inomgällasom
ålderspensioneringen. Idag kan bosättningstid för folkpension tillgodo-
räknas den försäkrade fr.o.m. års ålder16 års ålder.64 I dett.o.m. re-
fonnerade ålderspensionssystemet kommer motsvarande intjänandepe
riod räknas fr.o.m. 25 års ålder.64 Skälet till denna förändringatt t.o.m.

intjänandeperioden bl.a. undvika garantipension skall kunnaär att attav
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tjänas in enbart studier i Sverige under ungdomsåren och sedangenom
betalas inom EU/EES den försäkrade någonaldrig haft fasta-ut trots att

anknytning till Sverige eller svensk förvärvsverksamhet. Försäk-re
ringstid skall emellertid kunna tillgodoräknas för tid fr.o.m. 16även

års ålder24 i de fall den försäkrade under livetdenna del haftt.o.m. av
pensionsgrundande inkomster eller pensionsgrundande belopp för för-
tidspension uppgått till minst år.inkomstbasbelopp Utanettsom per
denna undantagsregel skulle pensionsberättigad visserligen ha kun-en

tjäna in till inkomstgrundad ålderspensionrätt för tiden före årsnat 25
ålder skulle detta inte få tillgodoräkna sig tiden försäk-trotsmen som
ringstid för garantipension. Dessutom skulle, med den konstruktion som

förvalts garantipensionen inom ålderspensioneringen, denna under
ungdomsåren intjänade inkomstrelaterade ålderspension reducera ga-
rantipensionen beräknad fr.o.m. års ålder.25 För undvika det inför-att
des den nämnda regeln för intervallet år.16-25

vårEnligt uppfattning föreligger det skillnad mellan garantipen-en
sionen ålderspensioneringen,inom i de allra flesta fall utbetalassom
efter det den pensionsberättigades förvärvsaktiva gåttperiod haratt
till ända, och grundskydd inom efterlevandepensioneringen, iett som
regel kommer frågai på grund dödsfall sker i förvärvsaktivav som
ålder. Om ungdomsåren inte till tillgodoräknande försäk-rättgav av
ringstid och därmed till få framtida försäkringstidäven beaktadatt- -
skulle detta leda till något grundskydd huvud inte skulleatt över taget
utbetalas i de fall dödsfallet inträffar före det den avlidne fyllt år.25att
Detta vårtenligt fömienandeär inte rimlig konsekvens. En avlidenen

inte fyllt år25 kanännu äldresättperson som samma som personer
efterlärnna make eller maka barnoch där behovet efterlevandepen-av
sion under omställningsperiod kan särskilt uttalat. Vi har därför,en vara

den avvikelse detta innebär i förhållande ålderspensionetingen,trots till
för föreslå åldersgräns gäller i förstannat dag tillgo-att att samma som

doräknande bosättningstid skall gälla beträffande försäkringstiden iav
efterlevandepensionssystem, åldersgränsett dvs. nedreanpassat viden

16 år beträffande framtida försäkringstid, avsnitt lO.5.4.se
föreslår alltsåVi garantipension till omställningspension ochatt sär-

skild efterlevandepension skall kunna tillgodoräknas dåunder tid den
sedennere avlidne mellan 16 och 64 år. Med hänsyn till vi i dettaattvar
avseende har valt lösning skiljer frånsig den valts inomen som som
ålderspensioneringen finns det vårtenligt förrnenande anledning iatt

månviss utforma reglerna för vilken tid skall tillgodoräknassom som
försäkringstid i efterlevandepensionssystemet något annorlundaett

vad blivitsätt än följden de ändringar vidtagits vid kon-som av som
struktionen försälciingstidsbegreppet inom ålderspensioneringen.av

Som försäkiingstid för garantipension ålderspensionentill skall även
fortsättningsvis räknas dåtid den försäkrade varit folkbokförd i Sverige,
dock med det undantaget tid under vilken varit folkbok-att en person
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utflyttadförd egentligen avregistreratsskulle hatrots att sompersonen
från Sverige inte skall räknas försäkringstid. Detta undantag ärsom

sigfår tillgodoräknaföranlett önskan undvikaatt attav en personer
underlåter flyttning i anslut-försäkringstid de anmälangöraattom om

ning till utresan.
får tid underförsäkringstid vidare, liksom i tillgodoräknasSom dag,

försäkrad förvilken sänds till land statlig arbetsgivare attannaten av en
arbeta för arbetsgivarens räkning.

Vi grund för till-redovisade tider bör kunna ligga tillattanser ovan
försäkringstid till omställ-godoräknande för garantipensionävenav

ningspension och särskild efterlevandepension efterlevan-i anpassatett
depensionssystem.

Också före folkbokföringstidpunktentid motsvarandeskall sätt-
i dag i situationer fåvissa tillgodoräknas försäkringstid näm-som som-

ligen den Sverigefolkbokförs här har vistats ioavbrutetnär som senare
efter ha uppehållstillstånd.sökt sikteNuvarande regelatt tarsom
flyktingfallen ålder-har överförts till lagen garantipension inomom
spensioneringen. Denna bestämmelse flyktingar haftvissaavser som
skäl lämna sitt gåtthemland och mistekan haatt antassom pen-om
sionsrättigheter. dessaI fall skall enligt nuvarande regler bosätt-som
ningstid tillgodoräknas dåtid i sitt tidigarevarit bosattäven en person

år dåhemland fr.o.m. det uppnått års ålder årethan 16 före dett.o.m.
försthan ankom till Sverige. såSom bosättningstid tillgodoräknas stor

andel tiden i hemlandet åförhållandet mellanmotsvararav som ena
försäkrade dåsidan den tid den årvarit bosatt i Sverige fr.o.m. det han

tillförst ankom hit landet år då fylla 64det den försäkrade skullet.o.m.
år åoch andra sidan hela sistnämnda tidsperiod. Vid tillgodoräknandet

bosättningstid från dåbortses tid varit i sittden försäkrade bosattav
vilkenhemland och för till från vidpension hemlandet föreliggerrätt

bosättning i Sverige.
I det sistnämnda fallet ålderspensioneringen justering-har inom vissa
gjorts i förhållande justeringartill bestämmelse. Dessanuvarande tarar

lång fåbl.a. sikte hur till-tid besättningen hemlandet skalliav som
godoräknas försäkringstid deni Sverige har i sig medoch göraattsom
ändrade intjänandeperiod gälla för garanti-för försäkringstid skallsom
pensionen i reformerade ålderspensionssystemet.det dessaFör personer

påskall försäk-enligt nuvarande regler tillgodoräknassättsamma som
ringstid utifrån viss tidiga-andelsberäknad del bosättningstiden i detav

hemlandet, fråndock inte hemlan-för tid berättigar till pensionre som
det. Med bosättningstid i tillfällig fristad ihemlandet skall likställas

land. Med hänsyn till intjänandeperiod skallden ändradeannat som
âlderspensioneringengälla inom frågai tillgodoräknasskall personen

dåförsäkringstid för bosättning kalenderåri hemlandet fr.o.m. det per-
fråga dåi fyllt år år25 inte den tidpunktoch i dag 16 t.o.m.sonen som

gångenförsta förhållande försäkringstidkom till Sverige denipersonen
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kan tillgodoräknas den försäkrade frånsom tidpunkten för ankomsten
till Sverige det då han ellert.0.m. hon fyller 64 år.

Med hänsyn till vi valt föreslåatt försäkringstidatt för garantipen-att
sion till efterlevandepension, till skillnad från vad enligt huvudre-som
geln skall gälla inom ålderspensioneringen, skall kunna tillgodoräknas
redan fr.o.m. årdet den avlidne uppnått års16 ålder bör nuvarande reg-
ler tillgodoräknande försäkringstid förom vistelse i hemlandet till-av
lämpas i flyktingfallen. Detta innebär vid den andelsberäkningatt som
skall ske beträffande i vilken omfattning vistelse i hemlandet skall räk-

försäkringstid tid föreäven års ålder25nas som skall kunna beaktas
motsvarande skersätt enligt nuvarande regler.som

Vidare har den nuvarande regeln tillgodoräknande försäk-om av
ringstid för svensk medborgare arbetar utomlands för Svenskasom
kyrkan eller svenskt trossamfundannat eller knutet tillett ärorgan som

sådant samfundett eller svensk biståndsorganisation överförts tillen
lagen garantipension, dock med vissa justeringar.om Sålunda skall
dessa tillgodoräknas försäkringstidpersoner under utlandsvistelsen,

vadutöver följer huvudregeln folkbolcföring, dåsom hanav ellerom
hon varit utsänd under förutsättning pensionsrätt inte föratt tidsamma
tjänats enligt det andra landets lagstiftning och pensionsrätt kan till-
godoräknas Ävenendast för år itre medföljandetaget. make där-men

inte till skillnad frånemot i dag medföljande barn under år18 skall- -
tillgodoräknas försäkringstid Ävenunder förutsättningar. dennasamma
förändring har med dengöra ändradeatt intjänandeperiod valts försom
garantipensionen inom ålderspensionssystemet.

Även inom efterlevandepensioneringen bör angiven vistelseovan
utomlands grunda till försäkringstidrätt för garantipension. Som fram-
gått har valt föreslå någotattovan vidsträckt intjänandeperioden mer
för försäkringstid inom efterlevandepensioneringen vadän gällersom
inom ålderspensioneringen. Till följd härav bör medföljandeäven barn
under år,18 motsvarande sätt enligt nuvarande regler, kunnasom
tillgodoräknas försäkringstid för garantipension inom efterlevandepen
sioneringen för sådan vistelse utomlands. Detta innebär sålunda att
medföljande barn åldrarnai 16 till år25 till dem sänds utomlandssom
för arbeta för Svenskaatt kyrkan eller liknande organisation tillgodo-
räknas försäkringstid för garantipension inom efterlevandepensione-
ringen motsvarande sätt gäller för medföljande make.som

I 5 kap. 6 § d AFL finns vidare bestämmelse skydd fören som ger
vissa kategorier svenska medborgare, främst sådana lågamed inkoms-

arbetar utomlandster, för svenskasom arbetsgivare och under tiden
utomlands inte tillgodoräknas bosättningstid i Sverige grund deattav
inte kvarstår folkbokförda under utlandsvistelsen.som Genom bestäm-
melsen tillgodoräknas bosättningstid i Sverige all tid under vilkensom

försäkrad haft inkomst anställningen eller förvärvsarbete,av annat även
årsinkornsten understiger basbelopp.om För garantipensionenett inom
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ålderspensioneringen har valt inte någon motsvarighetöverföraattman
till denna regel.

hellerInte den bestämmelse i för-5 kap. 6 § endast siktetarsom
hållanden före år 1993 eller den bestämmelse i 5 kap. 6 § f AFL som

det möjligt för årförtidspensionärer 26under studerargör unga som
utomlands tillgodoräknas vistelsen bosättningstid harutomlandsatt som
överförts till lagen garantipension.om

Vi det till frånskillnad i likhet med vaddag och iattanser som-
gäller för ålderspensionssystemetdet reformerade i framtidaett anpas--

efterlevandepensionssystem inte finns anledning ha kvar möjlig-sat att
för årheten 26under för utlands-studerar utomlands attpersoner som

vistelsen tillgodoräknas försäkringstid allde-i Sverige. Idag det i detär
les övervägande antalet fall i så, kvarstårpraktiken dessaatt personer

folkbokförda i Sverige under utlandsvistelsen och detta oavsettsom
utlandsstudiemas längd. Dessa sålundatillgodoräknas bosätt-personer
ningstid för folkpension enligt huvudregeln folkbokföring. Endast iom

fall låterde den försäkrade avregistrera sig folkbokförd i Sverigesom
träder denna särbestämmelse bosättningstid in. detta kan denAvom
slutsatsen dras regeln i dag har mycket begränsat användningsom-att ett
råde och avskaffande fåden för framtiden inte skulleatt änett annatav
mycket marginella effekter. Därtill kan Utredningennämnas att om
socialförsäkringens personkrets USP har i sitt betänkande lagEn om
socialförsäkringar SOU 1997:72 föreslagit studerande lämnaratt som
Sverige för studera i land alltjämt iskall bosattaatt ett annat anses som
Sverige och därmed kunna omfattas försäkringaräven vissa svenskaav

också kunna tillgodoräknas försäkringstid för utlandsvistelsen. Omsamt
dessa förslag leder till lagstiftning ocksåfå påkommer de genomslagatt
beräkningen garantipension inom efterlevandepensioneringen. Iav av
vaktan resultatet beredningen föreslårdetta betänkande vi,av av av
skäl anförts avskaffande dag detden regel i görettsom ovan, av som
möjligt tillgodoräkna försäkringstid vid utlandsvistelse föratt unga

studerar utomlands.personer som
I detta sammanhang har vi finns i kap.den regel 5övervägt om som

6 § första stycket d AFL och i dag för bo-rätt ärsom ger personer som
i land har inkomst anställning eller för-satta ett annat annatmen av

värvsarbete från Sverige försäk-räkna dessa förvärvsperioderatt som
ringstid för garantipension till omställningspension och särskild efterle-
vandepension kvarståbör Också frågafortsättningsvis. för dennaäven
finns det anledning i beaktande vilken lösning valts föratt ta som ga-
rantipensionens del i det refonnerade ålderspensionssystemet. skallHär
gälla arbetar i förSverige och tjänar in pensionsrättatt en person som
inkomstgrundad ålderspension ibosatt utomlands inteär ettmen
EU/EES-land, inte kommer sådan försäk-tillgodoräknas tidatt som
ringstid för garantipension. Den får såledespensionsberättigade endast
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inkornstgrundad pension från Sverige medan det eventuella behoven av
grundskydd föreliggakan får tillhandahållas bosättningslandet.som av

sådanEn konsekvens kommer emellertid inte uppstå i de fall denatt
pensionsberättigade bosatt iär EU/EES-land. På grund EG-ett annat av
rättsliga regler i förordningen EEG 1408/71 skall nämligen, oavsettnr

väljer bibehålla regeln i 5 kap. 6 § första stycket datt AFL ellerom man
inte, försäkringstid beaktas år med förvärvsarbete i Sverige,som även

den avlidne under förvärvsverksamheten varit bosatt iom annat
EU/EES-land. Således kan bosatt i Danmarkär t.ex.en person som men

förvärvsarbetar i Sverige tillgodoräknas försäkringstid försom garan-
tipension på grund förvärvsarbetet här.av

Ett skälen till införandet regeln i 5 kap. 6§ första stycket dav av
AFL bl.a. biståndsarbetare ochatt missionärer arbetarvar ge ut-som
omlands för svenska trossamfund eller biståndsorganisationer möjlighet

tillgodoräknas bosättningstid föratt folkpension under periodenäven
utomlands. Enligt reglerna för garantipension ålderspension,till och

våraenligt förslagäven beträffande krav viss anknytning till Sverige
för till oavkortadrätt garantipension inom efterlevandepensioneringen,
kommer sådanaemellertid perioder med arbete utomlands räknasatt

försäkringstid under förutsättning utlandsvistelsen intesom att varar
längre tid år i följd.än tre

Med hänsyn härtill finns det vårtenligt förmenande någoninte an-
ledning i framtida ha kvaratt ett motsvarighet till 5 kap. 6 §system en

Ävenförsta stycket d AFL. med beaktande det inte föreslagitsattav en
motsvarande regel för åldersgarantipensionen med hänsyn tillsamt att
det i framtiden iäven viss mån ändå kommer årbeaktas med för-att
värvsarbete försäkringstid på grund EG-rättsliga principer, finnssom av
det inte något skäl föreslå någon motsvarighet tillatt denna bestämmel-
se.

Som övergångsbestämmelse till försäkringstidsbestämmelsemaen
inom ålderspensioneringen skall gälla försäkringstid för tid föreatt som
ikraftträdandet lagen garantipension skall i beaktande sådanav tasom
tid enligt nuvarande regler tillgodoräknas bosättningstid försom som
folkpension.

På sätt skall gälla för beräkning försäkringstid församma som av
garantipension ålderspensiontill vi tid före ikraftträdandetattanser som

efterlevandepensionssystemett tillgodoräknatsanpassat bosätt-av som
ningstid skall tillgodoräknas försäkringstid för garantipensionsom
inom efterlevandepensioneringen vid dödsfall inträffar åreftersom
2000. Som framgåtthar har för föreslå intjänan-stannat attovan en
deperiod helt och hållet överensstämmer med dagens period försom
intjänande bosättningstid för folkpension. Med hänsyn härtill tordeav
det rimligtän för framtidenäven försäkringstid beaktaattvara mer som
tid tidigare tillgodoräknats bosättningstid.som som
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Utredningen socialförsäkringen och EG diskuterade, i sambandom
med förslagen till utformning anknytningsreglema i betänkandetav

till folkpensionRätten kvalifikationsregler i internationella förhållan--
den SOU 1992:26, i vilken mån det skulle avlidnesden eller denvara
efterlevandes anknytning till Sverige i form bosättning skulleav som
beaktas för frågan oavkortad efterlevandepension från folkpensione-om
ringen skulle eller inte. Med de regler föreslogs beträffandeutges som

bosättningsbaserat grundskydd i formett folkpension konstateradesav
dådet rådandedet efterlevandepensionen frånatt synsättet folkpen-att

sioneringen ekonomisk grundtrygghet förattvar se som en personer
bosatta i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet inte längre kundesom var

upprätthållas i mån tidigare detta skulle leda tillutan attsamma som
oacceptabla och kostnadskrävande pensionsåtaganden i internationella
förhållanden till följd det väsentligt ökade för tillrättutrymmetav ex-

folkpension reglerna i förordningenport EEG 1408/71 bl.a.av som nr
innebar. Med det bosättningsbaserade grundskydd föreslogssom av
utredningen fann det naturligt tidigare betrakta efterle-änattman mera
vandepensionen från den avlidne härledd Till följd häravrätt.som en
ansåg utredningen det skulle den avlidnes bosättningstidatt vara som
skulle avgörande för i vilken omfattning efterlevandepension frånvara
folkpensioneringen utbetalades. Detta innebar grundläggandeatt en
förutsättning för pension skulle blev denatt avlidne varit bosattutges att

någoni Sverige tid och därigenom tjänat till pension här. Dessarätt
regler tillkom grundval utredningens förslag gäller alltjämt.som av

På konstateradessätt vid införandet anknytningsreg-samma som av
årlema 1993 och med motivering vi det följd-ärattsamma mestanser

riktigt betrakta efterlevandepensionen frånatt den avlidne här-som en
ledd Därav följerrätt. det alltjämt bör såledesden avlidnes ochatt vara
inte den efterlevandes försäkringstid skall avgörande för hursom vara

garantipension till omställningspensionstor eller särskild efterlevande-
pension kommer utbetalas.attsom

Vi föreslår således sammanfattningsvis oavkortad garantipensionatt
till omställningspension eller särskild efterlevandepension skall utges
endast den avlidne kan tillgodoräknas försäkringstid i Sverigeom som

Äruppgår till minst 40 år. försäkringstiden år,kortare 40 skallän ga-
rantipensionen såmed andel därav förhållan-utges stor motsom svarar
det mellan det årantal för vilka försäkringstid tillgodoräknats och talet

Någon40. alternativ anknytningsregel 30-årsregelmotsvarande dagens
föreslås inte. Vid beräkning försäkringstid skall frånbortses tid föreav

år dådet den avlidne uppnått års ålder16 år dåoch tid efter det han
eller hon fyllt eller skulle ha fyllt år.64 föreslårVi vidare, i likhet med
dagens regler och med de regler skall gälla för garantipension inomsom
det reformerade ålderspensionssystemet, garantipension till efterle-att
vandepension skall endast under förutsättningutges den avlidneatt
tillgodoräknats försäkringstid år.sammanlagt minst treom
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Som försäkringstid skall tillgodoräknas tider gäller församma som
garantipension ålderspensionssystemet.inom tidsperioderUtöver dessa
skall gälla medföljande barn årunder 18 till svensk medborgareatt en

arbetar utomlands för Svenska kyrkan, trossamfundsvensktannatsom
eller knutet till sådant samfundär skall kunna tillgodo-ett ettorgan som
räknas försäkringstid under förutsättningar gäller för med-samma som

Ävenföljande make eller därmed likställd. den beräkning vilken tidav
flykting skall kunna tillgodoräknas försäkringstid föresom en som an-

komsten till Sverige skall med den föreslagna intjänandeperiodenav oss
bestämmas fr.o.m.till tid 16 års ålder.

För tid före ikraftträdandet lagen efterlevandepension skallav om
försäkringstid för garantipension till omställningspension och sär-som

skild efterlevandepension tillgodoräknas sådan tid enligt nuvarandesom
fåttregler tillgodoräknas bosättningstid folkpension.försom

10.5.4 Framtida försäkringstid

Vårt förslag: Garantipension till omställningspension eller särskild
efterlevandepension skall grundval den försäkringstidutges av som
kan tillgodoräknas den avlidne året före dödsfallet. försäk-Somt.o.m.
ringstid skall under särskilda förutsättningar kunna tillgodoräknas även
tid därefter årdet då den avlidne uppnått års ålderskulle ha 64t.o.m.
framtida försäkringstid.

Om den avlidne inte kan tillgodoräknas minst fyra femtedelar av
tiden fr.o.m. det då han fyllde 16 året före dödsfallett.o.m. som
försäkringstid, skall framtida försäkringstid såtillgodoräknas storsom
andel tiden fr.o.m. dödsfallsåret år dådet den avlidne skulle hat.o.m.av
uppnått års ålder64 förhållandet mellan den försäk-motsvararsom
ringstid kan tillgodoräknas fr.o.m. år då årdet den avlidne fyllde 16som

året före dödsfallet och fyra femtedelar hela sistnämnda tids-t.o.m. av
period. Endast hela månaderantal med försäkringstid skall beaktas.

Dagens regler för folkpension det möjligt beakta framtidagör bo-att
sättningstid i de fall dödsfallet sker ålder.i förvärvsaktiv Inträffar döds-
fallet i förvärvsaktiv ålder således folkpensionsfönnånen påutges
grundval den bosättningstid kan tillgodoräknas avlidnedenav som
fr.o.m. år dådet han eller hon fyllde år16 året före pensionsfallet.t.o.m.
Därutöver kan under vissa förutsättningar bosättningstid för tidenäven
därefter dådet den avlidne skulle 64 årha fyllt tillgodoräknast.o.m.
vid pensionsberäkningen. I detta sammanhang beaktas den avlidnes
bosättningsförhållanden fr.o.m. års16 ålder fram året före döds-t.o.m.
fallet vid bedörrmingen i vilken omfattning framtida bosätt-ävenav
ningstid skall tillgodoräknas för beräkningen folkpension. Om denav
avlidne inte kan tillgodoräknas minst fyra femtedelar fr.o.m.tidenav

år dådet han fyllde år16 året före pensionsfallet bosätt-t.o.m. som
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ningstid, skall framtida bosättningstid tillgodoräknas så andelsom stor
tiden fr.o.m. pensionsfallet det år då den avlidne skulleav ha fylltt.0.m.
år64 förhållandet mellan denmotsvarar bosättningstid kansom som

tillgodoräknas fr.o.m. årdet den avlidne fyllde 16 året föret.0.m.
pensionsfallet och fyra femtedelar hela sistnämnda tidsperiod. Påav
grund härav kan avlider i år lämna efter sig likaen person som storunga
efterlevandepension från folkpensioneringen avlidersom en person som
efter uppnådd pensionsålder.

Till skillnad från garantipensionen ålderspensioneringen,inom isom
de allra flesta fall utbetalas efter det den pensionsberättigades för-att
värvsaktiva period har gått till ända, utbetalas efterlevandepension i
flertalet fall grund pensionsfall inträffar under den avlidnesav som
förvärvsaktiva period. Genom nuvarande regler framtida bosätt-om
ningstid behöver emellertid detta förhållande påverkainte storleken av
det grundskydd utbetalas till den efterlevande från folkpensione-som
ringen. Enligt vårt förmenande bör det i framtidaäven efterlevande-ett
pensionssystem finnas möjlighet beakta framtida försäkatt antagen
ringstid vid beräkningen garantipensionens storlek. Utan sådanav en
"antagandeberälming" den avlidnes framtida "bosättningsförhållan-av

fården" där efterlevandeett system efterlämnarman grund-en ung ett
frånskydd efterlevandepensioneringen i förhållande till äldresom av-

lidna kan betydligt lägre just på grund dödsfallet inträffatvara iattav
år. Detta konsekvensär vårtenligt förmenandeunga måste und-en som

vikas. Yngre avlider efterlämnar oftare såväl efterlevandepersoner som
make eller maka efterlevande bam; det sig här ocksårör fall därsom om
behovet ekonomiskt tillskottett normaltav ärsett änaccentueratmer
för efterlevande barn eller medutan bam. Behovet grund-vuxna av
skydd kan därför i dessa situationer Påstörre än sättvara annars. samma

föreslagit för den inkornstrelaterade efterlevandepensionen,som där
framtidaäven år med inkomstantagna beroende den avlidnes in-av

komstsituation viss tid före dödsfallet beaktas vid beräkningenen av
efterlevandepensionen, bör motsvarande antagande avseende den avlid-

försäkringstid ske med hänsyn till den försäkringstidnes den avlid-som
haft tidpunkten för dödsfallet.t.0.m. Vine därför, ävenanser som

konstaterat i våra allmänna överväganden, det i efterle-att ett anpassat
vandepensionssystem måste finnas regel det möjligtgör viden attsom
bedömningen tillrätten oavkortad garantipension beakta fram-av även
tida försäkringstid i de fall dödsfallet sker under den avlidnes för-
värvsaktiva period. Dessa framtida regler bör i princip överensstämma
med de gäller i dag.som

Sammanfattningsvis det vid beräkning garantipensionattanser av
till omställningspension och särskild efterlevandepension fortsätt-även
ningsvis skall finnas möjlighet beakta framtida försäkringstidatt enligt
motsvarande regler gäller i dag för beräkning framtida bosätt-som av
ningstid.
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förhållandeReducering garantipension till dels10.5 iav
inkomstgrundadbristande försäkringstid, dels uppburen

efterlevandepension

Vårt försäkringstid i Sverigeförslag: Om den avlidnes tillgodoräknade
basnivå avtrappningsin-kortare 40 skall garantipensionens ochär än

försäkringsår.försttervall reduceras med hänsyn till antalet svenska
avräkning pensionen.Därefter den inkomstgrundadegörs mot

sådan föreslåMed anknytningsregel uppkommerden valt atten som
frågan till omställ-i vilket skede reduceringen garantipensionav
ningspension eller särskild efterlevandepension grundskall ske attav

år.avlidne inte Somden kunnat tillgodoräknas försäkringstid för 40
för i avsnitten föreslår garantipensio-redogjorts 103.4 och 10.4.6 att

såväl inledande ornställningspensionentill den den förlängdanen som
och till den reducerassärskilda efterlevandepensionen skalläven
visst med hänsyn efterlevandepensiontill den inkomstrelateradesätt

efter till bristan-den avlidne. Skall reduceringen med hänsynutgessom
de försäkringstid före tagits till den in-eller efter det hänsyngöras att
komstrelaterade pensionen

garantipensionen ålderspensionssystemetFör i det reformerade har
valts beräkningsmetod basnivå ochdär garantipensionens avtrapp-en
ningsintervall först försäkringstid.reduceras med hänsyn till bristande
Först därefter avräkning inkomstrelaterade pensionen.dengörs moten

såledesDetta innebär i situationer försäkrade kan tillgodo-de där den
räkna sig 20/40 i basnivån till 1,065försäkringstid reducerast.ex. att

gånger prisbasbeloppet 1001/2 2,13 i sin räknas med %tur avx som
gångerden inkomstgrundande 1,45pensionen till 0,725 1/2av upp x
Genomprisbasbeloppet och inkomstdelar därutöver.med 48 % av

ålderspensionendetta beräkningssätt kommer inkomstgrundadeden
nivågarantipensionen på i stället förstlägre äntrappaatt av en om

reducering skett därefter avkortningoavkortad garantipension ochav
hade försäkringstid.skett med hänsyn till den pensionsberättigades

beräkningsmetod fin-Denna innebär det i kommer attatt stort sett
år då ålderspensionkorrespondens mellan inkomstgrundad hardenas

årtjänats försäkringstid förin och de har tillgodoräknatssom som
garantipension. En beräkningsmetod avtrappningeninnebär att avsom

ålderspensionengarantipensionen grund den inkomstgrundadeav
försäkringsår,sker före avkortningen på skulle igrund färre 40änav

praktiken leda till den inkomst-endast motsvarande andelatt en av
ålderspensionengrundade avtrappade garantipensionen.

inom ålderspensioneringenGarantipension avräknasskall även mot
utländska pensioner i ålderspensioner. inne-form lagstadgade Detav

förutombär inkomstrelaterade sådana utländskapensioner ävenatt - -
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pensioner motsvarande den nuvarande svenska folkpensionen kommer
garantipensionen. Däremotavtrappa skall utländskaatt pensioner som

utfyllnad till lågutgör inkomstrelaterad pension inte beaktas, efter-en
det skulle kunna medföra utfall för individsämre del-som ett en som

vis bott och arbetat utomlands jämfört med han eller hon har vis-om
endast i Sverige.tats

Eftersom föreslår grundskyddssystem inom efterlevandepen-ett
sioneringen i väsentliga avseenden liknar garantipensionen tillsom
ålderspension det rimligtär reducering efterlevandepensioatt en av
neringens garantipension med hänsyn till bristande försäkringstid
respektive inkomstgrundad efterlevandepension enligtgörs samma
principer skall gälla för grundskyddet i det refonnerade ålders-som
pensionssystemet. Det finns klara fördelar med tillämpaatt samma
avräkningsförfarande i bådade systemen.

Vårt förslag innebär således för omställningspensionens och den
särskilda efterlevandepensionens del basnivån och avtrappningsin-att
tervallen först reduceras med hänsyn till bristande försäkringstid och att
hela den inkomstrelaterade pensionen inklusive eventuell utländsk pen-
sion har utfyllnadskaraktär därefter beaktas vid reduceringensom av
garantipensionen.

Som emellertid framhålls i författningskommentaren till denna
bestämmelse ålderspensioneringeninom kommer den här föreslagna
avkortningsmodellen inte fullt kunna tillämpas inom EU/EES.att ut
Reglerna s.k. prorataberäkning i förordningen EEG 1408/71om nr
innebär det, vid fastställandetatt den garantipension skallav som

först skall beräknas vilkenutges, garantipension skulle ha utgettssom
den pensionsberättigades samtliga försäkringstider inom EU/EESom

hade fullgjorts i Sverige. Därefter skall proportionering på såskeen
garantipensionensätt skallatt med den andel erhållnadetutges av

beloppet förhållandet mellan den i Sverige tillgodo-motsvararsom
räknade försäkringstiden och samtliga inom EU/EES tillgodoräknade
försäkringstider. I de fall den avlidne kan tillgodoräknas försäk-en
ringstid 40 försäkringsår inom EU/EES innebär basnivåndettaom att
inte avkortas. För den inte kan tillgodoräknas försäkringstidsom en

år40 inom EU/EES kommer däremot prorataberäkningenom att ge en
något lägre garantipension eftersom basnivån i sådan situation kanen
avkortas till motsvarande andel det årstotala antalet försäkrings-som
tid 40.utgör av
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Änkepensioneringen11

1 1.1 Inledning

Det nuvarande för efterlevandepensioneringsystemet inrymmer -förutom omställningspension, särskild efterlevandepension och barn-
pension änkepensionäven kan nybeviljas enligt omfattandesom-
Övergångsbestämmelser till de reformerade regler för efterlevande-
pension infördes den januari1 1990. Till detta kommersom detatt
alltjämt finns antal kvinnorett stort uppbär änkepensionsom som
beviljats såväl före fr.o.m. år 1990, dvs. vid den tidpunkt dåsom än-
kepensioneringen formellt avskaffades för framtiden. Under refonn-
arbetet i slutet 1980-talet behandlades frågan hur efterlevandeav
kvinnor, framför allt de födda före år få1945, skulle full-som var ett

skydd i samband medgott de könsneutrala ochatt tidsbe-nya mer-
gränsade förmånema infördes. Detta resulterade, under bred politisk-
enighet frågan,i i de Övergångsbestämmelser i dag reglerar bl.a.som
nybeviljande änkepension och såhar gjort i fall där dödsfallet in-av
träffat efter den 31 december 1989. Dessa regler har utfor-nogsamt

bakgrund ålders-demats mot och förtidspensionsregler gälldeav som
vid övergångsbestämmelsemas ikraftträdande. frågaEn väsentlig som
vi enligt våra direktiv haft till uppgift hur dessaöverväga änke-äratt
pensionsbestämmelser skall kunna till reformerat ålders-ettanpassas
pensionssystem.

Vi har under arbetets gång diskuterat olika såvittlösningar gäller
fråga.denna En skiljelinje finns här mellan å sidan de kvinnorena

uppbär änkepension på grund dödsfall inträffade årsom föreav som
1990 åoch andra sidan kvinnor beviljats änkepension på grundsom

dödsfall inträffat år 1990 och därefter. I dessa fallav finns detsom en
skillnad redan i dag bl.a. så kvinnorsätt beviljats änkepen-att som
sion före år 1990 inte får änkepensionen samordnad med sin egen
ålderspension efter fyllda 65 år, vilket däremot sker för änkor födda år
1930 eller därefter beviljats änkepension efter år 1989. Dennasom
skillnad bör enligt vårt förmenande alltjämt finnas kvar. Vi har även
diskuterat det finns anledning skillnad åmellangöra sidanom att ena
kvinnor uppbär änkepension på grund dödsfall årefter 1989som av

före år 2001 och å andra sidan kvinnor kommermen nybevil-attsom
jas änkepension efter de anpassade efterlevandepensionsbe-
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stärnrnelsemas ikraftträdande år 2001, slutligen förvi har stannatmen
detta inte bör göras.att
Vi kommer i följande vårade avsnitten redogöra för övervägan-att

den beträffande det underlag skall ligga förtill grund beräkningsom
änkepension nybeviljas fr.0.m. år 2001. kommer viHär ävenav som

våra ståndpunkterredovisa i frågan vilken inverkan det refor-att om
ålderspensionssystemetmerade såvittskall ha änkepensiongäller som

beviljats före denna tidpunkt. Vidare har vi hur samordning-övervägt
änkepension ålderspensionmed kvinnans skall förgörasen av egen

kvinnor födda år 1930 eller därefter beviljats änkepension undersom
1990-talet, liksom frågamotsvarande de kvinnormed avseende

sådannybeviljas årpension efter våra direktiv2000. Enligt harsom
vår uppgift varit i möjligaste mån skapaatt ett system sammasom ger
utfall dagens regler området, i fall för kvinnor födda förevartsom
år 1945. Vidare har i direktiven framhållits önskvärdheten attav
åstadkomma förenklingar i för efterlevandepension.systemet

föreslår,Vi vi utvecklar i det följande, konstruk-närmaresom en
tion övergångsvisaden änkepensioneringen till sin uppbygg-av som
nad med dagensnära överensstämmer modell, dvs. med beräkningen
i enlighet med dagens för påregler funnitATP. Vi har dettaatt man

kommer, med Övergångsbestämmelserde på området,sätt gällersom
det utfall blir följdennära enligt dagens före-regler. Densom av oss

slagna modellen skapar möjlighet ha enhetligt föräven att ett system
beståndet änkepensioner föroch änkepensioner kommer attsom ny-
beviljas fr.0.m. år 2001. påDen dessutom uppbyggd de grundstenarär

ansågs väsentliga vid Övergångsbestäm-konstruktionensom vara av
melsema.

11.2 Kort Översikt änkepensioneringensöver

tillkomst och utveckling

årsGenom 1946 lag folkpensionering gångeninfördes för första iom
Sverige till änkepension för Sådanefterlevanderätt kvinnor. pension

i sin helhet inkomstprövad uppgåoch kunde till högst 600 krvar om
året. Som förutsättning för till änkepension gällde änkan vidrätt att

frånfälle hade fyllt år55 och varit gift med honom minst femmannens
år inte uppbar folkpension. Vid tillämpning reglernasamt annan av
för bl.a. änkepension kunde, där förelåg,särskilda skäl ogift kvinnaen

sedan avsevärd tid sammanlevde med under äkten-som en en man
skapsliknande förhållanden gift med denne.anses som

Dessa bestämmelser hade sin Socialvårds-grund i de förslag som
kommittén lade fram i sitt betänkande 1945:46 förslag tillSOU med
lag folkpensionering. Den enda skillnaden de sedermeragentemotom
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reglerna Socialvårdskommitténantagna ansåg årsatt 10 äkten-var att
skap skulle krävas för till änkepensionrätt skulle föreligga.att Beträf-
fande åldersgränsen år55 anförde kommittén denna skulleatt, om

lägre,sättas detta måhändaavsevärt kunde leda till änkoma i vissaatt
fall underlät helt utnyttja den försörjningsförrnågaatt då i regelsom
fick förefintlig hos medelålders kvinnor. Det villkoretanses för rätt
till änkepension äktenskapet haftatt viss alltför kort varaktigheten
motiverades med änka varit giftatt endast kort tid inte kun-en som en
de ha nämnvärt möjlighetersämre försörjaanses sig andraatt än
kvinnor i ålder och med motsvarande kroppskraftersamma och fär-
digheter.

Kort därefter infördes, lagen 1947:531 bidrag tillgenom än-om
kor och änklingar med barn, till bidragrätt allmänna medel fören av

del i de fall änka eller änklingegen hade vårdnaden barnen en om
under tio års ålder stadigvarande bodde tillsammans vård-medsom
nadshavaren. Uppbar änkan änkepension från folkpensioneringen

emellertid inte dettautgavs bidrag. Beloppet motsvarade änkepensio-
enligt års1946 lag folkpensioneringnen och beroende in-om var av

komstprövning.
Änkepensioneringen enligt 1946 års lag folkpensioneringom samt

1947 års lag bidrag till änkor och änklingar med barn betraktadesom
redan vid införandet provisoriska lösningar. Avsiktensom attvar
dessa stödformer skulle till föremålgöras för i sambandöversyn med

fullständigt klarläggandeett vilka stödforrnermera lämp-av som var
liga i sådana fall då familjs ekonomiska läge helt förändradesen ge-

försörjarens frånfälle. Änkepensio-Detta uppdrag anförtroddesnom
neringskommittén, år 1952 betänkande SOU 1952:36som ettavgav
angående stöd änkor och vissa andra ensamstående kvinnor m.m.
Kommittén föreslog bl.a. förbättringar flera områden. Därtill före-
slogs bidragsform, s.k. vårdnadsbidrag, tillen andrany ensamstående
kvinnor änkor.än Beträffande änkepensionen föreslogs utvidgningen

personkretsen de berättigade på såav till änkepensionsättav rättatt
skulle föreligga kvinnan år50 fyllda vid dödom ellervar mannens
från död tills hon uppnått åldersagda haft vårdnadenmannens ochom
stadigvarande sammanbott med barn, inte fyllt tio år, honsom samt att
varit gift med den avlidne i minst år.fem Pensionen skulle emellertid
alltjämt inkomstprövad. I propositionen 1955:128 anfördevara de-
partementschefen han inte kunde biträdaatt förslagen. Däremot lades
i propositionen fram förslag höjning från tio till årtolv denom en av
beträffande tillrätten änke- och änklingsbidrag uppställda åldersgrän-

för barnet. Detta förslagsen riksdagen och lagändringenantogs av
trädde i kraft i januari 1956.

Allmänna pensionsberedningen lämnade i betänkande i februariett
1957 SOU 1957:7 förslag till bl.a. förbättring förrnånema samtav
begränsning den förekommande inkomstprövningen.av Enligt bered-

SOUIJ 1998:120
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såförrnånemaförslag utformasningens borde villkoren för tillrätt
till full föreligga för kvinnor fylltänkepension skullerättsätt att som

år kvinnor skulle55 vid död, medan pensionen tillmannens yngre
belopp dödsfallet. Till änkamed lägre de vidutges somyngre var

årinte fyllt 36 vid dödsfallet skulle inte pension, hon inteutges om
år sådant19 barn skullehade barn under i hemmet. Alla änkor med

ålder erhålla för-full skulle enligtänkepension. Vidareoavsett egen
åränklingspension 19 islaget till änklingar barn undermedutges

Änke- framöverhemmet. och änklingspension skulle dessutom utges
inkomstprövning. förslagSom skäl till sistnämnda attutan angavs

sådaninkomstprövning pension de änkor ochägnad göraattav var
änklingar under äktenskapet inte förvärvsarbete obenägnautövatsom

inträda i arbetslivet beträf-de fullt arbetsföra. Förslagatt trots att var
fande tilläggspensioneringen också i betänkandet.gavs

Riksdagen års 1960beslutade vid 1958 fr.o.m. juliriksdag bl.a. att
införa icke inkomstprövade änkepensioner för äld-bampensioner och

fortsattänkor och änkor med barn. Samtidigt förordade riksdagenre
frågor område.utredning olika familjepensioneringensav

Regeringen årslade till propositionen1959 riksdag fram prop.
1959:100 förslagmed till lag försäkring för allmän tilläggspen-om
sion. Lagförslaget riksdagen i kraft den januarioch trädde lantogs av
1960. för familjepensionReglerna inom tilläggspensioneringen erhöll
därvid i huvudsak den utformning lagändringen dengällt fram tillsom

januari övergångsbestämmelsema1 1990 och allt-grundsom av
jämt gäller i utsträckning.stor

årsDen 1958 riksdag förordade rörande familjepen-utredningenav
årssioneringen genomfördes socialförsäkringskommitté,1958av som

i förslagoktober 1959 avlärnnade 1959:32 medbetänkande SOUett
familjeförmånertill förbättrade inom folkpensioneringen För-m.m.

slagen i propositionen riksdagen.i huvudsak oförändradeantogs av
Förändringarna trädde kraft dessa tillkom ii den juli 1960. Genom1
huvudsak de regler änkepension inom folkpensioneringenom som var

fram årgällande till lagändringen 1990.
Samtidigt infördes innebarlag bampensioner atten ny om som

bampensioner skulle 000 krinkomstprövning med lutges utan om
året till dess barnet fyllde 16 år. båda sina föräldrarOm barnet mist
utgjorde pensionen året.1 400 kr om

Socialförsäkringskommitténs förslagbetänkande ävenupptog om
frånskildabidrag till Någon i den delen besluta-kvinnor. lagändring

ansågemellertid inte, dennades eftersom departementschefen att
pensionsrätt borde sådana dåför fall det kunde antas varareserveras

frånskildavanligt den försörjningslägekvinnan kom i sämreatt ett
död. SocialförsäkringskommitténVidare behandladegenom mannens

frågan änklingars Emel-behov och till änklingspension.även rättom
ansåglertid kommittén tillgo-änklingsfamiljemas hjälpbehov bästatt
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dosågs moderslösa barnatt tillgenom barnpension.rätt Någotgavs
behov änklingspension därutöver ansågs inte föreligga.av

Sedan omfattande utredningsarbeteett genomförts vid 1962antogs
års riksdag lagen 1962:381 allmän försäkring AFL, vilkenom
trädde i kraft den 1 januari 1963. Den innebar samordning mellanen
sjuk- och moderskapsförsäkring folk- och tilläggspensionering.samt
Reglerna för barnpension sammanfördes med bestämmelser änke-om
pension under rubriken familjepension. Samtliga pensionsformer an-
knöts till det s.k. basbeloppet och förmånemas storlek iangavs pro-

härav. Dessacent har vid flertalprocentsatser tillfällen därefterett
varit föremål för höjningar.

Även har vid antal tillfällen lagts framsenare ett förslag syftatsom
till frånskildaävenatt kvinnor tillge bidragrätt liknande änkepen-
sion. Dessa har emellertid inte lett till lagstiftning.

11.3 Gällande regler för änkepension

Under slutet 1980-talet genomfördes omfattandeav reformarbeteett
avseende bl.a. de dåvarande familjepensionerna. Utgångspunkten vid
detta arbete få till stånd könsneutralaattvar regler. Tyngdpunkten
lades på bampensionema. Av betydelse för den reform då beslu-som
tades de kraftigtäven ökade kostnadervar skulle ha uppkommitsom
med oförändrade regler den ändradesamt samhällsutvecklingen bl.a.
på arbetsmarknaden med betydligt ökande andel kvinnor i för-en
värvslivet.

Genom reformen gjordes efterlevandepensionema till efter-vuxna
levande tidsbegränsade, till skillnad från vad gällde för änkepen-som
sionema. De formerna efterlevandepension komnya benämnasav att
omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterle-
vandepension och bampension. I samband härmed beslutades emel-
lertid omfattande övergångsregler. Av dessa följer de tidigareatt reg-
lema änkepension har fortsatt giltighetom under lång tidsperioden

vidäven nybeviljande efterlevandepensioner efter den lagstift-av nya
ningens ikraftträdande den januari1 1990. Här nedan översiktges en

de övergångsbestämmelsernaav alltjämtgenom gällande reglerna för
änkepension se härom i kapitel 2.mer

Änkepension fån folkpensioneringen

En änka, inte fyllt 65 år och intesom uppbär folkpension i formsom
ålderspension, har tillav rätt änkepension från folkpensioneringen

under förutsättning hon antingen fylltatt 36 år vid död ochmannens
då varit gift med honom i minst fem eller då har den rättsliga vård-
naden och stadigvarande bor tillsammansom med barn under 16 år



Aunkepensioneringen SOU 1998: 120420

ellerdöd stadigvarande vistades hem hosvid i makamassom mannens
frånfråga änkepension folk-Med änka likställs i tillänkan. rättom

frånskild stadigva-pensioneringen ogift kvinna eller änkaeller som
frånskild änkling vidrande sammanbott med ogift eller ellerman

haftantingen varit gift eller har eller hardennes död och medsom
Änkepensionen från tillmed honom. folkpensioneringenbarn utges

därmed likställd fyllt år basbeloppetmaka eller 50 med 90 % avsom
år 96 1997. Sammaför räknat % basbeloppet före den januari1av

till sigbelopp änka till änkepension grundarrättutges sam-vars
år. pensionenmanboende med barn under 16 änka minskasFör annan

årför varje ålder eller vidmed 15 varmed änkans vid dödmannens
dåtidpunkt ården hon upphör ha barn under 16 i hemmet under-att

Ävenår.stiger 50 pensionstillskottbostadstillägg till pensionärer och
uppgåri förekommande fall. sedanOreducerat pensionstillskottutges

januari tillden 1 1997 61,5 % basbeloppet.av
den aprilSedan 1 1997 sker inkomstprövning folkpension ien av

förmån.sådan Inkomst-form änkepension och pensionstillskott tillav
måna-prövning skall dock inte förstaske änkepension för de sexav

derna den betalas inte änkepension betalasoch hellerutsom somav
år.till kvinna vårdnadenhar inte har fyllt 12 Denbarnut som om som

påverkarinkomst i huvudsakfolkpensionens storlek beräknassom
enligt de regler gäller för bostadstillägg till pensionärer.som

ål-fyller 65 årNär änkan eller dessförinnan börjar uppbära egen
derspension till från inom tilläggs-byts skillnad falletvad ärsom-

ål-pensioneringen frånänkepensionen folkpensioneringen ut mot-
derspension.

Änkepension från tilläggspensioneringen

tilläggspensioneringen efter för-Inom änkepension till änkautges en
ingåttsäktenskapet år den dagsäkrad, i minst fem och senastvaratom

då försäkrade fyllde 60 år efterlämnadeden eller den försäkradeom
frånålder också skillnadbarn Tillbarn till änkan.äroavsett som- -

för till änke-vad gäller inom folkpensioneringen alltidkrävs rättsom
Änke-frånpension tilläggspensioneringen förelegat.äktenskapatt ett

ål-från samtidigtpension tilläggspensioneringen medkan utbetalas
från tilläggspensioneringenderspension efter det hontill kvinnan att

år.fyllt 65
Änkepensionens från beroendestorlek tilläggspensioneringen är av

förutom berättigatden försäkrade änkan efterlämnar barn ärom som
från såbarnpension fallettill tilläggspensioneringen. Om är utgör

någotänkepensionen 35 % avlidnes Finns inteden egenpension.av
pensionsberättigat barn egenpensionen.änkepensionen 40 %är av
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Övergångsbestämmelser1 1.4

Som träddenämnts de reglerna för efterlevandepension iovan nya
kraft den januaril 1990 och då i princip de äldre reglerna förersatte
änkepension. De reglerna tillämpas huvudregel vid dödsfallnya som

inträffar år 1990 eller Reformen försågs emellertid medsom senare.
omfattande Övergångsbestämmelser, innebär änkepensionattsom
enligt tidigare regler kan och nybeviljas långunderäven tidutges
framöver. Dessa övergångsregler dessutom olika för olikaär kategori-

Övergångsbestämmelsemakvinnor. för efterlevande kvinnor har ier
huvudsak följande innebörd.

Kvinnor den 31 december 1989 redan hade till änkepen-rättsom
sion har fortsatt till sådanrätt pension. Pensionen utbetalas med till-
lämpning fullt dessa tidigare bestärmnelser.ut bådeDetta gällerav
folk- och tilläggspension. Sedan april 1997 inkomstprövas folkpen-
sionsdelen.

Kvinnor födda årär 1929 eller tidigare och gifta medsom som var
den avlidne den 31 december 1989 följer fullt de äldre reglernaut om
änkepension och kan nybeviljas sådan pension i praktiken numera-
endast tilläggspension dödsfalletäven inträffar årnär 1990 eller-

Denna omfattas inte alls den reformerade efterlevan-senare. grupp av
depensioneringen.

Kvinnor födda årenär 1930-1944 och gifta eller isom som var
fråga folkpension därmed likställd med den avlidne den 31 de-om
cember 1989 kan nybeviljas änkepension också vid årdödsfall 1990
eller tidFör före det kvinnan fyller år65 utbetalas änkepen-senare.
sion med tillämpning fullt äldre regler. Inkomstprövning skerut av av
folkpensionsdelen sedan den 1 april 1997.

Från 65-årsmånaden eller vid den tidigare tidpunkt då änkan börjat
ålderspensionuppbära samordnas ATP i form änkepension medav

den tilläggspension i form ålderspension kvinnan erhåller.av som
Samordningen går i princip så,till änkepensionen reduceras medatt
beloppet för ålderspensionen, dvs. änkepensionen utbetalas bara i den
mån den överstiger kvinnans ålderspension. Det finns emellertidegen

garantiregel innebär kvinnan alltid har tillen att rättsom en samman-
lagd pension viss andel kvinnansmotsvararsom av summan av egen
och beräknade ålderspension, dvs. änkepensionen reducerasmannens
enbart ned till denna garantinivå. Denna garantinivå 60 % förutgör
kvinnor födda år 1930, 58 för% födda år 1931, 56 för år% födda
1932, 54 % för födda år 1933, 52 % för årfödda 1934 och 50 % för
kvinnor födda någotär under åren 1935-1944.som av

Kvinnor i denna kategori liksom kvinnor i kategori 1 och 2 om-- -
fattas enbart äldre regler och inte alls det reformeradeav systemetav
för efterlevandepension. Detta bådegäller folk- och tilläggspension.
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4. Kvinnor födda år 1945 eller omfattas det reforme-ärsom senare av
rade regelsystemet och kan nybeviljas omställningspension och sär-
skild efterlevandepension från folk- och tilläggspensioneringen.

Gifta kvinnor såvittoch folkpensiongäller likställdadärmedäven
åldersgruppi denna har dessutom till vad kanrätt sägas motsvarasom

den änkepension intjänats före år sådan1990. kvinnaOm vidsom en
utgången år 1989 uppfyllde kraven för fråntill änkepensionrättav
folkpensioneringen då fyllda 36 år gift åroch minst fem dessförinnan

vårdnadeller barn årunder 16 frånoch/eller tilläggspensione-om
ringen gift minst fem år dessförinnan eller harbarn, hongemensamt

till änkepensionrätt beräknas Frånenligt särskilda regler. ATPsom
änkepension beräknas enligt på15/30-regeln grundvalutges som av

enbart de pensionspoäng årtjänat in 1989 ocht.o.m.som mannen
alltså antagandepoäng. Från folkpensioneringen änkepen-utan utges
sion mångamed lika 30-delar oavkortad pension ATP-av en som
pensionen. Reglerna innebär alltså tjänat in ATP-att, om mannen

för minst år30 före årpoäng 1990, oavkortad änkepension Juutges.
färre år pensionspoängmed då hade förvärvat, destosom mannen
lägre blir den änkepension kan Folkpensionsdelen in-utges.som
komstprövas sedan den april1 1997.

dåFör tid kvinnan kan ha bådetill sålunda beräknadrätt änke-en
pension och omställningspension eller efterlevandepensionsärskilden
utbetalas änkepension bara måni den denna överstiger den reforrne-
rade efterlevandepensionen. Detta frångäller för änkepension såväl
folk- tilläggspensioneringen.som

månadFr.o.m. den då kvinnan fyller år65 eller vid den tidigare
tidpunkt då kvinnan börjat ålderspensionuppbära reduceras tilläggs-
pension i form änkepension beräknad enligt äldre regler fullt utav
med beloppet för kvinnans tilläggspension ålderspen-i formegen av
sion. I detta fall gäller ingen garantiregel.

Våra11.5 utgångspunkter beträffande

änkepensioneringen

Tillskapandet familjepensioner, dåoch framför allt änkepensioner,av
visssätt ekonomisk grundtrygghet för efterle-ett att garanteravar en

Dåvande kvinnor. dessa regler påutarbetades i mitten 1940-talet äg-
nade sig gifta kvinnor i utsträckning enbart iarbete hemmetstor

svaradelföroch familjens bam. vanligtDet även attomsorgen om var
kvinnor slutade förvärvsarbeta i samband med de ingick äktenskap.att
I regel grundades familjens ekonomi påenbart inkomster.mannens
Om skulle avlida, undanrycktes den grund vilken familjensmannen
ekonomi vilat och kvinnan kom befinna sig i situation.att utsatten
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Under förarbetena SOU 1945:46 och 1946:220 uttalades att ettprop.
särskilt skyddsintresse hade de kvinnor blivit änkor vid relativtsom

ålder.hög Mot bakgrund dessa samhällsförhållanden ansågs detav
väsentligt änkepensioneringatt ekonomiskt understödjagenom en

såänkor de skulle få rimlig försörjningatt för framtiden. Vidareen
uttalades emellertid förvärvsmöjlighetema för kvinnoratt och därmed

änkor hade blivitäven större, detta menade dettrots attmen man un-
der tid fannsännu anledning ha särskilt skydd för efterle-en att ett
vande kvinnor.

Under reforrnarbetet i slutet 1980-talet konstaterades utveck-attav
lingen inom samhället såvitt arbetsmarknaden lett därhänavser att
kvinnor helt tidigareett sätt börjatän förvärvsarbetaannat och
fortsatt med detta efter detäven ingåttde äktenskap. förhål-Dettaatt
lande råder alltjämt enligt tillgänglig statistik området. mångaI
förhållanden det förutsättningär båda makarna arbetar föratten att
klara de kostnader familjen har för. Utvecklingenav ochattsom svara
den lagstadgade skyldigheten för kommuner tillhandahålla dag-att
hemsplatser barnfamiljer har bidragitäven till ökad andel kvin-en

i förvärvslivet. Fortfarande det emellertid såär kvinnornor arbetaratt
deltid i betydligt större utsträckning än män.

Det huvudsakliga motiv ursprungligen fanns för införandetsom av
änkepensioneringen, nämligen efterlevande kvinnor möjlighetatt ge
till ekonomisk försörjning såledesavled, har med föränd-om mannen
ringarna samhällsstrukturen och förvärvsvillkoren i samhället för-av

I dag har kvinnorsvagats. uppbär änkepension i de allra flestasom
fall förvärvsinkomst vid sidan pensionen.en Jämfört medegen av
andra ensamstående kvinnor har många dessa änkor i praktikenav en
dubbel försörjning: inkomst heltidsarbete folkpension ochav samt
ATP i form änkepension. Till detta kommer de skatterättsligaav att
bestämmelserna med tillrätt särskilt grundavdrag för änkor medför att
änkepensionen kan komma beskattas lindrigare förvärvsin-att är
komster.

.Det bl.a. de anförda omständigheterna ledde fram tillvar ovan som
beslutet änkepension från folkpensioneringenatt sedan april 1997
inkomstprövas i viss omfattning änkans andra inkomster.mot

Vi har vårai allmänna överväganden avsnitt ifrågasatt7.2 detom
inte finns anledning längre vadatt gäller änkepensionering-ett steg

fortlevnad med hänsyn till bl.a. de förändringarens iägtsom rum
samhället detnär gäller kvinnors delaktighet arbetsmarknaden.

vårEnligt uppfattning täcker den reformerade efterlevandepen-
sioneringen de behov kan uppstå för såväl kvinnor imänsom som
händelse levnadspartners dödsfall. Dessa regler bättreav en är avpas-
sade efter dagens samhällsstruktur och de förvärvsförhållanden som
för rådernärvarande och kan förväntas råda framöver.som
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Änkepensioneringen då heltperioddäremot tillskapad underär en
behovförelåg uttalatförutsättningar och det fannsandra när ett av

blivitbistånd kvinnor,för kvinnor, framför allt äldreekonomiskt som
såledesförmån, kanefter tids äktenskap.änkor Denna utgessomen

gamla köns-efterlevande kvinnor, baseradendast till dessutomär
jäm-med dagensuppfattningar intebundna stämmer överenssom
finnsinternationellt. Detställdhetssträvanden, sig i Sverige ellervare

skapa socialainternationellt perspektiv efteräven strävan attett enur
förmåner i utfalletkönsobundna, dvs. där ingen skillnad görsärsom

förmånen fönnånsberättigade kvinna ellerberoende den ärav om
obetydligtkan vidare konstateras änkepension i inteDet ettattman.

eller kvinnorantal fall kan komma tillfalla relativt kvinnoratt unga
ålderspensionshänseende generationen,i tillhör dvs.den "yngresom

år Övergångsbestämmelserde födda 1954 eller Deärsom senare. som
avskaffandet förtillskapades vid slutet 1980-talet i samband medav

behållsframtiden änkepensioneringen i sinkommer, deav nuva-om
långrande utfomining, till änkepension underberättiga änkoratt en

tidsperiod framöver.
kan i dettaDet sammanhang finnas anledning poängteraäven att att

ålderspensionssystemet mångadet reformerade avseendeni är avpas-
för tillgodose framför olika hänseenden.allt kvinnors behov isat att

bamår erhållsbl.a. bestämmelsernaGenom pensionsrätt för pen-om
också avståför från arbete ellersionsrätt attpersoner som, genom

minska sin för huvudsakliga sköt-arbetstid handha denatt attgenom
såledesbarnen, minskar blirseln sin inkomst. Konsekvensen attav

fall kvinnor,det hemarbete den föräldern, i de allra flestaäven som
står ålderspensionshänseendeför kompenseras i tillägg tillettgenom

sådanföräldrapenningen bamåren.eller inkomst Enunder pen-annan
bamårsionsrätt för kan för föräldern till barnet fyllerberäknas dess

år. påfyra bamår grundDetta med pensionsrätt för kommer,system
skillnader mellan och i praktikenkvinnors förvärvsmönster,mänsav

kompensera inkomstbortfall denhuvudsakligen kvinnor för ochdetatt
årenarbetsinsats små till,med barn upphov ävenextra som omger

ocksånaturligtvis kommer omfattas Systemetsmän att systemet.av
funktion kan i mån den hittillsvarandejust viss utjämnasägas attvara
strukturella skillnad kvinnors livsinkomster harmellan och mäns som
sin orsak i kvinnor tid ochallmänt lägger störreatt sett an-ner mer
strängning hand barnen.att ta om

Även ifrågasattbakgrund framhållna vi änkepen-det harmot av nu
sioneringens iroll framtida efterlevandepensionssystem. Ett bort-ett
tagande änkepensioneringen medföra betydandeskulle dessutomav
lagtekniska och administrativa i sig skulle leda tillfördelar, vilket
kostnadsbesparingar.

Emellertid de för övergångsbestämmelsernanärvarande gällandeär
tillkomna efter omfattande under bredutredningsarbete ochett en
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politisk enighet området. Det reformerade efterlevandepensions-
med omställningspension och särskild efterlevandepensionsystem

tillskapades i samband med detta arbete syftade till köns-attsom vara
jämlikt, dvs. förmåner skulle finnas för efterlevande kvinnorsamma

Vidareoch skulle förmånemamän. kunna endast under denutges
efterlevandes förvärvsaktiva period och dessutom ha tidsbegränsaden

behovsinriktadoch utformning dåvarandedet änkepensions-änmer
Till förgrund reformen låg de förändringar inträtt isystemet. som

familjemönster och samhällsförhållanden förändradeoch den synen
könsroller kvinnorsoch förvärvsarbete.
Under förarbetena se SOU 1987:55 underströks emellertidt.ex.

sådant refomierat efterlevandepensionssystem fåkanatt ett genom-
slag endast för den generation efterlevande vuxit under desom upp
samhälls- förvärvsförhållandenoch det efterlevandepen-som nya
sionssystemet arbetats utifrån.fram Vidare menade särskildattman

måstehänsyn alltjämt till de generationer där makarna i familjtas en
ofta haft den arbetsfördelningen utfört förvärvsarbeteatt mannen me-

kvinnandan hushålletskött och barnen, dvs. till de generationer som
inrättat sina liv efter dåvarande lagstiftning förlitat påoch sig fortbe-
ståndet därav. Reforrntakten kom därför bestämmas sättatt ett som
gjorde ekonomiskt kategorier fortsatt ekonomisktatt ettsvagare gavs
skydd långunder tid framöver änkepensioneringen.genom

Mindre år gåtttio har sedanän denna politiskabreda uppgörelse
Äventräffades beträffande änkepensionemas fortbestånd. vi iom

princip denna pensionsforrn, i såvittfall möjlig-att vartanser avser
heten till nybeviljande, inte hör hemma i det samhälle vi i dagsom
lever har för inte föreslå några ingripande föränd-stannat att mer
ringar Övergångsbestämmelserde i dag möjlighet tillav som ger ny-
beviljande änkepension långt in 2000-talet. Vi har inteävenav
heller, med hänsyn till direktivens utfomining, ha mandatansett oss
för föreslå fullständigt eller begränsat avskaffandeatt ett ens mer av
änkepensioneringen.

Däremot har i direktiven viss frå-öppning lämnats beträffandeen
änkepensionemas berättigande för kvinnor födda år 1945 ellergan om

övergångsreglemaSom konstruerade kan relativtär ävensenare. unga
kvinnor nybeviljas änkepension under förutsättning villkoren här-att
för uppfyllda utgångenvid år 1989 och alltjämt det döds-är närvar av

inträffar. Fråganfallet långtgåendehur övergångsbestämmelsernaom
skulle till behandlinggöras i samband med refonneringenvar uppe av
änkepensioneringen. Under detta arbete kom fram till särskildattman
hänsyn skulle till framför allt äldre ocksåkvinnor och dettas avvar
denna anledning övergångsbestämmelserna fåkom denatt ut-som
formning de slutligt fick.som

betänkandetI Efterlevandepension SOU 1987:55 drog Pensions-
beredningen beträffande utformningen änkepension enligt över-av
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gångsbestämmelsema skiljelinje mellan de kvinnor år45en som var
eller äldre och de år44 eller vid reglemas ikraftträdan-som var yngre
de, dvs. de födda före år 1945är och de födda Be-ärsom som senare.
träffande de kvinnorna fann beredningen inte anledning kon-attyngre

med starka skyddsnät.struera ett För kvinnorsystem vidsamma som
ikraftträdandet 45 år eller äldre fanns anledning alltjämt låtavar att
änkepension skulle komma nybeviljas enligt övergångs-attsom
bestämrnelsema såväl för garanterad grundtrygghet försvara en som
den tidigare ekonomiska standarden. Grundtryggheten skulle tillgodo-

folkpensioneringen och pensionstillskott i före-ses genom genom
kommande fall och tiden fram till dess kvinnan årsvid 65 ålderavse
eller dessförinnan själv kan ålderspensionuppbära från folkpensione-
ringen. Såvitt tiden därefter, dvs. efter det kvinnan årfyllt 65avser att
eller dessförinnan börjat ålderspension,uppbära garanterades föregen
kvinnor födda åren 1930-1944 viss andel och kvinnansen av mannens

ålderspensionsamlade från ATP. Detta garanterade belopp, liksom
änkepension från tilläggspensioneringen, skulle livsva-annan utges

rigt, dvs. efter det änkan fyllt åräven 65 eller dessförinnan själv börjat
ålderspensionuppbära om hon inte ingick äktenskap.nytt

För kvinnor vid ikraftträdandet år44 eller befannssom var yngre
inte skyddsbehov föreligga för ovannämnda I för-samma som grupp.
arbetena talas beträffande denna kategori kvinnoryngre mer om en
"intjänad" denrätt ATP tillgodoräknats fram till tid-av som mannen
punkten för ikraftträdandet år 1990. Någon hänsyn till inkomster som

skulle komma uppbära efter denna såledestidpunkt skallattmannen
inte Eftersom folkpensionen pensionsskyddtas. för förstadetettger
basbeloppets inkomster borde, menade motsvarande skydd före-man,
ligga från folkpensioneringensäven änkepension. dennaAv anledning
infördes beräkningsförutsättningar frånför inkomsteräven densamma
första kronan, dvs. intjänade ATP-rätt fram till ikraftträdan-mannens
det fick genomslag på den änkepensionäven från folkpensioneringen

kompensationutgör för det första basbe loppet in-som av mannens
komst. Förslaget innebar oavkortad frånänkepension folkpensio-att
neringen skulle kunna endast i de fall den avlidneutges t.o.m.mannen
år 1989 tjänat in minst år30 med NågonATP-poäng. möjlighet att
beräkna år med intjänade såledesATP-poäng skulleantagna inte fö-
religga i de fall avlidit i förvärvsaktiv ålder åroch 1989mannen t.o.m.
inte hunnit tillgodoräkna årsig 30 med intjänade ATP-poäng.

utgångspunktMed denna för fortsatt nybeviljande änkepen-ett av
sion efter år 2000 behandlar frågan det beträffande kvinnorom

årfödda 1945 eller därefter finns anledning längre änatt ett stegnu
vid det förra reformarbetet, dvs. i omfattning låtai dagstörreatt än
dessa kvinnor falla in under det reformerade efter-
levandepensionssystemet i det förän generation kvinnoren annan
tillskapade änkepensionssystemet se avsnitt 11.14.
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11.6 Huvuddragen i anpassaden

änkepensionering

Det för änkepension vi våraenligt direktivsystem har överattsom se
och till de reformerade reglerna ålderspensionför kan i prin-anpassa
cip bestå tvåsägas delar. Den delen änkor har be-av ena avser som
viljats änkepension före ikraftträdandet år 2001 de föreslag-av av oss

reglerna denoch andra delen de kvinnor kan kommana attavser som
nybeviljas änkepension efter denna tidpunkt övergångs-med stöd av
bestämmelsema till de nuvarande reglerna efterlevandepension.om

Den änkor beviljats änkepension före år 2001 kan i singrupp som
delas tvåi huvudgrupper.tur Den består de änkorupp ena av som

beviljats änkepension före ikraftträdandet de gällande reglernaav nu
för efterlevandepension, dvs. före den januari1 1990. Dessa änkor
uppbär änkepension beräknad helt enligt de regler gällde före densom
1 januari 1990 och berörs inte de dåregler trädde i kraft.av nya som
Den andra består änkor beviljats änkepension enligtgruppen av som
övergångsbestämmelsema till de nuvarande reglerna, dvs. efter den 31
december 1989 föremen den januari1 2001. För dessa änkor gäller
olika regler beroende på årvilket de födda. För de änkorär ärsom
födda år 1929 eller tidigare gäller regler för den förstasamma som

änkor. För änkor födda år 1930 eller gäller, enligt vadgruppen senare
beskrivits i avsnitt 11.4, olika regler såvitt bådegäller beräkning-som

änkepensionens storlek och samordningen med kvinnansen av egen
ålderspension.

Gemensamt för samtliga de änkor beviljats änkepension föresom
år 2001 änkepensionenär beräknad enligtatt är reglerna för folk- och
tilläggspension. Mannen har alltså, årvilka han född, inteoavsett var
kommit beröras det reformerade ålderspensionssystemetatt och detav
livsinkomstbaserade pensionsunderlag på,detta bygger eftersomsom
han avlidit före ikraftträdandet dessa regler dock med reservationav

årenför 1999-2000, då de ålderspensionsreglerna så-i kraftträttnya
vitt födda 1938 och reformerad ålderspensionavser senare men

inte har börjatännu utbetalas. inkomstgrundadeDen änkepensionen
således beräknadär grundval den avlidnes ATP-poäng och här-av

till utbetalas folkpension jämte eventuellt pensionstillskott för tid före
det änkan har fyllt år65 eller dessförinnan börjat uppbära ålders-egen
pension. Vid denna tidpunkt folkpensionen inom änkepensio-ersätts
neringen folkpension från ålderspensioneringen.av

Enligt de utgångspunkter vi våraredovisat i allmänna övervä-som
ganden avsnitt 7.2 skall änkepension kunna nybeviljas efter detäven

de Änkepensionreformerade ålderspensionsreglernaatt i kraft.trätt
såledeskommer kunna beviljas efter heltatt eller delvisen man som

har, eller skulle ha fått, ålderspensionsin beräknad enligt reforme-de
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ålderspension.rade reglerna för Detta innebär vidare inteatt mannen
alls eller endast delvis kommer få ålderspensionsin beräknadatt en-
ligt ATP-systemet. frågaDen uppstårhär påbl.a. vilketärsom un-
derlag inkomstrelaterad änkepension skall beräknas efter mänen som

ålderskategorier.tillhör dessa
betydelse vidAv bedömningen vilket underlag skall liggaav som

till förgrund beräkningen änkepension också den samordningärav
skall ske med kvinnans ålderspension i samband medsom attegen

århon fyller 65 eller dessförinnan börjar ålderspeuppbära nsion.egen
I avsnitt 1l.7.2 redovisar vi de tillöverväganden legat grundsom

våraför förslag beräkning inkomstrelaterad änkepensionom av som
beviljas efter år 2000. Redan här kan våremellertid mål-nämnas att
sättning har varit den inkomstgmndande änkepensionen fort-att även
sättningsvis skall beräknas sådanATP-baserat underlag. Enett
lösning iöverensstämmer huvudsak med de syften legat bakomsom
övergångsbestämmelsema och innebär också utfallet kommeratt att
bli detsamma enligt dagens Vidare kommer beräkningensystem.som

nybeviljade änkepensioner ske efter principer deattav samma som
ligger till grund för de änkepensioner beviljats före ikraft-som som

trädandet regler.av nya
Så länge änkan inte har årfyllt 65 i dag, tidigare,nämntsutges som

änkepension frånäven folkpensioneringen. utgångspunktEn för våra
förslag folkpension, pensionstillskottär och särskilt grundavdragatt
vid beskattningen inte kommer finnas kvar ikraftträdandetefteratt av
de reforrnerade ålderspensionsreglema. Pensionsberättigade heltsom
eller delvis kommer få ålderspensionsin beräknad enligt de refor-att
merade reglerna kommer i stället viss lägsta försörj-att garanteras en
ning garantipension avräknas inkomstrelatera-dengenom moten som
de pensionen. För pensionsberättigade inte kommer berörasattsom av
det refonnerade regler skall folkpensionen medsystemets ersättas ett
tillägg för ensamstående 96 % basbeloppet i relevant antalom av- -
30-delar förhållandei till årantal med ATP-poäng därtillsamt en
särskild övergångsvis garantipension. Frågan den utform-närmareom
ningen denna för föremålär närvarande för prövning i Utredningenav

utformning garantipension ålderspensionärerför årfödda 1937om av
eller tidigare Dir. 1997: 149.

Såsom kommernämnare framgå i avsnitt vi11.9 har dennaatt mot
bakgrund funnit reglerna folkpension inte kan gälla oförändra-att om

Åframöverde inom änkepensioneringen. sidanandra skulle renten
inkomstrelaterad änkepension kunna föranleda kraftigt sänkta pensio-

jämfört idagmed för vissa Detta har delvis sin förklaringner grupper.
i förstadet basbeloppets inkomster kompenseras på betydligtatt ett
förrnånligare med hjälp folkpensionen.sätt Härtill kommer ävenav
möjligheterna till pensionstillskott och särskilt vidgrundavdrag be-
skattningen. Vi har konstaterat det kommer finnas behovatt att ettav
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avsnitt 11.9framtiden.grundskydd inom änkepensioneringen i Iäven
vårt sådant skall konstrueras.redovisas förslag till grundskyddhur ett

börjarmånad då år dessförinnanden änkan fyller 65 ellerFr.0.m
utbetalasålderspension änkepensionförändras denuppbära somegen

ålderspensionering-tvågällande reglerenligt Detsätt. är attenanu
änkepensionför grundskyddet. Folkpension i form ersättssvarar aven

i prin-ålderspension. Våra kommerfolkpension i form förslagmed av
såle-någon kommerinte innebära förändring i denna del. DetCip att

beloppnågot grundskydd ellerinte heller fortsättningsvisdes att utges
änkepensioneringenmotsvarande första basbeloppets inkomster inom

iår. såväl för de änkordet kvinnan fyllt 65 Detta gällerefter att som
änkepensionnybeviljasuppbär änkepension för demdag som som

efter ikraftträdandet anpassade regler.av
övergångsreg-förändringen gällandeandra det enligt deDen är att

utgående änke-vissa fall skall samordning denlerna i ske mellanen
från tilläggspen-pensionen tilläggspensioneringen och kvinnans egen

ålderspension.i form särskildasion Detta har föranlett övervägan-av
både såvitt änkepen-beviljatsden de änkor redan i dag haravser som

fåövergångsreglernaenligt och de kvinnor kan kommasion attsom
änkepension anpassade reglernastill vid dödsfall efter derätt ett

uppstår sin grund i detikraftträdande. Den problematik harhärsom
ålderspen-förhållandet olikakvinnan tillhöraoch kanatt mannen

ålderspension vid till-sionsgenerationer. inkomstgrundadeDen som
utgåendemed denlämpning samordningsregeln skall jämförasav

intjä-från förstaänkepensionen kan beräknad denolika sätt:vara
ellerkronan, fr.o.m. det andra inkomsternade basbeloppets engenom

uppstår vidkvotdelsberäkning båda problemvarianterna. Sammaav
delarVåra överväganden i dessatillämpning den s.k. garantiregeln.av

avsnittredovisas i 11.8.
efterlevande-tidigare redogjorts för i kapitel viSom 10 attanser

i formpensionen i framtida efterlevandepensionssystemett om-av
komp-ställningspension efterlevandepension inte skalloch särskild

Efterlevandepen-medletteras bostadstillägg till pensionärer BTP.
syftarefterlevande pensionärersion till bostadstillägg tillochvuxna

efterlevandedelvis till för densak, nämligen bidraga tillattsamma en
merkostnad för skälökad boendet. bl.a. detta skäl,Av samt somav

sålunda möjlig-redovisats i funnitavsnitt 10.3.4, har vinärmare att
erhållande berättigade tilltillheten BTP för efterlevande ärav som

reformerad efterlevandepension finnas kvar.inte längre skall
Något emellertid,motsvarande generellt avskaffande har som

anledningfunnitkommer utvecklas i avsnitt inte11.9,närmare attatt
förespråka 11.14.för dem dock avsnittuppbär änkepension sesom
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11.7 Beräkning änkepension för tid före detav
änkan fyllt år65

11.7.1 Beståndet änkor

Vårt förslag: Inkomstgrundad änkepension till änkor beviljatssom
sådan pension före år 2001 skall fortsättningsvisäven beräknas

i dag,sätt dvs. utifrån ATP-baseratsamma underlag beståendesom ett
beräknad ålders- eller förtidspension. Underlagetav en skall bestå av

den avlidnes registrerade ATP-poäng jämte i förekommande fall an-
sådana beräknadetagna poäng enligt reglerna i 13 kap. 2 § AFL.

Den inkomstgrundade änkepensionen skall 40 % eller,utgöra om
den avlidne efterlämnar barn berättigatär till barnpension, 35 %som

detta underlag.av

Till beståndet änkor hör samtliga änkorgruppen beviljats än-som
kepension såväl före år 1990 därefter fram år 2000, dvs.t.0.m.som
före det anpassade ikraftträdande.systemets Dessa kvinnor kan ha en
änkepension består dels folkpensionsdel, delssom inkom-av en en
strelaterad del baserad intjänade ATP-poäng ellermannens antag-

ATP-poäng.na
Vid avgörandet hur inkomstunderlaget för dessa änkor skallav vara

utformat i framtida börett särskilt beaktasystem det här rörattman
sig förmåner redan utbetalas och i vissa fallom kan hasom be-som
talats under längre tidsperiod.ut Det därför angelägetären att ett nytt

utformassystem sätt i huvudsakett resultatsom ger samma som
dagens änkepensionssystem. Att årsskifteöver ändra bestämmel-ett

så änkor i vissa fall fåkanatt kraftig höjningserna eller sänkningen
sin utgående pension enligt vårt förmenandeär någotav bör und-som

vikas. Dagens änkepensionering och dess Övergångsbestämmelser är
beståndsdel i det nuvarande ATP-systemet.en I detta innefattas de

komplexa samordnings- och garantiregler inom Övergångs-som ryms
bestämmelsema och tillämpas i vissa fall efter det kvinnansom att
fyllt 65 år. Dessa regler gäller fall där änkan född år 1930är eller

och har beviljats änkepension efter årsenare 1989 se härom imer
Ävenavsnitt 11.8. denna anledning det väsentligtär väljaav att ett

inkomstunderlag kan tillämpas för alla kvinnor har beviljatssom som
änkepension enligt gällande övergångsregler före de anpassade reg-
lernas ikraftträdande.

Som vi konstaterat har änkor beviljats änkepension frånovan som
tilläggspensioneringen före år 2001 i samtliga fall ATP-baseraden
inkomstrelaterad änkepension, eftersom dödsfallet inträffat före
ikraftträdandet det reformerade ålderspensionssystemet. Av bl.a.av
detta skäl, även med beaktandesamt de omständigheterav som an-
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årförts torde det lämpliga efter 2000 beräknaävenmest attovan, vara
änkors inkomstrelateradedessa änkepension grundval denav av-

lidne beräknade från Uppgifteregenpension ATP. härom ärmannens
tillgängliga vållar såledeslätt och perspektiv inteadministrativtettur

några problem. fortsatt tillämpningEn dagens ATP-regler borgarav
såvittför identiskt utfall den inkomstgrundade änke-även ett avser

pensionen jämfört framgåmed dagens änkepension. iSom kommer att
avsnitt 11.8 innebär bevarande för-radATP-systemet ävenett av en

vid tillämpningendelar samordnings- och garantireglema.av
föreslår såledesVi inkomstgrundadeden änkepensionen till deatt

kvinnor beviljats åränkepension före fortsättningsvis2001 ävensom
skall utifrånberäknas ATP-baserat Påunderlag. sättett samma som

isker dag skall detta underlag 30-delsberäknas med hänsyn till den
avlidne tillgodoräknade årantal och beräk-med ATP-poängmannens

på grundval den genomsnittliga för depensionspoängen 15nas av
poängåren.bästa

Eftersom vårt förslag innebär identiskt underlagmed i dagatt ett
liggakommer till förgrund beräkningen inkomstgrundadedenatt av

änkepensionen någrabehöver justeringar inte den kompen-göras av
sationsnivå i dag Såledesgäller. föreslår vi änkepension ävenattsom
fortsättningsvis skall 40 % eller, avlidne efterlämnardenutgöra om

berättigatbarn till barnpension efterär honom, 35 %som av mannens
beräknade egenpension från ATP.

Den änkepension beviljats består,den aktuella änkorsom gruppen
frånänkepension tilläggspensioneringen, folkpen-utöver ävenav av

formsion i änkepension. Folkpension, med tillhörande reglerav om
pensionstillskott och särskilt grundavdrag, kommer emellertid inte att

ålderspensioneringenfinnas kvar inom efter refor-ikraftträdandet av
Fråganmerade regler. hur detta skall påverka beräkningen änke-av

pensionen kommer behandlas i avsnitt 11.9. Senare kom-närmareatt
ocksåvi frågan särskilda erfordras beträffan-regleratt tamer upp om

beräkningde änkepension årtill kvinnor födda 1945 ellerärav som
se avsnitt 11.14.senare

11.7.2 Nybevilj årande änkepension efter 2000av

Vårt förslag: Inkomstrelaterad åränkepension nybeviljas eftersom
2000 skall beräknas på beståndetmotsvarande föreslagits försätt som

utifrånänkor, dvs. beståendeATP-baserat beräknadunderlagett av en
ålders- eller förtidspension.

Om dödsfallet sker under ålderden avlidnes förvärvsaktiva skall
tillhänsyn antagandepoäng princip motsvarande för-även under itas

utsättningar och för be-sker enligt dagens reglersättsamma som
räkning förtidspension och efterlevandepension. Antagandepoäng-av
beräkning skall emellertid inte påkomma till stånd grundendast attav
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den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet haft sjukpenninggrun-en
dande inkomst motsvarande minst basbelopp.ett

Är den avlidne årfödd 1954 eller skall dennes fak-mannen senare
tiska ATP-poäng år 1989 beaktast.0.m. vid beräkning änkans in-av
komstgrundade änkepension under förutsättning änkan född åräratt

Är1945 eller därefter. sådan gift med kvinna föddären man en som
år 1944 eller tidigare skall den avlidne faktiska ATP-poängmannens

år 2000 beaktas vid beräkningent.0.m. änkepension. Till dessaav
poängtal skall i förekommande fall läggas antagandepoäng för åren
därefter fram det år den avlidnet.0.m. skulle ha fyllt 64 år. Dessa
antagandepoäng beräknas den avlidne hade börjat uppbärasom om
förtidspension enligt nuvarande bestämmelser den januaril 2001 och

hittillsvarande regler beträffande beräkningsom om förtidspensionav
då fortfarande gäller. Denna antagandepoängberäkning skall i princip
ske utifrån nuvarande bestämmelser på området, dock sjukpen-att
ninggmndande inkomst vid tidpunkten för dödsfallet inte skall vara
tillräckligt för grunda till beräkningatt rätt antagandepoäng.av

Den inkomstgiundade änkepensionen skall 40 % eller,utgöra om
den avlidne efterlämnar barn berättigatär till barnpension, 35 %som

det sålunda beräknade underlaget.av

När det gäller nybeviljande änkepension efter år 2000 finns inte påav
försätt beståndet änkor naturligsamma anknytning tillsom en nuva-

rande ATP-system. De avlidermän efter år 2000 kan tillhöra densom
"äldre" generationen personer födda år 1937 eller dessförinnan,
mellangenerationen personer födda under något åren 1938-1953av
eller den yngre" generationen personer födda år 1954 eller isenare
ålderspensionshänseende. Pensionsunderlaget består då helt ellerav
delvis olika komponenter. Således får tillhör den äldreen man som
generationen ålderspensionsin beräknad enligt i princip nuvarande
ATP-system, medan tillhör den generatio-en yngre man, som yngre

får sin beräknadpension helt enligt denen, reformerade ålderspen-
sionsreglema. Eftersom framtidens pensionssystem kommer beståatt

livsinkomstberäknad ålderspensionav samt i förekommandeen fall
därtill kopplad garantipension beräknasen enligt reformeradesom

regler skulle tänkbar lösning änkepensioner, viden dessaattvara som
reglers ikraftträdande inte harännu börjat utbetalas nybe-utan som
viljas först därefter, i första hand borde beräknas underlagett som
har anknytning till sådant reformeratett pensionsunderlag änsnarare

ATP-baserat underlag.ett Detta skulle emellertid kräva särregle-en
ring i de fall den avlidne född årär 1937 eller tidigare, efter-mannen

denna kategori kommer få ålderspensionsinsom beräk-personer att
nad helt enligt nuvarande ATP-system. sådanEn lösning, där man
alltså för änkepensioner beviljade grund dödsfall inträffarav som
efter år 2000 väljer reformerat ålderspensionsunderlagett för beräk-
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ning änkepensionen, skulle innebära konstruktionävenav en annan av
änkepensionerna den skulle gälla för änkepensionerän be-som som
viljats före år 2001. sådanMot lösning såvältalar principiellaen som
administrativa skäl. Vidare skulle detta kunna upphov till ickege
obetydliga tröskeleffekter i de fall dödsfallet sker före respektivestrax

övergångenefter till det anpassadestrax systemet.
Ãnkepensioneringen naturligtvis utgångspunktuppbyggd medär

från nuvarande med folkpension sådanaoch ATP. Att undersystem
förutsättningar helt ändra grundvalen för beräkningsmetodiken torde

mindre lämpligt. Som kommer framgå under avsnittetattvara om
änkepension till kvinnor fyllt 65 år framstår sådan lösningsom en som

svårhanterbar iän de fall samordnings- och garantireglema skallmer
tillämpas. Dessa regler har gjorts helt beroende ATP-systemet närav
det såvälgäller kvinnans ålderspension ålderspensionsom mannens
och den grundval härav beräknade änkepensionen. Vi har funnit att
det skulle förenat med betydande svårigheter med bibe-att, ettvara
hållande de syften och den utformning Övergångsbestämmel-av som

har i dag, genomföra förändring inkomstunderlaget beträf-serna en av
fande den inkomstrelaterade änkepensionen för fallde där änkepen-
sion nybeviljas efter år vår2000. I undvikasträvan göraatt att ett
redan tekniskt komplicerat komplicerat har funnitänsystem mer
det förenat med betydande fördelar ha underlag förvara att samma
dem nybeviljas änkepension efter år 2000 för demsom som som re-
dan dessförinnan börjat uppbära sådan pension.

föreslår såledesVi änkepension nybeviljas efter ikraftträ-att som
dandet de anpassade reglerna skall beräknas grundvalav man-av

intjänade ATP-poäng, dvs. på beståndetunderlagnens samma som
änkepensioner beräknats utifrån. På sker i dag skallsättsamma som
detta underlag 30-delsberälcnas med hänsyn avlidnetill den mannens
tillgodoräknade årantal med ATP-poäng.

Även för frågan nybeviljande inkomstrelaterad änkepensionom av
såledesskall enligt vårt förslag intjänade ATP-poängmannens vara

avgörande för pensionens storlek. någraDetta skapar inte problem så
länge tillhör den äldre årgenerationen, dvs. född 1937ärsom mannen
eller tidigare. I dessa fall kommer uppgift ATP-poäng attom mannens
finnas registrerade årefter 2000, eftersomäven det dessa lig-är som

till grund för beräkningen ålderspension. Detsammager av mannens
gäller för tillhör mellangenerationen,män dvs. föddamän ärsom som

något årenunder 1938-1953. ålderspensionDeras kommer beståattav
kvotdel ATP-baserad pension ål-jämte kvotdel reformeradav en en

derspension. Storlekama respektive kvotdel avgörsav av mannens
ålder, dvs. vilket han född. För i mellangenerationenär personer
kommer ATP-poäng också fortsättningsvis registreras fullt dvs.att ut,

skulle erhållitha ålderspension helt enligt det hit-som om personen
tillsvarande ålderspensionsuttagetFörst vid kvot-systemet. görs en
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delsberäkning denna ATP-baserade pension i förhållande till vilketav
år född och tillär denna läggs kompensation förävenmannen en

Ävenförsta basbeloppets inkomster i relevant antal kvotdelar. här
såledeskan administrativt enkelt räkna inkom-ett sättman ut en

strelaterad änkepension baserad befintliga påATP-poäng samma
för tillhörsätt män den äldre generationen. Sker dödsfallet isom som

förvärvsaktiv ålder skall i princip nuvarande regler för beräkning av
förtidspension tillämpas för i förekommande fall räkna framatt anta-
gandepoäng för tiden år dådet den avlidne skulle ha fyllt år.64t.o.m.
Således skall kunna tillgodoräknas antagandepoäng undermannen
förutsättning han intjänat pensionspoäng tvåför minstatt de fyraav
åren före dödsfallet.närmast Däremot vi den nuvarandeattanser
möjligheten kvalificera för antagandepoängberäkningatt genom en
viss sjukpenninggrundande inkomst vid tidpunkten för dödsfallet inte

få någonskall motsvarighet det gäller förutsättningarnanär för att en
antagandepoängberälcning skall ske i de diskuterade fallen. Såsomnu
vi framhållit i avsnitt 8.1 saknas ofta registeruppgift aktu-numera om
ell sjukpenninggrundande inkomst eftersom det inte längre föreligger
någon skyldighet anmäla ändrad inkomst till försäkringskassan.att En
möjlighet till kvalificering för antagandepoängberäkning på grundval

sjukpenninggrundande inkomst vid pensionsfallet skulle därför iav
många fall innebära administrativt merarbete.ett

Mot den angivna bakgrunden föreslår antagandepoängberäk-att
ning skall ske endast kunnat tillgodoräkna sig pensions-om mannen

tvåför depoäng fyra åren före dödsfallet.närmast Antagandepo-av
skall sedanängen storleksmässigt beräknas enligt reglersamma som

gäller se nedan.nu
Det först i de fallär tillhör den generationen ochmannen yngre

således skall ålderspensionsin helt beräknad enligt reformerade
ålderspensionsregler det uppstår svårigheter.vissa Dessa harmänsom
efter år 2000 någoninte anknytning till dagens ATP-system utan
kommer få ålderspensionsunderlagsitt heltatt beräknat enligt andra
principer. Ett kommasätt till med detta problem skulleatt rätta kunna

för dessa fortsättamänatt registrera ATP-poäng för tidvara att även
årefter 2000. Detta skulle emellertid medföra inte obetydligt ad-ett

ministrativt merarbete. Man bör hålla i sådanaminnetäven ATP-att
endast skulle påverkapoäng änkepensionens dåstorlek i de fall man-

årfödd 1954är eller och gift med kvinna föddärnen ärsenare en som
årföre 1945. För kvinnor årfödda 1945 eller gäller i änkepen-senare

sionshänseende särskild reglering, innebär dessa endasten attsom
fåkan änkepension beräknad påär intjänade ATP-en som mannens

år 1989.poäng Dessutom skallt.o.m. de förutsättningar uppställssom
för änkepension huvudatt över skall kunna uppfylldataget utges vara

den 31 december 1989 ochsenast alltjämt vid tidpunkten för döds-
fallet. Man såledeskan räkna med fortsatt registrerandeatt ett av
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ATP-poäng för hela födda år 1954 eller fåmän skullegruppen senare
betydelse för änkepensionsberäkning i endast mycket begränsatett
antal fall. Vi därför fortsatt registrering ATP-poäng förattanser en av
denna mindremän lämpligär föreslå.attgrupp

stället föreslårI vi uppgifter ATP-poäng år 2000 föratt t.0.m.om
födda år 1954 ellermän skall efter ikraftträdandetävensenare sparas

de reformerade ålderspensionsreglema. När sedan dödsfall in-av ett
träffar därefter dåoch förutsättningar för änkepension uppfylldaär
skall ATP-pension den januaril 2001 enligt äldre be-mannens per
stämmelser räknas fram, då erhållithade hel förtids-som om mannen
pension enligt nuvarande bestämmelser. sådanEn beräkning skall

utifrångöras faktiska ATP-poäng fram till denna tidpunktmannens
i förekommande fall, tillgodoräknadesamt, antagandepoäng för tiden

årfr.0.m. 2001 och fram årdet då fyllt år.skulle ha 64t.0.m. mannen
För antagandepoängberäkningen vid det fiktiva pensionsfallet före-

slås gälla delvis förutsättningar i dag gäller för tillrättsamma som
sådan beräkning inom förtidspensioneringen. Således skall hamannen
intjänat pensionspoäng för två de fyra åren åretföre förnärmastav
det fiktiva pensionsfallet årdvs. 2001 för antagandepoängbe-att en
räkning skall Däremotgöras. vi inte, skäl tidigareanser av som

den nuvarande möjlighetenangetts, att kvalificera för antagande-att
poängberäkning viss sjukpenninggrundande inkomst vidgenom en
pensionsfallet skall få någon motsvarighet det gäller förutsätt-när
ningarna för antagandepoängberäkningatt skall ske i de disku-en nu
terade fallen.

Om denna förutsättning uppfylld skallär antagandepoäng beräknas
enligt den två metoder det för den försäkrade förrnånli-av som ger

resultatet. Den metoden innebärgaste antagandepoäng beräk-ena att
medeltalet tvåde högstamotsvara poängtalen under de fyranas av

åren före pensionsfallet.närmast Den andra metoden innebär att anta-
gandepoängen beräknas grundval poängförvärven under samtli-av

år fr.0.m. fyllda år16 år 2000. Av dessa beaktas sedanga t.0.m. poäng
genomsnittet, varvid bortses från den hälft har lägst poäng.som

En beräkning i enlighet med det anförda skulle behöva görasnu
endast i de fall år 1989 och vid dödsfallet gift medären man var

kvinna. Dessutom gäller det, redogjorts för, endast isamma som ovan
de fall dessa alltsåmän, årfödda 1954är eller giftaärsom senare,
med Ärkvinnor födda årär 1944 eller tidigare. kvinnan föddsom

tillämpas den s.k. 1989-årsregeln, alltså innebär endastsenare attsom
ATP-poäng fram år 1989 beaktas. En ytterligare förut-mannens t.0.m.

sättning detär äratt avlider före förhållandeden i tillmannen som
honom minst tio äldre kvinnan. såledesMan kan utgå från denatt

föreslagna särskilda ATP-beräkningen kommer tillämpas inu att en-
dast mycket begränsat antal fall.ett Med den föreslagna beräk-nu
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ningsmodellen skapas från administrativ synpunktett system ärsom
hanterbart vållaroch inte arbete i dag.änsom mer

Vårt förslag innebär i denna mycket speciella situation att mannens
inkomster efter år 2000 helt kommer försakna betydelse det efter-att
levandepensionsunderlag han lämnar efter sig och alltsåsom som
änkepensionen skall beräknas på grundval I de fall harav. mannen en

lågrelativt inkomst år 2000 och ökar sin inkomst väsentligt,senare
kommer det höjda inkomstläget alltså påverkainte änkepensionensatt

Ävenstorlek, dödsfallet kanske inträffar långt dettrots att senare.
förhållandet kan emellertid uppstå, årdvs.motsatta 2000att mannen

hade hög inkomst och därefter väsentligt sänkt denna. Denna sänk-en
ning dåkommer inte heller påverka änkepensionens storlek. Medatt
hänsyn bl.a. till goda grunder utgå frånkan den ak-att attman nu
tuella beräkningsmodellen kommer tillämpas endast i begränsatatt ett
antal fall detta konsekvenser godtas.är kanattanser som

För kvinnor födda år 1945 eller kommer det, näroavsettsenare
född, nödvändigtär uppgifteratt attmannen vara spara om mannens

intjänade ATP-poäng fram år år1989 efter 2000. Detävent.o.m. är
endast dessa påverkaskallpoäng änkepensionens storlek. Vidaresom
skall denna ytterligare reduceras i de fall inte fram till dennamannen
tidpunkt århaft 30 med intjänade ATP-poäng. avsnittI 11.14 be-

fråganhandlar det i framtida efterlevandepensionssystemettom
finns anledning huvudöver ha kvar fönnåndenna för dennaatt taget
kategori kvinnor.

Eftersom föreslårvi med i dag identiskt underlag för den in-ett
komstrelaterade änkepensionen behöver några justeringar inte göras

de kompensationsnivåer gäller i Således föreslårdag. viav attsom
änkepension fortsättningsvisäven skall 40 % eller, denutgöra om
avlidne efterlämnar barn berättigat till barnpension efterär ho-som

35 % det ATP-baserade underlaget ålders-i form ellernom, av av en
förtidspension för mannen.

Visserligen kan det det förslag till beräkningsmodellmot som pre-
anföras kritik i det avseendet det kan mindresenterats attovan anses

lämpligt under relativt lång tid framöver tillämpa regler iatt dagens
ATP-system, detta i andra påsammanhang avveck-trots att är väg att

Ålas. andra sidan leder vårt förslag till står fast vid den bredaatt man
politiska överenskommelse träffades i samband med nuvarandesom

Änkepensionsreglemaövergångsbestämmelsers tillkomst. kommer
vårtmed förslag tillämpas enligt förhållandesitt syfte och i tillatt ge

dagens bestämmelser i huvudsak utfall för efterlevandedesamma
kvinnorna. Dessutom har detta förslag administrativa fördelar, fram-
för såallt sätt regelsystem bådeanvänds i de fall änke-att samma
pension beviljats före år 2001 och i de fall nybeviljande sker fr.o.m.

år.detta Som kommer framgå avsnitt 11.8 dessa fördelaratt är änav
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åri fall fyllt 65uttalade de änkepension till kvinnorutgesmer som
tillämpning aktualiseras.och samordnings- och garantireglemaaven

föreslår sålundaVi sammanfattningsvis änkepensionen ävenatt
fortsättningsvis skall på intjänadeberäknas grundval av mannens

på beståndetATP-poäng enligt dagens Försätt system.samma som
för åränkor, dvs. dem före änkepension, med-redan 2001 uppbarsom

någotdetta inte änkepensionerför problem, eftersom samtliga dessa
beräknade grundval ATP-poängär näroavsettav mannens mannen

född. år föreslåsFör änkepensioner nybeviljas efter 2000var som
beräkningsmodell gälla. tillhör denNär den avlidnesamma mannen

generationenäldre eller mellangenerationen ålderspensionshänseen-i
någrade ställer detta inte eftersomkrav särskilda hänsynstaganden,

dessa ATP-poäng finns tillgängliga i befintliga register. Förmäns män
tillhör den förhållergenerationen emellertiddet sigsom yngre an-

eftersomnorlunda, det för årdessa efter inte kommer2000män att
någrafinnas ATP-poäng registrerade. föreslårVi för dessa fall att

uppgifter årATP-poäng fram 2000 förävent.o.m.om mannens sparas
tiden därefter. Vid årdödsfall 2001 eller berättigar tillett senare, som
änkepension enligt Övergångsbestämmelser,dagens föreslås efter-att
levandepensionsunderlaget beräknas inträffatdödsfallet den 1som om
januari 2001. Mannens består intjänadeATP-poäng därvid faktisktav
pensionspoäng fram år 2000 förekommande fallit.o.m. anta-samt

förgandepoäng tid dådärefter fram år fyllt ellerdett.o.m. mannen
år.skulle ha fyllt 64 Denna ske enligtantagandepoängberäkning skall

bestämmelser gäller beräkning förtids-i dag vidsamma som av
pension, förutom den nuvarande kvalificera förmöjlighetenatt att
antagandepoängberäkning viss sjukpeninggrundande in-genom en
komst vid pensionsfallet inte någon vidskall motsvarighet anta-ges
gandepoängberäkningen årfrom. sådan2001. antagandepoängbe-En
räkning kommer bli dåaktuell varitendast i de fallgöraatt att mannen
gift med kvinna årfödd kvin-1944 eller dessförinnan. Förären som

födda därefter l989-årsregelnskall tillämpas.är den s.k.nor som
Denna innebär årendast intjänade ATP-poängatt t.o.m.mannens

påverkakan1989 änkepensionens storlek.
den inkomstgrundadeUtöver frånänkepensionen tilläggspensione-

ringen enligt nuvarande form folkpen-regler änkepension iutges av
sion. Som tidigare kommer folkpension med tillhörande reglernämnts

pensionstillskott och särskilt finnas kvar in-grundavdrag inte attom
ålderspensioneringen Frågan påverkai framtiden. hur detta skallom

beräkningen änkepension behandlas i avsnitt 11.9.närmareav
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11.8 Beräkning änkepension för tid efter detav
änkan fyllt år65

Vårt förslag: Endast ATP-baserad änkepension skall kunna utges
efter det änkan fyllt år.65att

Både samordnings- och garantiregeln enligt nuvarande övergångs-
bestämmelser skall finnas kvar i efterlevandepensions-ett anpassat

efter år 2000.system
För de änkor födda år 1953är eller tidigare och beviljatssom som

änkepension efter år 1989 skall samordningen ske mellan den in-
komstgrundade änkepensionen beräknad isätt avsnittangettssom
l1.7.1 och 11.72 och kvinnans inkomstgrundade ålderspension.egen
Kvinnans ålderspension skall vid tillämpningen samordnings- ochav
garantiregeln beräknas utifrån ATP-baserat underlag, dvs.ett som om
hon erhållit ålderspension enligt nuvarande regler för ATP. Garanti-
regeln, endast tillämpas för kvinnor någotfödda årensom ärsom av
1930-1944 och beviljats änkepension årefter 1989, skall tilläm-som

den avlidne och änkans ålderspensionerrespektivepas mannens
beräknade enligt dagens regler för ATP. Samma förprocentsatser
garantiregeln gäller i dag skall därvid tillämpas.som

För kvinnor födda år 1954 eller skall samordningen skesenare
mellan kvinnans faktiska ålderspension och den inkomstgrunda-egen
de änkepensionen baserad på den avlidne ATP-poäng t.0.m.mannens
år 1989 i relevanta 30-delar. För uppnå likvärdiga jämförelseun-att
derlag skall till ATP-underlag tillägg medgöras ATP-mannens ett en

Detta tilläggpoäng. skall beräknas i relevanta 30-delar med hänsyn
till antal med intjänade ATP-poäng år 1989.mannens t.0.m.

Enligt de Övergångsbestämmelser gäller för de fall änkepensionsom
beviljats efter 1989 skall det för kvinnor årfödda 1930 eller däref-

ske samordning änkanster inkomstgrundade ålderspensionen av egen
och den henne uppbuma änkepensionen från tilläggspensionering-av

efter det hon uppnått 65 års ålderatt eller dessförinnanen börjat
Överstigeruppbära ålderspension. därvid kvinnans in-egen

komstgrundade ålderspension änkepensionen från tilläggspensione-
ringen skall den sistnämnda Ärpensionen inte längre utbetalas. änke-
pensionen denstörre endast medutges belopp varmed den överstiger
ålderspensionen. Vidare finns garantiregel för kvinnor födda någoten

åren 1930-1944. Denna regel innebär kvinnan,av vadatt oavsett sam-
ordningsregeln har för resultat, har behållagett vissrätt andelatt en

hennes och sammanlagda inkomstgrundade ålders-av egen mannens
pension. Utfallet begränsas emellertid kvinnan med stödattav av
denna garantiregel inte kan uppbära högre änkepension vadän som
tidigare den inkomstgrundademotsvarat änkepensionen. För kvinnor
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erhållit änkepension årgrund dödsfall inträffat föresom av som
1990 och för kvinnor årfödda 1929 dessförinnanellerär oavsettsom

dessa beviljats änkepension sker ingennär samordning. I dessa fall
skall änkepensionen årefter det 65änkan fylltäven att utges utan
någon begränsning hänförlig till ålderspension.kvinnans egen

Såväl samordnings- garantiregeln viktiga komponenter vidsom var
politiskaden överenskommelse träffades reformarbetetundersom
föregick reforrneringen efterlevandepensioneringen i slutetsom av av

1980-talet. Enligt framför allt garantiregeln tillförsäkras äldre änkor
viss andel den ålderspensionsammanlagda inkomstrelateradeen av

skulle ha utbetalats till makarna dödsfallet inte inträffat. Visom om
har, redovisats vårai allmänna överväganden i avsnittävensamtsom
11.6, både samordnings- och garantiregeln bör finnas kvar iansett att

efterlevandepensionssystem såför följa inten-ett anpassat sättatt
tionerna bakom de nuvarande övergångsbestämmelsema och fullfölja
vårt uppdrag enligt direktiven, nämligen harmoniera gällandeatt reg-
ler till reformerat ålderspensionssystem och därvid tillse utfal-ett att
let, i fall för kvinnor årfödda 1944 eller tidigare, blir ivart stort sett
detsamma enligt nuvarande föreslårbestämmelser. inteVi därförsom
några förändringar beträffande dessa regler. konstaterats i avsnittSom

har11.7 bevarande både samordnings- och garantiregelnett ävenav
påverkat valet beräkningsunderlag för den inkornstgrundade änke-av
pensionen.

framgåttSom avsnitt 11.7 har beträffande underlaget för be-av
räkning änkepensioner årefter både2000 föreslagit såvittav att, avser
då redan beviljade änkepensioner och sådanabeträffande nybeviljade
pensioner efter 2000, intjänade och i förekommande fallmannens

ATP-poäng skall läggas till förgrund beräkningen enligtantagna
Ärmodell gäller i dagens änkepensionen beviljadsystem.samma som

före ikraftträdandet år 2001 de anpassade reglerna kommer dennaav
såvitt den inkomstrelaterade delen alltid beräknadattavser vara
den avlidne intjänade och i förekommande fall antagnamannens
ATP-poäng född, vilken ålderspen-när dvs.äroavsett oavsettmannen
sionsgeneration han tillhör.

I de fall änkepension skall nybeviljas efter tidpunktdenna kommer
emellertid ålder påverka ålderspensionhur hans skallattmannens
beräknas, dvs. den skall beräknas helt enligt äldre eller reformera-om

ålderspensionsreglerde bådaeller kombination regel-genom en av
Som tidigare vålla någratorde det inte admi-systemen. nämnts större

nistrativa besvär beräkna inkomstrelaterad änkepension baseradatt en
den avlidne intjänade och fallantagna ATP-poäng i demannens

tillhör den äldre ål-generationen eller mellangenerationen imannen
derspensionshänseende. bådaI fallen finns ATP-poäng be-mannens
varade, eftersom dessa ålderspensioner helt eller delvispersoners
kommer beräknas grundval just dessa Som redogjortsatt poäng.av
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för under avsnitt 1l.7.2 kan emellertid inte till-systemovan samma
lämpas i fallde årfödd 1954 därefter,eller dvs.är hanmannen om
tillhör den ålderspensionshänseendegenerationen i såledesochyngre
i framtiden fåskall ålderspensionsin hållethelt och beräknad enligt
de reformerade ålderspensionsreglema. sådanFör de fall ären man
gift med kvinna årfödd 1944 eller tidigare harär föreslagiten som

ATP-poäng år 2000 skall ligga till grund föratt änke-t.0.m.mannens
pensionen och beräkningen denna dåpension utifrån förut-görasav
sättningen avlidit eller blivit berättigad till hel förtidspen-att mannen

Ävension den januaril 2001. antagandepoängberäkning kan i vissa
fall bli aktuell den avlidnegöra uppfyllt förutsättning-att om mannen

härför vid nämnda tidpunkt. Denna beräkning skall i prin-görasarna
Ärcip enligt nuvarande sådanregler för antagandepoängberälcning.

däremot född år 1954 ellerär därefter, gift med kvin-en man, som en
född år 1945är eller skall endast årna, som t.0.m.senare, mannens

faktiskt1989 intjänade ATP-poäng beaktas vid beräkningen änkansav
inkomstrelaterade änkepension.

förhållandetDet vi valt föreslå bibehållande ATP-att att ett ettav
beräknat underlag grund för beräkning inkomstrelaterad änke-som av
pension innebär det för frågan samordning, liksom föratt ävenom
tillämpningen garantiregeln, erfordeligt beträffandeär kvinnansav att

ålderspension ha härmed jämförbart såledesunderlag. Detett äregen
vårtenligt fönnenande uteslutet vid tillämpningen samordnings-att av

och garantireglema utgå från änkepensionen respektive ål-mannens
derspension, baseras den avlidne intjänade ATP-som mannens

vilka i sinpoäng, grundar sig påenbart inkomster överstigandetur ett
basbelopp, och sedan jämföra dessa ålderspension,med änkans egen
vilken kan beräknad från förstaden intjänade kronans inkomster.vara

sådanEn tillämpning skulle leda till oförmånligtalltför resultat förett
antal änkor.ett stort

vårtUnder arbete har vi möjlighetenprövat lägga kvinnansatt egen
inkomstgrundade ålderspension, hur denna beräknad, tilläroavsett
grund vid tillämpningen samordnings- och garantireglema. Dettaav

dåskulle i vissa situationer innebära ålderspensionkvinnansatt egen
beräknad från första kronan nämligen tillhörhon mellangene-var om

rationen eller den generationen medan änkepensionen ochyngre
inkomstgrundade ålderspension, dvs. ATP-pension,mannens mannens

alltid i dessa fall skulle beräknad på inkomster basbe-över ettvara
lopp. För komma till med de problemrätta detta skulle medföraatt har
vi tankenövervägt till ATP-underlag lägga ATP-att mannens en

kompensationpoäng för det första basbeloppets inkomster. Påsom
detta skulle vidsätt jämförelsen ha två bådaunderlagman som var
beräknade antingen på inkomster basbelopp kvinnanomöver ett var

årfödd 1937 eller tidigare ocksåeller på inkomster från den första
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intjänade kronan om kvinnan tillhör mellangenerationen eller den
ålderspensionshänseende.generationen iyngre

Under detta arbete fann vi emellertid konstruktionenävenatt av
kompensationen påverkarför det första utfal-basbeloppets inkomster

tillämpningenlet vid Sålunda bligarantiregeln. skulle kvinnanav
ofördelaktigare behandlad i fall ide hon tillhör mellangenerationen än

fall hon hänförade till generatio-den äldre eller till denär att yngre
Anledningen till detta det tillägg till den inkomstrelateradeärnen.

ålderspensionen 96 % basbeloppet tillhörom av personer somsom
mellangenerationen skall erhålla kompensation för dagenssom en
folkpensionsdel. Eftersom detta betydligt högre kompensations-är en
nivå den ATP-systemet har 60än skulle detta komma% attsom
medföra kvinnan fåskulle lägre utfall ef-enligt garantiregeln,att ett

från det garanterade beloppet hälftendvs.tersom man av mannens
kvinnansoch samlade inkomstrelaterade ålderspensioner skulle dra

ålderspensionhennes delvis innehöll denna förhöjda kom-egen som
pensation. Skillnaden skulle dessutom bli äldre kvinnanstörre var,
eftersom den kvotdel ålderspensionhennes beräknas enligtav som
nuvarande regler såledesoch innehåller tillägg 96 %som om av-
basbeloppet för de äldsta i Visserligenär större mellangenerationen.-
skulle kvinnan i dessa fall ålderspensionssys-det reformeradegenom

få högre garantipension, i sin skulle leda tilltemet tur att net-en som
toutfallet hennes ålderspensionsamlade änkepension skulle bliochav
i detsamma i dag. Vi har ifrågasattemellertid det skullestort som om

rimligt detta vältra frånkostnader änkepensione-sätt överattvara
ringens garantiregelsystem till ålderspensioneringens garanti-
pensionssystem.

ifrånFör komma sådana konsekvenser de berörda skulle detatt som
krävas särreglering i de fall kvinnan tillhör mellangenerationen. Detta

såvälgäller beståndet änkepensioner fallnybeviljade änkepen-som av
sion efter år 2000. Detta skulle i sin medföra administrativttur merar-
bete och komplikationer vid tillämpningen kompliceraderedanav
bestämmelser. Av dessa skäl har vi föreslåför inte lös-stannat att en
ning innebär kvinnans ålderspension,faktiska i vissa fall iattsom
kombination med tillägg med till ATP-ATP-poängett en mannens
underlag, används vid tillämpningen garantireg-samordnings- ochav
lerna.

I stället har efter försöka finna underlagsträvat att ett som ger
änkan rimligt och med dagens utfall vidregler överensstämmandeett
tillämpningen övergångsbestämmelsema. förslag vi slutli-Detav som

har för baserar sig i huvudsak nuvarande ATP-regler.stannatgen
vårtGenom detta förslag övergångsbestämmelsemakommer till-att

lämpas enligt sitt ursprungliga syfte. det grundskyddTanken är att
jämte det tillägg, enligt vad avsnittkommer utvecklas iattsom som

föreslås11.9 den folkpensionennuvarande i form änkepen-ersätta av
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sion, Änkepen-skall lyftas bort i samband med år.änkan fyller 65att
sionen kommer därefter liksom i dag bestå endast in-att av en- -
komstgrundad del beräknad intjänade förekomman-och imannens
de fall ATP-poäng. Denna inkomstgrundadeantagna änkepension
skall sedan jämföras med kvinnans ATP-baserade ålderspension.egen
Är den sistnämnda pensionen till sitt belopp högre den inkomst-än
grundade änkepensionen någonskall änkepension inte utbetalas efter
det kvinnan fyllt 65 år eller dessförinnanatt börjat uppbära egen
ålderspension. Vidare skall vid garantiregelns tillämpning mannens
respektive kvinnans ålderspensioner baserade intjänade eller an-
tagna ATP-poäng läggas Av detta totalbelopp skall sedansamman.
kvinnan viss andel, pågaranteras enligt dagenssätten samma som
bestämmelser.

Frågan då hur detär skall möjligt fram uppgifteratt tavara om
kvinnans ATP-poäng årefter 2000. deI fall kvinnan tillhör den äldre
generationen eller mellangenerationen, dvs. årfödd 1953 eller tidi-är

sådan beräkningsmodellmöter inte något hinder, efter-gare, störreen
uppgifter hennes ATP-poäng finns bevarade i befintligasom om re-

gister. Dessa ligger tillpoäng grund för beräkningen hela ellerav
delar kvinnans ålderspension. Kvinnans ATP-poäng såle-kanav egen
des användas vid den samordning skall ske mellan hennessom egen
inkomstgrundade ålderspension och den inkomstrelaterade änkepen-
sionen baserad den avlidne ATP-poäng. I dessamannens samman-
hang skall till kvinnans inkomstgrundade ålderspension inte göras
något 96 %-tillägg ett s.k. folkpensionstillägg till den framräknade
ålderspensionen. Detta tillägg skall enligt 6 kap. 2 § lagen 1998:674

inkomstgrundad ålderspension kompensera för det första basbe-om
loppets inkomster, dvs. den del i dag folkpension i formutgörssom av

ålderspension. I det berörda fallet skall änkans inkomstgrundadeav nu
ålderspension, baserad endast på hennes beräknade frånegenpension
ATP, samordnas med den inkomstrelaterade änkepensionen i sinsom

beräknats den avlidnetur ATP-poäng. bådaI fallen skallmannens
enligt vårt förslag bortses från det första basbeloppets inkomster. I de
fall ålderspensionänkans beräknad enligt överstiger änkepen-ovan
sionen skall någon änkepension inte längre efter det kvinnanutges att
fyllt år.65 På kansätt och kvinnans samlade ATP-samma mannens
grundade ålderspensioner dvs. något beaktande det folkpen-utan av
sionstillägg skall det förstaersätta basbeloppets inkomstersom an-
vändas vid tillämpningen garantiregeln, gäller för kvinnorav som
födda årenunder 1930-1944 och beviljats änkepension åreftersom
1989. Tillhör änkan mellangenerationen beaktas hennes ATP-poäng
fullt dvs. det beräkningut, görs grundad antagandet honen att
skulle fåttha ålderspensionsin beräknad helt grundval Pådessa.av

föreslagitssätt gälla för äldre någotänkor skall folkpen-samma som
sionstillägg inte tillgöras den för änkan beräknade egenpensionen
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från ATP. Har kvinnan årredan före 2001 börjat uppbära änkepension
och dessutom tagit ålderspension åreller fyllt 65 samord-ut äregen
ningen och tillämpningen garantiregeln redan utförd utifrånav man-

kvinnansoch samlade ATP-poäng.nens
uppstårDäremot vissa svårigheter i de fall kvinnan tillhör den yng-

generationen, dvs. född år 1954 ellerär därefter. För dessa kvinnorre
kommer ATP-poäng inte registreras för årtid efter 2000. Kvinnansatt

ålderspension kommer helt inkomstgrundad och beräk-attegen vara
frånnad den första intjänade kronan till frånskillnad den beräknade

ålders- eller förtidspension inom förATP den avlidne mannen som
hennes inkomstrelaterade änkepension utifrån.beräknad Som viär

skullenämnt tillämpning utifrånsamordningsregeln änke-ovan en av
pensionen och kvinnans faktiska ålderspension i dessa fall innebära

dessa kvinnor sällan skulleatt kunna få behålla något änke-mera av
pensionen. Det skulle alltså för dessa bli utfall vadsämre änett som

Åfalletblir med nuvarande regler. andra sidan bör framhållasdet att
det med dagensäven regler relativtär ovanligt denna kategoriatt

fårkvinnor behålla något änkepensionen efter det fyllt år,de 65attav
eftersom änkepensionen för dem beräknad endastär in-mannens
tjänade ATP-poäng år 1989.t.o.m.

För detta komma tillatt medtrots rätta de olikheter uppstårsom om
skulle jämföra änkepensionen, baserad inkomsterman mannens

basbelopp,över med kvinnans ålderspension,ett frånberäknad första
kronan, föreslår det i dessa situationer skall omräkningatt göras en

underlaget för den inkomstrelaterade änkepensionen detav attgenom
tillägg medgörs ATP-poäng tillett ATP-poäng, dock ien mannens

relevanta 30-delar med hänsyn till det årantal tjänat insom mannen
ATP-poäng år 1989. På detta skapar tvåt.o.m. sätt underlagman som
vid tillämpningen samordningsregeln båda baserar sig inkomsterav
från första kronan. Någon garantiregel blir i dessa situationer inte
aktuell tillämpa, eftersom kvinnan åratt född efter 1944.är

Vi föreslår således sammanfattningsvis såväl samordnings-att som
garantiregeln enligt Övergångsbestämmelsernuvarande skall finnas
kvar i efterlevandepensionssystemett efter åranpassat 2000. För de
änkor tillhör den äldre generationen eller mellangenerationen isom
ålderspensionshänseende, dvs. födda år 1953 eller tidigare,är och

beviljats eller kommer beviljas änkepension årefter 1989som att
föreslås samordningen ske mellan den inkomstgrundade änkepensio-

baserad den avlidne ATP-poäng och kvinnansnen mannens egen
inkomstgrundade ålderspension, den hållethelt och baseradäven
änkans intjänade ATP-poäng. Garantiregeln, tillämpas endast försom
kvinnor födda någotär åren 1930-1944 och beviljatssom av som
änkepension efter år 1989, föreslås tillämpas den avlidne mannens
och änkans respektive ATP-baserade ålderspensioner. Samma pro-

gäller i dag föreslåscentsatser gälla fortsättningsvis. Förävensom
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kvinnor årfödda 1954 ellerär föreslås samordningen skesom senare
mellan kvinnans faktiska reformerade ålderspension och denegen
inkornstgrundade änkepensionen baserad den avlidne mannens
ATP-poäng 1989 i relevanta 30-delar. Till underlagt.0.m. mannens
föreslås det tillägggörs ATP-poäng, det i relevantaatt ett ävenom en
30-delar med hänsyn till årantal med intjänade ATP-poängmannens

år 1989. Detta skall förske uppnå likvärdigat.0.m. jämförelsema-att
iterial för samordningsregelns tillämpning.

föreslårVi ingen förändring beträffande de kvinnor erhållitsom
änkepension årföre 1990 och inte heller för kvinnor födda årärsom
1929 eller tidigare dessa kvinnor beviljats änkepension.näroavsett
Anledningen härtill någonär samordning mellan änkepension ochatt

ålderspension inte skall ske för dessa kvinnor grundvalegen av
övergångsbestämmelsema till års1990 reformering efterlevande-av
pensioneringen.

11.9 Grundskydd inom änkepensioneringen

ÄnkepensionVårt förslag: i form folkpension och pensionstill-av
skott skall inte efter den 31 december 2000. Efterutges denna tid-
punkt skall det första basbeloppets inkomster kompenseras ettgenom
tillägg till tilläggspension i form änkepension med beloppettav som

90 % prisbasbeloppet. Härutövermotsvarar skall änkega-av utges en
rantipension.

Änkegarantipensionen skall beräknas utifrån basnivå 2,04en om
prisbasbelopp. Denna basnivå skall med 100 % denavtrappas av
inkomstrelaterade änkepensionen tilläggspension och 90 %-tillägg
till den del denna inte överstiger 1,49 prisbasbelopp. Av inkomst-
grundad änkepension däröver skall avtrappning med 30 %.görasen

Änkepensionen skall, såväl det gäller inkomstrelateradedennär
delen garantipensionen, beskattas enligt regler försom samma som
förvärvsinkomster. Detta skall gälla fr.o.m. den januari då1 2001
möjligheten få särskiltgöra grundavdrag skall upphöra.att

Liksom i dag skall till med änkepension kunna i vissa fallpersoner
bostadstillägg till pensionärer.utges

Enligt reglerna i det reformerade ålderspensionssystemet ålders-skall
pensionsinkomster i framtiden beskattas enligt reglersamma som
gäller för förvärvsinkomster. Både inkomstrelaterad ålderspension
och garantipension i det reformerade såledesskall bli före-systemet
mål för beskattning någon motsvarighet till tidigare gällandeutan
regler särskilt grundavdrag för folkpensionärer SGA. Detsammaom
skall gälla för de i och för sig inte berörs det reforme-grupper som av
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rade pensionssystemets årregler, dvs. födda 1937ärpersoner som
eller tidigare. Det nuvarande grundskyddet i form folkpension ochav
pensionstillskott skall därför för åldrari dessa medersättaspersoner

ordning med beskattad övergångsvis garantipension skallen en som
såkonstrueras i princip ingen fårpensionär nettoutfalllägreatt änett

med nuvarande regler. Den tekniska konstruktionen dessa reglerav
överlämnatshar till särskild utredare föreslå Utredningenatten om

utformning garantipension för ålderspensionärer årfödda 1937av
eller tidigare, dir. 1997: 149.

Vårt uppdrag har varit försöka konstruera förregler änkepensionatt
harmonierar med det reforrnerade ålderspensionssystemet ochsom

långtså möjligt nettoutfall nuvarande regler. Visom ger samma som
har i det föregående redovisat våra förslag det gäller den inkom-när
strelaterade änkepensionen. Förslagen innebär sådan änkepensionatt

efter ikraftträdandetäven reforrnerade ålderspensionsregler skallav
påberäknas grundval den avlidnes ATP-poäng. När det gällerav av-

lidna har tillgodoräknats enbart reforrnerad pensionsrätt har visom
föreslagit för antagandepoängberäkning i samband medett system
ikraftträdandet.

Enligt nuvarande regler emellertid änkepension också frånutges
folkpensioneringen så länge änkan inte år.har fyllt 65 Fr.o.m. den
månad änkan fyller 65 år eller dessförinnan ålderspensiontar ut er-

folkpensionen i formsätts änkepension från ål-med folkpensionav
derspensioneringen. En särskild fråga uppkommer hurärsom nuva-
rande änkepension från folkpensioneringen skall behandlas efter
övergången till reforrnerade regler.

En möjlighet låta reglerna folkpension finnas kvar ock-attvore om
så efter ikraftträdandet de refonnerade ålderspension.reglerna förav
Detta skulle kräva reglernaäven pensionstillskott och möjlig-att om
heten till särskilt grundavdrag för pensionärer fåskulle ha fortsatt

Änkepensiontillämpning. kommer övergångsreglermed hänsyn till de
gäller och föreslårinte någon förändring kunnasom attsom av- -

utbetalas och nybeviljas i ytterligare år.ungefär femtio Reglerna om
folkpension, pensionstillskott och SGA kommer ålderspensione-för
ringens del upphävas årfr.o.m. då2001 de första utbetalningarnaatt

reforrnerad ålderspension skall ske. När det gäller den framtidaav
förtidspensioneringen skall denna enligt den riksdagen antagnaav
princippropositionen prop. 1997/98:l11, bet. SfU rskr. i11, 237
framtiden bestå inkomstrelaterad ersättning kompletterasav en som

Ävenmed garantibelopp. dessa förmåner skall i skattehänseendeett
behandlas arbetsinkomster.sättsamma som

Som vi slagit fast i våra allmänna överväganden avsnitt 7.3.3
vi det inte rimligt så omfattandeär regelsystematt att ettanser som
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folkpensioneringen med därtill hörande skattelagstiftning skall finnas
kvar endast inom övergångsvis änkepensionering. Utgångspunktenen
bör också förmåner inom änkepensioneringenatt skall beskattasvara
enligt regler gäller för förvärvsinkomster i allmänhet. Visamma som
förslår därför, vi föreslagitsätt det gäller dennärsamma som an-
passade omställningspensionen och särskilda efterlevandepensionen,

möjligheten till särskilt grundavdragatt för med änkepensionpersoner
skall avskaffas fr.0.m ikraftträdandet våra förslag.av

Vi har bakgrund vad vi redovisatmot olika altema-övervägtav nu
tiv för finna regler kanatt folkpensioneringenersätta ochnya som

innebär nettoutfallet för den enskildeatt totalt blirsom ungefärsett
detsamma enligt nuvarande regler. I likhet med vad gäller isom som
dag bör de förmåner föreslår skall förrnånema inomersättasom
folkpensioneringen fram till dess änkan fyller 65 år.utges Därefter
bör endast grundskydd inom för ålderspensionssystemet kunnaramen

Frågan hur förmånema börutges. behandlas vid ålderspen-uttag av
sion före 65 års ålder behandlas inärmare det följande.

De nuvarande reglerna folkpension och pensionstillskott, medom
därtill hörande Skatteregler, tvåhar delvis olika funktioner. Folkpen-
sionens funktion är utgöra ersättning för det förstaatt basbe-ena en
loppets inkomster, för vilka tilläggspension inte tillgodoräknas. Den
andra funktionen folkpensionenär tillsammansatt med pensionstill-
skottet grundläggande skydd förett änkor i situationer därger mannen
tjänat in endast låg eller ingen tilläggspension.

Den första frågeställningen hur förstaär basbeloppets inkomster
skall kompenseras i änkepensionssystem.ett Vi har därvidanpassat

olika alternativ.övervägt
Enligt nuvarande regler tillgodoräknas pensionspoäng för inkoms-

överstiger förhöjt prisbasbelopp.ter ett Lägre inkomster undersom ett
år kompenseras folkpensionen, inom ålderspensionering-genom som

uppgår till 96 % basbeloppet för ensamstående och inomen av en
änkepensioneringen till 90 % basbelopp. Pensionsrätt inom detettav
reformerade ålderspensionssystemet skall däremot grundas på hela
inkomsten från första kronan. Kompensationsnivån kommer därvid att

densamma från första kronan. Personer årföddavara 1953ärsom
eller tidigare kommer helt eller delvis få sin pension beräknadatt
enligt nuvarande regler. För de inkomstrelaterade pensionema frånatt
de olika i detta avseende skallsystemen jämförbara måste denvara
försäkrade vid beräkningen den ATP-baserade pensionen kompen-av

för den folkpension skulle ha pension hadeseras utgettssom ut-om
betalats enligt nuvarande regler. Detta skulle kunna ske attgenom en

adderades tillpoäng medelpoängen för tilläggspensionen. Med en
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sådan lösning skulle emellertid utbytet denna intepoäng motsvaraav
utbytet folkpensionen i nuvarande Dennaav poängsystem. extra
skulle nämligen bli värd endast 0,60 prisbasbelopp, medan folkpen-
sionen för gift pensionär uppgår till 0,785 prisbasbelopp föroch ogift
pensionär till 0,96 prisbasbelopp.

När det gäller tillhör mellangenerationen, dvs. ärpersoner som
födda under något åren 1938-1953, kommer kompensationen förav

förstadet basbeloppets inkomster nivåden högreatt utges som
folkpensionen i dag på, dvs. 96 % prisbasbelopp förutges ogiftettav
pensionär och 78,5 % prisbasbelopp för gift pensionär.ett Dettaav
belopp skall under förutsättning den pensionsberättigade haratt rätt-
till oavkortad tilläggspension läggas till tilläggspensionen och kom--

delutgöra denna pension.attmer en av
Även det gällernär tillhör den äldre" generationen,personer som

dvs. födda årär 1937 eller tidigare, skall enligt vad riksdagensom
fastslagit, folkpensionens grundbelopp eller del denna läggas tillav

del tilläggspensionen. Hur detta skall skesom skallen närmareav
lösas inom för Utredningen övergångsvis garantipension.ramen om
Utredarens uppdrag bl.a. utformaär regler för omläggningatt en av
folkpension till övergångsvis garantipension så i princip ingenatt
ålderspensionär får sänkt disponibel inkomst. Detta skall gälla såväl

ålderspensionärerför de kommer få övergångsvisadel denattsom av
garantipensionen den pensionärer inte kommersom grupp attav som
få del den berörs omläggningenutan enbart avseende den in-av av
komstgrundade ålderspensionen.

Som har vårnämnts varit finnasträvan regler förovan att ett
grundläggande skydd innebär nettoutfallet för den enskilde iattsom
möjligaste mån blir detsamma enligt nuvarande regler. När detsom

frågangäller kompensation för det första basbeloppets inkomsterom
har bl.a. denna bakgrund förmot lösningstannat motsvararen som
den valts ålderspensioneringen,inom dvs. dessa inkomstersom att
skall kompenseras tillägg till den avlidnes tilläggspensionettgenom
som beräknad enbartär på inkomster prisbasbelopp. Vidöver ett
bedömningen hur detta tillägg skall beräknas bör, sättav samma

inom ålderspensioneringen, den högre kompensation enligtsom som
nuvarande regler inom folkpensioneringen få genomslag.ges

Änkepension i form folkpension uppgår enligt nuvarande reglerav
till 90 % minskat prisbasbelopp.ett Riksdagen har emellertid be-av
slutat ersättningsnivåema inomatt pensionsområdet för 1999 skall
beräknas utifrån basbeloppet minskat med och fr.o.m. årprocenten

utifrån2000 fulladet basbeloppet. De förslag till anpassning änke-av
pensioneringen lägger fram skall, enligt föreslår,vad vi träda isom
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kraft den l januari 2001. En konsekvens de beslutade förändring-av
beträffande basbeloppet bör därför vårenligt uppfattning bliarna att

beräkningen kompensationen för det första basbeloppets inkomsterav
skall ske grundval det fulla prisbasbeloppet.av

föreslår såledesVi det kompensation för det första bas-att som en
beloppets inkomster tillägg tillgörs den avlidnes tilläggspensionett
med 90 % prisbasbeloppet.av

Eftersom det föreslagna tillägget kompensation förutgörnu en
inkomster understiger basbelopp vårbör det enligt uppfattningettsom
krävas den försäkrade haft inkomster någoti fall medatt vartsom
belopp överstiger denna nivå för tillägget skall tillgodoräknas. Omatt
den avlidne inte har tjänat någonin tilläggspension såledesalls skall
något tillägg inte tillgodoräknas. Det skulle visserligen kunna tänkas

den avlidne någotunder några åreller haft inkomsteratt dessaattmen
understigit basbelopp. Detta torde emellertid i de flesta fallett vara
omöjligt fastställa i efterhand och bör därför någoninte medföraatt
kompensation vid beräkningen änkepension. En avliden inteav som
har tjänat in någon ATP-poäng alls kommer få någondärmed inte att
ålderspension formi tilläggspension någonoch inkomstgrundadav
änkepension kommer således inte kunnaatt utges.

En konsekvens det redovisade det sålundasynsättet är attav nu
beräknade tillägget för det första basbeloppets inkomster bör betraktas

del den inkomstrelaterade pensionen. En förutsättning försom en av
till tillägget skallrätt uppkomma därföratt änkan uppfyller vill-är att

koren för till tilläggspensionrätt i form änkepension se härom iav
avsnitt 11.4. Detta innebär bl.a. frånänkan till skillnad vadatt som
enligt nuvarande regler gäller för till folkpension i form änke-rätt av

måstepension ha varit gift med den avlidne. Om kvinnan och mannen
i stället varit sammanboende uppkommer alltså någoninte tillrätt
tilläggspension i form änkepension och därmed inte heller någotav
90 %-tillägg. Detta villkor innebär änkor enligt nuvarandeatt som
regler har till folkpension i formrätt änkepension inte automatisktav
kommer bli berättigade till 90 %-tillägget. Detta kommeratt emeller-
tid i praktiken inte påverka storleken eftersomänkepensionenatt
dessa änkor enligt vad kommer utvecklas i det följande kom-attsom

berättigade till garantipension.attmer vara en
Även 90 %-tillägget betraktas del tilläggspensionenom som aven

det till vissersätter del folkpension i form änkepension enligten av
nuvarande regler. För till tillägget skall uppkomma börrätt detatt
därför också uppställas krav kvinnan uppfyller villkoren föratt rätt
till folkpension enligt nuvarande regler. måste alltsåKvinnan ha varit
gift med den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet och vid den tid
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punkten haft vårdnadenäven och stadigvarande sammanbott medom
barn under 16 eller ha fyllt år36 och varit gift med den avlidne i
minst fem år. Den regel enligt nuvarande regler enligt vissa för-som
utsättningar likställer sammanboende med gifta bör emellertid inte
tillämpas. sålundaDet uppställda kravet innebär kvinnaatt en som
enligt nuvarande regler varit berättigad till tilläggspension i form av
änkepension inte till folkpension inte kommer berättigadmen att vara
till 90 %-tillägget t.ex. kvinna år30 vid makens död ochen som var

inte hade några bam. Härigenom undviker densom överkom-man
pensation i förhållande till nuvarande regler i fall skulleannatsom
kunna uppkomma för kvinnor inte har uppfyllt villkoren för rättsom
till folkpension haft till tilläggspensionrätt och därför,men som som

något villkor inte hade uppställts, skulle ha fått årligt tillskottom ett
med 90 % prisbasbelopp. sådanEnett konsekvens skulle kunnaav te
sig särskilt olämplig i de fall där kvinnan redan uppbar änkepension
vid ikraftträdandet och bosatt utomlands.var

90 %-tilläggets funktion ersättning för folkpension enligtsom nu-
varande regler innebär också den reduktion pensionen i l5-delaratt av

i dag gäller för kvinnor vid dödsfallet under årsom 50 börärsom
gälla beträffandeäven beräkningen 90 %-tillägget. Detta bör enligtav
vår uppfattning gälla såväl för de kvinnor redan uppbär änkepen-som
sion vid ikraftträdandet våra förslag för nybeviljande änke-av som av
pension därefter. Utan sådan IS-delsberäkning skulle,en samma

beskrivitssätt överkompensation kunna uppståsom i de fallovan, en
kvinna enligt nuvarande regler varit berättigad till folkpensionen

beräknad i 15-delar, våramed förslag skulle ha blivitmen som annars
berättigad till oavkortat 90 %-tillägg.ett

sålundaVi har konstaterat den nuvarande folkpensionen,att vid en
anpassning till reformerade ålderspensionsregler, skall medersättas

tillägg till den försäkradesett tilläggspension. En möjlighet attvore
låta den anpassade änkepensionen bestå enbart tilläggspensionenav
inklusive det sålunda föreslagna tillägget 90 % prisbasbe-ettom av
lopp. Detta skulle emellertid innebära inte obetydlig nettosänkningen

änkepensionerna i framför allt låga och medelhöga inkomstlägen.av
Änkepensionen efter inte tjänat in någontill ATP allsrätten man som
uppgår i dag till 4 504 kr beräknat utifrån det minskade prisbasbe-

årloppet 1998. Detta kan också, med hänsyn till reglerna särskiltom
grundavdrag under förutsättning änkan inte någrahar andraatt pen-
sionsinkomster, änkansutgöra nettopension. våraMed förslag, som
innebär till tilläggrätten till denatt försäkrades ATP beroendeär av

den försäkrade faktisktatt har tjänat någonin ATP, skulle någon än-
kepension inte i motsvarande situation.utges lösningEn innebärsom

sådan försämring änkepensioneringen kan inte godtagbar,en av anses
sig det gäller änkor redan vid ikraftträdandetvare uppbär änke-som

pension enligt äldre regler eller enligt övergångsreglema eller det är

S01//5 1998:120
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årefter 2000änkepensionfråga kommer nybeviljasänkor attsomom
angående nybeviljandevåra avsnittdock överväganden i 11.14se av

årkvinnor födda 1945 eller senare.änkepension för
överväganden ivåraalltså, i allmännabör konstateratDet som

änkepensionering finnasanpassadkapitel inom föräven ramen en
enligtskyddgrundläggande skydd detmotsvararett nuva-somsom

huvudförrnån ochfolkpensionensrande bestämmelser ges genom
gällerdetoch särskilt grundavdrag. Närpensionstillskott reglerna om

idetfrågan utformas vi konstaterathur detta grundskydd skall har att
pålösningar byggeroch för sig skulle möjligt övervägaatt somvara

sådanregler. Enandra principer vad gäller enligt nuvarandeän som
minimi-möjlighet berörts konstruera grundskyddetär att som ensom

förrnån. Våra vilarmöjligheter välja olika lösningarmellanatt som
lämnatsgarantierprinciper emellertid begränsade deär somnya av

finansiellaÖvergångsbestämmelser deinom för gällande ochramen
framhållit våraivåra direktiv Vårt viuppdrag är,ramar som ger. som

kostnaderallmänna inom för oförändradeöverväganden, att ramen
föreslå refonnera-förändringar inom änkepensioneringen detde som

ålderspensionssystemet påkallar regler ide och därvid skapa som
mån enskilde.möjligaste oförändrat nettoutfall för den Detettger

grundavdraginte, hänsyn till reglerna särskilttorde med hur ärom
utfyll-innebärutformade, möjligt med enbart modellatt somvara en

nettoutfall förminiminivå åstadkomma dennad till vissupp en samma
sådan modellenskilde skullenuvarande regler Sannoliktsom ger. en

någonfå innefatta form särskilt utfonnad garantiregel.även av
syfte verkaVi utvecklats i funnit det ihar, avsnitt 7.3.3, attattsom

i första handför inom de pensionssystemet,enhetlighet olika delarna i
grundskyddbör lösning för änkepensioneringensövervägas somen

ålders-inomhar grundkonstruktion det grundskyddetsamma som nya
Vår änkepensione-pensioneringen. uppfattning därför det inomär att

änkegarantipension,ringen garantipension, benämndbör tillskapas en
änkepensionen.visst inkomstgrundadeavräknas densätt motsom

Utgångspunkten våra utformningen dennaför kringöverväganden av
skallänkegarantipension garantipensionhar varit bl.a. hur den som

ålderspensionssystemet konstruerad. Viinom reforrneradegälla det är
föregåtthar emellertid förslag dentagit del de olikaäven nu-somav

ocksåutformningen devarande garantipensionen och övervä-avav
beträf-princippropositionen redovisadesganden i 1993/94:250som

övergångsvisafande den garantipensionen.
utform-huvudprincipema tillEn bakom de inledande förslagenav

ålderspensionssystemetning garantipension i det reformerade varav
fåhade förvärvsarbetat alltid skulle högreatt sam-en person som en

någon inkomstgrundadlad pension den inte hade tjänat inän som
garantipensio-pension huvud därförFörslaget innebaröver atttaget.

inkomstgrundadealltid avräknades med mindre 100 % denännen av
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pensionen. Denna konstruktion kom få genomslag beträffan-att även
de den utformning den övergångsvisa garantipension förav personer
födda år 1937 eller tidigare föreslogs i princippropositionensom
1993/94:250. Under det fortsatta arbetet med pensionsreforrnen gjor-
des emellertid överväganden beträffande utfommingennya ettav
garantipensionssystem. Detta resulterade i förhållandei till deten
ursprungliga förslaget modifierad konstruktion för beräkning av ga-
rantipension för födda år 1938 eller I propositionenpersoner senare.
1997/98:151 framhåller regeringen skälen bakom det tidigare för-att
slaget bl.a. stärka drivkraften tillatt ökat förvärvsarbetevar föräven

kommer omfattaspersoner pensionssystemetssom att grundskydd.av
Med utformning garantipensionenen innebar endastav attsom en
viss del den inkomstgrundade pensionen beaktadesav vid avtrapp-
ningen garantipensionen skulle deav nettoökningamastörsta inträffa
för med årlig inkomstgrundadpersoner pensionen 1,5 prisbas-runt
belopp. Det kunde emellertid konstateras det redan i nulägetatt är
förhållandevis få de nyblivna pensionärerna förväntas fåav såsom en

låg inkomstgrundad pension. Sannoliktpass kommer de personer som
blir pensionärer efter sekelskiftet ha arbetat betydligt längreatt tid än
vad krävs för tjäna in pensionattsom omkring 1,5 prisbasbe-en
lopp med medelhög inkomst. Mot denna bakgrunden har de regler om
garantipension enligt riksdagens beslut kommersom träda i kraftatt
den 1 januari 2001 konstruerats enligt princip innebären attsom av-
räkningen inkomstgrundadmot pension sker med 100 % i de lägsta
inkomstlägena, medan avräkningen blir lägre i högre inkomstlägen.
Fler med starkare anknytning till förvärvslivetgrupper kommer däri-

få större utbyteatt i pensionshänseendeettgenom utökningav en av
sin arbetstid.

Reglerna garantipension till födda årom 1938 ellerpersoner senare
innebär pensionäratt helt saknar till inkomstgrundadrätten som pen-
sion skall berättigad till beskattat grundskyddvara i formett av ga-
rantipension för år räknat uppgår till 2,13 prisbasbeloppsom för en-
samstående pensionär, s.k. basnivå. Basnivån skall medavtrappas
100 % den inkomstgrundade ålderspensionen såav länge denna inte
överstiger gånger1,26 prisbasbeloppet. Om den inkomstgrundade
ålderspensionen högreär 1,26 prisbasbeloppän avräknas garantipen-
sionsbeloppet ytterligare med 48 % den del den inkomstgrunda-av av

ålderspensionende överstiger 1,26 prisbasbelopp. En pensionärsom
med inkomstgrundad ålderspensionen 3 prisbasbelopp kommerom ca
inte erhålla någonatt garantipension alls.

De redovisade bestämmelserna gäller alltsånu för ärpersoner som
födda år 1938 eller och helt eller delvis kommersenare berö-som att

det refomierade ålderspensionssystemet.ras av När det gäller grund-
skyddet för ålderspensionärer födda år 1937 eller tidigare har, som
tidigare lämnatsnämnts, i uppdrag särskild utredare föreslåatten
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för övergång från övergångsvis garantipen-regler folkpension till en
målsättningen pensionärsion. direktiven ingenI alltjämtsägs äratt att

få före omläggningen.skall nettoutfall ekonomisktsämre änett sett
garantipen-Vid konstruktionen skall vidare beaktas utformningen av

så tvåsionen ålderspensionshänseende deför mellangenerationen i att
fönnånsni-grundskyddssystemen inte skildakommer väsentligtatt ge

våer. tillVidare bör beaktas bl.a. eventuella utredningsförslag be-
skattat grundskydd inom efterlevandepensioneringen.

hurDet den redovisade bakgrunden vi harär övervägtmot nu som
änkegarantipension Utgångspunktenskulle kunna utfonnas. bör,en

bl.a. med hänsyn till införandetvad uttalades i samband medsom av
fr.o.m. år övergångsreglema,de 1990 gällande nettoutfalletattvara

för de vid ingången åränkor 2001 redan uppbär änkepension,som av
och för så långtänkor nybeviljas därefter,änkepensionäven som
möjligt frånskall detsamma före folkpension.omläggningenvara som
Redan i detta sammanhang påpekas enligtbör emellertid vadatt

kommer redovisas funnit anled-i avsnitt 11.14 harnärmare attsom
ning andra beträffande nybeviljandeöverväganden änke-göraatt av
pension fr.o.m. 2001 årtill kvinnor födda eller1945 senare.

första så långtEn tanke har varit kon-möjligt användaatt samma
struktion för änkegarantipensionen förden skall gällasom som ga-

ålderspensioneringen.rantipension i skulle emellertid, beräknatDetta
genomsnittlig skattesats, leda till betydligt högre nettoutfall ietten

lägre inkomstlägen vad blir fallet med nuvarande folkpen-än som
sådantsionsregler. Ett förslag väsentligskulle innebära fördyringen

efterlevandepensioneringen och skulle, för kunna finansierasattav
inom för oförändrade påkostnader, nedskärningar andrakrävaramen
områden inom denna pensionering.

En konstruktion innebär nettopensionema i vissahöjningsom en av
inkomstlägen bör emellertid vårenligt uppfattning undvikas även av

Änkepensionprincipiella övergångs-skäl. utbetalas i dag grund av
sådanaregler och kommer under viss tid nybeviljas enligtkunnaatt

regler. Rätten till änkepension slutligen för-kommer emellertid att
svinna och helt reformerad efterlevandepension. Attersättas motav
denna bakgrund föreslå regler innebär förbättring änke-nu avsom en
pensionsfönnånema vårenligt uppfattning principiellt olämpligt.är
Utgångspunkten vid anpassning ireglerna bör i stället atten varaav

månmöjligaste åstadkomma regler leder till oförändratett net-som
toutfall för den enskilde jämfört med i dag.

såledesVi har såväl finansiella principiella skäl ansett attav som
det inte lämpligt föreslå änkegarantipension beräknasär att en som
helt enligt åldersgarantipension.reglerna för ställetI att mananser
bör konstruera särskild änkepensioneringen.garantipension just fören
Det kan visserligen nackdel beräkningen garantipen-attses som en av
sion kommer skilja sig ålders efterlevan-inom för ochatt ramen -
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depensioneringarna. Detta torde emellertid konsekvensvara en som
får med hänsyn till kompensationsnivån inom änkepen-accepteras att
sioneringen betydligt lägre ålderspensioneringen.inomär än

det följandeI kommer vi redovisa förslag till särskilt utfor-att en
mad garantipension inom änkepensioneringen. vårtDetta förslag kan
eventuellt provisorisk lösning fåoch kan omprövasses som en senare
i samband med ställning till hur övergångsvisaden garantipen-att tas

ålderspensioneringensionen i skall utformas. Då får avgöras än-om
kegarantipensionen och den övergångsvisa åldersgarantipensionen
skall utformning eller det motiverat ha skildaärges samma attom
regler för garantipension inom bådade Vi be-är närmastsystemen.

skälen förnägna skilda regler och alltsåatt detatt övervägeranse att
framöver finns anledning ha skillnad emellan i dettaatt systemenen
hänseende.

Utgångspunkten för vårt förslag till änkegarantipension har varit att
försöka finna konstruktion med beräkningar utifrånen som, en ge-
nomsnittlig kommunalskattesats, innebär änkepensionens nettobe-att
lopp blir desamma i dag i fall lågai inkomstlägenvartsom men som

i möjligaste månäven i högre inkomstlägen nettoutfallettger som
Änkepensiondagens regler.motsvarar med kompensationsgraden

från ATP 40 % i dag densammaär så länge den avlidne inte harom
högre genomsnittlig ATP-poäng 2,5. När detän gäller änkepensionca

utbetalas med 35 % i de fall barnpension samtidigt gårutgessom
motsvarande mellan 2,5 ochgräns 3 ATP-poäng. förhållandetDet att
änkepensionen under viss inkomstnivå densamma berorären att
pensionstillskottet avräknas krona för krona tilläggspensionen.mot

Vi har den angivna bakgrunden förmot lösningstannat en som
innebär lägre basnivå för änkegarantipensionen vad kom-änen som

gälla för garantipensionen inom ålderspensioneringenatt ochmer en
avräkning basnivån med 100 % inkomstgrundad pension tillav av upp

nivå den nuvarande nivån för folkpensionmotsvarar ochen som pen-
sionstillskott. Beräkningarna bör, på gäller för beräk-sättsamma som
ningen åldersgarantipension och skäl redovisatsav av samma som
beträffande beräkningen garantipension till omställningspensionav
avsnitt 10.3.4, utgångspunktmedgöras från för åretdet gällande
prisbasbeloppet.

När det gäller nettoberälmingarna våra förslag har vi, till skill-av
frånnad vad påkallat ålderspensionssystemet,inom funnitansettssom

det relevant utgå frånmest genomsnittlig kommunalskattesatsatt en
31,66 %. Ett skäl härtill är det inte bör förut-att ansett att vara en
sättning vårtför förslag detta leder till oförändrad nettopensionatt en
för varje enskild uppbär änkepension. Mot den bakgrun-person som
den det rimligastär lägga den genomsnittligaatt kommu-anser att
nalskattesatsen till grund, vilket innebär vissa kommeratt attpersoner
få högre änkepension våra beräkningarän visar medan andraen
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kommer få mindre påpekassänkning. Det bör emellertidatt ävenen
de kommer få till garantipension i för-att rätt ärattpersoner som

värvsaktiv ålder såledesoch mångai fall kommer ha för-att en egen
värvsinkomst änkepensionen. Detta kan däremot inte förutsät-utöver

fallet beträffande kommer uppbära garanti-tas attvara personer som
pension inom ålderspensionssystemet.

Mot bakgrund de angivna förutsättningarna föreslår vi föl-av nu
jande.

En änka efter inte har tjänat in någontill ATP skallrätten man som
berättigad till beskattad änkegarantipension basnivåvara en en om

2,04 prisbasbelopp. Denna nivågaranterade 100 %avtrappas mot av
den inkomsrelaterade änkepensionen tilläggspensionendvs. inklusive
det föreslagna tillägget 90 % prisbasbeloppet så längeav oss av
denna inte överstiger 1,49 prisbasbelopp. Om den inkomstrelaterade
änkepensionen överstiger 1,49 prisbasbelopp basnivånavräknas med
ytterligare 30 % den del den inkomstrelaterade änkepensionenav av

överstiger nivå.dennasom
Vi har föregåendei det konstaterat förutsättning för detatt atten

tillägg vi föreslagit kompensation för det första basbeloppetssom
inkomster skall tillgodoräknas den avlidne haft inkomsterär att som
medfört till ATP har tjänatsrätt in. Med de förslag till beräkningatt

garantipension tidigare diskuterats ålders-under arbetet medav som
pensionsreformen har frågan tröskeleffekter det diskuteradeom av nu
tillägget berörts. Med den utformning garantipensionen före-av som
slogs Pensionsarbetsgruppen skulle viss del den inkomstre-av en av
laterade pensionen aldrig reducera garantinivån, vilket innebar detatt
skulle kunna få betydelse den försäkrade hade krona i1 ATPstor om
och därför tillgodoräknades kompensation för det första basbeloppets
inkomster eller inte. Detta problem kommer uppståemellertid inte att
med vårt förslag till änkegarantipension. Eftersom avräkningen av
basnivån i lägre inkomstlägen sker med 100 % den inkomstrelate-av
rade pensionen saknar det i detta hänseende betydelse kompensa-om
tion för det första basbeloppets inkomster tillgodoräknats eller inte.
Den sammanlagda änkepensionen alltsåblir densamma oavsett om
den avlidne har tjänat in ingen lågeller endast mycket tilläggspension,
eftersom änkan alltid skall berättigad till sammanlagd änke-vara en
pension 2,04 prisbasbelopp se tabell 11.1.ävenom

Genom vårt förslag blir nettoutfallet beräknat efter skattesatsen-
motsvarande den för riket genomsnittliga kommunalskattesatsen om
31,66 % i princip detsamma i dag i de inkomstlägen därsom av--
trappningen pensionstillskottet tilläggspensionen tidigare in-motav
neburit änkepensionen uppgått till 1,515 minskade% det bas-att av
beloppet. Utfallet blir i högre inkomstlägen snarlikt detäven nettout-
fall dagens konstruktion innebär. I tabellerna redovisasl1.l-11.2som

Änke-utfallet enligt de föreslagna reglerna jämfört med i dag.av oss
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pensionen i tabellär 11.1 beräknad efter kompensationsgraden om
40 % och i tabell 11.2 efter 35 %. Samtliga beräkningar gjordaär
grundval den genomsnittliga kommunalskattesatsen 31.66 %.av

I tabellerna har beräkningarna gjorts utifrån de regler basbeloppom
Änkepensionoch grundavdrag gäller för år 1998. i form folk-som av

pension och tilläggspension har således beräknats på grundval detav
fastställda basbeloppet för år 1998 sedan detta minskats med 2 pro-
centenheter. Basbeloppet kommer emellertid, årförnämntssom ovan,
1999 minskas enbart med 1att procentenhet och kommer årför 2000
inte minskas alls. Beräkningenatt garantipension och tillägg förav
det första basbeloppets inkomster skall därför våraenligt förslag göras
utifrån det för året gällande prisbasbeloppet. För nettoutfalletatt en-

våraligt förslag skall kunna jämföras med nettoutfallet enligt dagens
regler har vi emellertid i tabellerna 11.1 och 11.2 beräknat tillägget
för det första basbeloppet inkomster enligt basbelopp isamma som
dag ligger till grund för beräkningen folkpension, dvs. det minska-av
de basbeloppet. Om änkepension från folk- och tilläggspensionering-

beräknade enligt nuvarande regler skulle jämföras våraen med förslag
beräknade enligt det fastställda icke reducerade prisbasbeloppet skulle
detta inte rättvisande bild förslagets ekonomiska konsekven-ge en av
ser.

ÄnkepensionTabell 11.1 utifrån kompensationsnivå 40 % denen om av
avlidnes egenpension från ATP. Avräkning basnivåmot 2,04 pris-en om
basbelopp med 100 % inkomstgrundad pension tilläggspension inkl.av
90 Vo-tillägg Änkepensiontill 1,49 prisbasbelopp.upp däröver reduce-

basnivån med 30 % den inkomstgrundaderar pensionen. Beräkning-av
är gjorda efter skattesats 31,66 %arna en om

ÄnkepensionATP-poäng 90%x35574+ Inkl. garanti-
enligt nuvarande ATP 40% pension
regler brutto/netto

4 504/4 504 0/0 6 188/4 485
4 504/4 504 3 389/2 531 6 188/4 485

1,5 4 504/4 504 3 746/2 774 6 188/4 485
2 4 504/4 504 4 102/3 017 6 188/4 485
2,5 4 504/4 504 4 459/3 260 6 188/4 485
3 4 816/4 638 4 816/3 506 6 395/4 643
3,5 5 172/4 808 5 172/3 750 6 645/4 834
4 5 529/4 977 5 529/3 993 6 895/5 023
4,5 5 886/5 146 5 886/4 255 7 144/5 215
5 6 243/5 316 6 243/4 527 7 394/5 404
5,5 6 599/5 488 6 599/4 802 644/57 596
6 6 956/5 660 6 956/5 071 893/57 785
6,5 7 313/5 829 7 313/5 344 8 143/5 976
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Änkepension utifrån kompensationsnivåTabell 11.2 35 % denen om av
från basnivåavlidnes egenpension ATP. Avräkning 2,04 pris-mot en om

basbelopp med 100 % inkomstgrundad pension tilläggspension inkl.av
Änkepension90°A-tillägg till 1,49 prisbasbelopp. därutöver reduce-upp

basnivån %med 30 den inkomstgrundade Beräkning-pensionen.rar av
gjorda efter skattesats 31,66är %arna en om

ÄnkepensionATP-poäng 90%x35672+ garantipen-Inkl.en-
ligt nuvarande 35% sionATP
regler brutto/netto

4 504/4 504 0/0 6 188/4 485
504/44 504 3 300/2 6 188/4 485470

1,5 4 504/4 504 3 612/2 682 6 188/4 485
2 4 504/4 504 3 924/2 897 6 188/4 485
2,5 4 504/4 504 4854 236/3 109 6 188/4
3 4 548/4 508 4 548/3 323 6 208/4 503
3,5 860/4 6564 860/3 6 426/4 6664 535
4 5 172/4 808 6 645/4 8345 172/3 750
4,5 5 485/4 953 961 6 863/5 0035 485/3
5 5 797/5 105 1685 797/4 189 082/57
5,5 6 109/5 253 6 109/4 300/5 334425 7
6 6 421/5 402 6 421/4 663 519/5 5007
6,5 6 733/5 668553 6 733/4 904 737/57

Enligt nuvarande regler änkepension i form folkpension ochutges av
pensionstillskott först efter förhållandeinkomstprövning i till änkans
övriga såsominkomster, förvärvsinkomster, vissakapitalinkomster,
andra pensionsinkomster, fråga sådanEn särskild in-ärm.m. om en
komstprövning skall förmånerde vi har föreslagitgöras även av som
skall folkpension och pensionstillskott ikraftträdandetefterersätta av
reformerade änkepensionsregler. Våra överväganden i denna del re-
dovisas i avsnitt 11.12.

Änkor uppbär övergångsbestämmelsemaänkepension enligtsom
har enligt nuvarande påregler, efterlevandesättsamma som som upp-
bär omställningspension efterlevandepension,eller särskild under
vissa förutsättningar till bostadstillägg till pensionärer BTP.rätt

tillRätten bostadstillägg påberoende bl.a. storleken änkansär av
årsinkomst. Bestämmelserna innebär alltså endastänkor haratt som
låg inkomst i form förvärvsinkomst eller tilläggspension it.ex.av
form änkepension, det folk-grundskydd reglernautöverav omsom
pension och särskilt grundavdrag innebär, tillhar bostads-även rätt
tillägg.

Vi har enligt vad vi utvecklat i avsnitt l0.3.4 funnit detnärmare att
inom för till reformerade ålderspensionssystemetdetramen en anpas-
sad efterlevandepensionering inte bör möjligt vid sidanattvara av
omställningspension eller särskild efterlevandepension uppbära även
BTP. Ett de skäl vårtutgjort ställningstagande igrund förav som
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frågadenna bostadstillägg sådan efterlevandepension delvisochär att
syftar till sak, nämligen bidra dentill täckandet förattsamma av en
efterlevande ökad merkostnad för boendet.

När det gäller bostadstillägg till änkepensionänkor uppbärsom
övergångsbestämmelsemaenligt bör emellertid beaktas bortta-att ett

gande denna skulle kunna leda till betydande sänkning derättav aven
förmåner enligt utgå pånuvarande regler kan dödsfallet.grundsom av
Med hänsyn till innehållet i Övergångsbestämmelsergällande har vi

våravid överväganden anpassning änkepensioneringen tillom en av
ålderspensionssystemetdet reformerade velat undvika förslag som

sådanaleder till sänkningar för framför allt den äldre kategori kvinnor
kan komma frågai för änkepension. Härtill kommer änkepen-attsom

sioneringen, fråntill skillnad den reformerade efterlevandepensione-
ringen dvs. omställningspension och särskild efterlevandepension,
kommer upphöra finnas till framöverviss tid och denatt att atten
kommer successivt minska i betydelse för framtiden.att

Ytterligare förhållande bör beaktas i detta sammanhangett ärsom
den inkomstprövningennuvarande frånänkepensionen folkpen-att av

sioneringen har koppling till gällande regler bostadstillägg.en om
Regeringen har beträffande denna fråga lämnat i tilluppdrag sär-en
skild utredare för inkomstprövninggöra översynatt systemeten av av
bostadstillägg till pensionärer Dir Enligt1997:150. direktivenm.m.
skall utredarens förslag till bl.a. de reformerade reglernaanpassatvara
för efterlevandepension. Utredaren skall därvid förslag tillredovisa

regler för inkomstprövning änkepension, vilka till denya av anpassas
förslag vi kommer fram till.som

Med hänsyn till det anförda det för närvarande inteattanser
föreslåfinns skäl någon förändring beträffande möjligheten föratt

änkor uppbär änkepension erhålla Någonbostadstillägg. för-attsom
ändring föreslås inte heller beträffande till bostadstillägg för derätten
kvinnor födda år 1944 eller tidigare och kommer kun-är attsom som

nybeviljas änkepension efter ikraftträdandet våra förslag. Närna av
det gäller till bostadstillägg årför kvinnor födda 1945rätten ärsom
eller har emellertid funnit anledning andragöra övervä-attsenare
ganden se härom i avsnitt 11.14.

Vi har inledningsvis förmånertill de enligtnämnt rättenatt som
våra förslag skall folkpensionen inom änkepensioneringenersätta
skall upphöra fr.o.m. års ålder.65 Enligt nuvarande regler har änkan

till änkepension i form folkpension sårätt länge hon inte har fylltav
65 år eller dessförinnan börjat ålders-uppbära folkpension i form av
pension. Utgångspunkten bör vårenligt uppfattning fortfarande vara

änkegarantipension och kompensation för förstadet basbeloppetsatt
Änkepensio-inkomster inte skall år.efter det 65änkan fylltutges att

alltsåkommer efter denna tidpunkt, enligtsättnen samma som
nuvarande regler, bestå enbart någottilläggspension 90 %-att utanav
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tillägg. Tanken änkan i stället skall berättigadär till grund-att vara
skydd inom för ålderspension.sin ocksåDetta blir falletramen egen

änkan väljer inkomstgrundad ålderspension vidatt ta utom samma
tidpunkt, varvid hon kan komma bli berättigad till garantipen-ävenatt
sion enligt lagen garantipension. påStorleken denna beroendeärom

hennes inkomstgrundade ålderspension och bl.a. hen-ävenav egen av
frånänkepension tilläggspensioneringen.nes

situationEn kan uppstå emellertid väljeränkan inteär att attsom
ålderspensionansöka årsvid 65 ålder. sådantI fall kommer inteom

heller garantipension utbetalas. Detta bör emellertid inte innebäraatt
änkan i den situationen har till 90 %-tilläggatt och änkegaranti-rätt

pension efter 65 års ålder.även Enligt nuvarande regler folk-utges
frånpension änkepensioneringen endast till kvinnor inte uppbärsom

folkpension i form ålderspension och inte år.har fyllt 65 Rätten tillav
folkpension från änkepensioneringen upphör således årsvid 65 ålder
och detta gäller dåänkan väljer ålderspension elleroavsett att ta utom
inte. Motsvarande bör gälla med de lämnade förslagen.av oss

Om änkan i stället väljer inkomstgrundad ålderspensionatt ta ut
före 65 års ålder innebär detta inte frångarantipension ålderspen-att
sionssystemet betalas Rätt till sådan pension uppkommer förstut.
fr.o.m. den månad då den försäkrade år.fyller 65 Enligt nuvarande
regler hade den försäkrade varit berättigad till folkpension i form av
ålderspension och inte längre till änkepension från folkpensionering-

våraMed förslag har folkpension tillägg för förstaen. ersatts ettav
basbeloppets inkomster garantipension. Frågan dessasamt ären om
förmåner alltid skall till dess änkan år,har fyllt 65 dvs.utges även
under tid före års ålder65 i fall dåänkan uppbär inkomstgrundadatt
ålderspension. Ur administrativ synvinkel sådan lösning attvore en
föredra. Av betydelse i detta sammanhang både 90 %-tilläggetär att
och garantipensionen, enligt vad vi föreslår i avsnitt 11.12, kommer

inkornstprövas. Som inkomst räknas ålderspensionatt därvid bl.a. som
änkan uppbär. Ett ålderspension såledeskommer leda tilluttag attav

sänkning garantipensionen och tillägget. förhållandeEtten av annat
påverkar änkepensionens storlek vid ålderspensionsom äruttag av

den samordning beträffande ålderskategoriervissa änkor skallsom
ske mellan kvinnans ålderspension från ATP och hennes änke-egen

frånpension förATP kvinnor födda år 1930 eller därefterär ochsom
har beviljats efterlevandepension årefter 1989. bakgrundMotsom

dessa förhållanden det låtarimligt tillärav att rätten än-attanser
kegarantipension och tillägg för första basbeloppet inkomster kvarstå

sedan kvinnanäven har tagit inkomstgrundad ålderspension.ut
Reglerna beräkning änkegarantipension skulle emellertidom av

kunna leda till den minskning änkepensionen frånatt ATPav som
samordningen med kvinnans ålderspension från kanATP haegen
inneburit kompenseras med "extra utfyllnad i form änkegaranti-av
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pension upp till basnivån. För detta inte skall kunna inträffa böratt
beräkningen änkegarantipension vid ålderspension före 65av uttag av
års ålder alltid före dengöras samordning mellan kvinnans ål-egen
derspension från ATP och hennes änkepension från dåATP skallsom
ske.

När änkegarantipensionen har beräknats återstår såldes den in-
komstprövning 90 %-tillägget och änkegarantipensionen skallav som
ske enligt vad föreslår i avsnitt 11.12. Vi kommer i det avsnittet att
peka på frågorantal börett uppmärksammas vid utformningensom av
regler för hur denna inkomstprövning skall ske. Om kvinnan har gjort

ålderspension före års65 ålder,uttag tillkommer ytterligareav ett
förhållande bör uppmärksammas. ålderspensionDen dåsom som
kommer behandlas inkomstatt vid inkomstprövningen änke-som av
garantipensionen och 90 %-tillägget kan redan till viss del påverkatha
kvinnans änkepension den samordning i vissa fall skallgenom som
ske mellan tilläggspension i form änkepension och kvinnans in-av
komstgrundade pension från ålderspensioneringen. frågaEn dåsom
uppkommer hur delär den inkomstgrundadestor ålderspensionenav

sådanti fall bör påverka inkomstprövningen.som I avsnitt 11.12 tar
fråganden till vidare övervägande.upp

Vårt förslag innebär således tillägget 90 % basbeloppetatt om av
för det första basbeloppets inkomster änkegarantipensionen skallsamt

månaden före den dåutges t.o.m. änkan fyller år.65 Detta skall gälla
ålderspensionoavsett haruttag skett vid tidigare tidpunktom av en

eller sådant först vidgörsuttag tillfälle.om ett senare

11.10 Utbetalning änkegarantipensionav

ÄnkegarantipensionVårt förslag: skall betalas endast till änkaut en
bosattär i Sverige.som

Garantipension skall i undantagsfall kunna betalas till änkaut en
bosatt sig utomlands det med hänsyn tillsom omständigheterna ärom

uppenbart oskäligt dra in pensionen.att

Syftet med änkegarantipension den skallär grundläg-att utgöra ett
gande skydd motsvarande det skydd enligt nuvarande reglersom ges

till folkpensionensrätten huvudförrnån ochgenom pensionstillskott
reglerna särskiltsamt grundavdrag. En förutsättning för änke-om att

garantipension skall denär avlidne har någonhaftutges anknyt-att
ning till Sverige. Rätten till garantipension skall därför, kommersom

utvecklas i avsnitt 11.11,att beroende den avlidnes försäk-vara av
ringstid för garantipension.
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Vi föreslår änkegarantipension, garantipen-att sättsamma som
sion till omställningspension och särskild efterlevandepension, skall
utbetalas enbart till änka bosatt i Sverige. På grund denären som av

följer förordningenexporträtt EEG 1408/71 tillämp-som av nr om
ningen för social trygghet anställda, egenföretagaresystemen närav
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och kon-av
ventionsförpliktelser kommer emellertid garantipension iatt stor ut-
sträckning få betalas till inte bosatta iäven Sve-att ärut personer som
rige bor i EU/EES-land m.fl. länder.utan annat

Såsom utvecklats i avsnitt lO.3.5 finns i dag viss möjlighet iatten
särskilt fallömmande kunna betala 40-delsberäknad folkpension iut
form efterlevandepension utanför ålderspen-EU/EES.även Inomav
sioneringen har, med viss inskränkning, motsvarande regel införts.en
En har börjat uppbära garantipension till följdperson som men som

bosättning utomlands inte längre fåhar garantipensionrättav att ut-
betald till sig skall kunna få det, det med hänsyn till omständig-om
heterna uppenbart oskäligtär inte betala garantipensionen. Viatt ut
har föreslagit detsamma skall gälla beträffande garantipension tillatt
omställningspension och särskild efterlevandepension jfr avsnitt
l0.3.5.

En regel motsvarande den föreslagits beträffande garantipen-som
sion till omställningspension bör gälla för änkegarantipension.även
Vi föreslår alltså änka uppbär änkegarantipension ochatt en som som
flyttar utomlands alltjämt skall ha till änkegarantipensionrätt detom
skulle framstå uppenbart oskäligt dra pensionen.attsom

Den dispensregeln bör tillämpas beträffande änkorävennya som
har beviljats folkpension i form änkepension före ikraftträdandetav
och på grundval den nuvarande dispensregeln sådanuppbärsom av
folkpension bosättning utomlands. Denna situation behandlastrots

i författningskommentarennärmare till kap. 6§1 lagen efterle-om
vandepension.

11.11 Krav försäkringstid för till oavkortaträtt

grundskydd

Vårt förslag: För till oavkortaträtt 90 %-tillägg skall krävas denatt
avlidne kunnat tillgodoräknas år30 med intjänade ATP-poäng. Rätt
till oavkortad änkegarantipension föreligger den avlidne kunnatom
tillgodoräknas år40 med försäkringstid för garantipension i Sverige.
Vid bedömningen hur många år årmed försäkringstid respektiveav
med intjänade ATP-poäng skall tillgodoräknas den avlidne skall isom
förekommande fall beaktas framtida bosättningstid åräven respektive
med antagandepoäng.
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inte år för garantipen-Om den avlidne har 40 med försäkringstid
år änkegarantipen-sion respektive 30 med intjänade skallATP-poäng

så andelsion respektive 90 %-tillägg med motutges stor som svarar
förhållandet år respektivedet bosättningstidmellan antal för vilka
pensionspoäng tillgodoräknats och talet 40 respektive 30.

på dödsfallEn änka har beviljats änkepension grund somsom av
inträffat ikraftträdandet berättigadföre regler skall alltidav nya vara

så hontill andel 90 %-tillägget och änkegarantipensionenstor somav
haft till regler i 5skulle ha i form folkpension nuvaranderätt av om
alltjämt hade tillämpats.kap. AFL

För till oavkortad folkpension nuvarande reglerkrävs enligträtt att
försäkrade årsden kunnat tillgodoräkna bosättning i Sverigesig 40

år intjänadeeller 30 med fall folkpensionenATP-poäng. I annat utges
såmed andel förhållandet mellan antalet bosätt-stor motsom svarar

ningsår åreller med intjänade respektive 30.ATP-poäng och talet 40
När det gäller efterlevandepension såväl reformerade efterle-den-
vandepensionen övergångsbestämmelsemaänkepension enligtsom -

det den avlidne såledesden försäkrade och det dennesär är ärsom
årbosättningstid eller med intjänade avgörandeATP-poäng ärsom

för beräkningen. Som bosättningstid angivna förutsätt-räknas under
åretningar tid fr.0.m. för år avlidnedödsfallet det denäven t.o.m.

uppnått års ålderskulle 64 förvärvsaktivha i fall dödsfallet ide sker
ålder. På motsvarande kan vissa förutsättningarundersätt även antag-

ATP-poäng för tid efter beräkningendödsfallet till grund förläggasna
antagandepoängberäkning.

föreslagitEnligt vad i det föregående folkpensionen inomskall
änkepensioneringen fr.0.m. år till den2001 med tilläggersättas ett
inkomstrelaterade änkepensionen %tilläggspensionen med 90 ettav

föregåendebasbelopp haroch änkegarantipension. vi i detNären
förmånergjort olika ochöverväganden kring utformningen dessaav

redovisat utgått frånnettoutfallet i vissa situationer vi änkanhar att
alltsåvarit berättigad till oavkortat Situationen hargrundskydd.ett

antagits reglerdensamma änkepension enligt nuvarandevara som om
frånhade folkpensioneringen kunnatoch den avlidne hadeutgetts

tillgodoräknas bosättningsår år intjäna-40 i Sverige eller haft 30 med
Frågan tillde ATP-poäng. skall krävas föremellertid vad rättär som

oavkortat 90 %-tillägg änkegarantipension ioch oavkortad ett anpas-
änkepensionssystem.sat

Dagens bygger på efterlevandepensionenregler helt principen äratt
från den avlidne försäkringstid ihärledd efterlevandesDenrätt.en

form bosättning således betydelse.eller förvärvsarbete saknarav
Denna utformning Utred-reglerna efter övervägandentillkomav av
ningen socialförsäkringen och EG hade i uppdrag attom anpassasom

till folkpension olikatill samhälle där rörligheten mellanrätten ett
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länder blivit allt vanligare. Enligt vår uppfattning saknas det skäl iatt
detta avseende ändra den princip ligger bakom de nuvarandesom

Ävenreglerna. i efterlevandepensionssystem såledesett böranpassat
den avlidnes försäkringstid avgörande för till efterlevan-rättenvara
depension.

Nästa fråga vilka kravär skall uppställas för till oavkortaträttsom
90 %-tillägg och oavkortad garantipension. Skall enbart den avlidnes
bosättningstid ligga till grund för beräkningen till dessa fönnå-rättav

eller skall tid då denäven avlidne tjänat in ATP-poäng beaktasner
Det överväganden gjordes den nämnda Utredningenvar som av ovan

socialförsäkringen och EG SOU 1992:26 ledde fram tillom attsom
den nuvarande 30-delsregeln för till folkpension tillkomrätt ettsom
alternativ till kravet på års40 bosättning i Sverige. Skälet till 30-att
delsregeln infördes folkpensionens funktionatt utgöra ersätt-var att
ning för första basbeloppets inkomster alltmer skulle komma att ac-

folkpension framtidennär icentueras inte på tidigaresättsamma som
skulle det endautgöra ekonomiska stödet i stället tillskottutan ettvara
till ATP-pensionen. Det förhållandet det tillräckligt årmed 30äratt
med ATP-poäng för oavkortad ATP-pension det alltid skulleattmen
krävas 40 bosättningsår för till oavkortadrätt folkpension skulle där-
för kunna upphov till otillfredsställande konsekvenser förge personer

bott och arbetat i olika länder.som
Vi har det gällernär tillrätten grundskydd till den reforrnerade

efterlevandepensioneringens omställningspension föreslagit kravett
på års40 försäkringstid i Sverige för till oavkortaträtt grundskydd se
avsnitt Såvitt10.5. gäller änkepensioneringen har emellertid över-

det inte finnsvägt skäl detta ha kvar koppling till denattom trots en
avlidnes ATP-poäng. När det gäller det föreslagna 90 %-tillägget fö-
refaller koppling till årantalet med ATP-poäng naturlig eftersomen
detta tillägg kompensation för detatt första basbelop-avser vara en

inkomster och skall betraktaspets del den inkomstrelatera-som en av
Änkegarantipensionende änkepensionen. däremot utfyllnadär tillen

viss garanterad nivå och saknar anknytning till den avlidnes elleren
den efterlevandes förvärvsverksamhet.

Den lösning sig logisk och börter i förstamest prövassom som
hand andelsberäknaär 90 %-tilläggetatt efter principersamma som
den inkomstrelaterade änkepensionen i övrigt, dvs i 30-delar. Tilläg-

för det första basbeloppets inkomsterget betrakta delär att som en av
tilläggspensionen och bör därför i detta avseende behandlas på samma

denna.sätt För till oavkortadrätt kompensation för första basbe-som
loppets inkomster skulle alltså krävas den avlidne kan tillgodoräk-att

år Änkegarantipensionen30 intjänademed ATP-poäng. skullenas
emellertid relateras endast till den avlidnes försäkringstid för garanti-
pension i Sverige enligt regler föreslagits för den refor-samma som
merade efterlevandepensionen. För till oavkortad änkegarantipen-rätt
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såledession skulle krävas minstden avlidne kunnat tillgodoräknasatt
år med försäkringstid påpe-40 i Sverige. bör i sammanhangDet detta

årkas försäkringstid för garantipension tid före 2001skall föratt som
räknas bosättningstid i 5 kap. AFL i dess nuvarande lydel-som avses
se.

Här uppkommer fråganemellertid vad lösning innebär olikasomen
anknytningskrav för olika delar skulle förgrundskyddet innebäraav
storleken grundskyddet totalt jämfört i dag. Om denmedsett av-
lidne har i såarbetat Sverige länge uppfyllthan har kravett.ex. att

år30 med därefter såATP-poäng bott utomlands länge hanattmen
inte kunnat årtillgodoräknas 40 med försäkringstid Sverige, skullei

40-delsberälcning änkegarantipensionen leda till sämreetten av re-
sultat vad nuvarande regler innebär för till folkpension ochän rätten

Påpensionstillskott. skulle efteränka avlidensättsamma manen en
bott åri Sverige i 40 årinte har tillgodoräknats 30 medsom men som

ATP-poäng faktiska fåeller antagna lägre andel 90 %-tilläggeten av
vad haskulle blivit fallet enligt nuvarande folkpensionsregler.än som
När det gäller änkor kan komma pånybeviljas änkepensionattsom

grund dödsfall inträffar våraefter ikraftträdandet förslagav som av
vi de beskrivna konsekvenserna någotinte hinderatt utgöranser nu

den lösning här har diskuterats. det däremot gäller deNärmot som
vidänkor ikraftträdandet våra förslag redan uppbär änkepen-som av

sion beviljats grund dödsfall inträffat före denna tid-som av som
punkt situationen dessa fall för-I vi inte kunnaär en annan. anser oss
orda lösning medför dessa efter ikraftträdandetatten som avpersoner
anpassade regler kan bli berättigade till änkepension grundlägreen

reglerna för 30- och 40-delsberäkning förmånerdeattav av som er-
folkpensionen har ändrats. Ettsätter skäl talarannat emotsom en

sådan lösning det administrativ synvinkel det gäller be-är näratt ur
räkningen änkegarantipension inte obetydligtskulle kräva ettav
merarbete för utreda hur många bosättningstid i Sverigemedatt

skulle kunna tillgodoräknas de änkor i dag uppbär 30-som som en
delsberäknad änkefolkpension.

Mot bakgrund föreslårvad redovisats huvudregelnattav som nu
skall tillägget för första basbeloppets inkomster i för-att utgesvara
hållande årtill det antal med tillgodoräknasATP-poäng kunnatsom
den avlidne. den årOm avlidne inte kunnat tillgodoräknas 30 med
ATP-poäng skall tillägget såmed andelutges motstor som svarar
förhållandet årmellan antalet för vilka pensionspoäng har tillgodo-

Änkegarantipensionräknats och talet 30. förhållandeskall i tillutges
årdet antal för vilka den avlidne försäkringstidkunnat tillgodoräknas

för garantipension i Sverige. Om den avlidne inte kunnat tillgodoräk-
år40 försäkringstid, såmed skall garantipensionen medutges stornas

andel förhållandet år försäk-mellan antalet för vilkamotsorn svarar
ringstid har tillgodoräknats och talet 40.
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Vi föreslår vidare änka har beviljats änkepensionatt påen som
grund dödsfall före ikraftträdandet våra förslag den januari1av av
2001 alltid skall berättigad såtill andel 90 %-tilläggetstorvara av
respektive änkegarantipensionen den kvotdel medmotsom svarar
vilken folkpension i form änkepension skulle ha enligtav utgetts nu-
varande regler i 5 kap. AFL.

Beräkningen årantalet med ATP-poäng skall ske enligt de be-av
stämmelser beräkning ATP-poäng överförts till 6 kap.om av som
lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension. Reglerna innebärom
bl.a. hänsyn vid beräkningen underatt vissa förutsättningar skall tas

till ATP-poängäven den avlidne kunde ha tjänat in fr.0.m.som antas
dödsfallsåret det år han skulle ha fyllt år.t.0.m. 64 När det gäller be-
räkningen försäkringstid för garantipension skall denna ske enligtav
de regler redovisats i avsnitt 10.5. Som framgår nämndasom av av-
snitt skiljer sig dessa regler endast i begränsad utsträckning från nuva-
rande regler för tillgodoräknande bosättningstid. påpekatsSomav

kommer detta emellertid inte påverka beräkningenovan försäk-att av
ringstid för förfluten tid eftersom bosättningstid enligt nuvarande
regler i 5 kap. AFL skall räknas försäkringstid såvitt tidsom avser
före år 2001.

I avsnitt 11.14 redovisar vi våra överväganden frågandet gällernär
i vilken utsträckning kvinnor födda år 1945 eller ävensom senare
efter år 2000 skall berättigade till förmåner denvara motsvararsom
nuvarande änkepensionen i form folkpension. I detta sammanhangav
redovisar också våra särskilda överväganden kring överföringen av
den särskilda övergångsregel för beräkning folkpensionens storlekav

enligt nuvarande regler gäller för kvinnor i denna ålderskategori.som

11.12 Inkomstprövning grundskyddetav

Vårt förslag: 90 %-tillägget och änkegarantipensionen skall in-
komstprövas enligt motsvarande regler gäller för inkomst-som nu
prövning folkpension i form änkepension. Den utform-av närmareav
ningen dessa regler får läggas fastav senare.

frågaI änkepensioner nybeviljas efter ikraftträdandetom som av
våra förslag skall inkomstprövning inte ske under de första måna-sex
derna efter dödsfallet. Inkomstprövning skall inte heller ske under en
tid tvåsammanlagt år efter dödsfallet änkan vårdnadenharav om om
och stadigvarande sammanbor med barn under år18 och under inga
förhållanden så länge änkan enligt förutsättningar har hemma-samma
varande barn åttaunder år.

När det gäller änkepensioner har beviljats före ikraftträdandetsom
de anpassade reglerna skall inkomstprövning inteav ske under de
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första månaderna efter dödsfallet. Inkomstprövning skall intesex
såheller ske länge vårdnadänkan har och stadigvarande samman-om

bor med barn år.under tolv

Sedan den aprill 1997 sker inkomstprövning folkpension inklusi-av
pensionstillskott inom änkepensioneringen. Utgångspunkten förve

inkomstprövningen årsinkomstänkans beräknad enligt reglerna iär
5 och 5 b lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärer.a om

sådanSom inkomst räknas inte folkpension och inte heller tilläggs-
pension i månden den reducerat pensionstillskott. Folkpensionen
minskas med 30 % inkomsten. Det kan emellertid hända änkanattav

Ävenberättigad till bostadstillägg. sådantär tillägg minskasäven med
hänsyn till änkans inkomster. dåDenna minskning skall görasegna
fullt före det minskning folkpensionen i form änkepensionut att av av

frågakan komma i och det enbart årsinkomstänkans överstigerär som
den inkomst vid vilken bostadstillägg inte längre verkarutges som
reducerande änkepensionen.

Reglerna inkomstprövning våränkepension kan enligtom av upp-
fattning betraktas led i anpassning änkepensioneringenettsom en av
till det förvärvsmönster råder kvinnor.bland Regeringensom numera
har därvid uttalat ifrågasättasdet kan det med för-att ettom

kvinnordärvärvsmönster uppbär änkepension för-regelsom som
värvsarbetar rimligt med ålders-generellt grundskydd framär tillett
pensioneringen. Eftersom det lågemellertid finns änkor har in-som
komst och för vilka folkpensionen har betydelse bör, enligt vadstor
regeringen uttalat, folkpension alltjämt betalas först efterut, men en
inkomstprövning budgetproposition l996/97:1 volym 4.

framhållitSom vi har vårai allmänna överväganden avsnitt 7.3.3
vi inte finnsdet anledning ifrågasätta detatt attanser resonemang som

ligger bakom inkomstprövningen grundskyddet inom änkepensio-av
neringen. Vår uppfattning således den inkomstprövningär att som
enligt nuvarande regler sker änkepension i form folkpension ochav av
pensionstillskott skall motsvarighet vid beräkningäven än-ges en av
kepension enligt de föreslagna reglerna.av oss

Enligt nuvarande regler inkomstprövning folkpension ochgörs av
pensionstillskott inte under de första månaderna efter dödsfallettsex

inteoch heller dåunder tid änkan vårdnadenhar och stadigvaran-om
de sammanbor med barn årunder tolv vid dödsfallet stadigvaran-som
de vistades i makamas hem. Dessa begränsningar tillkom för att
åstadkomma anpassning bestämmelserna inkomstprövningen av om
till det generella efterlevandeskyddet för Enligt dessa reglervuxna.
utbetalas under vissa förutsättningar omställningspension under sex
månader och vidare förlängd omställningspension så länge den efter-
levande har vårdnad barn år. någonunder tolv fall sker inteI dessaom
inkomstprövning, varför det har frånrimligt undantagansetts attvara
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inkomstprövningen för kvinnorgörs medäven änkepension i motsva-
rande situationer.

lnkomstprövningsreglema bör i utformasäven ett anpassat system
så kvinnor uppbär änkepension behandlasatt sättsom samma som
kvinnor uppbär omställningspension förlängdoch omställ-som
ningspension. Vi har i kapitel 10 föreslagit vissa förändringar beträf-
fande hur länge inledande omställningspension och förlängd omställ-
ningspension skall Våra förslag innebär inkomstgrundadutges. att
omställningspension under inledande årtid efter döds-utges etten om
fallet den efterlevande under de första månadernasamt att den-sex av

tid har till grundskydd.rätt Vidare skall våraenligt förslagett in-na
komstgrundad omställningspension under årytterligareutges ett om
den efterlevande har vårdnaden och stadigvarande sammanborom
med barn år.under 18 Under denna tid har den efterlevande tillrätt ett
grundskydd fr.o.m. den tidpunkt då tillutges grundskyddrättensom
under de första månaderna har upphört. Inkornstgrundad omställ-sex
ningspension skall slutligen enligt våra förslag alltid så längeutges
den efterlevande vårdnadenhar och stadigvarande sammanborom
med barn åtta årunder vid dödsfallet stadigvarande vistades isom
makarnas hem. Under hela denna tid skall finnas grundläggandeett
skydd för den efterlevande.

Reglerna inkomstprövning änkepensionen i än-om ett anpassatav
kepensionssystem bör vårenligt uppfattning följa de redovisadenu

åldersgränsematids- och inom det generella efterlevandeskyddet för
Detta innebär inkomstprövning änkepension enligt vårattvuxna. av

uppfattning inte bör ske under de första månaderna efter det att ettsex
dödsfall inträffat. I det fall den efterlevande därefter inte kommer att
ha till förlängdrätt omställningspension föreslås omställningspensio-

under de följande månaderna helt inkomstrelaterad. Förnen sex vara
denna tid finns alltså för efterlevande uppbär omställ-en som
ningspension någoninte motsvarighet till de förmåner inom än-som
kepensioneringen kan bli föremål för inkomstprövning. Det bör mot
denna bakgrund inte föreslås något generellt undantag från inkomst-
prövning inom änkepensioneringen för längre tid månader.än sex
Inkomstprövning bör däremot inte ske änkan, för den händelse rättom
inte hade förelegat till änkepension, skulle ha haft till förlängdrätt
omställningspension, dvs. under sammanlagt två år efter dödsfallet

änkan har barn under år18 och under inga förhållanden så längeom
änkan under de förutsättningar har bam under år.8angettssom ovan

Vad i det föregående gäller i de fallsagts änkepension nybe-som
viljas efter ikraftträdandet våra förslag. När det gäller änkorav som
uppbär änkepension på grund dödsfall inträffat före ikraft-ettav som
trädandet finns det anledning delvis andragöra överväganden. Deatt
förändringar beträffande hur länge inledande och förlängd omställ-
ningspension skall ligger till förgrund den föreslagnautges som ovan
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utformningen inkomstprövningen änkepensionen gäller inteav av
beträffande efterlevande har beviljats omställningspensionsom
grund dödsfall inträffat före ikraftträdandet. Inledandeettav som
omställningspension sådanaskall i fall efter denna tidpunktäven ut-

under månader och förlängd omställningspension skallges utgessex
så länge den efterlevande vårdnadenhar och stadigvarandeom sam-
manbor med barn år.under tolv Reglerna inkomstprövningom av
änkepensioner bör efter ikraftträdandet ålders-även följa de tids- och

gäller generellt förgränser efterlevande har beviljatssom vuxna som
efterlevandepension grund dödsfall inträffat före dennaav som
tidpunkt. Inkomstprövning såledesbör beståndetför änkepensioner
inte ske under första månadernade efter dödsfallet och inte hellersex
så länge änkan vårdnadenhar och stadigvarande sammanbor medom
barn under år.tolv

Enligt nuvarande regler det folkpensionenär och pensionstillskottet
inkomstprövas. Avgörande för vilken del änkepensionensom av som

skall beröras inkomstprövning i vårbör enligtettav anpassat systern
uppfattning inkomstprövningen skall motsvarande delattvara avse av
änkepensionen berörs enligt nuvarande dvs. folkpensionsystern,som
och pensionstillskott. Dessa komponenter har utgjort grundskyddet i
det nuvarande har också delvis utgj kompensationsystemet ortmen en
för det första basbeloppets inkomster. Med de föreslagnaav oss reg-
lerna kommer det s.k. 90 %-tillägget folkpensio-sättsamma som

kompensationutgöra för det första basbeloppet inkomsteratt ochnen
såledeskommer i vissa avseenden betraktas del denatt som en av

inkomstrelaterade änkepensionen. Detta innebär våremellertid enligt
uppfattning någoninte skillnad förhållandei till nuvarande regler och
bör inte medföra 90 %-tillägget skall frånundantas inkomstpröv-att
ning. Enligt vår uppfattning såledesbör såväl 90 %-tillägget än-som
kegarantipensionen omfattas inkomstprövningen.av

En särskild fråga i detta sammanhang i vilken utsträckningär
tilläggspensionen skall beaktas vid fastställande årsinkomstdenav

skall reducera grundskyddet i änkepensioneringen. dagI detsom är
endast den tilläggspension överstiger pensionstillskottsnivånsom som
betraktas änkans inkomst i detta avseende. Med den före-som av oss
slagna konstruktionen kommer tilläggspensionen alltid till viss delen

reducera änkegarantipensionen. Vårt förslagatt innebär, nämntssom
hela inkomstrelateradeden änkepensionenatt reducerar änkega-ovan,

rantipensionen till 1,49 prisbasbelopp. frånTill skillnad i dagupp
påverkar tilläggspensionäven nivådenna grundskyddet,över men
enbart med Frågan30 %. alltså till vilken del den inkomstgrundan-är
de pensionen skall betraktas årsinkomstänkans vid inkomst-som en
prövning.

Ett förhållande kommer få betydelse för inkomst-annat attsom
prövningen de beskattningsreglemaär innebär bruttobe-nya attsom
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loppen inom änkepensioneringen kommer högre i dag,änatt vara
nettobeloppenäven blir ungefär desamma. Eftersom inkomstpröv-om

ningen sker utifrån bruttonivån kommer såledesdet finnas be-att ett
loppsmässigt grundskyddstörre reducera vad gäller enligtänatt som
dagens Fråganregler. det dennaär bakgrund möjligtärmotom att
tillämpa de inkomstprövningsregler gäller ändå fåoch mot-som nu
svarande nettoutfall.

Vårt förslag således tilläggetär för första basbeloppets inkoms-att
det s.k. 90 %-tillägget, och änkegarantipensionenter, skall inkomst-

Frågan hurprövas. denna inkomstprövning skall ske har emeller-om
tid samband medäven hur reglerna för inkomstprövning bostads-av
tillägget till pensionärer kommer utformas. Regeringen har den 18att
december 1997 lämnat i uppdrag till särskild utredare göraatten en
översyn för inkomstprövning bostadstilläggsystemet tillav av pen-
sionärer Dir 1997:150. Enligt direktiven skall utredarens för-m.m.
slag till bl.a. de reformerade reglerna föranpassat efterlevande-vara
pension. Utredaren skall därvid redovisa förslag till reglernya om
inkomstprövning änkepension, vilka till de förslag viav anpassas som
kommer lämna avseendeatt för grundtrygghet inomett nytt system

för övergångsvis änkepension.ramen en
Vi har i detta avsnitt lämnat förslag i vilken omfattning änke-om

pension bör inkomstprövas i påpekatett ävenanpassat systern samt
några frågorsärskilda bör iövervägas samband med den tekniskasom
utformningen sådana regler. När det gäller denna tekniska utforrn-av
ning vi emellertidär beroende de ställningstaganden denav som
nämnda Utredningen inkomstprövningen bostadstilläggetom av
kommer redovisa. Utredningen skallatt redovisa sitt förslag senast
den 1 1999. Mot denna bakgrund inte ha möjlighetmars anser oss

inom tidsramen för vårtatt uppdrag ställning till den tekniskata ut-
fominingen regler för inkomstprövning 90 %-tillägget ochav än-av
kegarantipensionen inom anpassad änkepensionering. fårDetta ien
stället inom förgöras bostadstilläggsutredningens arbete, sedanramen
denna fåttutredning del våra förslag.av

Änkepension11.13 till änkor sådanbeviljatssom

pension före den 1 juli 1960

Vårt förslag: En änka beviljats folkpension formi änkepen-som av
sion på grund dödsfall inträffat före denett l juli 1960 skallav som

årefter 2000 i stället uppbära garantipension till änkepension. Denna
garantipension skall föremål för inkomstprövning änkansvara mot
inkomster under förutsättningar och på skallsättsamma samma som
gälla för övriga änkor.
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Övergångsbestämmelser angående ändring i1960:99Enligt till lagen
särskildafolkpensionering gällerlagen den 29 juni 1946 431nr om
dödsfallför änkepension grundregler änka uppbär etten avsom

sådan tillinträffat före 1960. änka endastden 1 juli En har rättsom
eller delvisfolkpension i form änkepension. pension heltDenna ärav

16återfinns bl.a. i §inkomstprövad enligt särskilda bestämmelser som
1962:382 angående försäkring.lagen införande lagen allmänav om

inkomstprövad döds-Dessa innebär bl.a. änkepensionen heltäratt om
inträffat inträffat ti-fallet före den juli 1958. dödsfallet under1 Har

friden den 1 juli 1958 den 30 juni 1959 tredjedel pensionenär aven-
från inkomstprövning, två änkepen-medan detta gäller tredjedelar av

dödsfallet inträffat 30sionen under tiden den juli 1959 den1om -
1960. vadjuni Inkomstprövningen sker enligt delvis andra regler än

på-förgäller folkpension i form änkepension. Vidaresom annan av
efter 1960 inteverkas änkepension avlidit före den juli1en man som

efterlevandeden änkan samtidigt yrkesskadelivränta iuppbärattav
form efterlevandelivränta.av

fannsI december 1997 det endast uppbar änkepen-23 änkor som
sion beviljad före den juli 1960. Enligt gjorda beräkningar kommer1

sådan efterendast 2 dessa änkor kunna änkepensionuppbäraattav
våraikraftträdandet år då be-förslag 2001, under endastav enmen
Övrigatidsperiod. årgränsad änkor kommer fyllt 65 vidha nämn-att

da tidpunkt och kommer berättigade tilldärmed inte längre att vara
folkpension i form änkepension. viMot bakgrund bl.a. häravav anser

det finns skäl föreslå för dessaregler skall gällaatt att attnu samma
föreslåränkor vi skall för integälla övriga änkor. Det kansom anses

motiverat endast beträffande haden berörda kategorin änkoratt nu
kvar regler folkpension därföroch särskilt grundavdrag. Viom anser

beviljats påänka folkpension änkepension grundi formatt en som av
årdödsfall i ställetinträffat före den juli 1960 efter 20001ettav som

sådanför folkpension erhålla änkepension.skall garantipension till
Vidare motsvarandedenna änkegarantipension, sättattanser

föreslås gälla för efterlevandeförrnåner skallövriga och ävensom som
ålderspensiongälla för föremål beskattningframöver, bör förvara

möjlighet till sådana förhållanden finnssärskilt grundavdrag. Vidutan
vårdet enligt mening någon bibehålla nuvarandeinte anledning deatt

särskilda reglerna förinkomstprövning gäller denna gruppom som
Änkegarantipensionen föremålänkor. till dessa bör därför bliänkor

inkomstprövningför påunder förutsättningar och sättsamma samma
såda-skall gälla för övriga änkor. tekniska utformningenDensom av

fårregler utarbetas bo-Utredningen inkomstprövningna avav om
stadstillägg sådan föreslag-se avsnitt den11.12. En ordning som nu

innebär yrkesskadeliv-samordning mellanreglernaävenattna om
i form efterlevandelivränta till-änkepension kommerochränta attav
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lämpas på sådan änkepension beviljats grund dödsfallettsom av
inträffat före den 1 juli 1960.som

Vi föreslår således änka uppbär folkpensionatt i formen som av
änkepension grund dödsfall inträffat föreett den juli1av som
1960 i stället för folkpension skall erhålla änkegarantipension på

harsätt föreslagits skall gälla för övrigasamma änkor. Dennasom
garantipension skall inkomstprövas under förutsättningar ochsamma
på övrigsätt änkegarantipension.samma som

Änkepension11.14 till kvinnor födda årärsom
1945 eller senare

ll. 14.1 Inledning

Som vi inledningsvis redovisat tillskapades änkepensioneringen under
mitten 1940-talet då samhällsförhållandena sådanaav giftaattvar
kvinnor i huvudsak ägnade sig arbete i hemmet och svarade för

familjens barn Änke-efter det ingåttomsorgen de äktenskap.om att
pensioneringen sågs då förmån skulle dessasom en garanterasom
kvinnor viss grundtrygghet för det fall maken gicken bort. Redan
under det reformarbete på efterlevandepensioneringens område som
bedrevs på 1980-talet konstaterades utvecklingen inom samhälletatt
såvitt förvärvsförhållanden hade lett därhänavser kvinnorattm.m.

helt tidigareett sätt än börjatannat förvärvsarbeta och fortsatt med
detta efter detäven de ingått äktenskap. mångaatt I äktenskap detär

förutsättning båda makarna haratt inkomsten för klara de kost-atten
nader Ävenfamiljen har för. den barnomsorgsom att i dagsvara som
tillhandahålls barnfamiljer kommunalt eller privat skapar förutsätt-
ningar för kvinnor fortsätta förvärvsarbetaatt efter bamafö-även ett
dande.

Till följd bl.a. dessa ändrade förhållanden avskaffades änkepen-av
sioneringen i samband med ikraftträdandet de könsjärnlikaav nya
efterevandepensionsreglema år 1990. På grund de omfattandeav
övergångsbestämmelsema har och kommer emellertid änkepension att
kunna nybeviljas under lång tid framöver. Sådan nybeviljad änke-en
pension förenadär med bestämmelser i vissa fall mindreettsom ger
förmånligt utfall vadän falletär enligt de bestämmelsersom som
gällde före änkepensioneringens avskaffande år 1990 och över-som
gångsvis alltjämt gäller i utsträckning. Detta gällerstor framför allt
för kvinnor födda 1945 eller därefter.

förarbetenaI uttalades det beträffande denna kategoriatt kvinnor
inte finns skyddsbehov för äldre kvinnor. förstasamma I handsom
skall därför dessa kvinnor beviljas omställningspension enligt de re-
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formerade reglerna. Om emellertid änkepensionen överstiger den pen-
sion kvinnan kan enligt de reforrnerade reglerna dennautgessom
mellanskillnad från änkepensioneringen, förutsättningunder för-att
hållandena i sådanaövrigt till änkepension föreligger dvs.är rättatt
under förutsättning kvinnan vid utgången år 1989 gift medatt av var
den avlidne eller, beträffande frånänkepension folkpensione-mannen
ringen, därmed likställd hon vid nämnda tidpunkt antingensamt att

årfyllt 36 dåoch varit gift med i år dåminst fem eller hademannen
den rättsliga vårdnaden och stadigvarande bodde tillsammans medom
barn år.under 16 Den änkepension således Övergångsbe-enligtsom
stämmelsema kan skall betraktas "intjänad" till denutges rättsom en
ATP tillgodoräknats den sedermera avlidne framsom t.0.m.mannen
år 1989, dvs. fram till den tidpunkt då de reglerna trädde i kraft.nya
Eftersom folkpensionsdelen syftar grundskyddutöver utgöraatt ett-
för den saknar till ATP tillrätt ersättning för detäven attsom ge-
första basbeloppets inkomster till med ATP, uppfattning-personer var

motsvarande skydd borde föreligga från folkpensionering-att ävenen
änkepension. Av denna anledning infördes beräkningsför-ens samma

utsättningar för inkomster frånäven förstaden intjänade dvs.kronan,
begränsningen till intjänade ATP-rätt fram till ikraftträdan-mannens

Ävendet fick genomslag änkepension från folkpensioneringen.
pensionstillskottet utbetalas efter beräkningsmodell. Dettasamma
innebär folkpension, både huvudfönnån och i formatt som av pen-
sionstillskott med andel oavkortad pensionutges samma av som
tilläggspensionen dvs. i regel i vissa 30-delar icke avkortadav en
pension. Om den avlidne således årinte fram 1989 hart.0.m.mannen
sammanlagt 30 med intjänade såvälATP-poäng reduceras folk-

tilläggspensioneringen. Någon möjlighet hänsyn tillattsom ta anta-
gandepoäng i de fall ålderavlider i förvärvsaktiv finns intemannen
enligt övergångsbestämmelser.dessa

När kvinnan fyller 65 år eller ålders-dessförinnan börjat uppbära
pension skall endast änkepension från tilläggspensioneringen beräk-
nad enligt utbetalas i de fall denna överstiger kvinnansovan egen
inkomstrelaterade ålderspension, ålderspension fråndvs. hennes
tilläggspensioneringen. Vi har i detta sammanhang konstaterat att
änkepension i dessa fall kommer fåtalutbetalas endast i fall,att ett
nämligen där årredan år1989 hade tjänat in 30 medmotmannen upp
höga ATP-poäng dåoch kvinnan inte någrahar eller lågaendast egna
ATP-poäng.

ÖvergångsbestämmelserDe redovisats endastgällersom ovan
kvinnor födda 1945 eller beviljats eller kommer attsenare som
beviljas änkepension årefter 1989. ålders-För änkor i motsvarande
kategorier beviljats änkepension före den januari 1990 gäller1som
alltjämt de regler tillämpades före ikraftträdandet refonne-desom av
rade reglerna för efterlevandepension. Således beräknas kvin-dessa
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änkepension grundval såväl faktiskt intjänadenors antagnaav som
ATP-poäng. Inte heller änkepensionen från folkpensioneringen berörs

den förändring gäller för dem beviljats änkepension efterav som som
år 1989. För dessa änkor sker inte heller någon samordning mellan
änkepensionen från tilläggspensioneringen och kvinnans inkom-egen
strelaterade ålderspension efter det kvinnan fyllt år65 eller dess-att
förinnan börjat ålderspension.uppbära

Närmare tio år har förflutit sedan änkepensioneringens avskaffan-
de. Alltjämt så,det kvinnorär heltatt änkepen-sätt än närett annat
sioneringen infördes förvärvsarbetar utanför såledeshemmet och har

inkomster och därmed tjänar in ålderspensionsrätt. Vi haregna egen
därför frågat det finns anledning beträffande kvinnor föddaoss om att,
år 1945 eller ha kvar möjligheten till erhållande änkepen-senare, av
sion eller intedet lämpligen bör förändringövervägas deom en av
regler för närvarande gäller. Man bör i detta sammanhang hålla isom
minnet dessa kvinnor,att efterlevandesätt undermän,samma som
alla förhållanden berättigadeär till omställningspension och särskild
efterlevandepension någon till änkepension föreliggerrättoavsett om
eller inte.

övervägandenll. 14.2 olika möjligheter till förändringav en av
änkepensioneringen för kvinnor årfödda 1945 eller

senare

Vi har under utredningsarbetet diskuterat olika förslag till hur regler-
för till änkepension förrätt kvinnor födda år 1945 ellerna senare

skulle kunna förändras i för efterlevandepensione-ett anpassat system
ringen. Bl.a. följande förslag har därvid övervägts.

Helt avskaffa möjligheten till nybeviljande änkepension tillav
kvinnor födda år 1945 eller efter ikraftträdandet år 2001senare

Ett alternativ skulle kunna helt avskaffa möjligheten till nybe-attvara
viljande änkepension till kvinnor årfödda 1945 eller efterav senare
ikraftträdandet årregler 2001. De blev åränkor efter 2000av nya som
skulle således, gäller försätt änklingar, bli berättigadesamma som
till inledande omställningspension, förlängd sådan och eventuellt
särskild efterlevandepension förutsättningarna härför för han-ärom
den.

Låta möjligheten till nybeviljande änkepension kvarstå underav en
begränsad övergångstid efter år 2001

Möjligheten till nybeviljande änkepension skulle för kvinnor föddaav
år 1945 eller och uppfyllde förutsättningarna för tillrättsenare som
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utgången åränkepension vid kvarstå begränsad1989 underav en
övergångstid år årår 2010. Videfter 2001, förslagsvis i tio t.o.m.

åldersgrupp 65denna tidpunkt skulle äldstade kvinnorna i denna vara
år fyllda således uppbäraoch ha börjat uppbära eller kunnat börja

ålderspension. årEfter inte2010 skulle de kvinnor ännuegen som
årfyllt 65 beviljas omställningspension särskild efterlevande-eller

pension i de förutsättningarfall härför föreligger sättsamma som
för änklingar och andra föränkor inte uppfyllt förutsättningarnasom

till åränkepension 1989.rätt

Avskaffa möjligheten tilläggs-till uppbärande änkepension fånav
efter det kvinnan fyllt dessförinnanellerpensioneringen 65 åratt

börjat uppbära ålderspension

kvinnor, årl dag födda 1945 eller och beviljatsär ärsom senare som
åränkepension efter 1989, berättigade fråntill änkepension tilläggs-

pensioneringen efter det fyllt 65 år änkepensionende i de falläven att
överstiger änkans inkomstgrundade ålderspension enligtegen en spe-
ciell samordningsregel i övergångsbestämmelsema. kvinnorFör som
beviljats änkepension före år finns någon1990 dock inte motsvarande
samordningsregel. Någon förgarantiregel motsvarande den finnssom

något årenkvinnor födda 1930-1944 och beviljats änkepen-av som
efter år finnssion 1989 ålderskategori.inte beträffande Efter-denna
änkepensionen beräknas endast intjänade ATP-som mannens

år 1989 innebär någondetta i de allra flesta fall änke-poäng t.o.m. att
pension inte efter årdet kvinnan efter tillämpningfyllt 65utges att av
samordningsregeln. Denna effekt samordningsregeln torde dess-av

tillta kvinnan eftersom då flertalet fall kaniär,utom yngre man
utgå från förhållandevis därmed hadeochävenatt mannen var enung

år 1989 lägre intjänad äldreATP-pension jämfört medt.o.m. en per-
I detta sammanhang bör änkepensionenbeaktaäven utgörattson. man

40 % ålderspension frånålderspensioneller beräknadeav mannens
tilläggspensioneringen. såledesDet hälften redu-denna tillär änmer

ålderspensioncerade från tilläggspensioneringen i sig skall jäm-som
föras med kvinnans ålderspensionintjänade inkomstgrundadeegen

motsvarande reducering. kvinnan relativtDetta innebär kan hautan att
låg ålderspension ändå få förhållande till änkepen-iegen men en
sionen ålderspensionhögre från tilläggspensioneringen eller det re-
formerade ålderspensioneringen.för kvinnanRedan i de fallsystemet
har oavkortad tilläggspension ålderspension beräknadi formen av
2,6 ATP-poäng eller fler samordnas änkepension beräknadäven en
högsta möjliga ATP-poäng bort. därför bortta-I realiteten skulle ett
gande möjligheten 65 åruppbära efter fyllda inteänkepensionattav
få någon betydelse i fall. dettamycket begränsat antal Iän ettmer
sammanhang bör beaktas lågkvinna, har ATP-endastatt en egensom
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pension eller låg pensionsrätt i det ålderspensionssystemet, kom-nya
bli tillgodosedd frånatt grundskyddssynpunkt denmer genom garan-

tipension skall gälla inom det reformerade ålderspensionssyste-som
Åldersgarantipensionensmet. konstruktion innebär dennaäven att

reduceras i viss omfattning i de fall kvinnan dessutom uppbär änke-
pension. sålundaEn kvarvarande till änkepensionrätt efter det att
kvinnan fyllt år65 kommer således dennaäven anledning fåattav
mindre betydelse för dessa kvinnor.

Av det anförda framgår borttagande möjlighetenovan att ett attav
uppbära änkepension efter fyllda 65 år inte skulle få någon reell bety-
delse för de avsedda kvinnor erhållit änkepension årefternu som
1989 i begränsatän antal fall. Bakgrundenett till detta demer är reg-
ler gäller för beräkning änkepensionenssom storlek i dessa fall,av
samordningsregeln konstruktionenäven den garantipensionmen av

skall finnas inom ålderspensionssystemet.som
En särskild fråga borttagandeär möjlighetenett uppbäraom attav

änkepension efter det kvinnan fyllt 65 år skulleatt kunna endastavse
dem kommer beviljas änkepension efter åratt 2000 ellersom ävenom
änkepension beviljad under 1990-talet till den här kategorin kvinnor
skulle omfattas förändringen.av

I detta sammanhang inställer sig frågan vadäven skall göraman
med de kvinnor beviljats änkepension före år 1990. dessaI fallsom
sker inte någon samordning mellan änkepensionen och kvinnans egen
ålderspension inkomstrelaterad änkepension,utan baserad på man-

ATP-poäng såväl faktiskt intjänadenens i de fallantagnasom man-
avled i förvärvsaktiv ålder, ograveradnen efter detutges även att

kvinnan fyllt 65 år.

Låta möjligheten till nybeviljande kvarstå ha mindre för-men en
månlig beräkningsmetod för dessa änkepensioner

Vi har föreslagit beräkningsmodell går på änkepensio-en ut attsom
fortsättningsvisäven skall beräknas pånema grundval av mannens

faktiska eller tänkta egenpension beräknad grundval intjänadeav
ATP-poäng och detta änkepensionen beviljats årföreoavsett 2001om
eller den beviljas årdetta eller Därtill skallom kompen-senare. som
sation för första basbeloppets inkomster kopplas tillägg 90 %ett om

basbelopp. Detta tilläggett skall endast framav till dess änkanutges
fyller 65 år. För inte änkor tillatt med inga eller lågamän endast
ATP-poäng skall bli helt änkepension eller erhållaendast lågutan en
sådan pension har påvi motsvarande inom det reformeradesätt som
ålderspensionssystemet konstruerat garantipension änkegaranti-en
pension, i sig skall kompensation för borttagande folk-som ettge av
pensionen inklusive pensionstillskottet och det särskilda grundavdrag

i dag gäller för Ävenbl.a. änkor beviljats änkepension.som den-som
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änkegarantipension skall kunna endast till dess kvinnan fyllerutgesna
år.65

Som redogjorts för syftena med utformningenettovan var av av
övergångsreglema för kvinnor födda år 1945 eller tillseatt attsenare
änkor i åldersgrupperdessa blev berättigade till den rätt som mannen

Äventjänat in" i form ATP-poäng år 1989. folkpensions-t.0.m.av
delen, sågsfaktiskt kompensation för det första bas-rentsom som en
beloppets inkomster, kom denna anledning påberäknasatt motsva-av
rande ATP-delen, utifrånsätt dvs. 30-delsberälming med hän-som en

till årantal med intjänade ATP-poäng år 1989.syn mannens t.0.m.
Ett alternativ efter år låtaär 2000även möjligheten till nybevil-att

jande änkepension finnas kvar den 30-utöverav att,men
delsberäkning skall denna förmångöras med hänsyn tillsom av man-

antal intjänade år med ATP år 1989, ha annorlundanens t.0.m. en
beräkning änkepensionens storlek före det kvinnan år.fyllt 65av att
Änkepensionen skulle i dessa fall kunna bestå dels t.0.m.av mannens
år 1989 intjänade ATP-poäng det tillägg 90 bas-även %samt om av
beloppet kompensation för första basbeloppets in-motsvararsom
komster. En reducering skulle sedan ske det sammanlagda beloppetav
i fallde år 1989 tjänat ATP-årin färre 30.t.0.m. Dessaänmannen
kvinnor skulle däremot inte berättigade någontill änkegaranti-vara
pension.

Med sådan konstruktion skulle relativt goda grunderen man
kunna hävda det endast i fåtal fall någonkommer utbetalasatt ett att
änkepension under den första tiden efter dödsfallet, eftersomnärmast

tillämpning det reformerade efterlevandepensionssystemet i deen av
flestaallra fall förmånligare utfall denna änkepensionsmo-ett änger

dell. Däremot kommer änkepension, fråntill skillnad omställ-som
ningspensionen tidsobegränsad,är kunna efter det perio-att utges att
den med omställningspension gåtthar till ända.

sådanEn lösning skulle vidare väl med dels destämma överens
uttalanden gjorts i förarbetena till de tillskapade Övergångsbe-som
stämmelsema, dels våramed direktiv. Enligt dessa ut-anges som en
gångspunkt för utredningen bör skapas beträffandeatt ett systern som
kvinnor födda årföre 1945 i utfall medstort settger samma som nu-
varande änkepensionskonstruktion. Däremot lämnas det i direktiven i
viss mån för förändringaröppet beträffande kvinnor. I dettayngre
sammanhang påpekasbör även den hållningstriktare överlagsom
finns beträffande generellt utbetalande grundskydd. in-Denett av
komstprövning för närvarande sker frånänkepension folkpen-som av
sioneringen bl.a. utslagär denna ändrade grundskyddetsett av syn
funktion och syfte. En änkepension änkegarantipension medförutan
emellertid inte dessa kvinnor blir frångrundskydd efterlevan-att utan
depensioneringen. De har naturligtvis fortfarande till grundskyddrätt
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till omställningspensionen eller den särskilda efterlevandepensionen
efter de förutsättningar uppställs inom dessa system.som

frågaEn i detta sammanhang sådan mindre förmånligär om en
beräkningsmetod skulle kunna tillämpas utgåenderedan änkepen-
sioner. Dessa änkepensioner skall omräknas, såvitt folkpen-avser
sionsdelen, i samband med ikraftträdandet år 2001. Denna del kom-

enligt vad föreslagits i avsnitt 11.9 tilläggersättasmer attsom ettav
90 % prisbasbelopp motsvarande kompensation för förstaettom av

basbeloppets inkomster. För kvinnor födda år 1945 ellerärsom sena-
och beviljats änkepension under 1990-talet skall detta tilläggre som

i relevanta 30-delargöras med hänsyn till det årantal år 1989t.o.m.
tillgodoräknats ATP-poäng. Därtill skall enligt förslagetsom mannen

i förekommande fall särskild änkegarantipension utgesen som en
kompensation för dagens folkpension inklusive pensionstillskott och
SGA se avsnitt 11.9. Vid denna omräkning såledesskulle ävenman
för beståndet änkor kunna tänka sig dagens folkpensionsdelersättaatt
med endast tillägg 90 % basbelopp, dock i relevantaett 30-ettom av
delar med beaktande intjänade ATP-år årantal t.o.m.av mannens
1989.

I detta avseende bör emellertid beakta det finns kvinnor iattman
ålderskategoridenna beviljats änkepension årföre 1990 ochsom som

således i dag har sin änkepension beräknad äldresättsamma som
kvinnor, dvs. den begränsning införts Övergångsbestäm-iutan som
melsema för dessa kvinnor. Försämringen för dessa kvinnor skulle
med sådanmodell den presenterade sannolikt blien som ovan mer
kännbar för de änkorän beviljats änkepension under 1990-talet.som

l1.l4.3 Förändring änkepensionen för årkvinnor födda 1945av
eller senare

ÄnkepensionVårt förslag: beviljas grund dödsfall åreftersom av
2000 till kvinnor årföddaär 1945 eller skall beräknas påsom senare

1989 intjänade ATP-poäng därtillt.o.m. kopplatmannens samt ett
tillägg maximalt 90 % prisbasbeloppet. Såväl ATP-delenom av som
90 %-tillägget skall 30-delsberäknas med hänsyn till årantalmannens
med ATP-poäng år 1989. I fall någondessa skall änkegaranti-t.o.m.
pension inte utbetalas. Dessa kvinnor skall inte heller berättigadevara
till bostadstillägg.

Kvinnor årfödda 1945 eller beviljats änkepensionsenare som
grund dödsfall under något åren få1990-2000 skall tilläggspen-av av
sion i form änkepension, änkegarantipension och 90 %-tillägg.av
Pensionen 30-delsberäknas med hänsyn årtill antal medmannens
intjänade ATP-poäng år 1989.t.o.m.
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Kvinnor födda år 1945 ellerär och beviljats änke-som senare som
pension före år 1990 fåskall tilläggspension i form änkepension,av
änkegarantipension och 90 %-tillägg enligt regler andrasamma som
änkor beviljats pension före år 1990.som

framgåttSom har avsnitt 11.5 och 11.14.1 har bakgrundmotav av
nuvarande samhällsförhållanden, bl.a. kvinnors alltmer ökande delak-
tighet arbetsmarknaden, ifrågasatt lämpligheten fort-ävenattav
sättningsvis ha kvar långunder relativt tid framöverett system som

möjlighet till utbetalning till och med till nybeviljandesamtger av
änkepension. I detta sammanhang har vi det övervägandeansett att
antalet kvinnor helt änkepensioneringen till-sättett än närannat
skapades för eller i fall i månväsentlig bidrar till sinvartsvarar egen
försörjning efter det ingåttdeäven äktenskap. måsteDetta iatt syn-

Ävennerhet gälla de kvinnor årfödda 1945 eller därefter.ärsom av
administrativa och lagtekniska skäl finns vårtdet enligt förrnenande
klara fördelar med avskaffa eller i fall förändra det i dagatt vart
komplicerade regelverket på änkepensioneringens område. Vi har

kunnat konstateraäven de jämställdhetssträvanden finns inteatt som
bara i Sverige internationelltäven talar bevarandeutan mot ett av
änkepensioneringen i dess nuvarande skick.

Emellertid har förhindrade föreslå vittgåen-alltföransett attoss
de förändringar änkepensioneringen Övergångsbestäm-och dessav
melser, med hänsyn till dessa tillkommit under bred politiskatt en

frågan.enighet i Av detta skäl, med beaktande direkti-ävensamt av
utformning i denna del, det i nuläget inte möjligtärattvens anser

föreslå avskaffande möjligheten till erhållande änkepen-att ett av av
sion till kvinnor födda år 1945 ellerens senare.

Däremot vi det finns skäl vissa särregler be-att övervägaattanser
träffande dessa kvinnors till änkepension år.innan de fyllt 65 Somrätt
vi redovisat i avsnitt föreslår11.9 vi folkpensionsdeldagensattovan
skall tilläggersättas 90 % i före-basbelopp jämteett ettav om av
kommande fall änkegarantipension. detta avseende finns detIen an-
ledning kvinnor åröverväga födda 1945 eller efterävenatt om senare
år 2000 skall berättigade bådetill 90 %-tillägg och i förekom-vara
mande fall änkegarantipension erhållaeller dessa endast skallen om
90 %-tillägget.

I detta sammanhang återigenvill vi kvinnorpoängtera äratt som
födda år 1945 eller tidigare åroch änkepensionbeviljats föresom
1990 i dag har sin änkepension helt beräknad enligt äldre bestämmel-

området, dvs. med till antagandepoängberäkning i fallderättser
avled förvärvsaktivi ålder och vid dödsfallet förut-uppfylldemannen

sättningarna sådanför beräkning. gäller för änkepensionDetsamma
från folkpensioneringen. En beräkningsmodell tilläggmed endast ett

90 % prisbasbelopp kompensation för det första bas-ettom av som
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beloppets inkomster någon änkegarantipension skulle för dessautan
änkor i vissa fall kunna komma innebära icke försumbar för-att en
sämring utgåendeden änkepensionen årsskifte.över Dettaav ärett

vårtenligt förmenande inte tillfredsställande. Vi därför beträf-anser
fande denna kategori änkor det inte lämpligt föreslå någonatt är att
begränsning huvudöver beträffande deras fortsättnings-taget rätt att
vis uppbära änkepension i förhållande till nuvarande regler. Dessa

såledesskall i stället för folkpension inklusive pensionstillskott efter
ikraftträdandet våra förslag bådeuppbära 90 %-tillägg ochav än-ett
kegarantipension tilläggspension i formsamt änkepensionen av som

beräknadär enligtsätt nuvarande regler. De följandesamma som
således inte denna kategori änkor.resonemangen avser

Enligt den överenskommelse träffades i samband med det förrasom
reforrnarbetet området ansågs det viktigt för framtidenävenatt
tillförsäkra kvinnor födda årär 1945 eller därefter och skullesom som
komma beviljas änkepension efter åratt 1989 tillrätten mannens
intjänade pension år såvitt1989 dent.o.m. ATP-grundandeavser
pensionen påäven motsvarande beräkningsgrunder för det förstamen
basbeloppets inkomster se avsnitt 11.14,1. Den överenskommelse

träffades i samband med års1988 reform beträffande bl.a.som änke-
pensioneringens fortlevnad hade egentligen till syfte tillvarataatt
dessa kvinnors till vissrätt andel den tjänaträtt in iav som mannen
form ATP-poäng år 1989. Av denna anledningt.o.m. kornav även
änkepensionen från folkpensioneringen, motsvarande kompensation
för inkomster till basbelopp, behandlasmannens ett attupp samma

tilläggspensionen.sätt Att änkepensionen till dessa kvinnorsom se-
dermera komäven omfatta folkpension i formatt pensionstillskott,av

till särskilträtt grundavdrag till pensionärer också bostadstilläggsamt
till pensionärer kan emellertid knappast åsyftatha varit och ligger i

fall inte i linje med devart motiv för förslagen. Detta talar,som gavs
enligt vår uppfattning, förnärmast änkepensionen till dessa kvin-att

denutöver ATP-beräknade änkepensionen endast beståbordenor av
90 %-tillägg motsvarandeett kompensation för det första basbelop-

inkomster dock i relevantapets 30-delar med hänsyn till den avlidne
årantal med intjänade ATP-poäng år 1989.mannens Den än-t.o.m.

kegarantipension föreslagit i första handsom ersättaattavser nuva-
rande regler pensionstillskott och särskilt grundavdrag. Det före-om
faller därför i överensstämmelse med de syften legat bakomvara som
övergångsbestämmelsema vid års1988 reform kvinnor födda åratt
1945 eller änkepensionutöver beräknad ATP-senare, mannens

årpoäng 1989, endast erhållert.o.m. inkomstprövat 90%-ett - -
tillägg under de förutsättningar föreslagits för sådanttill till-rättsom
lägg däremot inte någon änkegarantipension sådanEn lösningmen
har administrativaäven fördelar.
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För änkor beviljats änkepension övergångsbe-med stödsom av
stämmelsema under 1990-talet gäller fåttdessa på ofördel-att etten
aktigare underlag beräknad änkepension jämfört med dem bevil-som
jats änkepension före år 1990. Ett införande för dessa änkor av en
beräkningsmodell innebär de erhållerendast 90 %-tilläggattsom ett

kompensation för det första basbeloppets inkomster någonsom utan
till änkegarantipensionrätt skulle därför inte behöva innebära samma

reduktion för dem beviljats änkepension årföre 1990.som som
Emellertid kan det olämpligt vidta sådan förändring förattanses en en

redan beviljats och löpande uppbär änkepension. sådanEngrupp som
förändring skulle också kunna innebära märkbar sänkning net-en av
topensionen. Det vidare mindreär lämpligt administrativt och lagtek-
niskt skillnad olikagörasett pensionsberättigadeatt grupper som
redan beviljats änkepension före ikraftträdandet. Vi föreslår därför att

änkor beviljatsäven änkepension efter 1989, sättsom samma
vi föreslår skall gälla för änkor beviljats änkepension före årsom som

1990, skall komma i åtnjutande änkegarantipension med den ut-av
formning redovisats i avsnitt 11.9.som

Däremot bör änkegarantipension, de skäl inteangettsav som ovan,
till kvinnor födda år 1945utges eller i de fall dessa beviljassenare

änkepension efter ikraftträdandet de föreslagna reglerna,av av oss
dvs. efter år 2000. Vi föreslår således änkepension nybeviljasatt som
efter år 2000 till kvinnor födda år 1945 ellerär skall be-som senare
räknas endast grundval den avlidne ATP-poäng intjä-av mannens
nade år 1989. Till dennat.o.m. pension skall läggas tilläggett om
90 % basbelopp kompensation för förstaett det basbeloppetsav som
inkomster. På isätt dag bör gälla detta tillägg skallsamma attsom

med motsvarande andelutges 30-delar i form tilläggs-utgessom av
pension.

Vidare bör ställning till det föreslagna föränd-tas utöverom ovan
ring beträffande beräkningen änkepension till kvinnor årföddaav
1945 eller kan komma sådannybeviljas pension efterattsenare som
år 2000 bör föreslås någon förändring beträffande möjligheten att
uppbära änkepension efter fyllda 65 år eller dessförinnan under för-
utsättning de börjat uppbära ålderspension.att Som angettsegen
inledningsvis i detta avsnitt föreslår vi inte någon begränsning i för-
hållande till nuvarande regler för änkor födda år 1945 eller därefter

beviljats änkepension före år 1990. Det nedan fördasom resonemang-
således enbart änkor i åldersgruppdennaet beviljats änke-avser som

pension efter 1989 eller kommer nybeviljas änkepensionattsom
framöver.

Enligt övergångsbestämmelsema skall änkans tilläggspension i
form ålderspension helt samordnas frånmed änkepension tilläggs-av
pensioneringen beräknad enligt den s.k. 1989-årsregeln. Det kan med
hänsyn till denna samordningsregels utformning förutsättas att en
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fortsatt utbetalning den överskjutande inkomstgrundade änkepen-av
sionen i dessa fall kommer tillfalla endast änkor har uttalatatt ettsom
behov ekonomiskt bidrag. Samma antaganden torde kunna görasav
såväl för beståndet änkor för de änkor kan komma nybe-attsom som
viljas änkepension efter år 2000. Med hänsyn härtill vi inte detanser
angeläget föreslå avskaffande möjligheten till uppbärandeatt ett av av
änkepension efter fyllda 65 år varken för beståndet elleränkor för de
änkor kan komma nybeviljas sådan förmån årefter 2000.attsom

Anknytningskrav för till oavkortad änkepension formrätt 90 V-i av
tillägg och änkegarantzpension

En kvinna född år 1945är eller och beviljas änkepen-som senare som
sion efter år 1989 har, framgått folkpensiontill i formrättsom ovan,

änkepension förhållandei till årdet antal den avlidneav som mannen
har tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggspension fram årt.o.m.
1989. Har vid denna tidpunkt tillgodoräknats pensionspoängmannen
för minst år,30 har änkan till oavkortad folkpension.rätt I fallannat

pension såmed andel den sålundautges beräknade änkepen-stor av
sionen förhållandet mellan årdet antal för vilkamotsom svarar pen-
sionspoäng har tillgodoräknats vid utgången år 1989 och talet 30.av
Någon motsvarande regel finns inte beträffande änkor beviljatssom
änkepension före 1990.

Vid ikraftträdandet de reformerade efterlevandepensionsreglemaav
år 1990 gällde emellertid regler beräkning folkpension bl.a. iom av
form änkepension väsentligt skiljer sig från nuvarande regler.av som
Således utbetalades folkpension till änka svenskt.ex. en som var
medborgare och bosatt i Sverige någon begränsning hur längeutan av
besättningen eller den avlidne tidigare varit bosatt.varat De reglervar

beräkning folkpension i förhållande till den avlidnes bosätt-om av
ningstid eller år med tillgodoräknade pensionspoäng för iATP 5 kap.
AFL gäller i dag trädde i årkraft först 1993. I samband härmedsom
infördes övergångsregleräven innebär änkepension medattsom som
stöd övergångsreglema inom efterlevandepensioneringen kommerav

beviljas efter denna tidpunkt skall beräknas tillämpningatt med av
bosättningsregeln eller den ATP-anknutna intjänanderegeln, dvs. i 30-
eller 40-delar.

De redovisade reglerna torde alltså innebära det vid beräk-nu att
ning folkpension för kvinna årfödd 1945 ellerärav en som senare
skall hänsyn till både den särskilda övergångsregelntas innebärsom

endast ATP-poäng år 1989att skall beaktas och till reglerna i 5t.o.m.
kap. AFL beräkning folkpension förhållandei årtill antal medom av
bosättning eller årantal med ATP-poäng. Vid beräkning enligt 5en
kap. AFL torde hänsyn till framtida bosättningstidäven ochtas antag-

ATP-poäng förutsättningarna sådanaför beräkningar ärna om upp-
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fyllda. En tillämpning reglerna på fårangivet till följdsättav attnu
oavkortad folkpension bortsett från eventuell IS-delsberäkningen
beroende ålderänkans alltid den åravlidne redan 1989utges om
kunnat tillgodoräknas år30 med ATP-poäng. I fall kan be-annat en
räkning folkpensionen enligt 5 kap. AFL komma påverkaav att stor-
leken på den folkpension skall till änkan.utgessom

Såsom framhållits i det föregående tanken bakom den dis-var nu
kuterade Övergångsregeln änkan, det gällernär till folkpen-att rätten
sion, skulle kompenseras för det första basbeloppet inkomster i sam-

utsträckning det gäller inkomsternär för vilka tilläggspensionma som
tillgodoräknats. Vid regelns tillkomst till folkpensionrätten obe-var
gränsad för svenska medborgare bosatta i riket. Rätten tillsom var

å folkpension således inte enligt nuvarande bestämmelser i 5var som
l kap. AFL beräknad i förhållande till den avlidnes bosättningstid i
l Sverige eller Ävenantal med intjänade ATP-poäng. deom nuva-

rande reglerna 30- och 40-delsberäkning enligt gällandeom över-
gångsbestämmelser skall tillämpas beträffande beräkning folkpen-av
sion i form änkepension beviljas med stöd övergångsreg-av som av
lema till reformen på efterlevandepensionsområdet, bör detta enligt
vår uppfattning inte gälla det gällernär beräkning kompensationenav
för första basbeloppet inkomster och änkegarantipension för kvinnor

födda år 1945är eller och beviljats änkepensionsom eftersenare som
år 1989 eller kommer beviljas änkepension framdeles. Dessaattsom
kvinnor bör enligt vår uppfattning kompenseras enbart i förhållande
till den avlidne intjänade ATP-poäng utgångenvid årmannens av
1989. Vi har bakgrund de oklarhetermot för närvarandeav som synes
råda i detta avseende funnit anledning föreslå klargörande iatt ett
lagtext innebär de förmåner i form 90 %-tilläggatt och änke-som av
garantipension enligt våra förslag skall folkpensionsför-ersättasom
månen skall i 30-delar oavkortade förmånerutges med hänsyn tillav
den avlidne intjänade ATP-poäng år Någon1989.mannens t.o.m.
ytterligare avkortning med hänsyn till den avlidnes totala bosättnings-
eller intjänandetid för ATP skall alltså, enligt föreslår,vad vi inte
kunna göras.

De förslag till anpassning reglerna för efterlevandepensionen av
till reformerat ålderspensionssystemett vi lämnar skall, enligtsom
vad närmare utvecklas i kapitel 16, träda i kraft den år1 januarisom
2001. Detta bör gälla den diskuteradeäven bestämmelsen. Detnu
innebär bestämmelsen kommer tillämpasatt vid nybeviljandeatt av
änkepension efter denna tidpunkt. Bestämmelsen bör emellertid enligt
vår uppfattning tillämpas vid denäven omräkning skall vidgörassom
ikraftträdandet våra förslag änkepension formi folkpensionav av av
till 90 %-tillägg och änkegarantipension beståndetför änkor födda år
1945 eller senare beviljats änkepension under 1990-talet. Dettasom

såledeskan i vissa fall komma innebära viss höjning denatt en av

SOU16 1998:120
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pensionen. Däremot kan det aldrig innebär 90 %-att summan av
tillägget och änkegarantipensionen denna anledning blir lägre änav
den folkpension före ikraftträdandet.utgettssom

föreslårVi således kvinnor, födda år 1945 elleräratt som senare
och beviljats änkepension årefter 1989 eller kommer attsom som

sådanbeviljas pension framöver, skall vid beräkningen änkepen-av
sion berättigade till så andel oavkortat 90 %-tillägg och istorvara av
förekommande fall änkegarantipension årdet antalmotsom svarar
med ATP-poäng tillgodoräknats den avlidne utgång-vidsom mannen

år 1989.aven

till bostadstilläggRätt till änkor födda ellerår 1945 senare

Änkor uppbär änkepension övergångsbestämmelsemaenligt harsom
enligt nuvarande regler, efterlevande uppbärsättsamma som som
omställningspension och särskild efterlevandepension, under vissa
förutsättningar till bostadstillägg tillrätt pensionärer BTP. Rätten

sådanttill bostadstillägg bl.a. beroende på års-storlekenär änkansav
inkomst. Bestämmelsen innebär änkor låghar endast inkomstatt som
i form förvärvsinkomst eller änkepension i form tilläggs-t.ex.av av
pension, det grundskyddutöver reglerna folkpension ochsom om
särskilt grundavdrag innebär, sådanthar till bostadstillägg.även rätt

Som vi våraredovisat i allmänna överväganden och vi ävensom
föreslagit i avsnitt l0.3.4 efterlevande med tillrättattanser om-
ställningspension eller särskild efterlevandepension inte vid sidan
härav skall berättigade till bostadstillägg till pensionärerävenvara
BTP. Vi både efterlevandepensionen och bostadstilläggetattanser
kan ha och syfte,sägas nämligen bidra till för denett attsamma en
efterlevande ökad merkostnad för boendet vid den andra makens eller

frånfälle.därmed likställds Samma synpunkt torde kunna anföras för
de situationer där det kan bli aktuellt vid sidan änkepensionatt av
utbetala sådant bostadstillägg.även Emellertid har vi inte ansett oss
ha mandat föreslå några förändringar kan leda till sänkningaratt som
för beståndet inteoch heller för kvinnor årfödda 1944 eller tidigare

framdeles kan komma frågai för änkepension se avsnitt 11.9.som
Däremot det enligt vårt förmenande bådeär lämpligt och möjligt att
föreslå borttagande till bostadstillägg för kvinnorrättenett ärav som
födda år 1945 eller och årvid ikraftträdandet 2001 ännusenare som
inte beviljats änkepension. sådanI dessa fall skulle förändring inteen
påverka löpande förmån. Några nettosänkningar tröskelef-elleren
fekter årsskifte skulle uppstå påöver därför inteett sättsamma som
hade blivit fallet med årredan före 2001 beviljad och utbetaladen
fömiån.

Dessutom torde flertalet denna kategori kvinnor ha inkomsterav av
sådan omfattning, dvs. överstigande år,90 000 kr intede ärattca per
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berättigade till bostadstillägg den anledningen. Ett borttagandeav av
till bostadstilläggrätten för dessa kvinnor såledesskulle inte få annat

marginell betydelse.än
I nuvarande regler inkomstprövningenär änkepensionen frånav

folkpensioneringen kopplad till reglerna bostadstillägg. Ett bortta-om
gande möjligheten beviljas bostadstillägg för änkoratt nybe-av som
viljas änkepension efter år 2000 kommer således kunna påverkaatt
bestämmelserna inkomstprövning änkepensionen. Somom av ovan

har regeringen den 18 decemberangetts 1997 lämnat i uppdrag till en
särskild utredare göraatt översyn för inkomstprövningsystemeten av

bostadstillägg till pensionärer Dir. 1997:150.av Enligt direkti-m.m.
skall utredarens förslag till de förslagven beträffandeanpassatvara

änkepensioneringen vi föreslår. I den mån borttagandesom ett av
möjligheten för vissa änkor jämte änkepensionen uppbära bostads-att
tillägg föranleder förändringar i nuvarande bestämmelser in-om
komstprövning änkepensionen får det således frågaav anses vara en
för denna utredning lösa.att

Vi föreslår därför kvinnor födda åratt 1945är eller däreftersom
och efter år 2000 nybeviljas änkepension inte skallsom berätti-vara
gade till bostadstillägg till pensionärer.

Sammanfattning

Vi föreslår således änkepension, beviljasatt efter år 2000 tillsom
kvinnor födda 1945 eller skall beräknas utifrån den avlidnesenare,

intjänade ATP-poäng år 1989mannens därtillt.o.m. kopplatsamt ett
tillägg inkomstprövat Även90 % basbelopp. detta tilläggettom av- -
skall 30-delsberäknas med hänsyn till årantal med intjänademannens
ATP-poäng 1989. Någont.o.m. änkegarantipension skall inte ut-
betalas till dessa kvinnor och de skall inte berättigade till bo-vara
stadstillägg. För de änkor tillhör denna ålderskategori ochsom som
beviljats änkepension efter år 1989 skall, änkepension frånutöver
ATP och 90 %-tillägg, i förekommande fall kunna änkega-utges en
rantipension beräknas enligt regler änkegarantipen-som samma som
sion för äldre kvinnor 30-delsberäknas med hänsyn tillmen som man-

årantal med intjänade ATP-poäng årnens 1989. I övrigt före-t.o.m.
slås inga förändringar för beståndet förhållandei till nuvarande regler,

ocksåän änkor iannat berörd ålderskategoriatt nybeviljatsnu som
änkepension årföre 1990 fåskall sin folkpension utbytt 90 %-mot
tillägg och änkegarantipension.



Äånkepensioneringen 1998:120484 SOU

årlig11.15 Indexering änkepensionav

Vårt änkepension 90 %-förslag: Tilläggspension i form samtav
årsskiftettillägget fr.0.m. med inkomstin-skall 2001/2002 räknas om

procentuella förändring 1,6dexets reducerad med normen
följsamhetsindexering.

förhållan-Garantipension till årligen iänkepension skall räknas om
de till prisbasbeloppets förändring

årligaEnligt nuvarande regler räknas den änkepension tillutgessom
förhållandeänkor i till förändringen prisläget. Dettai det allmännaom

bådesker folk- och tilläggspension i form änkepensionattgenom av
såsomstorleksmässigt andel det föruttryckta utgörande vissär en av

året fastställda basbeloppet.
Inkomstpension skall i ålderspensionssystemetdet reformerade

följsarnhetsindexeras. skallDetta innebär inkomstpensionenatt vara
kopplad till förändringen i index inkomstindex skall speglaett som- -
utvecklingen genomsnittsinkomsten för samtliga försäkrade. In-av
komstpensionen skall emellertid inte hela denna för-räknas medom
ändring med förändringen minskad med den uppräkningutan som
redan tillgodoräknatshar i delningstalet. innebördenDen närmare av
följsamhetsindexering jämförd prisindexering har beskri-med dagens
vits i avsnitt 8.5.2.

långUnder övergångsperiod emellertid utbetalningarnakommeren
ålderspensionssystemetinom huvudsakligen pensioner intjä-att avse

ålderspen-nade och beräknade enligt nuvarande regelsystem. För att
sionssystemet skall övergångsperi-stabilitet redan understörreges en

också utgåendeoden skall ålderspensioner enligtberäknade reglerna
för ATP knytas till den allmänna inkomstutveckligen. Detta skall ske

ålderspensioninkomstgrundad enligt reglerna förberäknadattgenom
ATP skall följsamhetsindexeras på inkomstpensioner.sättsamma som

Vi har i avsnitt 8.5.2 föreslagit årlig omställ-inkomstgrundadatt
ningspension, särskild efterlevandepension skalloch barnpension
följsamhetsindexeras årsskiftetfr.0.m. 2001/2002. Eftersom ATP-

ålderspensionbaserad skall följsamhetsindexeras sättsamma som
inkomstpension bör vår också ienligt uppfattning tilläggspension
form våraänkepension utbetalas efter ikraftträdandet för-av som av
slag räknas tilläggspension i form änke-Medsätt.om samma av

bådepension tilläggspension grundval denberäknadavses av av-
lidnes pensionspoäng för och föreslagna tilläggetATP det av omoss
90 % prisbasbeloppet i pensionsrättshän-kompensationutgörav som

förseende det första basbeloppets inkomster.
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Vi föreslår således tilläggspension i form änkepension fr.0.m.att av
årsskiftet 2001/2002 räknas med hänsyn till förändringarna i in-om
komstindex reducerat med 1,6.normen

Vi har beträffande det underlag skall ligga till grund för be-som
räkningen inkomstgrundad omställningspension, särskild efterle-av
vandepension och barnpension föreslagit pensionsbehållningenatt
skall följ samhetsindexeras fr.0.m. årsskiftet efter år dådet den avlidne
fyller år65 fram till ingången dödsfallsåret. Inom ATP-systemetav

såvälkommer innestående ATP-rätt utgående pension attsom vara
prisindexerad fram årsskiftettill efter år dådet den försäkrade uppnått
65 års ålder. Fr.0.m. årsskiftedet den pensionsberättigade fyllersom

år66 skall den innestående pensionsrätten räknas såväloch dennaom
utgående årlig pension skall följsamhetsindexeras.som Detta innebär

alltså den ATP-rätt skall liggaatt till förgrund beräkningensom av
änkepension kommer följsamhetsindexerad fr.0.m. årsskiftetatt vara

årdet den avlidne fyllde 66 år.
Garantipension till änkepension skall garanti-sättsamma som

pension till ornställningspension och särskild efterlevandepension
beräknas grundval prisbasbeloppet. Vi har i avsnitt 10.3.5 redo-av
visat våra överväganden i vilken utsträckning den årliga garanti-om
pensionen skall till de förändringar under den tidanpassas som som
pensionen sker i det allmänna prislägetutges och i realinkomsterna.
En följsamhetsindexering den årliga garantipensionen skulle åav ena
sidan innebära sammanlagd pensionett tilläggspension ochen ga-
rantipension skulle kunna fastställas varefter årligendenna följsam-

Åhetsindexeras. andra sidan skulle sådan indexering kunna ledaen
till den sammanlagda pensionenatt skulle kunna bli olika för två per-

med identiska inkomst- och försäkringsförhållanden beroendesoner
makarna har avlidit olika år.att

Vi har inte funnit skäl beträffande garantipensionen tillatt omställ-
ningspension och särskild efterlevandepension räkna garantipen-upp
sionsnivåema eller de föreslagna avtrappningsintervallen med ett
index standardutvecklingen.mäter Detsamma gäller enligt vårsom
uppfattning såvitt garantipension till änkepension.avser

Vi föreslår därför, framgått våra förslag tidigare,som attav garan-
tipensionsnivån 2,04 prisbasbelopp och avtrappningsintervallet 1,49
prisbasbelopp skall anknytas till det för årvarje gällande prisbasbe-
loppet. Detta kommer på detsätt gäller garantipensionnärsamma som
till omställningspension och särskild efterlevandepension innebäraatt

den inkomstrelateradeatt änkepensionen och garantipensionen kom-
utvecklas olikaatt ochsätt det därför varje år måstemer att göras

prövning och i vad mån kvinnaen har beviljats änke-av om en som
pension fortfarande har till sådanrätt garantipension såoch i fall med
vilket belopp garantipension skall för det aktuella året.utges
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12 Samordning efterlevandepensionav

med andra förmåner, m.m.

12.1 Inledning

Storleken inkomstgrundad efterlevandepension kommer enligt våra
förslag beroendeatt den avlidnes intjänade pensionsrättvara i detav
reformerade ålderspensionssystemet. Garantipension till efterlevan-
depension kommer i sin beroende bådetur att hur denvara storav
inkomstgmndade efterlevandepensionen och denär avlidnes till-av
godoräknade försäkringstid för garantipension. Detta skulle kunna
beskrivas samordning mellan olika formersom pension.en I dettaav
kapitel skall beröras den samordning sker mellan efterlevande-som
pensioner och andra förmåner och kan innebära antingensom att
storleken på efterlevandepensionsförmånen eller den andra förmånen
påverkas. I avsnitt 12.2 beskrivs det sistnämnda fallet, dvs. storle-att
ken på den andra förmånen påverkas. Den förmån ärsom avses ar-
betsskadeförsäkringens efterlevandefönnåner och vi lämnar i nämnda
avsnitt förslag till hur beräkningen dessa förmåner skall samordnasav
med de förslag vi lämnar inom för den allmännasom efterle-ramen
vandepensioneringen. I avsnitt 12.3 beskrivs det förstnämnda fallet,
nämligen efterlevandepensionensatt storlek påverkas av en annan
förmån. I avsnittet redovisar våravi överväganden och förslag till hur
samordningen mellan yrkesskadelivränta och efterlevandepension
skall ske i efterlevandepensionssystem.ett anpassat

Avsnitt 12.4 behandlar frågan hur beräkningen garantipen-om av
sion till omställningspension, särskild efterlevandepension och änke-
pension skall påverkas den avlidne varit försäkradatt iav ett annat
EU/EES-land, varför den efterlevande berättigadär till efterlevande-
pension från detäven landet. I avsnitt 12.5 berör frågan hur efterle-
vandepensionens storlek skall påverkas den efterlevande underattav
viss tid föremål förär vård i anstalt påeller får vård påsättannat sta-

eller kommunstens bekostnad. Vi lärrmar förslagen innebär attsom
garantipension till efterlevandepension skall reduceras då den avlidne
under viss tid intagenär i kriminalvårdsanstalt m.m.

I avsnitt 12.6 redogör slutligen bl.a. för ytterligare bestämmelser
innebär storleken på efterlevandepensionenattsom kan få betydelse
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för storleken förmån, ålderspension.i detta fallet De be-en annan
stämmelser de s.k. överledandereglema i kap. 6är 2 § la-som avses

1998:702 garantipension övergångsregler-punkten 6 isamtgen om
till lagen 1992:1277 ändring i lagen allmän försäkring.na om om

Våra förslag innebär dessa regler avskaffas för framtiden.att

12.2 Arbetsskadeförsäkringens efterlevandeför-

måner

12.2.1 Inledning

Det nuvarande efterlevandeskyddet inom arbetsskadeförsäkringen har
i huvudsak syfte motsvarande förmåner inom den allmän-samma som

pensioneringen, nämligen lämna ekonomiskt till efterle-stödattna
vande efter dödsfall närstående. Efterlevandefönnånernaett av en
inom arbetsskadeförsäkringen också utformade enligt prin-är samma
ciper gäller för motsvarande efterlevandepensioner och förutsätt-som
ningarna för till efterlevandeförrnånerrätten har inom arbetsskadeför-
säkringen i utformats efter från vad gäller inom denmönsterstort som
allmänna pensioneringen. förhållandenDessa gällde före deäven
lagändringar inom både efterlevandepensioneringen och arbetsskade-
försäkringen trädde i kraft den januari1 1990. Den anknyt-närasom
ningen tvåmellan de försäkringssystemens efterlevandefömiåner har
vidare kommit till uttryck reglerna inbördes samordninggenom om
dem emellan.

vårtI uppdrag harmoniera reglerna efterlevandepension tillatt om
det reformerade ålderspensionssystemet får med hänsyn till det nära
samband sålunda finns emellan ingå görasystemensom attanses en

reglernaöversyn förmåneräven till efterlevande inom arbets-av om
skadeförsäkringen och vid denna de föränd-översynatt överväga om
ringar föreslårvi för efterlevandepensioneringens del fåskallsom
genomslag efterlevandeförmånernaäven i arbetsskadeförsäkrin gen.

12.2.2 Nuvarande regler

Lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF trädde i kraft denom
1 juli 1977, samtidigt lagen 1954:243 yrkesskadeförsälcringsom om

ÄldreYFL upphörde gälla. bestämmelser gäller dock fortfarandeatt
frågai skada har inträffat före ikraftträdandet.om som

Arbetsskadeskyddet i LAF omfattar alla förvärvsarbetande, dvs.
förutom arbetstagare uppdragstagareäven och egenföretagare. Försäk-
ringen omfattar dessutom studerande i månden utbildningen för-är
enad med särskild risk för arbetsskada.
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Om försäkrad har avlidit till följd arbetsskada, kan enligten av en
LAF livränta betalas till hans efterlevande barn och make eller där-
med likställd. Livränta betalas i form barnlivränta till efterlevandeav
barn och i form omställningslivränta och särskild efterlevandeliv-av

till efterlevande Ävenränta make eller dänned likställd. änkelivränta
kan enligt Övergångsbestämmelser betalas till änka eller med änkaut
likställd kvinna.

Förutsättningarna för till efterlevandelivräntarätt följer i huvudsak
de villkor uppställs beträffande tillrätten motsvarandesom efterle-
vandepension.

En skillnad i detta avseende emellertidär frånskildävenatt en
kvinna årföddär 1944 eller tidigare kan bli berättigad tillsom änke-
livränta enligt LAF i dess lydelse före den januaril 1990 den föreom
detta maken vid sin död skyldig betala lagstadgat periodisktattvar ett
underhållsbidrag till henne och detta äktenskapsskillnadennäroavsett

Dettaägt gäller arbetsskadanäven upptäckts ellerrum. upptäcks,om
dvs. den visandedagens.k. inträffar, efter år 1989. Dessutomom kan
kvinnor födda år 1944 eller tidigare beviljas änkelivränta näroavsett-
visandedagen inträffat enligt äldre, mindre reglerstränga än motsva--
rande bestämmelser för till änkepension;rätt nämligen förutom i de
fall kvinnan gift med den avlidne den 31 december 1989var mannen

dåeller stadigvarande sammanbodde med hon tidigareen person som
varit gift med eller hade barn tillsammans med eller hade haft barn
tillsammans med även kvinnan vid tidpunkt väntadesenastom samma
barn tillsammans med eller då hade levt tillsammans med denmannen
sedermera avlidne sedan avsevärd tid under äktenskapsliknande för-
hållanden.

För alla kvinnor gäller, kvinnan född,när äldreoavsett är regler om
änkelivränta visandedagen inträffat före den 1 januari 1990 ochom
detta dödsfallet inträffar.näroavsett

Omställningslivränta eller särskild efterlevandelivränta beviljas för
kvinnor födda år 1945 eller visandedagen efter den 31ärsenare om
december 1989 för kvinnoräven födda år 1944samt eller tidigare som
inte uppfyller förutsättningarna för till änkelivränta.rätt

Änkelivräntan kan liksom änkepension utbetalas efter detäven att
den efterlevande kvinnan fyllt 65 år, medan däremot omställningsliv-

och särskild efterlevandelivräntaränta framendast till dess denutges
efterlevande fyller 65 år

.Efterlevandelivräntan utformad på såär den skallsätt att motsvara
viss den avlidnes årsinkomst.procent Livränteunderlagetav utgörs av
den avlidnes beräknade sjukpenninggrundande inkomst.

Utbetalas såväl efterlevandepension efterlevandelivränta eftersom
avliden samordnas förmånema med varandra såen person, sätt att

livräntan betalas endast i den mån denut överstiger pensionen, under
förutsättning båda förrnånema täckeratt inkomstförlust. Tillsamma
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följd olika dagaratt avgörande förär vilken förmånav skall be-som
viljas den efterlevande visandedagen för skadan såvitt gäller livränta
och tidpunkten för dödsfallet vad efterlevandepension kanavser om-
ställningslivränta komma samordnas med änkepensionatt i de situa-
tioner där skadedagen och dödsfallet inträffar efter år 1989 och den
efterlevande kvinnaär född år 1945 eller vid utgångenen senare som

år 1989 uppfyllde förutsättningarna för tillav änkepensionrätt enligt
övergångsbestämmelsema Äventill ändringarna i 8 kap. AFL. det

förhållandet kan inträffa,motsatta dvs. änkelivränta och omställ-att
ningspension utbetalas samtidigt. Detta kan inträffa för efterlevande
kvinnor födda år 1944 eller tidigare visandedagen och tidpunktenom
för dödsfallet inträffar årefter 1989 under förutsättning kvinnanatt
den 31 december 1989 levt tillsammans med den avlidne mannen
sedan avsevärd tid däremot inte uppfyllde förutsättningarna förmen

till änkepensionrätt på grund dåhon varken gift medatt ellerav var
hade eller hade haft barn tillsammans med den avlidne mannen.

Efter det den efterlevande fylltatt 65 år varken omställnings-utges
livränta eller särskild efterlevandelivränta, varför någon samordning
då inte kan aktualiseras.

Samordning mellan efterlevandelivränta och efterlevandepension
efter det den efterlevande fyllt åratt 65 kan emellertid bli aktuell i de
situationer där änkelivränta betalas enligt bestämmelserut gälldesom
före år 1990 dvs. visandedagen före den januariär 1 1990 ellerom

denna dag efter årär 1989 den efterlevandeom kvinnaärmen en som
född årär 1944 eller tidigare. I dessa sammanhang skall livräntan

samordnas med pension enligt AFL. Dessa bestämmelser innebär att
änkelivräntan endast i den mån denutges efterlevande inte har tillrätt
änkepension från tilläggspensioneringen och folkpension i form av
ålderspension tillsammans uppgår till 65 % tidigare beräknadsom av
livränta. Vid denna samordning skall enligt övergångsbestämmelsema
till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381 allmän för-om om
säkring hänsyn till tilläggspensionentas i form änkepensionav som
den beräknas före det samordning sker mellan änkepensionen och
kvinnans inkomstrelaterade ålderspension, Om änkan har förtidaegen
eller uppskjutet ålderspensionen,uttag skall enligt LAF samord-av
ningen göras hel ålderspension hade börjat betalas årsvid 65som om
ålder.

I de fall änkelivränta och omställningspension samtidigtutges sam-
ordnas förrnånema med varandra fullt så änkelivräntan utbetalasut att
endast i den mån den överstiger omställningspensionen. När väl rätten
till omställningspension upphört, utbetalas änkelivräntan fullt tillut
dess änkan fyller 65 år, då samordning skall ske mellan änkeliv-en

och ålderspensionräntan änkans från folkpensioneringen och änke-
frånpension tilläggspensioneringen sådan utges.om
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Även efterlevande föräldrar till barn avlidit till följdsom av en
arbetsskada kan enligt äldre bestämmelser i LAF tillerkännas livränta
under förutsättning livränta krävs för föräldernatt grund attav
denne till följd dödsfallet går miste behövligt underhåll. Enligtav om
äldre bestämmelser har barnäven till den efterlevande maken, s.k.
styvbam, till livränta efterrätt den avlidne, bamet stod under denom
efterlevande makens vårdnad vid tiden för dödsfallet. För tillrättatt
livränta i dessa sistnämnda fall huvudöver skall kunna uppståtaget
förutsätts visandedagen inträtt årföre 1990.att

En utförlig redovisning gällande regler inom arbetsskade-mer av
försäkringen har vi lämnat i avsnitt 2.6.

Några12.2.3 statistiska uppgifter

I 1998 fanns det sammanlagt 3 483 livräntetagare föremars samord-
ning och 2 427 livräntetagare efter det reglerna för samordningatt
mellan efterlevandelivräntor och efterlevandepension ål-och även
derspension beträffande änkelivräntan tillämpats. Det övervägande
antalet livräntetagare uppbar änkelivränta enligt äldre bestämmelser i
LAF. Beloppen för dessa livräntor uppgick till milj.17 kr föreca
samordningen endast 6 milj. kr efter det samordningsreg-men attca
lerna tillämpats.

12.2.4 Anpassning arbetsskadeförsäkringens bestämmelserav
efterlevandelivränta till efterlevande-om ett anpassat

pensionssystem

Vårt förslag: Reglerna efterlevandeförmåner inom arbetsskade-om
försäkringen skall till de förändringar föreslagits beträf-anpassas som
fande motsvarande förmåner inom efterlevandepensioneringen såvitt

förutsättningarna för till efterlevandelivränta.rätt En efterle-avser
vande skall således ha till omställningslivräntarätt under måna-tolv
der räknat från dödsfallet, den efterlevande vid dödsfallet stadig-om
varande sammanbodde med barn år,under 18 stod vårdnadundersom

makarna eller endera dem, eller oavbrutet hade sammanbottav av
med maken under tid minst årfem fram till tidpunkten för döds-en av
fallet. Därutöver skall efterlevande med hemmavarande barn underen

år18 ha tillrätt omställningslivränta för förlängd tid under ytterligare
månadertolv efter det den inledande omställningsperioden gåttatt till

ända, dock längst till dess det hemmavarande barnet år.fyllt 18 En
efterlevande skall emellertid alltid ha till omställningslivränta sårätt
länge den efterlevande vårdnadenhar och stadigvarandeom samman-
bor med barn under åtta år, vid dödsfallet stadigvarande vistadessom
i makamas hem.
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Särskild efterlevandelivränta skall till efterlevande vidutges som
tidpunkten för dödsfallet uppnått års ålder55 enligt i övrigt samma
förutsättningar gäller enligt dagens bestämmelser.som

Dessa ändrade bestämmelser för till efterlevandelivräntarätt i form
omställningslivränta respektive särskild efterlevandelivränta skallav

gälla i de fall visandedagenäven inträffat före år 2001 såvida döds-
fallet inträffar därefter, under förutsättning den efterlevande samti-att
digt berättigad tillär reformerad efterlevandepension i form av om-
ställningspension Äreller särskild efterlevandepension. den efterle-
vande däremot berättigad till änkepension enligt Övergångsbestäm-
melser till AFL skall nuvarande regler beträffande visandedagens
betydelse för livräntan alltjämt gälla.

Idag reglerna i LAFär efterlevandelivränta starkt knutna tillom mot-
svarande regler efterlevandepension i AFL. Lagtekniskt har dettaom
lösts det i respektive paragraf iatt LAF beträffande tillgenom rätten
de olika livräntoma hänvisas till den bestämmelse i AFL inne-som
håller förutsättningarna för tillrätt motsvarande efterlevandepension.
Detta förhållande rådde före reforrneringenäven på efterlevandepen-
sionsområdet i slutet l980-talet. Som vi konstaterat har viav ovan

det ligga inom för vårtansett uppdrag även göra översynattramen en
och föreslå sådana förändringar reglerna förmåner till efterle-av om
vande i arbetsskadeförsäkringen kan föranledas de förändring-som av

vi föreslår för efterlevandepensioneringens del. dettaIar som sam-
manhang har ställt frågan den koppling finns i dagoss om som
mellan pensionsförmånema i AFL och motsvarande regler efterle-om
vandelivräntor i LAF skall gälla fortsättningsvis.även Detta skulle i
så fall leda till de förändringar vi föreslåratt beträffande bl.a.som
förutsättningarna för till efterlevandepensionrätt kommer fåatt ge-
nomslag också motsvarande förmåner inom arbetsskadeförsäkring-
en.

De sistnämnda reglerna tidigareär, uppbyggda eftersagts,som
mönster motsvarande bestämmelser på den allmänna pensionering-av

område. Båda fönnånsslagen har i huvudsak ochens syfte,ett samma
nämligen bistå efterlevande medatt ekonomiskt stöd under vissen en
tid efter det make eller därmed likställdatt eller förälder har avli-en
dit. Samma skäl talar för förändring efterlevandepensione-som en
ringens område kan därför anföras till stöd för genomföra föränd-att
ringar med liknande inriktning beträffandeäven arbetsskadeförsäk-
ringens efterlevandeförmåner. Sådana förändringar dessutom enligtär
vårt förmenande både naturliga och ofrånkomliga, också bak-mot
grund de regler finns samordning förrnånemamellan frånav som om

bådade Någon anledningsystemen. föreslå avskaffande elleratt ett
förändring dessa samordningsregler föreligger inte. fårDet alltjämtav

rimligt begränsa utbetalningenatt efterlevandelivräntaanses i deav
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fall den efterlevande samtidigt uppbär efterlevandepension efter den
avlidne.

Vi alltså för efterlevandefönnånerreglerna inom arbets-attanser
skadeförsälçringen bör föreslårtill de förändringar vianpassas som
beträffande motsvarande bestämmelser inom efterlevandepensione-

såvittringen till de olika förmånsslagen.rättenavser
Beträffande bamlivränta innebär förändraddetta inte änannat en

laghänvisning. föreslårI sak framgår någravi, kapitel intesom av
förändringar beträffande till barnpension.rätten

frågaInte heller i övergångsvis föreslårtill änkepensionrättenom
några i förhållandevi till någrai dag förändrade regler, varför änd-

påkalladeringar inte heller såvitt änkelivräntagäller tillär rätten en-
ligt LAF.

förändringar föreslårDe beträffande till omställ-rättensom
ningspension framför på sådanallt sikte vilken tidsperiodundertar en
pension skall kunna utbetalas med hänsyn förekomstentill rninder-av
åriga barn efterlevandeden vårdnaden sålundahar Det skallsom om.

fortsättningsvis möjligt för efterlevande make, eller där-även vara en
likställd, uppnåttmed inte har års ålder65 varitoch antingensom som

gift eller sammanboende med ården avlidne i minst fem före döds-
fallet eller detta inträffade sammanbodde med barn undernärsom en

ålder,viss angiven uppbära omställningspension. De förändringaratt
föreslårvi i detta avseende vad gäller efterlevandepensioneringensom

de tidsperioder under vilka inledande förlängd omställ-ochavser
ningspension skall kunna utbetalas. inledandeHär har vi ansett att en
omställningsperiod månader i allra flesta fall, och i alldeom sex syn-
nerhet den efterlevande har vårdnaden tonårsbam, alltförärom om en
kort omställningsperiod. framgårTill följd föreslårhärav vi, avsom
kapitel 10, inledandeden omställningsperioden skall förlängas tillatt

år generellt och möjlighet omställningspensionuppbära skallett att att
finnas för dem har århemmavarande barn under ytterli-under 18som

år efter de första månaderna. föreslårtolv vi möj-Däremotett attgare
ligheten uppbära förlängd tillomställningspension begränsas framatt
dess det hemmavarande år.barnet åttafylleryngsta

Såvitt gäller den särskilda föreslårefterlevandepensionen vi inga
andra förändringar beträffande förmåntill dennadennarätten än att
skall kunna endast till efterlevande dödsfallet fylltvid harutges som

år.55
Dessa föreslagna förändringar beträffande till omställningspen-rätt

sion och särskild efterlevandepension bör redovisatsde skälav som
få genomslag på efterlevandelivräntoma. föreslårVi därförävenovan

efterlevande skall ha till omställningslivränta tolvunderatt rätten
månader frånräknat dödsfallet, den vid dödsfalletefterlevandeom
stadigvarande sammanbodde med barn år, underunder 18 stodsom
vårdnad makarna eller endera dem, eller hadeoavbrutetav av sam-
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manbott med maken under tid minst fem år fram till tidpunktenen av
för dödsfallet. Därutöver skall efterlevande med hemmavarandeen
barn under år18 ha tillrätt omställningslivränta under ytterligare tolv
månader efter det den inledandeatt omställningsperioden gått till
ända, dock längst till dess det hemmavarande barnet fyllt år.18 En
efterlevande skall emellertid alltid ha till omställningslivräntarätt så
länge den efterlevande har vårdnaden och stadigvarandeom samman-
bor med barn åttaunder år, vid dödsfallet stadigvarande vistadessom
i makamas hem.

Inom arbetsskadeförsäkringens efterlevandeförrnåner finns enligt
nuvarande regler möjlighet för frånskildäven kvinna under vissaatt
förutsättningar uppbära änkelivränta, antingen till följd visan-attav
dedagen för arbetsskadan inträffat före den januari1 1990 eller att
visandedagen är kvinnan född år 1944är ellersenare tidigare.men
Även efterlevande föräldrar till barn avlidit till följd arbets-som av en
skada kan enligt äldre bestämmelser i LAF tillerkännas livränta under
förutsättning livränta krävs för föräldernatt till följd denneattav
grund dödsfallet går miste behövligtav underhåll. Enligt äldreom
bestämmelser har barnäven till den efterlevande maken, s.k. styvbam,

till livräntarätt efter den avlidne, barnet stod under den efterle-om
vande makens vårdnad vid tiden för dödsfallet se angåendenärmare
dessa bestämmelser i avsnitt 2.6. Dessa äldre bestämmelser, som
alltså kan aktualiseras till följd de gällande Övergångsbestäm-av nu
melsema, påverkas inte de föreslagna förändringarna angå-av av oss
ende efterlevandepensioneringen. Någon anledning för föreslåattoss
förändringar beträffande dessa delar föreli därför inte.gger

I dag kan änkelivränta och omställningspension eller omställnings-
livränta och änkepension utbetalas samtidigt. Detta har sin grund i att
efterlevandelivränta beviljas enligt de bestämmelser gällde vidsom
tillfället för den arbetsskada lett till dödsfallet medan ef-som senare
terlevandepensionen beviljas utifrån de regler gällde vid tid-som
punkten för dödsfallet. Efter drabbats arbetsska-en person som av en
da år 1988 och årt.ex 1995 avlider till följd denna skadasom av
kommer således efterlevandelivräntaatt utges enligt LAF med till-
lämpning äldre regler efterlevandepensionav enligt AFL imen reg-
lernas lydelse årefter 1989.

Ett bibehållande denna skillnad beträffande vilken tidpunktav som
skall avgörande för vilken förmånvara skalltyp kommerutgesav som

kunna leda tillatt äldre regleratt efterlevandelivränta i formom av
bl.a. änkelivränta och omställningslivränta tillämpas samtidigt som
omställningspension efter de reglerutges träder i årkraft 2001.som
Följande situationer skulle kunna inträffa.

Om visandedagen föreär 1990 medan dödsfallet inträffar först
efter år 2000 kan änkelivränta komma utbetalas till efterlevandeatt
kvinnor dessanär föddaoavsett är samtidigt antingen änkepen-som
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sion eller omställningspension från den allmänna pensionering-utges
en.

däremotOm visandedagen inträffar årförst efter 1989 och döds-
fallet efter år 2000 kan den situationen inträffa omställningsliv-att

samtidigt med änkepension tillränta den efterlevande kvinnan.utges
Även det förhållandet kan inträffa, dvs. änkelivränta ochmotsatta att
omställningspension samtidigt. Vidare änkelivräntakan ochutges
änkepension respektive omställningslivränta och omställningspension
utbetalas samtidigt.

Slutligen kan den situationen såväläven uppkomma tidpunktenatt
för arbetsskadan tidpunkten för årdödsfallet inträffar efter 2000.som
Med bibehållande nuvarande regler skulle innebäradetta änke-av att
livränta samtidigt med antingen änkepension eller omställ-utges
ningspension eller omställningslivränta och antingen omställ-att
ningspension eller änkepension kommer utbetalas samtidigt.att

Sådana diskrepanser mellan efterlevandelivränta och efterlevande-
pension sålunda kan uppstå efter förändring förutsättning-som en av

för till efterlevandepensionrätt kan emellertid uppkomma redan iarna
dag. Som redovisats kan änkelivränta samtidigt medutgesovan om-
ställningspension omställningslivräntaäven tillsammans medsamt
änkepension. Dessa konsekvenser följd de förändradeär regleren av

tillkom i samband med den breda politiska uppgörelse träf-som som
fades årsvid 1988 reform. Med hänsyn till dessa skillnader mellanatt
de olika förmånerna, såvitt förutsättningarna för till efterle-rättavser
vandelivränta respektive efterlevandepension beträffande deävenmen
olika fönnånernas omfattning i tiden, godtogs föregåendevid det re-
formarbetet området har vi inte sådana omständigheteransett att

påverkaskall utformningen våra någonförslag i avgörandeav mer
Såledesriktning. kan det våramed förslag möjligtäven attvara er-

hålla änkelivränta omställningspension eller särskild efterle-trots att
vandepension från den allmänna pensioneringen och denutges även

situationen skulle kunna uppkomma, dvs. omställningsliv-motsatta att
och änkepensionränta samtidigt.utges

Däremot har fråganställt motsvarande diskrepans skalloss om
godtas i de fall den efterlevande berättigad till refomierad efterle-är
vandelivränta i form omställningslivränta eller särskild efterlevan-av
delivränta till följd arbetsskada inträffat under 1990-taletav en som

omställningspension eller särskild efterlevandepension enligt demen
föreslagna reglerna till följd dödsfall inträffar efterettav oss av som

ikraftträdandet dessa regler, årdvs. efter 2000. Om det fort-ävenav
sättningsvis skall visandedagens regler skall tillämpas förvara som
efterlevandelivräntan medan däremot dödsfallstidpunkten blir avgö-
rande för vilka efterlevandepensionsregler skall gälla kommersom
detta, till följd de åldersgränsemaändrade och ändringar beträf-av
fande efterlevandepensioneringens omfattning, få till följdatt att an-
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tingen efterlevandelivränta utbetalas motsvarande efterlevan-trots att
depension slutat ellerutges Dettatvärtom. har vi funnit mindre lämp-
ligt. Om förmån fråntyp bådadesamma utgesav exempel-systemen,
vis i form omställningslivränta och omställningspension,av bör de
också baserade på åldersgränservara och haävensamma ut-samma
sträckning i tiden. Detta talar enligt vårt fönnenande för deatt av oss
föreslagna förändringarna beträffande förutsättningarna för tillrätt
omställningspension och särskild efterlevandepension skall få genom-
slag även motsvarande livräntor skall till följdutgessom av en
arbetsskada inträffat under 1990-talet, dvs.som dödsfallstidpunk-att

blir avgörande förten vilka regler skall tillämpas beträffandesom
omställningslivräntans närmare utfornming. sådanEn förändring in-
nebär efterlevande fåratt sin omställningslivräntaen och sinäven
omställningspension baserad på de föreslagna reglernaav oss om
dödsfallet inträffar efter år 2000 och detta arbetsskadanoavsett om
inträffat dessförinnan efter år 1989. Enligt vårt förmenandemen
skulle sådan ordning skapa bättreen överensstämmelse med de sam-
ordningsregler alltjämt bör finnas kvar isom ett anpassat system.

Däremot har inte det ligga inomansett för vårt uppdragramen att
föreslå motsvarande ordning i de fallen nuvarande regler leder till att
änkelivränta skall vid sidanutges omställningspension ellerav om-
ställningslivränta vid sidan änkepension. Bestämmelserna iav om
vilka situationer och i vilken omfattning änkelivränta skall erhållas
tillkom efter omfattandeett utredningsarbete och under bred poli-en
tisk enighet i frågan. Av denna anledning har vi inte funnit det möjligt

föreslå ordningatt där dödsfallstidpunkten bliren avgörande för vilka
regler skall tillämpas på livräntan isom andra fall därän nuvarande
regler leder till reforrnerad livräntaatt i form omställningsliv-en av

ellerränta särskild efterlevandelivränta ändå skulle utbetalas vid sidan
motsvarande efterlevandepension dvs.av visandedagen efter årärom

1989 och den efterlevande inte kvinnaär född år 1944är elleren som
tidigare och år 1989 uppfyllde förutsättningarnasom för till änke-rätt
livränta.

Vi föreslår alltså de föreslagnaatt förändringarna be-av oss av
stämmelserna för till efterlevandelivräntarätt i form omställnings-av
livränta och särskild efterlevandelivränta skall gälla i de falläven
visandedagen inträffat före år 2001 i de fall dödsfallet inträffar år
2001 eller under förutsättning den efterlevandesenare samtidigtatt är
berättigad till reforrnerad efterlevandepension i form antingenav om-
ställningspension eller särskild efterlevandepension. Däremot föreslår
vi inte någon förändring i de fall den efterlevande berättigadär till
änkepension vid sidan efterlevandelivräntan eller till änkelivräntaav
och reforrnerad efterlevandepension.

Efterlevandelivräntor beräknas enligt nuvarande regler, till skillnad
från efterlevandepensioner, den avlidnes uppbuma livränta eller,
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sådan inte utbetalades vid sådandödsfallet, på arbetsskadelivräntaom
skulle ha utbetalats förutsättningar förelåghärtill vid tid-som om

punkten för dödsfallet. avlidnes utifrånDen egenlivränta beräknas
dennes sjukpenninggrundande inkomst avsnitt 2.6.se

Efterlevandelivräntor efterlevandepensioner sålundaoch beräknas
på helt olika underlag. De kompensationsgrader gäller för efter-som
levandefönnåner inom arbetsskadeförsäkringen har ingen koppling till

utfalldet uppkommer för förmåner från den all-motsvarandesom
pensioneringen. ändringar föreslårDe beträffande be-männa som

räkningsunderlaget för efterlevandepensionerna beträffandeävenmen
kompensationsgradema för omställningspension och särskild efterle-
vandepension bör därför inte i sig någon såvittleda till förändring

underlaget och kompensationsgradema för efterlevandelivrän-avser
del. Inte heller andra någon påkalladskäl förändringtomas ärav av

efterlevandelivräntomas kompensationsgrader. föreslår såledesVi
några förhållandeinte i till i dag förändrade regler i dessa avseenden

beträffande arbetsskadeförsäkringens efterlevandeförmåner.
Sammanfattningsvis föreslår efterlevandeförmånerna inomatt

arbetsskadeförsäkringen skall till förändringarde vianpassas som
föreslår beträffande förmånermotsvarande inom efterlevandepensio-

såvittneringen förutsättningarna sådanför till efterlevande-rättavser
livränta och beträffande livräntans tiden.utsträckning i Detta kommer

medföra förändringar endast beträffande omställningslivränta ochatt
särskild efterlevandelivränta. Förändringarna beträffande tillrätten
omställningslivränta och särskild efterlevandelivränta skall gälla även
i fallde visandedagen inträffat år årefter före1989 2001men om
dödsfallet inträffar efter ikraftträdandet föreslagnadeav oss reg-av
lema, årdvs. efter 2000, under förutsättning den efterlevandeatt
samtidigt berättigad till reformeradär efterlevandepension formi av

Äromställningspension eller särskild efterlevandepension. den efter-
levande berättigad till övergångsbestämmelsemaänkepension enligt

ändringarnatill i årAFL fr.o.m. 1990 skall däremot nuvarande regler
alltjämt gälla. Detsamma skall gälla efterlevandeden uppbär än-om
kelivränta samtidigt med reformerad efterlevandepension.
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12.3 Samordning mellan yrkesskadelivränta och
efterlevandepension i ett anpassat
efterlevandepensionssystem

l2.3.l Nuvarande regler

Enligt nuvarande regler storlekenär bl.a. efterlevandepensioner
huvudsakligen beroende intjänandetid och tillgodoräknadeav
pensionspoäng för ATP. Därtill kommer den samordning skersom
mellan allmänna pensionsförrnåner och vissa andra förmåner och som
kan innebära storleken antingenatt pensionsförmånen eller den andra
förmånen påverkas. Yrkesskadelivränta i form efterlevandelivräntaav

förmånär reducerar pensionsförmåneren som i form av
efterlevandepensioner.

Den centrala lagstiftningen vad beträffar ersättning för arbetsskador
och därmed jämförliga skador i dagutgörs lagen 1976:380av om
arbetsskadeförsäkring och lagen 1977:265 statligt personskade-om
skydd, vilka båda trädde i kraft den 1 juli 1977. Emellertid regleras
ersättning för skador inträffat under olika äldre författningarssom
giltighetstid alltjämt enligt bestämmelserna i dessa författningar. Till
följd härav utbetalas fortfarande och kan framdelesäven komma att
börja utbetalas ersättning enligt antal äldre,ett i de flestastort fall
upphävda, författningar obligatorisk försäkring för yrkesskadorom
eller motsvarande. Det i dessaär fall fråga ersättning för skadorom

inträffat under åren 1903-1977.som Huvuddelen dessa livräntorav
utbetalas enligt 1954 års lag yrkesskadeförsäkring. Samlingsbe-om

för dessa livräntorgreppet har därför kommit bli yrkesskadeliv-att
Ävenräntor. livräntor utbetalas till vilka intesom kan sägaspersoner

ha varit verksamma i yrkesutövning då de drabbats skador ellerav
sjukdomar brukar således benämnas yrkesskadelivräntor. Som exem-
pel detta kan nämnas skadats under fullgörandepersoner som av
värnplikt eller i samband med vissa utbildningar.

I 17 kap. 2§ AFL återfinns gällande regler samordningnu om
mellan yrkesskadelivräntor och bl.a. efterlevandepension från folk-
och tilläggspensioneringen. Enligt dessa regler minskas efterlevande-
pensionen med yrkesskadelivräntan Äveni viss omfattning. yrkesska-
delivräntor utbetalas till efterlevande enligtsom utländsk lagstiftning
påverkar efterlevandepensionens storlek.

Efterlevandepension från såväl folk- tilläggspensioneringensom
skall enligt bestämmelsen minskas med fjärdedelar dentre yrkes-av
skadelivränta den pensionsberättigade har såsomsom tillrätt efterle-
vande efterlevandelivränta. Med efterlevandepension häravses -förutom bampension, omställningspension och särskild efterlevande-
pension änkepensionäven enligt Övergångsbestämmelser-utgessom-



SOU 1998:120 Samordning efterlevandepension... 499av

Däremot skall änkepension efter avlidit före den 1 julina. en man som
påverkas1960 inte sådan livränta.av

Yrkesskadelivräntan efterlevandelivräntan minskar först tilläggs-
pensionen, därefter eventuellt pensionstillskott till efterlevandepen-
sionen och allra sist folkpensionens huvudförmån. livräntanFör att
skall reducera tilläggspensionen emellertid avlidne tjänatkrävs denatt
in pensionspoäng inom för år år dåATP minst före skadandetett
inträffade. Kan livräntan inte samordnas med tilläggspension görs
minskningen pådirekt folkpensionsförrnånema. denEn livränta som
efterlevande har skadad egenlivränta intesamordnas enligt AFLsom
med efterlevandepension.

Folkpension i form änkepension betalas enligt AFL iutav som
lydelsedess före den 1 januari 1990 och samordnas mednärmast som

yrkesskadelivränta skall enligt iAFL dess äldre lydelse minskas en-
sådast mycket återstårminst hälften det beloppatt av som annars

skulle ha betalats ut.
detNär gäller barnpension får minskning såendast medgöras stort

belopp minst fjärdedel folkpensionens årsbelopp återstår.att en av
Dessa garantiregler gäller de folkpensionsfönnåner kan blisom

föremål för minskning folkpensionens huvudfönnån och pensionstill-
tillskott änkepension. I praxis gått såhar denna samordning till att

pensionstillskottet vid tillämpning utifrångarantiregeln beräknasav
det belopp tilläggspensionen uppgår till efter det den samordnatsatt
med yrkesskadelivräntan.

Vad gäller samordningen mellan efterlevandelivränta å sidanena
och omställningspension och särskild åefterlevandepension andra
sidan finns däremotdet inget motsvarande garantibelopp inomsom
bam- och änkepensioneringen. Vid därförsamordningen kan dessa
pensioner helt falla bort livräntan överstiger dessa.om

Även ålders- och förtidspension från såväl folk- som
Äventilläggspensioneringen reduceras med yrkesskadelivräntor. dessa

samordningsregler finns intagnai kap.17 2 § AFL.

12.32 Samordning ålders-mellan yrkesskadelivräntor och
och förtidspension efter 2000

I anslutning till ålderspensionsreformen regler förhar beslutats
samordning mellan yrkesskadelivräntor ålderspensioner.och De nya
reglerna har utformats i huvudsaklig med dagensöverensstämmelse
regler. utgångspunktEn har därvid skallvarit samordningsreglemaatt

i utfall området.nuvarande reglerstort settge samma som
Ãlderspension i form garantipension, tilläggspension ochav

inkomstpension skall reduceras samtidigt med dessaav en
pensionsförrnåner utbetalad yrkesskadelivränta. skallDäremot
prerniepensioner inte påverkas sådan livränta. första hand skallIav
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garantipensionen i anspråk. Däreftertas skall reducering ske av
tilläggspensionen och sist inkomstpensionen.av

Minskningen pensionen skall ske med beloppav ett motsvararsom
fjärdedelar yrkesskadelivräntantre i den mån den överstigerav en

sjättedels basbelopp. Anledningen till valt liksom iatt dagattman
samordna endast fjärdedelar livräntantre ålderspensionenmed ärav att
i viss mån kompensera för livräntetagares minskade möjligheter att
tjäna in inkomstgrundad ålderspension till följd skadan. Eftersomav
livräntan i sig inte pensionsgrundande,är har det ansetts att ett
undantagande viss del livräntan rimligt.av är Till skillnaden frånav
nuvarande bestämmelser området skall, efter det reformerade
ålderspensionssystemets ikraftträdande, den försäkrade kompenseras för
lyte och det från samordningenattmen undantasgenom beloppett som
schablonmässigt kan ersättningantas härför.motsvara Detta belopp har
bestämts till sjättedels prisbasbelopp.en

Liksom enligt nuvarande regler skall reglerna för samordning mellan
yrkesskadelivränta ålderspensionoch innehålla garantiregel,en som
innebär den pensionsberättigadeatt alltid skall ha behålla sårätt att
mycket garantipensionen tillsammansav med den inkomstgrundade
pensionen minstmotsvarar fjärdedelarsom dentre lägstaca av
garanterade nivån för garantipension.

Även samordningen mellan yrkesskadelivränta och förtidspension
skall enligt riktlinjer förantagna reformerad förtidspensionering fören
framtiden ske i princip motsvarande isätt dag och i huvudsaksom
enligt bestämmelser församma samordningen mellansom
yrkesskadelivränta ålderspensionoch prop. 1997/98: l 11.

12.3.3 Våra överväganden och förslag

Vårt förslag: Efterlevandepension i form omställningspension,av
särskild efterlevandepension och änkepension för pensionsberättigad

jämte sådan förmån uppbärsom yrkesskadelivränta i form av
efterlevandelivränta skall minskas med beloppett motsvarar tresom
fjärdedelar efterlevandelivräntans belopp. Detsammaav skall gälla för
efterlevande uppbär underhållsstöd och/ellersom inkomstgrundad
barnpension jämte efterlevandelivränta.

Minskningen skall såvitt de reformerade efterlevande-avser
pensionema i första hand göras grundskyddet i form av
garantipension eller underhållsstöd och därefter den
inkomstgrundade efterlevandepensionen. Beträffande änkepension skall
minskningen i första hand göras garantipensionen, därefter det
s.k. 90 %-tillägget och sist på tilläggspensionen.
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såvittMinskningen fårbarnpension leda tillinte att avavser summan
underhållsstöd och barnpension understiga fjärdedelkommer att en av

månad.för efterlevandedet barn 293 krgaranterade beloppet, dvs. per
såvittMinskningen får sammanlagdänkepension inte leda till attavser

änkepension kommer understiga prisbasbeloppet8,5 %att perav
månad.

föreslagnaMed de reglerna för utfommingen till detav oss av en
ålderspensionssystemetreformerade efterlevandepensioneringanpassad
fråganuppkommer förmåner, idessa motsvarande skersättom som

skalldag, samordnas med yrkesskadelivränta i form av
efterlevandelivränta jämte efterlevandepension tillkan utbetalassom

efterlevande. sådanden Som har redovisats i skallavsnitt 12.3.2 en
samordning ske mellan yrkesskadelivränta i form egenlivränta ochav
ålderspension enligt huvudprinciper gäller enligt nuvarandesamma som

Ävenbestämmelser. förtidspensioneringens område avsiktenär att
motsvarande lösning skall genomföras.en

tillgängligAv statistik kan konstateras samordning mellanatt
efterlevandelivränta och efterlevandepension i relativtsker endast ett
begränsat antal fall i dag. december någon manligI 1996 uppbar inte
pensionsberättigad samordningsbar sidanefterlevandelivränta viden av
efterlevandepension. Däremot fanns 500 kvinnligadet drygt 1
pensionstagare hade efterlevandelivränta jämtesamordningsbarsom en
efterlevandepensionen. siffraI bampensionsfallen motsvarande 8var
pensionsberättigade. Vid tidpunkt det totalt 430 000samma var ca

uppbar efterlevandepension någon fomi. Antalet fallipersoner som
med samordningsbar efterlevandelivränta således Därtillbegränsat.är

sådanakommer livräntor i mindrekommer nybeviljas alltatt att
utsträckning och dessa livräntor helt försvinna.sikt kommeratt att

detta perspektivI kan finnasdet anledning övervägaatt om en
samordning för framtiden efterlevandelivränta ochmellan
efterlevandepension fråga. Emellertidhuvud ibör kommaöver taget

vårskulle avskaffande enligtsamordningsreglernuvarandeett av
uppfattning i vissa godtagbarfall kunna till ickeleda en
överkompensation i båda förmånernade fall den efterlevande uppbär
jämsides. Enskilda efterlevande samordningsreglemaskulle, tasom

få frånbort, kunna icke förmåneravsedd väsentlig höjning sina enen av
tilldag förhållandena behovet ekonomiskochutan atten annan, av

någotersättning Både efterlevandepensionen ochförändrats.sätt
efterlevandelivräntan bistå ekonomiskt ihar till syfte efterlevandeatt en

sådant Påsituation angeläget.där ekonomiskt tillskott särskiltären
motsvarande bl.a.efterlevandepensioner tänktasätt är attsom
kompensera för konstrueradstandardbortfall efterlevandelivräntanärett
med bakomliggande syfte. till det sagdaMed hänsyn samtsamma ovan

såvälmed beaktande sådan föreslagits församordningäven attav en
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ålders- förtidspensionemas del, föreslårsom samordning mellanatt
efterlevandelivräntor och efterlevandepensioner skall ske iäven ett

efterlevandepensionssystem.anpassat
Vid införandet AFL övervägdes samordningenav att mellan

yrkesskadelivräntor och pensioner skulle utformas så, pensionenatt
reducerade livräntoma, dvs. avräkning i förhållandemotsatt till vad som
kom bli den gällandeatt ordningen. Samma överväganden har nyligen
gjorts för frågan samordningen mellan yrkesskadelivräntorom och
ålders- och förtidspension. sådanEn lösning skulle emellertid förutsätta

mycketett antalstort retroaktiva ändringar tidigare gällandeav
lagstiftning, eftersom yrkesskadelivräntorna bestäms med tillämpning

den lag gällde vid skadetillfälletav dåsom och lagstiftningen om
ersättning vid yrkesskada har ändrats vid åtskilliga tillfällen från år
1901 och framåt. Dessutom skulle sådan förändring kunna fåen
skatterättsliga konsekvenser svåraär förutse i enskildasom fall.att
Härtill kommer flertal yrkesskadeersättningaratt ett i månviss kan

hasägas civilrättslig karaktär, eftersomen de från försäkringutges en
tecknades arbetsgivaren.som En ordning iav princip innebärsom att

tidigare meddelade beslut ersättning för yrkesskador måsteom ändras
kan därför eventuellt komma aktualisera frågoratt ändringarna ärom
förenliga med skyddet för egendom i regeringsformen och den
europeiska konventionen skydd för mänskliga rättigheter.om Med
hänsyn härtill bör enligt vår mening fortsättningsvisäven liksom inom-ålderspensioneringen samordningen till så efterlevandelivräntanatt-
reducerar efterlevandepensionen i stället för tvärtom.

Därefter uppkommer frågan efterlevandelivräntan, påom
motsvarande sätt enligt dagens bestämmelser,som skall reducera
efterlevandepensionen såvitt både grundskyddsdelen ochavser den
inkornstrelaterade delen eller det finns anledning undanta någonom att
del från samordningen. Till skillnad från i dag skall, redovisats isom
föregående avsnitt, grundskyddet inom ålderspensioneringen reduceras
vid samordningen före den inkornstgrundade pensionen. I det
reformerade ålderspensionssystemet skall garantipensionen utgöra en
grundskyddsfönnån och utfyllnad tillutges den har tjänatsom insom
endast låg inkornstgrundad pension och enda pension till densom som
inte har tjänat någon pension alls. Av denna anledning har det ansetts
naturligt samordningenatt med utgående yrkesskadelivränta i första
hand skall garantipensionen. Denavse uppbär yrkesskadelivräntasom
har inte behov grundskydd i formsamma garantipensionav denav som

inte har till sådanrätt livränta.som Samma ordning har föreslagits för
samordningen mellan yrkesskadelivränta Ävenoch förtidspension.
såvitt gäller efterlevandefallen detär skäl förangettsav som
ålderspensioneringens del rimligt efterlevandelivräntanatt samordnas
med garantipensionen till omställningspensionen, den särskilda
efterlevandepensionen och änkepensionen i första hand och inte som
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sker i dag först med den inkomstrelaterade efterlevandepensionen.
Samma ordning bör gälla vid samordningen mellan efterlevandelivränta

barnpension,och dvs. underhållsstödet föremålbör i första hand bli för
minskning i de fall det efterlevande barnet uppbär samordningsbaräven
efterlevandelivränta.

föreslår såledesVi efterlevandelivräntan i första hand skallatt
samordnas med garantipension till omställningspension, särskild
efterlevandepension och änkepension underhållsstöd.medsamt

Skall det därutöver ske samordning mellan efterlevandelivräntaen
och inkomstrelaterad efterlevandepension sådanEn samordning skall,

tidigare mellannämnts, egenlivräntor inkornstgrundadgöras ochsom
ålderspension. Samma lösning har föreslagits för samordningen mellan
egenlivräntor förtidspension.och Vi fråganhar ställt sådanoss om en
samordning rimlig detär gäller efterlevandepension.göra näratt

Med hänsyn till det inom ålderspensioneringen kommer skeatt att en
samordning mellan egenlivräntan ålderspensionenoch den uppbuma
såvitt både grundskyddet och den inkomstgrundade pensionen haravser
vi dock för föreslå samordningen mellanstannat att att
efterlevandelivräntor och efterlevandepension fortsättningsvisäven
skall ske i förhållande till hela efterlevandepensionen, dvs. även
beträffande den inkomstrelaterade delen. Vid samordningen skall i
första hand garantipensionen minskas livräntan och först därefter denav
inkomstrelaterade delen. Beträffande änkepension skall minskningen i
första hand garantipensionen, däreftergöras 90 %-tillägget och
sist tilläggspensionen.

Vid införandet AFL fann det motiverat vissaattav man
livräntetagares minskade möjligheter tjäna in ATP till följdatt av
skadan skulle påverka samordningens omfattning. Av betydelse i detta
sammanhang yrkesskadelivräntor, till skillnad frånär livräntor enligtatt
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring, inte pensionsgrundandeärom
enligt AFL. Den till följd skada enligtersättssom av en som
yrkesskadeförsäkringslagstiftningen betagits möjligheten att genom
arbete tjäna inkomstgrundad pension kan därför, han eller honom
inte kvalificerat sig för förtidspension med antagandepoängberäkning,

fåkomma låg ålderspension.ganska dennaAv anledning valdeatt en
från samordningen ålders-med bl.a. och förtidspension undantaattman

viss del livräntebeloppet. Av skäl har motsvarandeetten av samma
belopp undantagits från samordningen mellan yrkesskadelivränta och
den reformerade ålderspensionen. Samma lösning föreslagits förhar
samordningen mellan egenlivränta och reformerad förtidspension.

Emellertid enligt nuvarande frångörs regler undantagandesamma
livräntan vid samordningen mellan efterlevandelivränta och
efterlevandepension, dvs. det endast fjärdedelar livräntan iär tre av som
sig kan reducera efterlevandepensionen. Detta kan med hänsyn till de
bakomliggande syftena med måhändadenna bestämmelse ifrågasättas,
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eftersom det i efterlevandefallen inte den efterlevandeär drabbatssom
skada i sig kan påverkaav dennesen möjlighetersom tjäna inatt

inkomstrelaterad ålderspension. Samordningen sker endast med
efterlevandelivräntan, dvs. den livränta utbetalas efter skadasom en

den avlidne råkat för.som Om den efterlevandeutpersonen drabbats av
skada i sig upphov tillegen yrkesskadelivräntasom i formger av

egenlivränta påverkar denna livränta inte efterlevandepensionens
storlek. Av denna anledning har ifrågasatt det vid Samordningenom
mellan efterlevandelivränta och ornställningspension särskildsamt
efterlevandepension fortsättningsvis bör undantas någon viss andel av
efterlevandelivräntan innan Samordningen sker.

Vi har i övriga delar, vad beträffar bl.a. samordningen mellan
efterlevandelivränta och efterlevandepension, valt föreslå regleratt som
överensstämmer dels med nuvarande påregler området, dels med vad

i motsvarande hänseende skallsom gälla inom ålderspensioneringen.
Dessutom skulle ändring i denna del svårligen kunnaen genomföras för
efterlevande kvinnor vid ikraftträdandet redansom uppbär änkepension

detta skulleutan leda tillatt sämre ekonomisktett utfall för dem vadän
blir fallet enligt nuvarandesom regler. Vi har i övriga frågor rörsom

änkepension, bl.a. administrativa skäl, valt inteav föreslå skildaatt
regler för beståndet änkor och för dem kan komma nybeviljasattsom
sådan pension efter år 2000. Inte heller i aktuellt hänseende skullenu
sådana divergerande regler lämpliga föreslå. sådanaVidattvara
förhållanden torde det inte heller lämpligt föreslå ändringattvara en
härvidlag i de fall efterlevandepension uppbärs i form av
omställningspension, särskild efterlevandepension eller bampension
jämte livränta.

Vi har därför för föreslåstannat i likhetatt med dagensatt regler-och med vad kommer gälla vid samordningattsom mellan egenlivränta
och reformerad ålderspension endast fjärdedelar livräntantre skallav-
samordnas med efterlevandepensionen.

Däremot inte till skillnad frånanser vad beslutats försom-
Samordningen mellan egenlivränta och reformerad ålderspension att-det vid samordningen mellan efterlevandelivränta och
efterlevandepension från livräntan skall undantas något visst belopp
utgörande vad schablonmässigt kansom kompensationantas motsvara
för lyte och En sådan regel finns inte imen. nuvarande Somsystem.
redogjorts för detär endast livräntaovan till följd skadautgessom av

drabbat den avlidnesom samordnas med efterlevandepensionen.som
Om den efterlevande drabbas skada i sig upphov tillav egen som ger
yrkesskadelivränta i form egenlivränta påverkar denna livränta inteav
efterlevandepensionens storlek. Av dessa skäl vi det inteatt äranser
befogat föreslåatt ytterligare vissatt del livräntan, denutöverav
fjärdedel redovisats skall undantassom från samordningenovan, med
efterlevandepensionen.
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I dag finns, garantiregler innebärnämnts, attsom ovan som
folkpensionen i form barnpension respektive fåränkepension inteav
minskas i omfattning barnet får behållastörre respektive änkanän att
minst fjärdedel respektive hälften vad skulle haen av som annars

dvs. samordningen förutan. Motsvarande garantiregel finnsutgetts,
beträffande folkpension i ålders-form och förtidspension. Däremotav
finns någoni dag inte garantiregel i de fall livräntan skall samordnas
med omställningspension eller särskild efterlevandepension.

En motsvarande garantiregel innehållmed i huvudsak isamma som
dag fortsättningsvisskall gälla för samordningen mellan egenlivränta

ålderspension.och Motsvarande lösning har föreslagits för
samordningen mellan livränta och förtidspension. För
ålderspensioneringens del har denna garantiregel på såkonstruerats sätt

minskningen ålderspensionen fårinte leda till sammanlagdatt attav
ålderspension och premiepension kommer understiga vissatt procenten

prisbasbeloppet, motsvarande viss andel den lägsta garanteradeav en av
nivån för garantipension månad. Denna andel varierar beroendeper

den pensionsberättigade gift eller inte. utgångspunktEn vidärom
utformningen denna ålderspensioneringenregel inom såhar varitav att

möjligt anslutanära till nuvarande Eftersomregler.som
garantipensionen ålderspensiontill endast utfyllnad tillutges som en
den låghar inkomstgrundad ålderspension och intesom som en
baspension nuvarande folkpension, valde för golvregelnattsom man
anknyta till den lägsta nivångaranterade för garantipensionen.

Eftersom i övriga hänseenden i huvudsak valt ansluta till deatt oss
regler skall gälla för samordningen mellan yrkesskadelivränta ochsom
ålderspension, med hänsyn till haftäven ävenattmen som
utgångspunkt till stånd harmoniering nuvarande regler tillatt etten av

efterlevandepensionssystem, motsvarighet till deanpassat attanser en
garantiregler finns i dag beträffande barnpension och änkepensionsom
bör finnas för framtiden. föreslåräven Det gmndskydd visom
beträffande änkepensioneringen mångai avseendenöverensstämmer

Ävenmed garantipensionen ålderspensioneringen.inom
underhållsstödet i likhet ålderspensionmed garantipensionenär till en
utfyllnad till den låghar endast eller ingenutgessom som
inkomstgrundad barnpension. finnsDet därför anledning utformaatt
garantireglema för efterlevandepensionernas del motsvarande sätt

valts för garantiregeln ålderspensioneringen.inomsom
Detta innebär beträffande barnpension barnetatt oavsett

samordningen med efterlevandelivräntan behållabör berättigat attvara
viss andel det belopp alltid skall tillbamen garanterasav som en

avliden förälder eller barn till särlevande föräldrar, dvs. för närvarande
månad.l 173 kr På motsvarande föreslagits inomsättper som

ålderspensioneringen bör det inte någonspela roll detta belopp heltom
eller delvis består underhållsstöd eller helt eller delvisav av
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inkomstrelaterad barnpension. Detta innebär sålunda barnet alltidatt
bör ha behållarätt fjärdedelatt detta garanterade belopp,en eller förav
närvarande 293 kr månad, i form underhållsstödper och eventuellav
inkomstrelaterad barnpension efter det samordning gjortsatt med
efterlevandelivräntan.

Motsvarande lösning bör gälla föräven änkepensioneringens del. I
detta avseende föreslår grundskyddsregler liggersom
garantipensionen inom ålderspensioneringen Avnära. skäl anförtssom

kan garantiregeln därför inteovan knytas till garantipensionen somsådan, eftersom denna till skillnad från nuvarande folkpension är en
utfyllnadspension och inte baspension. Därför det rimligtären änkanatt
efter det samordningatt gjorts mellan efterlevandelivränta och
änkepension får behålla viss andel den lägstaen garanterade nivånav
och detta oberoende änkepensionen bestårav om garantipension,av
90 %-tillägg eller tilläggspension. En översättning nuvarandeav
garantiregel skulle därmed leda till änkepension,att utfalletoavsett om

samordningen med efterlevandelivräntanav skulle leda till störreen
reducering, alltid skall med belopputges ett hälftenmotsvararsom avdet inom änkepensioneringen garanterade beloppet i form av
garantipension. Detta 8,5 %motsvarar piisbasbeloppet månadav per
eller för närvarande 3 094 kr månad 1/2 2,04 36 400/12per x x
3 094; 3 094/36400 0,085 8,5 %.

Vi föreslår således sammanfattningsvis samordningatt ävenen
fortsättningsvis skall ske mellan yrkesskadelivränta i form av
efterlevandelivränta och efterlevandepension motsvarande sätt som
sker enligt nuvarande regler. Vid denna samordning skall i första hand
grundskyddet i form garantipension till omställningspensionav och
särskild efterlevandepension och underhållsstöd minskas och först
därefter skall den inkomstrelaterade efterlevandepensionen reduceras.
Beträffande änkepension skall först garantipensionen, därefter 90 %-
tillägget och allra sist tilläggspensionen minskas. Endast fjärdedelartre

livräntebeloppet skall beaktas vidav samordningen. Något visst lägsta
belopp för lyte och undantas från samordningenmen skallsom inte
finnas. En motsvarighet till nuvarande garantiregel för samordningen
mellan livränta och barnpension respektive änkepension skall finnas
kvar också i fortsättningen.
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12.4 Efterlevandepension i internationella
förhållanden

12.4.1 Inledning

När det gäller utformningen både dagens förregler efterlevande-av
pension och de regler vi föreslår för beräkning efterlevan-av som av
depension i till det reformerade ålderspensionssystemetett anpassat

har hänsyn tagits till densystem avlidne kan ha varit bosattatt utom-
lands under den förvärvsaktiva tiden eller den efterlevande bo-äratt

utomlands under den tid då efterlevandepensionsatt När detutges.
gäller till grundskyddrätten krävs både i det nuvarande ochsystemet
med de föreslagna reglerna försäkringstid minst visstav oss etten om

årantal för till oavkortaträtt gmndskydd. Vidare finns regler för vad
skall gälla för utbetalning grundskyddet till efterlevandesom av som

bosatta utomlands.är När det gäller till inkomstrelateradrätten efter-
levandepension skall emellertid, enligt nuvarandesättsamma som
regler gäller för till efterlevandepensionrätt i form tilläggspension,av
sådan pension betalas i världen den efterlevande bo-ut oavsett ärvar
satt.

Som vi konstaterat tidigare, bl.a. i samband våramed överväganden
hur efterlevandepensionsunderlagett bör utformas, kommer deom

nationella reglerna med hänsyn till internationella förpliktelser inte
fåalltid fullt genomslag. dettaI avsnitt behandlas frånatt de deavsteg

nationella svenska reglerna EG-rätten kan medföra. Vissa avvi-som
kelser kan komma gälla i förhållande tilläven länder med vilkaatt
Sverige träffar överenskommelse socialförsäkringskonvention.om

12.4.2 Samordning garantipension och utländskav
pension m.m.

Vår bedömning: Garantipension till omställningspension, särskild
efterlevandepension och änkepension kommer betalas inomatt ut
EU/EES. Om den avlidne har varit försäkrad i EU/EES-landett annat
kommer garantipensionen beräknas enligt principerna andels-att om
beräkning i förordningen EEG 1408/71. Garantipensionen skallnr
därvid utländsk efterlevandepensiontrappas intemot ärav som av
utfyllnadskaraktär.

Garantipension ålderspensiontill skall enligt regeringens bedömning i
1997/98:152 betraktas trygghetsförmån och därmed fallaprop. som en

under förordningens EEG 1408/71 tillämpningsområde ännr snarare
betraktas socialhjälpsförmån. Garantipension tillatt omställ-som en

ningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt
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vårt förslag uppbyggd påär garantipensionsätt till ålders-samma som
pension böroch därför i detta avseende behandlas sätt.samma

Som vi beskrivit i avsnitt 2.1.2 folkpension och pensionstill-utges
skott i förhållande till antingen antalet bosättningsår i Sverige eller
antalet år med pensionspoäng inom ATP-systemet. För till folk-rätt
pension krävs enligt nationella regler antingen minst bosättningsårtre
eller år med pensionspoäng. Dennatre tid kan emellertid med hänsyn
till reglerna sammanläggning i förordningen EEG 1408/71om nr om
tillämpningen för socialsystemen trygghet anställda, egenfö-av när

eller deras familjemedlemmarretagare flyttar inom gemenskapen
uppfyllas även försäkringstid i medlemsland.genom Minstett annat

år måste dock Sverige.ett avse
Garantipension skall enligt våra förslag förhållandei till denutges

avlidnes försäkringstid i Sverige. Vi har vidare föreslagit detatt
enligtsätt nuvarande regler skallsamma krävas minst årssom tre

försäkringstid för tillrätt garantipension. Denna tid skall också kunna
uppfyllas sammanläggning med försäkringstidgenom inomannan
EU/EES.

Garantipension skall enligt vårt förslag enbart till efterlevan-utges
de bosatta i Sverige.är Denna regel kommersom emellertid inte att
kunna upprätthållas inom EU/EES. I avsnitt 5.2 har vi redogjort för de
grundläggande principerna i förordningen 1408/71 och för de regler

kommer särskilt intresseatt försom beräkningen garanti-vara av av
pension. Därvid har bl.a. berörts den s.k. exportabilitetsprincipen.
Enligt denna princip får bl.a. kontantförrnån till efterle-en en vuxen
vande inte dras eller minskas med anledning den berättigadeattav

bosatt i ellerär flyttar till medlemsland detett landannat än utgersom
förmånen. Mot denna bakgrund kommer garantipension enligt vårt
förslag, på gällersätt för garantipension ålderspen-tillsamma som
sion, betalas vid bosättningatt inomut EU/EES.

Garantipension till efterlevandepension påär sättsamma som ga-
rantipension ålderspensiontill utfyllnadsförmån och skall såledesen
avräknas inkomstgrundad efterlevandepension.mot Enligt vad vi har
föreslagit i det föregående skall garantipensionen avräknasäven mot
utländska pensionsförmåner Ävense bl.a. avsnitt 10.3.4. garantipen-
sion ålderspensiontill skall avräknas utländska pensionsförmå-mot

Regeringen har i 1997/982152 behandlat fråganner. huruvidaprop.
reglerna i förordningen EEG 1408/71 uppställer något hindernr mot

garantipension reducerasatt med hänsyn till utländsk pension. Efter-
garantipension till efterlevandepension konstruerad påsom är samma

sätt garantipension till ålderspension bör desom överväganden som
redovisats i den nämnda propositionen kunna appliceras påäven av-
räkning garantipension till efterlevandepension utländskaav ef-mot
terlevandepensionsförrnåner.
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Regeringens överväganden i nämnda proposition innebär i huvud-
följande.sak En grundläggande princip i förordningen 1408/71 är att

det ankommer den nationella lagstiftningen så önskvärt,äratt, om
ställa regler minskning pensionsförrnåner med hänsyn tillupp om av
utländsk pension. I förordningens artikel 12.2 föreskrivs huvud-som
regel rninskningsregler i den nationella får åberopaslagstiftningenatt

förmåneräven har förvärvats enligt medlems-gentemot som en annan
lagstiftning. I artiklarna 46a-46c finns emellertid beträffandestats

pensioner undantag från denna huvudregel. Skillnad därvid mel-görs
lan situationen förmånerdär slag sammanträffar medav samma var-
andra och fall förmånerdär olika slag sammanträffar med varandraav
se härom i avsnitt 5.2. förmånernärmare Med slagav samma avses
förmåner vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande beräknassom
eller grundval försäkrings- och/eller bosättningsperioderutges av

har fullgjorts och Enligt artikel 46.2 fårsom av en samma person. en
förmån har prorataberäknats inte minskas med stöd natio-som av en
nell minskningsregel.

Enligt regeringens uppfattning torde eventuella minskningsregler i
den nationella lagstiftningen bli aktuella tillämpa först sedanatt en
förmån har beräknats. Garantipensionen utfyllnadsfönnån ochär en
storleken denna beroende påär storleken förmåner.andra Hän-av av
synstagandet till dessa förmåner,andra påverkarvilkas storlek storle-

påken utfyllnadsförmånen, därför enligt regeringens uppfattningär
led i beräkningen utfyllnadsförmånen någonoch inteett minskningav

på fönnånemagrund sammanträffar. fönnånenDen beräknadeattav
kan emellertid sedan bli föremål för reducering enligt regler om sam-
manträffande förmåner det finns några sådana regler i denav om na-
tionella lagstiftningen.

Mot bakgrund vad redovisats bör vid beräkningenävenav som nu
garantipension till efterlevandepension hänsyn kunna tillav tas ut-

ländska efterlevandepensionsförmåner inte i sig själva har utfyll-som
nadskaraktär. Den reducering garantipensionen därvid kom-av som

bör, ålderspensioneringen,göras inomatt sättmer samma som ses
led i beräkningen garantipensionen och inte minsk-ettsom av som en

ning denna.av
Vi således garantipension till omställningspension, sär-attanser

skild efterlevandepension och änkepension bör kunna beräknas enligt
principerna andelsberäkning i förordningen 1408/71 och trappasom

utländska pensionsförrnåner.även motav
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12.5 Reduktion efterlevandepension i vissaav
fall

12.5.1 Inledning

För dem berättigadeär till folkpension och frivilligtsom ellersom
tvånggrund vistas på kriminalvårdsanstalt, vårdinstitutioner,av m.m.

drivs eller finansieras eller kommunsom gäller enligtstatav nuvaran-
de regler vistelsen kan medföraatt folkpensionen i olikaatt utsträck-
ning och på olika reduceras.sätt Reglerna reduktion pensions-om av
förmån vid intagning på institution finns i dag i 10 kap. 2 och 3 §§
AFL.

De nuvarande reglerna innebär folkpension inklusiveatt pen-
sionstillskott påverkas bl.a. den pensionsberättigadeatt under vissav
tid intagen iär kriminalvårdsanstalt. Det således folkpensionär i alla
former reduceras, dvs. såväl ålderspensionsom förtidspensionsom
och efterlevandepension.

Frågan hur pensionsförmåner i det reforrnerade ålderspensions-om
skall påverkassystemet den pensionsberättigadeatt under viss tidav

intagen iär kriminalvårdsanstalt eller föremål för vårdsätt ärannat
har varit föremål för ingående överväganden i förarbetena till lagen
1998:702 garantipension prop. l997l98zl52. Enligtom kap.4 5 §
lagen garantipension skall intagning i kriminalvårdsanstaltom iäven
fortsättningen medföra reduktion den del ålderspensionenen av av

avseddär utgöra grundskydd,att dvs.som ett garantipensionen.av
Vi behandlar i det följande frågan hur efterlevandepensionom -såväl reformerad efterlevandepension änkepension fortsätt-som -ningsvis skall påverkas den efterlevande intagenatt i kriminal-ärav

vårdsanstalt eller föremålsätt för vårdärannat i statliga eller
kommunala institutioner. Inledningsvis lämnas kortfattad redogö-en
relse för nuvarande regler i 10 kap. 2 och §§.3 Vi beskriver därefter
den lösning valts för ålderspensioneringens garantipension,som för

sedan våraredovisaatt överväganden i månvad påoch vilket sättom
anpassad efterlevandepension bör påverkasen den efterlevandeattav
föremål förär den form vård i dag leder till minskningav som en av

folkpensionsförrnånen.

12.5 Nuvarande regler

Reglerna för reduktion pensionsförmån vid intagning institutionav
återfinns i dag i 10 kap. 2 och 3 §§ AFL. Beträffande häktade och
intagna på kriminalvårdsanstalt innehåller 10 kap. 2§ bestämmelser

avdrag på folkpensionen. Omom under hel månad ären person en
intagen i kriminalvårdsanstalt eller häktadär eller eljest är statens
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bekostnad intagen i anstalt eller tillfälligt vistas fåranstalten,utom
å månadenden belöpande folkpensionen utgå med högre belopp än

vad regeringen föreskriver. Försäkringskassan kan enligt kap.10 2§
andra stycket AFL medge anhörig förnära sitt uppehälle ären som
ekonomiskt beroende den häktade respektive intagne helt ellerav att
delvis uppbära den pension innehålls enligt första stycket. Omsom ett
barn under månadhel på bekostnad erhåller vård på anstaltstatensen
eller kost och bostad, får enligt tredje stycket barnpension inteannars

för den månaden. Sådan förmån fårutges dock alltid för dåtidutges
barnet inackorderatär vid sameskola. Slutligen gäller enligt fjärde
stycket förevarande paragraf särskilda bestämmelser för elever i spe-
cialskola. Pensionsförmåner får sådanaför elever hinderutges utan av
bestämmelserna i första och tredje styckena för dåtid eleven vistas
utanför skolan. sådanFör tid bestämmelserna Vårdbidragäger i 9om
kap. 5 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

För pensionsberättigad i fall intagen påär anstaltannatsom annan
sjukhus finnsän bestämmelser i 10 kap. 3 § AFL den dri-attom som
anstalten eller kommun eller landsting avgift finansie-ver som genom
vården, i den utsträckning regeringen förordnar, får såuppbärarar
del vårdtagarens folkpensionstor kostnaden förav motsom svarar

vården. Den pensionsberättigade skall dock behållaha vissträtt att ett
belopp för sina personliga behov.

Regeringen har meddelat föreskrifter reduktion pension iom av
kungörelsen 1971:831 pensionsbelopp enligt 10 kap. § första2om
stycket lagen 1962:381 allmän försäkring. Regeringen har ocksåom
i kungörelse från år 1962 SFS 1962:393 förordnat i vissaen rättom
fall för kommun eller uppbära folkpension. Reglerna kanattannan
sammanfattas så, de pensionsberättigade sin folkpensionatt förav

fårdel behålla belopp motsvarande 30 folkpensionen%ettegen av
för ogift pensionär inklusive pensionstillskott, dvs. för närvarandeen

300l kr månad. Om den pensionsberättigade på grund sittca per av
tillstånd inte kan tillgodogöra sig denna får beloppet sättassumma,
ned till lägst 500 månad.kr Vid utbetalning pensionen tillper av an-

enligt 10 kap. 3 § AFL gäller motsvarande densättnan att, om
pensionsberättigade grund sitt tillstånd uppenbarligen inte kanav
begagna sig kontanta medel, beloppet i stället skall föranvändasav
hans eller hennes personliga nytta.

För pensionen skall kunna reducerasatt enligt 10 kap. 2§ AFL
eller uppbäras enligt 10 kap. 3 § AFL krävs denannanav att pen-
sionsberättigade vistas på anstalt eller institution under helannan en
kalendermånad den s.k. helmånadsregeln, dvs. fr.o.m. den första

Ävenden sista dagen i kalendermånad.t.o.m. dåunder tiden en pen-
sionsberättigad, intagen ochär pension reduceras enligt 10som vars
kap. 2 § AFL i anledning anstaltsvistelsen, olovligen vistas utanförav
anstalten skall pensionen reduceras. Detsamma gäller denom pen-
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sionsberättigade lovligen vistas utanför såanstalt länge denna vistelse
tidsbegränsad Ävenär och högst 30 dagar. permissionvarar om som

överstiger 30 dagar teoretiskt kan medges, sker detta isett princip
aldrig.

Utvecklingen har inneburit huvuddelen dem vistasatt av som
kommunala eller kommunfinansierade institutioner inte längre om-
fattas reglerna pensionsreduktion i 10 kap.av 3§ AFL. Enligtom
34 § socialtjänstlagen och 42 § socialtjänstförordningen 1981:750a
får kommun, förutom underårig,en ersättning förtaav en ut uppe-
hället den grund missbruk alkohol,av narkotikasom ellerav av
därmed jämförbara medel frivilligt eller grund tvång får vårdav
och behandling i hem för vård eller boende eller i familjehem.ett
Avgiften får för närvarande uppgå till högst 80 kr dag. Skäligper
ersättning få föräven andra formertas ut boende, boendet.ex.av
inackorderingshem. Den skall betala ersättning på grund bo-som av
ende kommer inte frågai försagts reduktionsom nu pensionenav
enligt 10 kap. 3§ AFL. Inte heller huvuddelen dem vistasav som
inom olika boendeforrner inom äldre- eller handikappomsorgen kom-

i fråga någonför reduktion pensionen jfrmer kap.10 §3 andraav
stycket AFL.

Reglerna i 10 kap. 3 § AFL emellertidär alltjämt tillämpliga för
den intagen vårdhemär i lagensom 1967:940 angåen-som avses
de vissa psykiskt utvecklingsstörda.omsorger Bestämmelsernaom
innebär således kommun eller landstingatt driver inrättningensom
eller bekostar vården ersättning för denna kostnad får uppbärasom
den pensionsberättigades pension. Dock gäller den pensionsberät-att
tigade får förbehålla sig visst belopp för sina personliga behov. Riks-
dagen har emellertid beslutat vårdhemmen skallatt avveckladevara

den 31 december 1999.senast
När det gäller tillämpningen bestämmelserna i 10 kap. 2 § AFLav

intagna i krirninalvårdsanstaltanses som även med stödpersoner som
34 § lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt vistasav utanförom an-

stalten för vård eller boende inomt.ex. socialtjänsten samt personer
under fängelsestraffet rättspsykiatrisk vård.som Personer ärges som

dömda till rättspsykiatrisk vård vårdadeemellertid sjukhusanses
och debiteras därför patientavgift. Sådan avgift debiteras denen som
uppbär hel ålderspension eller hel förtidspension och utgjorde t.o.m.
den 31 december 1997 tredjedel bl.a. folkpension ien av summan av
form ålderspension, förtidspension, omställningspension ellerav än-
kepension enligt AFL jämte pensionstillskott, dock högst 80 kr per
dag. Denna avgift administreras sedan den januari1 1998 sjuk-av
vårdshuvudmännen och uppgår enligt överenskommelse mellan dessa
och företrädare för Socialdepartementet årför 1998 till högst 80 kr

vårddag.per
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Bestämmelserna reduktion pension enbart sikte på folk-om tarav
pensionen. Tilläggspensionen berörs inte någoti fall. Detta innebär att

nedsättning till och belopp kan fåett olikaen effekter för olikasamma
beroende hur tilläggspension den försäkradepersoner stor be-är

rättigad till. En pensionär har tilläggspension och till följd däravsom
minskat pensionstillskott eller inget pensionstillskott alls förlorar
alltså förhållandevis mindre andel sin pension pensionsbe-änav en
rättigad med oreducerat pensionstillskott.

12.5.3 Reduktion pensionsförmåner inom det reformeradeav
ålderspensionssystemet, m.m.

Det kan sålunda konstateras nuvarande regler för påatt avdrag och
bortfall olika socialförsäkringsförmåner olika beroende påav är vil-
ken vård den pensionsberättigadetyp föremål för.av är För närvaran-
de tillämpas två olika modeller parallellt, dvs. reduktion pensionav
respektive debitering avgifter för uppehälle. Regeringen har iav pro-
positionen med förslag till lagen garantipension prop.om
1997/982152 anfört det önskvärt medatt enhetlighet istörrevore en
bestämmelserna detta område. Frågan övergång till debiteringom

avgifter för uppehälle för intagna kriminalvårdsanstalterav och
häkten innefattar emellertid starkt principiella ställningstaganden till
huruvida människor föremålär för tvångsåtgärder från samhälletssom
sida samtidigt bör drabbas sådan debitering. Regeringen harav en
därför fråganansett att med avgiftsdebiteringett bör bere-systemom
das i samband med allmän översyn hur institutionsvistelseren mer av

påverkabör socialförsäkringsfönnåner. sådanEn planeras föröversyn
närvarande inom Socialdepartementet. Mot denna bakgrund innehål-
ler lagen garantipension inte någon regel debitering avgifterom om av
vid vistelse i kriminalvårdsanstalt m.m.

Lagen garantipension innehåller däremot,om sättsamma som
nuvarande regelverk, bestämmelser reduktion pension förom av pen-
sionsberättigade häktade ellerär intagna i kriminalvårdsanstalt.som
Hittills har reduktionsreglerna omfattat endast folkpensionsförrnåner
och inte tilläggspension. Reduktionsreglema skall inte heller i framti-
den komma beröra den inkomstrelateradeatt pensionen, eftersom
denna i högreän grad tilläggspensionenän har karaktär indivi-av en
duell rättighet. Förhållandet emellertidär enligt regeringen ett annat

detnär gäller garantipensionen. Denna betraktaär att ett rentsom
grundskydd. ordningEn bygger garantipensionen reducerasattsom
innebär det belopp faktiskt kommeratt undandras den intagneattsom
kommer variera beroende på förekomstenatt garantipension. Iav
avvaktan den planerade detöversynen nuvarande regelverketav
har regeringen, och sedermera riksdagen, det bör finnasansett att -
regler reducering garantipension grund vistelse i anstalt.om av av

17S01/1998:120
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Mot denna bakgrund har upptagits sådan regel i 4 kap. 5 § lagenen
garantipension.om

Enligt nuvarande regler skall, beskrivits föregåendei avsnitt,som
avdrag ske pensionen först intagen under helnär kalender-en en
månad varit intagen i anstalt. Denna harregel emellertid kritikrönt
eftersom den medför den första dagen i månaden börjar avtjä-att som

straff månad eller drabbasett reducering fr.0.m.na en mer av
första dagen, medan den påbörjar avtjänandet den andra dagen isom

månad får pensionen reducerad först för tiden fr.0.m. den andraen
avtjänandemånaden. Regeringen och sedermera riksdagen har inte
funnit något skäl behålla denna regel har administrativaatt men av
skäl funnit det lämpligt med regel innebär viss måstetidatten som
löpa innan garantipensionen börjar reduceras. Reducering skall därför
påbörjas efter 30 dagars sammanhängande frihetsberövande, varvid
liksom i dag sammanräkning skall ske antalet dagar denen av pen-
sionsberättigade varit häktad och intagen i kriminalvårdsanstalt.

Regeln reduktion garantipension innebär således garanti-om attav
pensionen för den intagen i krirninalvårdsanstaltär eller häk-ärsom
tad skall reduceras fr.0.m. den trettioförsta dagen sammanhäng-ettav
ande frihetsberövande. I likhet med i dag skall emellertid den pen-
sionsberättigade ha behållarätt viss del pensionen föratt egeten av
bruk. Vid bedömningen hur detta belopp skall har denstortav vara nu
gällande nivån, cirka l 300 kr månad, tjänat riktmärke. Enper som
viss justering har gjorts med hänsyn till garantipension, till skill-att
nad från vad gäller för folkpension enligt nuvarande regler, skallsom
beskattas förvärvsinkomster.sätt utgångs-Med dessasamma som
punkter har förbehållsbeloppet bestämts till belopp tillsam-ett som

med inkomstgrundad pension enligt lagen 1998:674 in-mans om
komstgrundad ålderspension uppgår till 4,5 prisbasbelop-procent av

månad. årFör 1998 detta 638pet l kr före Påskatt.motsvararper
gäller i dagsätt skall försäkringskassan vidare kunnasamma som

medge anhörig till den pensionsberättigade fårnäraatt rätt atten upp-
bära hela eller del den pension reducerats i anledning vis-av som av
telsen på anstalt. Förutsättningen skall liksom i dag den anhö-attvara
rige beroende denär pensionsberättigade för sin försörjning.av

En olovligt vistas utanför anstalten skall i berörtperson som nu
avseende i framtidenäven alltjämt intagen i anstalten. En-anses som
ligt nuvarande bestämmelser gäller emellertid härutöver särskilda
regler hur lovlig vistelse utanför påverkaanstalten skall reduktio-om

folkpension. sådanOm vistelse utanför anstalten tidsbe-ärnen av en
gränsad inteoch överstiger 30 dagar skall pensionen inte räknas upp.
Vid längre och tidsobegränsade perrnissioner skall emellertid uppräk-
ning pensionen ske enligt nuvarande regler. I lagen garantipen-av om
sion har tagits in bestämmelse med innebörden den olovli-atten som

avvikit från anstalt eller har permission alltjämt skallgen som anses
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intagen i anstalt. Det har däremot inte nödvändigt införaansetts att
bestämmelser uppräkning pensionen till följd längreom ellerav av
tidsobegränsad vistelse utanför anstalt, eftersom denna form av per-
missioner i praktiken inte längre förekommer.

lagenI garantipension har inte heller införts någonom motsvarig-
het till nuvarande bestämmelse i 10 kap. 3 § AFL möjlighetsom ger
för kommun eller landsting bekostar sådan vård i densom sägssom
bestämmelsen uppbära så delatt pensionenstor av motsom svarar
kostnaden. Bakgrunden härtill detär med avgiftsdebiteringsystem

i praktiken har bestämmelsen. återståendesom Denersatt förgrupp
vilken bestämmelsen tillämpligär de bor påär vårdhemsom som

i lagen 1967:940 angåendeavses vissa psykisktomsorger ut-om
vecklingsstörda. Dessa vårdhem skall, föregåendeiangettssom av-
snitt, avvecklade den 31 decembervara 1999.senast Lagen om garan-
tipension skall träda i kraft först år 2001 och anledning har således
saknats föra någonin bestämmelseatt motsvarande 10 kap. 3 § AFL i
lagen garantipension.om

När det gäller försäkrade enligt AFL dömts till skyddstillsynsom
föreskriftmed särskild behandlingsplan s.k. kontraktsvårdom finns

enligt nuvarande bestämmelser möjlighet för den för vår-som svarar
den uppbära viss delatt sjukpenning den dömde berättigadav ärsom
till. Motsvarande bestämmelser finns däremot inte för fall då den som
berörs institutionsvistelsen uppbär allmänav pension. I propositionen
med förslag till lagen garantipension uttalar regeringen det kanom att

sig orimligt intagente behandlingshematt uppbären ett ograverad
grundskyddspension samtidigt han eller hon tillhandahållssom en
betydande del normala förnödenheter på kriminalvårdensav bekost-
nad. En regel avgiftsdebitering således väl motiverad.om Dettavore
skulle emellertid enligt regeringen aktuellt för såväl olika formervara

ålderspension för förtidspensionav och efterlevandepension.som
Dessa båda sistnämnda emellertidär föremål försystem utredning.
Mot bakgrund härav och då det för närvarande inte finns någon mot-
svarande debiteringsregel har regeringen frågan härom böransett att

iövervägas samband med den tidigare nämnda huröversynen in-av
stitutionsvistelser bör påverka olika socialförsäkringsfönnåner.

Hittills har endast berörts frågan hur ålderspensionsförrnånerom
skall påverkas den pensionsberättigadeatt vistas på anstalt.av Rege-
ringen har emellertid i propositionen 1997/981111 reforrneradom
förtidspension berört frågan ersättning vid institutionsvistel-m.m. om

även det gällernär uppbär förtidspension.se Enligtpersoner som nu
gällande påverkasregler utbetalningen folkpension i fonn för-av av
tidspension på folkpensionsätt i fonn ålderspensionsamma som av av

den pensionsberättigadeatt föremål förär institutionsvistelse. I pro-
positionen hänvisas till det inom Socialdepartementetatt planeras en
allmän huröversyn institutionsvistelse påverkabör socialförsäk-av
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ringsförmåner. Denna kan beräknasöversyn avslutad innan detvara
reforrnerade för förtidspension skall träda i kraft. Av densystemet
anledningen lämnas inga förslag hur förtidspension någoni formom

påverkasskall den pensionsberättigade intagen i anstalt.att ärav

12.5.4 Reduktion efterlevandepension vidav
institutionsvistelse

Vårt förslag: För den intagen i kriminalvårdsanstaltär ellersom
häktad skall garantipension till omställningspension, särskild efterle-
vandepension eller änkepension reduceras fr.o.m. den trettioförsta
dagen sammanhängande frihetsberövande. Garantipensionenettav
skall därvid med högst belopp innebär dennautges ett attsom pen-
sion, tillsammans med inkomstgrundad efterlevandepension, uppgår

Äventill 4,5 prisbasbeloppet månad. den olovli-procent av per som
avvikit från anstalt eller vistas påanstalt grundgen utomsom av per-

mission i detta sammanhang intagen.anses som
Underhållsstöd till efterlevande barn skall inte lämnasett ettom

barn sedan minst 30 dagar föremål vårdför enligt förutsättningarär de
i 11 § i den nuvarande lagen 1996:1030 underhålls-som anges om

stöd.

Genom ikraftträdandet det ålderspensionssystemetreforrneradeav
kommer reglerna hur institutionsvistelse påverka ålderspen-skallom
sionen regleras särskilt i lagen garantipension. Deatt övervägan-om
den legat till grund för dessa regler föregåendehar redovisats isom
avsnitt. Frågan hur institutionsvistelser påverkaskall förtidspen-om
sion i reformerat har hittills lämnats i påavvaktanett system öppen
den tidigare nämnda allmänna hur institutionsvistelseröversynen av

påverkaskall olika socialförsäkringsförmåner.
frågaDen har förmåner till efterlevandepröva efteräratt om

ikraftträdandet ålderspensionsreformen och de föreslagna,av av oss
till denna reform anpassade reglerna för efterlevandepension någoni
utsträckning påverkasbör den efterlevande intagen i krirni-ärattav
nalvårdsanstalt påeller föremål för institutionsvistelse.sätt Iärannat
det följande redogör vi inledningsvis för våra utgångspunk-allmänna

i fråga.denna Därefter redovisar våravi förslagöverväganden ochter
till lösningar, först det gäller efterlevandepension till efter-när vuxna
levande och därefter det förmånergäller till efterlevande barn.när

Som har konstaterat i föregåendede avsnitten reglernaär om
reduktion pensionsförrnåner i dag ål-desamma det äroavsettav om
derspension, förtidspension eller efterlevandepension tillutgessom
den intagne. Samtidigt kan konstateras reglerna i vissa avseendenatt
skiljer någotsig det gäller möjligheten avgift förnär att ta ut uppe-
hälle vårdför sjukhus eller kommunalt finansierade anstalter. Som
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uttalats i propositionen med förslag till lagen garantipensionom vore
det önskvärt med enhetlighet mellanstörre olika regler gälleren som
avdrag och bortfall pensionsförrnåner för dem olikaav som av
anledningar föremål för vård påär det allmännas bekostnad. I avvak-

på allmäntan översyn viatt emellertidgörs det inomävenen attanser
för anpassad efterlevandepensionering bör finnas reglerramen en som

innebär efterlevandepension påatt enligtsätt nuvarandesamma som
påverkasregler den efterlevande häktad eller intagen iatt är krimi-av

nalvårdsanstalt. Vi återkommer nedan till frågan reduktionom av
pensionen vid vistelse i kommunalt finansierade vårdformer.

Efterlevandepension till skall våraenligt förslag utgesvuxna som
inkomstgrundad förmån jämte garantipension. Påen sätten samma

gäller enligt nuvarande regler, och i framtiden skallsom ävensom
gälla inom ålderspensioneringen, bör inkomstgrundad pension inte
heller inom efterlevandepensioneringen beröras reduktionsregler-av

Inkomstgrundad efterlevandepension har den börjat uppbärasna. när
den efterlevande, liknande inkomstgrundadsätt ålderspen-av som

sion, karaktärnärmast individuell rättighet och bör därför inte kun-av
komma i fråga för reduktion i diskuterade avseenden. Detsam-na nu
bör gälla beträffande det tillägg för det första basbeloppets in-ma

komster föreslagit skall läggas till tilläggspension i formsom av
änkepension avsnitt 11.9 och övergångsvis utgiven omställningspen-
sion och särskild efterlevandepension kapitel 16. Detta tillägg som
uppgår till 90 % prisbasbelopp betraktaett är delav att som en av
tilläggspensionen och bör således på inkomstgrundadsättsamma som
pension i övrigt inte beröras någon reducering.av

Det förhåller sig emellertid annorlunda med garantipension till
omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension.
Samtliga förrnånsforrnerdessa har karaktär grundskydd och skallav
finansieras skattemedel. Det kan, inomsättgenom samma som
ålderspensioneringen, sig orimligt efterlevande, intagna ite äratt som
kriminalvårdsanstalt och därigenom till viss del försörjda,ärm.m.
under denna tid skall uppbära oreducerat skattefinansierat tillskottett
till inkomstgrundad förmån. Vi det i påavvaktan denen attanser av
regeringen aviserade allmänna hur socialförsäkringser-översynen av
sättningar påverkasskall vistelse i anstalt bör inom efterlevande-av
pensioneringen införas regler till sin så långtkonstruktion möjligtsom
har likheter med de regler skall tillämpas ålderspensione-inomsom
ringen.

Vi föreslår därför garantipension till omställningspension,att sär-
skild efterlevandepension och änkepension skall dåreduceras i fall
den efterlevande intagen iär kriminalvårdsanstalt eller häktad.

En efterlevande intagen i anstalt ochär uppbärvuxen som som
efterlevandepension i form garantipension påbör sättav samma som
gäller enligt nuvarande regler alltid få behålla viss pensio-delen av
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det s.k. förbehållsbeloppet. Enligt 10 kap. 2 §nen, AFL och regering-
därtill meddelade föreskrifter gäller folkpensionens skallatt utges

med beloppett 30 % folkpensionen för ål-mot ogiftsom svarar av
derspensionär jämte pensionstillskott. Detta gäller således oberoende

vilken form folkpension vilketav förefaller naturligtutges,av som
eftersom folkpension till med belopp inom ålders-utgesvuxna samma
pensioneringen, förtidspensioneringen och efterlevandepensionering-

Det nuvarande sambandet mellan folkpensionsförmånemaen. kom-
emellertid upphöra i och med ikraftträdandetattmer det reforme-av
ålderspensionssystemet,rade för förtidspensionett nytt ochsystem ett

efterlevandepensionssystem. Våraanpassat förslag innebär att garan-
tipension till omställningspension och särskild efterlevandepension
skall beräknas efter lägre basnivå vadän gäller inom ålders-en som
pensioneringen. Detta har, framhållit i kapitel 10, bl.a. sinsom
grund i förmånerna inom denatt reformerade efterlevandepensione-
ringen inte har till uppgift grundläggande försörjningatt garantera en

skall enbart underutan viss övergångstid tillskott till denen ettge
försörjning den Ävenefterlevande själv står för. densom garantipen-
sion vi föreslagit skall till inkomstgrundadsom utges änkepension
tilläggspension jämte tillägg 90 %ett prisbasbelopp ochettom av
för redan vid ikraftträdandet uppbärpersoner omställningspen-som
sion eller särskild efterlevandepension se härom i kapitel ll och 16

beräknadär efter lägre basnivå vadän kommer gälla inomen attsom
ålderspensioneringen.

En möjlighet har övervägt den lägreär kompensationsni-som att
vån för garantipension inom efterlevandepensioneringen skulle inne-
bära det belopp skall förbehållasatt intagen isom ären person som
anstalt skulle lägresättas uppbär omställningspension,om personen
särskild efterlevandepension eller änkepension iän stäl-om personen
let ålderspensionär. Med hänsyn till den föreståendevore nära över-

hur institutionsvistelse påverkaskall olika formersynen av socialav
försäkringsersättningar vi emellertid det för närvarande inteattanser
finns skäl föreslå särskilda frånoch ålderspensioneringensatt garanti-
pension avvikande regler för beräkning förbehållsbeloppet inomav
efterlevandepensioneringen. Garantipension till omställningspension
och särskild efterlevandepension bör således i dessa situationer utges
med högst belopp tillsammansett med den inkomstgrundadesom
efterlevandepensionen uppgår till 4,5 % prisbasbelopp må-ettav per
nad 6381 kr 1998. Vad bör gälla garantipen-ävensagtssom nu
sion till änkepensionutges garantipension tillsom samt utgessom
efterlevande redan vid ikraftträdandet uppbär omställningspen-som
sion eller särskild efterlevandepension.

När det gäller tidpunkten för reduceringen skall påbörjasnär anser
vi de skäl ligger bakomatt förändringen motsvarande regel isom av
lagen garantipension har bärkraft det gälleräven reduktionom när av
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efterlevandepension. Vi föreslår således reducering skall påbörjasatt
först efter 30 dagars sammanhängande frihetsberövande.

Enligt nuvarande regler möjlighet för försäkringskassa med-ges att
anhörignäraatt beroendeär denge pensionsberättigade fårsom av

uppbära hela eller del den pension inte skall Enav utges.som motsva-
rande regel har tagits in i lagen garantipension. Rätten till efterle-om
vandepension innefattar enligt vår bedömning inte någon försörj-
ningsgaranti det sätt gäller beträffande grundskyddet inomsom
ålderspensioneringen. Efterlevandepension tillskott tillettges som
den försörjningen under övergångstid dåegna behovet för-en ettav
sörjningstillskott kan sägas särskilt Efterlevandepensionenstort.vara

vidare i förstaär hand inkomstrelaterad förmån och denna skallen
enligt vårt förslag inte påverkas den pensionsberättigade in-att ärav

i anstalt. Vi hartagen denna bakgrund gjortmot bedömningen detatt
inte i lagen efterlevandepension bör införas någonom bestämmelse

möjlighet för anhörig uppbärasom helager eller delaratt garanti-av
pensionen.

Bestämmelsen i 10 kap. 3 § AFL för denrättsom ger som svarar
för kostnaden vårdför i den mån regeringen såatt förordnar uppbära
del pensionen ersättning för denna kostnadav har fåttinte någonsom
motsvarighet i lagen garantipension. Detta har, redovisatsom isom
föregående avsnitt, sin grund i regeln i praktikenatt medersatts ett

med avgiftsdebiteringsystem det gällernär berättiga-ärpersoner som
de till ålderspension och vistas kommunala eller kommunfi-som
nansierade institutioner. Situationen i dettaär avseende densamma när
det gäller efterlevande kan bli föremål för någonvuxna desom av
vårdformer enligt de nuvarande bestämmelserna medförsom förrätt
kommun eller uppbära folkpension.att Undantaget påannan är, sam-

inom ålderspensioneringen,sättma vårdassom enligtpersoner som
den nuvarande lagen angående vissa psykiskt utveck-omsorger om

Ävenlingsstörda. för efterlevandepensioneringen gäller emellertid att
denna vårdform kommer avvecklad före detatt de anpassadeattvara
reglerna efterlevandepension träder i kraft. Mot dennaom bakgrund
föreslår vi bestämmelsen i 10 kapatt 3 § AFL inte skall föras tillöver
lagen efterlevandepension.om

I 1997/981151 med förslag till lagen garantipensionprop. harom
berörts fråganäven avgiftsdebitering för har dömtsom personer som

till kontraktsvård och samtidigt uppbär pension i någon form.som
Enligt nuvarande regler föreligger för denrätt vårdenförsom svarar

uppbära viss del sjukpenningatt den dömde berättigad till,ärav som
medan motsvarande möjlighet inte finns den dömde uppbärom pen-
sion. Detta gäller den dömde uppbär ålderspension,oavsett för-om
tidspension eller efterlevandepension. Med hänsyn bl.a. till att syste-

för förtidspension och efterlevandepensionmen underär haröversyn
regeringen frågan avgiftsdebiteringansett att bör iövervägasom en
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samband med den planerade socialförsäkringsersätt-översynen av
ningar vid institutionsvistelse.

Vi delar regeringens uppfattning regler avgiftsdebitering iatt om
samband kontraktsvårdmed rimliga inom efterlevandepen-ävenvore
sioneringen. Frågan hur sådan avgift skulle utformas börom en
emellertid i sambandövervägas med den beskrivna översynen.ovan

Bampension skall enligt de föreslagna reglerna enbartutgesav oss
inkomstgrundad förmån. Det grundläggande försörjnings-som en

skyddet för efterlevande barn skall våraenligt förslag i formges av
underhållsstöd. Ett efterlevande barn påskall, barnsättsamma som
till särlevande föräldrar, garanterad viss försörjning 1 173 krvara en -

månadeni så länge barnet bosatt i Sverige.är Den avlidne förälderns-
anknytning till Sverige spelar härvid till skillnad från i dag inte- -
någon roll.

föregåendeI det har fastslagits inkomstgrundad efterlevande-att
pension inte bör komma i fråga för reduktion för det fall den efterle-
vande vistas i anstalt. Detta gäller såvitt efterlevandeäven barnavser
och innebär barnpension inte påverkasskallatt barnet före-ärattav
mål för vård i kriminalvårdsanstalt förhållerDet sig emellertidm.m.
annorlunda underhållsstödmed till efterlevande bam. påDetta är

garantipensionsätt till efterlevande gmndskyddsamma som ettvuxna
och skall finansieras skattemedel. fråganNär det gäller hurgenom om
underhållsstödet påverkasskall barnet intaget i kriminal-ärattav
vårdsanstalt eller föremål för kommunaltsätt finansieradärannat
vård kan konstateras 11 § lagen 1996: underhållsstöd1030att harom
i huvudsak innehåll de beskrivna bestämmelserna isamma som ovan
10 kap. 2 och 3 AFL. Underhällsstöd såledesskall enligt nämnda
bestämmelse inte betalas barnet erhåller vård på bekost-ut statensom
nad eller bor familjehemi eller bostad med särskild service för barn
och ungdomar enligt lagen 1993:387 stöd och service till vissaom
funktionshindrade eller bor i familjehem eller vårdhem för eller bo-
ende inom socialtjänsten. Viss skillnad i förhållande till reglerna i 10
kap. 3 § ligger i saknas för kommunenrätt underhålls-uppbäraatt att
stödet ersättning för kostnad vården,för vilket i vissa situationersom

möjligt beträffande barnpensionär enligt 10 kap. 3 § AFL.
Vår utgångspunktallmänna det gäller utformningen reglernär av

för underhållsstöd till efterlevande barn har varit förutsättningarnaatt
för underhållsstöd skall utbetalas skall desammaatt oavsettvara om

underhållsstödtillrätten har sin grund i föräldrarnas skilsmässa eller
särboende skäl dödsfall eller påden grundasänannat attav om en av

bådaeller föräldrarna har avlidit. Vi har därför i föregåendedet före-
slagit flera de bestämmelser underhållsstödgäller för enligtatt av som
nuvarande regler skall tillämplighet underhållsstödför tillävenges
efterlevande barn, och detta någotbestämmelserna skiljer sigäven om
från vad enligt nuvarande regler gäller för folkpension i formsom av
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barnpension. dennaMot bakgrund den nuvarande regeln iattanser
§ lagen underhållsstödll tills vidare bör tillämpning även närom ges

underhållsstöddet gäller till efterlevande barn. Detta innebär vissa
skillnader såvittbl.a. de särskilda regler för till barnpensionrättavser

i dag gäller för bam i sameskola och barn i specialskola. Vidaresom
kommer tillämpning bestämmelse nuvarandemotsvararen av en som
11 § lagen underhållsstöd innebära vissa skillnader detatt närom
gäller kommunens möjlighet kunna tillgodogöra sig viss delatt av
efterlevandeförmånen ersättning för vårdden kommunensom som
finansierat. Vi emellertid det angeläget regler iäratt attanser samma
detta avseende gäller för barn till särlevande föräldrar och för efterle-
vande bam, varför de beskrivna konsekvenserna får godtas tillsnu
vidare. Frågan hur till underhållsstöd påverkasrätten skallom attav
barnet föremål för olika fonnerär vård bör emellertid kunna tasav

till förnyad prövning vid den nänmda allmänna översynupp ovan som
aviserats.

Vi föreslår således de nuvarande reglerna folkpen-tillatt rättenom
sion i form barnpension i 10 kap. 2 och 3 AFL inte förs tillöverav

underhållsstöd.lagen Den nuvarande bestämmelsen i 11 § dennaom
lag bör i stället tillämplighet underhållsstöddet gäller tilläven närges
efterlevande bam.

Vi har det gäller efterlevandenär föreslagit den efterle-attvuxna
vande vid reducering garantipensionen påalltid, sättav samma som
gäller enligt nuvarande regler och föreslagits ålderspensio-inomsom
neringen, skall ha behålla vissträtt belopp för sina personligaatt ett
behov. När det gäller efterlevande bam finns enligt nuvarande regler i
10 kap. 2 § tredje stycket AFL inte till något förbehållsbelopprätt när
pensionen dras grund barnet vistas i anstalt. Detsammaattav
gäller beträffande underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar
enligt 11 § lagen underhållsstöd. vårEnligt uppfattning saknas detom

denna bakgrund skäl föreslå regler innebär barnetmot att attnu som
får behålla del underhållsstödetviss för del i samband meden av egen

anstaltsvistelse Frågan påkan emellertid, sätten m.m. samma som
beträffande utformningen reduktionsregeln så-nämnts ovan av som

dan, komma till förnyad prövning i samband med den avi-att tas upp
serade hur påverkassocialförsäkringsersättningaröversynen skallav

anstaltsvistelseav m.m.
fråganNär det gäller hur länge anstaltsvistelsen skall ha varatom

för indragning underhållsstödet aktuell gäller enligtskall bliatt en av
lagen underhållsstöd11 § underhålls-i dess nuvarande lydelse attom

stöd inte skall för sådanlämnas kalendennånad då barnet under hela
månaden föremålvarit vårdför i former-de enligt paragrafen angivna

vårEnligt uppfattning har emellertid de legat tillargumentna. som
grund för utformning frångåtts ålderspensio-denna regeln inomatt av
neringen bärkraft det underhållsstödet. integälleräven Detnär är
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rimligt underhållsstödetsatt storlek skall beroende undernärvara av
kalendermånad barnet påbörjar sinen anstaltsvistelse. Vi har detnär

gäller motsvarande bestämmelse för efterlevande föreslagitvuxna att
reducering garantipensionen skall ske efter trettioav dagars samman-
hängande vistelse i anstalt, dvs. fr.0.m. den trettioförsta dagen. Vi
föreslår utbetalningatt underhållsstöd skall påverkas fr.0.m.av sam-

tidpunkt.ma

Överledanderegeln12.6 i 2 kap. 6 § lagen
1998:702 garantipension,om m.m.

12.6.1 Inledning

I samband med ikraftträdandet den 1 januari 1993 reglerna vissav om
tids bosättning eller visst årantal med intjänade ATP-poäng för-som
utsättning för tillrätt oavkortad folkpension infördes särskildam.m.
bestämmelser, s.k. överledanderegler, innebär efterlevan-attsom en
des folkpension i form ålderspension i vissa fall kan beräknasav
grundval den avlidnes bosättningstid årellerav med tillgodoräknade
pensionspoäng för ATP detta leder till för den efterlevandeom ett
förmånligare resultat. sådanEn möjlighet föreligger i de fall då den
efterlevande omedelbart före ålderspensioneringen fylldavid 65 år
uppburit hel särskild efterlevandepension eller hel förtidspension.
Den pensionsberättigade kan då få sin folkpension i form ålders-av
pension beräknad grundval den avlidnes bosättningstid detav om

förrnånligare.är En motsvarande möjlighet gäller för kvinnaäven en
född årär 1944 eller tidigare ochsom med stöd de Övergångs-som av

visa bestämmelserna änkepension uppburit folkpension i formom av
änkepension. Detsamma gäller i fråga ålderspension till efter-om en
levande kvinna född årär 1944 eller tidigare ochsom 65 årärsom
eller äldre makennär avlider då skulle ha varit berättigadsamt till
folkpension i form änkepension hon vid tidpunkten förav döds-om
fallet inte hade uppnått 65 års ålder. Kvinnor i den ålders-nämndanu
kategorin har till tilläggspensionrätt i formsom änkepension harav
vidare enligt punkten 6 i övergångsreglerna till lagen 1992: 1277 om
ändring i lagen allmän försäkring få ålderspensionsinrätt frånom att
folkpensioneringen beräknad grundval den avlidneav mannens
ATP-poäng. För kvinnor födda årär 1945 eller och isom senare som
samband ålderspensioneringenmed uppbär änkepension enligt över-
gångsbestämmelsema finns emellertid inte några motsvarande möj-
ligheter. Det sålundaär betydelse änkepensionenutan när till dessa
kvinnor beviljats.
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Syftet med de beskrivna s.k. överledandereglema bl.a.ärnu att en
efterlevande inte skall få sänkt folkpension vid övergången ålders-till
pension grund ändrad andelsberäkning. I de fall avliderav mannen
efter det änkan börj uppbära ålderspensionatt at torde syftet medegen
införandet överledanderegeln övergångsbestämmelsemai ha varitav

kvinnan minstatt andelgarantera folkpension vid beräkningsamma
hennes ålderspension den legat till grund förav beräk-egen som som

ningen ålderspension från folkpensioneringen före döds-av mannens
fallet.

I nuvarande grundskyddet för ålderspension,system förtids-ryms
pension och efterlevandepension inklusive änkepension inom folk-
pensioneringen och utformatär efter i huvudsak identiska principer.
Detta emellertid förhållandeär inte kommerett beståendeattsom vara
efter år 2000. Grundskyddet inom ålderspensioneringen kommer i
samband med det reformerade ålderspensionssystemets ikraftträdande

endast grundskydd för ålderspensionärer.att Denna grund-rymma
skyddsmodell skiljer sig från denavsevärt grundskyddskonstruktion

enligt riktlinjer skall finnas förantagna reformeratsom förtidspen-ett
sionssystem. Enligt riktlinjerna skall detta grundskydd till sin storlek

avhängigt endast den försäkrades ålder och det skallvara kunnaav
utbetalas så länge den försäkrade bosatt i Sverige. Någotär kravsom
på viss tids bosättning i Sverige för oavkortat grundskydd inteär av-

Inte heller har det förutsatts detsett. skall finnas någon motsvarig-att
het till nuvarande överledanderegel i såvittAFL övergångengäller
från förtidspension till ålderspension.

Enligt nuvarande regler finns överledanderegeläven i 5 kap.en
11 § AFL sikte övergång från förtidspensiontar till efterle-som
vandepension. Om den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet uppbar
folkpension i form hel förtidspension, beräknas efterlevandepen-av
sionen på grundval bosättningstid förtidspensionen,av samma som

det förmånligare.ärom

Överledanderegler12.6.2 i efterlevande-ett anpassat
pensionssystem

Vårt förslag: De s.k. överledandereglema i 2 kap. 6 § lagen
1998:702 garantipension och 5 kap. 8§ tredje stycket lagenom
1962:381 allmän försäkring AFL skall avskaffas för framtidenom
såvitt överledande från efterlevandepension till garantipensionavser
och folkpension i form ålderspension. För dem födda årärav som
1937 eller tidigare och vid ikraftträdandet det ef-anpassadesom av
terlevandepensionssystemet år 2001 uppbär antingen folkpension i
form hel särskild efterlevandepension eller i form änkepensionav av
och beträffande sistnämnda kategori tillhör den änkorgrupp som
enligt dagens regler kan komma frågai för tillämpning Överledan-av
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deregeln skall emellertid överledandereglema tillämpas efter åräven
2000 enligt förutsättningar i dag. Detsamma skallsamma gällasom
för efterlevande vid ikraftträdandet uppbär folkpension i formen som

ålderspension har beräknats med stöd överledanderegeln.av som av
Överledanderegeln i punkten 6 i övergångsbestämmelsema till la-

1992:1277 ändring i lagen allmän försäkringgen skallom om av-
skaffas för framtiden.

Överledanderegeln i 5 kap. 11 § andra stycket AFL skall avskaffas
för framtiden. Bestämmelsen skall emellertid efter ikraftträdandet av
våra förslag tillämpas vid beräkning 90 %-tillägg och garanti-en av
pension till änkepension, omställningspension och särskild efterle-
vandepension i de fall tillrätten pension grundar sig dödsfallett

har inträffat före ikraftträdandet.som

Som redovisats kommer ålders-, förtids- och efterlevandepen-ovan
sioneringens grundskydd framöver, till skillnad från i dag, reglerasatt
i olika regelsystem och med delvis väsentligt olika konstruktioner.
Det finns därför anledning närmare överväga deatt överledande-om
regler vi redovisat i det inledande avsnittet skall finnassom kvar i ett
reformerat ålderspensionssystem.

Den nuvarande regeln i 5 kap. 8 § tredje stycket AFL har i samband
med utfominingen garantipensionen inom ålderspensioneringenav
överförts till lagen 1998:702 garantipension 2 kap. 6 § iom av-
vaktan vilka regler kommer gälla för grundskyddet i för-attsom
tids- och efterlevandepensioneringama. Lagen garantipensionom
gäller för födda år 1938 eller Bestämmelsen i 5 kap.personer senare.
8 § tredje stycket AFL skall emellertid enligt Övergångsbestämmelser
till lagen 1998:704 ändring i lagen 1962:381 allmän för-om om
säkring gälla efter ikraftträdandetäven såvitt födda åravser personer
1937 eller tidigare. Reglerna innebär efterlevande omedel-att en som
bart före den kalendermånad då han eller hon fyller 65 år uppbär hel
särskild efterlevandepension skall, det förmånligareär be-änom en
räkning på grundval försäkringstid för garantipension,av egen som
sådan försäkringstid tillgodoräknas den bosättningstid legat tillsom
grund för beräkningen den särskilda efterlevandepensionen. Det-av

skall gälla för beräkning garantipension tillsamma änka ärav en som
född år 1944 eller tidigare och enligt övergångsreglernuvarandesom
uppbär folkpension i form änkepension omedelbart före övergång-av

till ålderspension Ävenvid fyllda 65 år.en änka, född årären som
1944 eller tidigare och 65 år ellerär äldre maken avlidernärsom samt
då skulle ha haft till folkpensionrätt i form änkepension med stödav

övergångsreglerna hon vid tidpunkten förav dödsfallet inte hadeom
uppnått 65 års ålder, har fårätt sin folkpension i form ålders-att av
pension beräknad grundval den avlidne bosättningstid.av mannens
En efterlevande får alltså i dessa situationer tillgodoräkna sig den
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avlidnes bosättningstid för i ställetförsäkringstid garantipensionsom
förmånligareför sin försäkringstid till resultat.detta leder ettegen om

årSom beskrivits i l2.6.l föddaavsnitt kan vidare kvinnor ärsom
1944 eller tidigare tilläggspension ioch har till form än-rätt avsom

få ålderspension påkepension folkpension beräknadsin i form av
årgrundval tillgodoräknatsdet antal den avlidneav som mannen

ATP-poäng beräkningen formvid tilläggspensionen i änkepen-av av
Någonsion. motsvarighet till idenna regel har inte upptagits lagen om

förhållandetgarantipension. änkepen-Det den efterlevande uppbäratt
frånsion tilläggspensioneringen alltså såsom ikommer inte, reglerna

lagen garantipension garantipensionutformade, leda tillär attattom
påberäknas grundval år änke-antal med ATP-poängav samma som

pensionen. någonRegeln har inte fått iheller motsvarighet lagen om
ålderspensioninkomstgrundad folk-det gäller beräkningen detnär av

pensionstillägg skall läggas tilläggspensionen kompen-tillsom som
sation för det första basbeloppets inkomster.

Visserligen skulle det kunna hävdas överledanderegeln i 2 kap.att
6 § lagen garantipension skulle finnas förkunna kvar endast över-om
gång från särskild efterlevandepensionhel änkepension tilleller re-

ålderspension,formerad eftersom respektivegrundskydden i pen-
sionssystem till sinhar utformning vissa likheter. Motsvarande likhe-

finns däremot inte garantinivån för-mellan den föreslagna inomter
ålderspensioneringenstidspensioneringen och garantipension. Detta

månskulle i viss bibehållande överledanderegelnkunna tala för ett av
i de fall den efterlevande ålderspensioneringenomedelbart före upp-
bar särskild efterlevandepension änkepension. kan dockeller Det te

övergången från ef-sig märkligt ha kvar vissregler det gällernäratt
ålderspensionterlevandepension till inte för de rimligen mermen

övergång från ålderspension.vanliga fallen förtidspension tillav
ocksåVi efterlevandepensionenhar det gäller särskildadennär

Vårifrågasatt denna hör i efterlevandepensionssystem.hemma ettom
uppfattning fråga förmån bordei denna denna egentligenär att av-
skaffas till dennaoch de problem i dag kvalificerar för rättatt som
förmån ellerborde inom arbetslöshetsförsäkringenhandhassnarare

åtgärder. funnitandra arbetsmarknadsmässiga Eftersom vi hargenom
det utanför vårt föreslå sådan lösning har viligger uppdragatt att en

dock avstått från emellertidavsnitt kandetta se 10.4.4. Detgöraatt
ifrågasättas efterle-det möjligheten uppbära särskildutöver attom

förmånenfinnasvandepension skall efterlevanderegel densomen ger
få sin ålderspension påkunna baserad den avlidnesattav an-egen

knytning till Sverige i form försäkringstid efter det rättenäven attav
till särskild efterlevandepension upphört.

såvitt garantipen-I detta sammanhang vi gällerbör beaktasäven att
sionen inom frånefterlevandepensioneringen, till skillnad vad som
beslutats ålderspension, förbeträffande garantipensionen till stannat
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föreslå intjatt änandeperiod för försäkringstiden överensstämmersom
med nuvarande regler. Detta innebär sålunda perioden fr.o.m.att 16

64 års åldert.0.m. beaktas för tillgodoräknande försäkringstid.av
Inom ålderspensioneringen skall försäkringstid för garantipension till
ålderspension tillgodoräknas den pensionsberättigade enbart fr.o.m.
25 64 års ålder.t.0.m. Endast i de fall den försäkrade haft pensions-
grundande inkomster eller pensionsgrundande belopp för förtidspen-
sion uppgått till minst inkomstbasbeloppsom ett år skall försäk-per
ringstid tillgodoräknas den pensionsberättigade fr.o.m. 16 24t.0.m.
års ålder. Inom båda skall fortsättningsvissystemen krävas 40 års
försäkringstid för tillrätt oavkortad garantipension. Detta innebär
således det inom efterlevandepensioneringenatt kommer finnasatt ennågot förmånligare beräkning försäkringstid för till oavkortatav rätt
grundskydd inom ålderspensioneringen,än eftersom valt föreslåatt

längre intjänandeperiod. Dettaen torde i sin kunna medföratur större
ekonomiska överföringseffekter till ålderspensioneringens grund-
skydd vadän falletär enligt nuvarandesom reglering, överle-om en
danderegel motsvarande bestämmelsen i 2 kap. 6 § lagen garanti-om
pension bibehålls.

Med hänsyn till det anförda även med beaktandesamt efter-attav
levandepensioneringens och ålderspensioneringens grundskyddsmo-
deller framöver, till skillnad från i dag, såväl lagtekniskt finansie-som
ringsmässigt kommer helt skildaatt det inte påkallatvara anser

i framtidaatt ett bibehållasystem överledanderegel motsvarandeen
den i 2 kap. 6 § lagen garantipension. Vi föreslår därförom regler-att

i 2 kap. 6 § lagen garantipensionna och 5 kap.om 8 § tredje stycket
AFL skall avskaffas för framtiden.

Nästa fråga dåär det lämpligtär ha kvar denom överledandere-att
gel 40-delsberäkningsom folkpensionavser i form ålderspen-av av
sion för den äldre kategori änkor enligt Övergångsbestämmelsersom
till 5 kap. AFL kan komma i fråga för tillämpning den. Motsva-en av
rande möjlighet har överförts till lagen garantipension. Vi har iom
andra sammanhang eftersträvat skapaatt för just dessaett system
änkor nettoutfallsom ger nuvarandesamma bestämmelsersom ger.
Detta skulle möjligen tala för alltjämt bevaraatt dylik bestämmelseen
för dessa situationer.

Å andra sidan detär enligt vårt fönnenande mindre lämpligt haatt
kvar överledanderegeln enbart för änkor i åldersgrupperde för vilka
den enligt nuvarande regler tillämplig,är dvs. änkor födda årärsom
1944 eller tidigare. Dessutom de kvinnor,är födda årär 1944som
eller tidigare och kan bli berättigade tillsom änkepension och som
alltså kan komma i fråga för överledanderegeln, i flertalet fall berätti-
gade tilläven änkepension från tilläggspensioneringen efter fyllda 65
år, något inte falletär för de efterlevandesom före ålderspensio-som
neringen uppbär hel särskild efterlevandepension. Dessa änkor har



SOU 1998:120 Samordning efterlevandepension... 527av

sålunda övergången ålderspension mångaefter till fall tilliäven rätt
änkepension. Med hänsyn vårhärtill kan det enligt uppfattning inte

föreligga särskilt uttalat behov det skydd denett extraanses av som
diskuterade föreslåröverledanderegeln Vi därför överle-attnu ger.

såvittdanderegeln skall avskaffas den kategori änkoräven avser som
den enligt nuvarande bestämmelser har tillämpning för.

detta måsteI sammanhang avskaffandetställning tilläven tas om
regeln gälla fulltskall beträffande beviljatsdem redanävenutav som

efterlevandepension ålders-inte börjat uppbäraännumen som egen
pension för dem fått ålderspensionredan sin beräknadsamt som egen
i enlighet överledanderegeln.med

Efterlevande redan vid ikraftträdandet år 65 år2001 har fylltsom
såledesoch börjat eller kunnat börja ålderspensionuppbära böregen

vårenligt uppfattning inte efter ikraftträdandet anpassade efterle-av
få ålderspensionvandepensionsregler sin sänkt grund ändradeav

andelsberäkningar. Denna uppfattning vårttill förhar legat grund
ställningstagande det gäller beräkning garantipension ochäven när av

90 %-tillägg till änkor uppbär änkepension vid ikraftträdandetav som
våra förslag och till efterlevande vid motsvarande tidpunktav som

uppbär särskild efterlevandepension enligt regler. Vi hargällandenu
för dessa kategorier efterlevande övergångsreglerföreslagit särskilda

innebär de vid beräkningen garantipen-90 %-tillägget ochattsom av
sionen får tillgodoräkna sig andel 30- eller 40-delar desamma som
skulle haft till enligt nuvarande för folkpension. dennaregler Moträtt

föreslårbakgrund med stöd överledanderegelnatt personer, som av
fått sin ålderspension frånhar folkpensioneringen beräknad grund-

våraval den avlidnes bosättningstid, efter ikraftträdandetävenav av
få ålderspension ifrågava-förslag skall kunna beräknad med stöd av

rande regel.
Även beträffande år hel särskild efterlevan-dem 2001 uppbärsom

depension eller änkepension den kategorioch i övrigt tillhör somsom
frågakan komma i för enligt nuvarande bestäm-överledanderegeln

melser kan det mindre omedelbart avskaffa dennalämpligt attanses
såvitt så-regel, i fall den äldre kategorin efterlevande. Ettvart avser

dant omedelbart skulle dessutomavskaffande överledanderegelnav
detkunna leda till spekulationer i vilket skedeinom bl.a.systemet, om

ålderspension.skulle fördelaktigt uppbära Perso-börjamest attvara
år ålderspensionfödda eller börja uppbära1938 kanärner som senare

först fr.o.m. åldersgrupper emellertid1999. i dessa kanPersoner
fr.o.m. januari 40-delsberäknad folkpen-den 1999 intel göra uttag av

65 års ålder. således före ikraftträ-sion före inteDessa kanpersoner
våra ålderspen-dandet förslag formfolkpension igöra uttagav avav

på bosättningstid. kommersion har beräknats grundval Desom av
på grundvaldock kunna folkpension beräknadgöraatt uttag avav

årantal med folkpension. PersonerATP-poäng SO-delsberäknad som
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födda årär 1937 eller tidigare kommer emellertid efteräven den 1
januari 1999 kunnaatt göra folkpensionuttag beräknad på grund-av
val bosättningstid. Av denna anledningav har vi för föreslåstannat att

överledanderegelnatt alltjämt skall gälla för efterlevande föd-ärsom
årda 1937 eller tidigare och den 1 januari 2001 uppbär antingensom

folkpension i form hel särskild efterlevandepensionav eller i form av
änkepension. Utan sådan särbestämmelse för denna åldersgruppen
skulle efterlevande uppbär särskild efterlevandepensionsom eller
änkepension i samband med de föreslagna reglernas ikraftträdande år
2001 kunna förtidagöra ålderspensionuttag i syfte kommaav egen att

åtnjutandei fördelarna med överledanderegelnav innan den avskaf-
fas. För födda årär 1938 ellerpersoner som bör regeln däremotsenare
inte kunna tillämpas även de vid ikraftträdandet år 2001om uppbär
särskild efterlevandepension eller änkepension.

Enligt nuvarande regler kan överledanderegeln tillämpas vidäven
beräkning ålderspension till kvinnaav född årär 1944 elleren som
tidigare och blir änka efter 65 års ålder.som En förutsättning härför är

hon hade varitatt berättigad till folkpension i form änkepensionav
hon inte hade fyllt 65 år vidom dödsfallet. Vi har inte funnit skäl att

föreslår sådan möjlighetatt skall finnasen kvar efter ikraftträdandet
våra förslag. En förutsättningav för överledanderegelnatt skall kunna

tillämpas efteräven denna tidpunkt i de fall kvinnan har fyllt 65 år
kommer med vårt förslag kvinnanatt uppbär ålderspensionattvara

redan beräknadär medsom stöd denna överledanderegel.av
Enligt punkten 6 i övergångsbestämmelsema till lagen 1992:1277

ändring i lagen allmän försäkringom kan kvinnaom uppbären som
tilläggspension i form änkepension få sin folkpensionav i form av
ålderspension beräknad på grundval den avlidne årantalav mannens
med ATP detta fördelaktigareärom beräkningän på grundvalen av

årde för vilka hon själv har tillgodoräknats pensionspoäng för ATP
eller bosättningstid. Vi har övervägt i vilken omfattning denna regel

fåbör motsvarighet ien efterlevandepensionssystem.ett anpassat
Kvinnor födda årär 1938 ellersom kommer efter ikraftträdan-senare
det inte ha till folkpensionrättatt i form ålderspension kom-utanav

i stället berättigadeatt tillmer garantipension.vara Denna kommer att
beräknad enbart på grundvalvara bosättningstid och inte i förhål-av

lande till år med ATP-poäng. Frågan hur grundskyddet förom perso-
födda årär 1937 ellerner tidigaresom skall utformas förövervägs

närvarande Utredningen utformningav garantipension för ål-om av
derspensionärer födda år 1937 eller tidigare Dir. 1997:149. Grund-
skyddet inom ålderspensioneringen och efterlevandepensioneringen
kommer således i framtiden reglerasatt olika Motgenom system.
denna bakgrund vi, påanser sätt det gällernär desamma som ovan
diskuterade överledandereglema, det i framtidenatt inte bör finnas
möjlighet lägga tidatt legat till förgrund beräkningsom tilläggs-av
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pension i form änkepension till grund för beräkningen folkpen-av av
sion i forrn ålderspension. Den nuvarande bestämmelser i punktenav
6 bör således avskaffas för framtiden.

Lagen garantipension träder i kraft den 1 januari 2001 ochom om-
fattar födda år 1938är eller Personer i dessapersoner som senare.
årsklasser kommer emellertid kunna förtida ålders-göraatt uttag av
pension före år 2001. ålderspensionDenna kommer då beståatt av
tilläggspension och 30-delsberäknad folkpension inte folkpen-men av
sion beräknad efter bosättningstid. Fr.o.m. år 2001 fram till den tid-

dåpunkt i de aktuella åldersgruppema årfyller 65 kanpersoner uttag
kvotdelsberäknadgöras inkomst- och tilläggspension inteav men av

garantipension. tilläggspensionenI ingår då tillägg för den 30-ett
desberäknade folkpensionen, dvs. kompensation för det första bas-en
beloppets inkomster. I lagen inkomstgrundad ålderspension harom
det inte någoninförts bestämmelse motsvarande den i punkten 6 till
de övergångsbestämmelsema.nuvarande Beräkningen folkpen-av
sionstillägget såledesskall ske på grundval den pensionsberättiga-av
des år med pensionspoäng och inte på grundval tidigareegna av en
avliden makes. Personer födda år 1937 ellerär tidigare omfattassom
inte lagen garantipension. Dessa kan såav göraom uttagpersoner av

tilläggspensionväl 30- eller 40-delsberäkad folkpension före densom
Ävenjanuari1 2001. det gällernär i dessa årsklasser skallpersoner

folkpensionens grundbelopp eller del denna fr.o.m. den januarilav
2001 läggas till del tilläggspensionen för erhålladärvidsom en attav
vad faktiskt den inkomstgrundadeär ålderspensionen. Frågansom om
hur sådan folkpensionstillägg skall förhållandeett andelsberäknas i
till den pensionsberättigades år med intjänade pensionspoäng eller
bosättningstid skall emellertid enligt vad uttalats isom prop.
1997/98: 151 lösas i anslutning till arbetet inom Utredningen över-om
gångsvis garantipension för födda år 1937 eller tidi-ärpersoner som
gare.

Vårt förslag innebär överledanderegeln i punkten 6 avskaffasatt
fr.o.m. den januari1 2001. Vi föreslår inte några särskilda övergångs-
regler till detta avskaffande. I lagen inkomstgrundad ålderspensionom
har inte införts någon motsvarighet övergångsregelntill i punkten 6

innebär folkpensionstillägget skulle kunna beräknas grund-attsom
val tidigare avliden makes årantal med pensionspoäng för ATP.av en

vårEnligt uppfattning skulle det kunna diskuteras kvinnor vidatt som
ikraftträdandet uppbär folkpension påberäknad grundvalärsom av en
avliden årmakes antal med pensionspoäng fåskall tillgodoräkna sig

antal 30-delar vid beräkningen folkpensionstillägget eftersamma av
ikraftträdandet. Med hänsyn till sådant måsteställningstagandeatt ett

utpräglad ålderspensionsfråga och eftersom regelanses vara en en av
diskuterat innehåll inte införts i samband med konstruktionen be-av
stämmelserna beräkning folkpensionstillägg i in-lagenom av om
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komstgrundad ålderspension eller i lagen införande denna lagom av
har vi det inte ankommeransett att lägga fram några lagför-attoss
slag i denna Frågandel. skulle dock kunna på iprövas anslutningnytt
till beredningen de förslag Utredningen den övergångsvisaav som om
garantipensionen kommer lägga fram.att

Som vi beskrivit inledningsvis i avsnitt l2.6.1 finns det enligt nuva-
rande regler bestämmelseäven överledandeen försäkringstidom av
från förtidspensioneringen till efterlevandepensioneringen. Om den
avlidne vid tidpunkten för dödsfallet uppbar folkpension i form helav
förtidspension beräknas efterlevandepensionen grundval av samma
bosättningstid förtidspensionen det förmånligare.som är Dettaom
kan inträffa den avlidnet.ex. vid tidpunkten för förtidspensione-om
ringen hade bott i Sverige så länge han eller hon kundeatt tillgodo-
räknas framtida bosättningstid fullt för tiden fr.0.m.ut pensionsfallet

det år han ellert.o.m. hon fyllde 64 år. Om sedan undersamma person
tiden efter förtidspensioneringen fram till dödsfallet bott utomlands
under längre tid skulle det kunna inträffaen beräkning fram-att en av
tida bosättningstid från dödsfallet till årdet 64-årsdagen inträffar
skulle sämre resultat detett än legat tillge grund för beräkningensom

förtidspension. Den efterlevandeav skall i sådan situation få till-en
godoräkna sig den bosättningstid legat till grund för förtidspen-som
sionsberäkningen. En förutsättning dockär den avlidne uppbar helatt
förtidspension vid tidpunkten för dödsfallet.

Det kommer efter år 2000 inte finnasatt där grundskyd-ett system
det ålderspension,för förtidspension och efterlevandepension är ut-
format efter i huvudsak identiska principer. Den grundskyddsmodell

enligt riktlinjer skall finnasantagnasom i reformerat förtidspen-ett
sionssystem skiljer sig från såvälavsevärt grundskyddet inom ålders-
pensioneringen från det grundskydd vi föreslår skall finnassom inom
efterlevandepensioneringen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till
de förslag vi i övrigt lämnat beträffande möjligheten till överledande

försäkringstid från efterlevandepensioneringenav ålderspensione-till
ringen föreslår den nuvarandeatt bestämmelsen i 5 kap. 11 § andra
stycket AFL avskaffas för framtiden. Den bör emellertid kunna till-
lämpas efter ikraftträdandetäven den efterlevande vid denna tid-om
punkt uppbär efterlevandepension på grund dödsfall inträfettav som
fat före ikraftträdandet och denna pension beräknadär med stöd av
ifrågavarande regel.
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13 Utbetalning efterlevandepen-av

sion, m.m.

13.1 Ansökan efterlevandepensionom

Vårt förslag: Efterlevandepension betalas efter ansökan. Ansökanut
skall skriftlig och lämnas in till den allmänna försäkringskassan.vara
Uppgifter faktiska förhållanden skall lämnas på heder ochom samve-

inte särskilda skäl talar det.te, emotom
Pension fr.o.m. månad dåden den försäkrade har avlidit eller,utges

han eller hon vid sin död ålderspension,uppbar förtids- ellerom
fr.o.m. månaden efter dåden dödsfallet inträffade. Efterlevandepen-
sion till efterlevande får inte betalas för längre tillbakatid änutvuxna

månader före ansökningsmånaden. fårBampension betalas förtre ut
två årlängst före ansökningsmånaden underhållsstödoch för längst en

månad före ansökan.

Enligt nuvarande regler skall den önskar pension ansöka dettasom om
hos den allmänna försäkringskassan. Denna regel förär gemensam
samtliga former pension i lagen 1962:381 försäkringallmänav om

ålderspensionAFL. När det gäller finns härutöver bestämmelser om
försäkringskassan i vissa fall kan besluta utbetalning helatt om av

sådan pension fr.o.m. års65 ålder den pensionsberättigadeutan att
ansökt det. Detta sker den pensionsberättigade har tillgo-närt.ex.om
doräknats årminst 30 med pensionspoäng för allmän tilläggspension
eller den försäkrade månad dåföre den fyll-han eller honnärmastom

årde 65 uppbar hel särskild efterlevandepension beräknad grund-
årsval 40 bosättningstid.av

Utbetalning ålderspension refonneradeskall i det pensionssys-av
huvudregel såvälske efter ansökan. gäller beträffan-Dettatemet som

inkomstgrundadde ålderspension sådangarantipension tillsom pen-
sion. Till frånskillnad vad gäller enligt reglerna i ATP-systemetsom
kommer det inte finnas möjlighet ålderspensionbetalaatt att ut utan
ansökan i omfattning gäller enligt regler.nuvarande Dettasamma som
hänger med den flexibilitet ålderspensioni detuttagetsamman av som
refonnerade skall inrymma samtidigt fin-det inte skallsystemet som

någon åldersgräns för hur pensionsrätt skall kunnalängeövrenas
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tjänas in. Möjligheten betala ålderspension ansökan kom-att ut utan
i realiteten begränsad. Inkomstgrundad ålderspensionattmer vara

skall betalas fr.0.m. månadden då den pensionsberättigadeut senast
fyller år70 han eller hon inte har begärt Utbetalningen skallannat.om
emellertid alltid grundas ansökan och försäkringskassan haren

ålagtsdärför utredningsskyldighet det gäller pensionsberättiga-nären
de månader före månadden de fyller år70 intesenast hartresom

ålderspension.ansökt Samma regler skalluttag gälla beträffan-om av
de utbetalning garantipension.av

För efterlevandepension skall betalas krävsatt enligt nuvarandeut
regler i princip alltid ansökan härom till denatt allmännagörsen
försäkringskassan. Detsamma skall gälla i Upp-ett anpassat system.
gifter faktiska förhållanden skall, på gäller enligtsättom samma som
nuvarande regler, lämnas heder och frånUndantag kravetsamvete.
på ansökan enligtgörs nuvarande regler i det fallet den efterlevan-att
de har beviljats särskild efterlevandepension för begränsad tid ochen
denna tid skall förlängas. Detsamma bör gälla enligt de före-av oss
slagna reglerna.

Enligt nuvarande regler i AFL finns vidare bestämmelse atten om
försäkringskassan får betala pension ansökan från denut utan pen-
sionsberättigade statligt eller kommunalt personalpensionsor-ettom

begär det. Utbetalning allmän pension och statlig eller kom-gan av
munal avtalspension sker då utbetalningstransaktion.genom samma
Någon motsvarande regel har inte införts i det refonnerade ålderspen-
sionssystemet.

När det frågangäller försäkringskassan i framtiden skallävenom
kunna betala efterlevandepension efter framställningut statligtettav
och kommunalt personalpensionsorgan saknas det enligt vår uppfatt-
ning skäl andragöra övervägandenatt vad gjorts inomän som ramen
för det reforrnerade ålderspensionssystemet. En regel diskuteratav nu
innehåll bör således inte införas i lagen efterlevandepension.om

Efterlevandepension skall enligt nuvarande regler utbetalas fr.0.m.
den månad då den försäkrade avlidit eller, han eller hon vid sinom
död ålderspensionuppbar eller förtidspension, månadenfr.0.m. efter

dåden dödsfallet inträffade. Detta bör gälla för utbetalningäven av
efterlevandepension enligt anpassade regler.

Enligt nuvarande regler gäller pension inte får utbetalas föratt
längre tid tillbaka månaderän före ansökningsmånaden. Dennatre
regel kommer, såvitt gäller utbetalning ålderspension enligt ATP-av

ändras fr.0.m. densystemet, 1 januariatt 1999. Möjligheten fåatt
ålderspension utbetald för tid före ansökan skall fr.0.m. denna tid-
punkt Någonavskaffas. sådan möjlighet skall inte heller finnas i det
reforrnerade ålderspensionssystemet reglerna utbetalningnär om en-
ligt detta träder i kraft den januaril 2001.system Bakgrunden till
förändringarna regeln inte någonär fyller funktion såväleftersomatt
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reforrnerad ålderspension ålderspension försäk-ATP-baserad ärsom
årlig ål-på såringsmässigt beräknad högresätt att ett sent uttag ger

derspension därmed, i livspension vidoch genomsnitt, ettsomsamma
Ålderspensiontidigt således få tidigast fr.o.m.skall betalasuttag. ut

månaden efter ansökningsmånaden. Både det gällernärmast när re-
ålderspensionforrnerad från ATP-baseradfördelningssystemet och

pension emellertid förtidspensionundantag för den uppbärgörs som
Ålderspensioneller särskild sådanaefterlevandepension. i situa-skall

tioner alltjämt utbetalas för ansökningsmånaden.kunna tid före Bak-
grunden försäkringskassanshärtill fråganutredningsskyldighet iär att

den pensionsberättigade vill senarelägga sitt pensionsuttag börom
månadinträda redan den den försäkrade fyller 65 år. Förtidspension

och särskild efterlevandepension månaden må-före denutges t.o.m.
dånad den pensionsberättigade fyller 65 år. För den pensionsbe-att

rättigade några månaderinte under ståskall pension skall möj-utan
ligheten kunna betala kvarståpension iretroaktivt alltjämt dessaatt ut
situationer.

Förhållandena sig emellertid fråganannorlunda det gällernärter
behovet kunna betala efterlevandepension för tid föreatt utom av

ansökningstidpunkten. Det ålderspensio-anförts inomargument som
ålderspensionenneringen försäkringsmässigt bestämdär ärattom

inte relevant Sådandet gäller beräkning efterlevandepension.när av
pension vårkan enligt uppfattning inte intjänadbetraktas utansom
beräknas då frågangrundval visst beräkningsunderlag förstettav

till efterlevandepension uppstår, dvs. vid ansökan. Efterlevan-rättom
depensionen sedan frånunder viss dödsfallet och intetid räknatutges
från ansökningsdatumet. Om möjligheten till viss retroaktiv utbetal-

finnas,ning inte skulle skulle reglerna innebära den efterlevandeatt
omedelbart i anslutning till dödsfallet ansökaskulle atttvungenvara

efterlevandepension sådan förmånför underkunna uppbäraattom en
ocksåden tid bestämmelserna möjlighet till. skulleDettasom ger

innebära förrän fr.o.m.efterlevandepension inte skulle kunnaatt utges
månaden sådanefter dödsfallet eftersom det för pension skulleatt
kunna fr.o.m. den månad då inträffar krävasdödsfallet skulleutges att
ansökan månaden tillföre nämnda skäl bör det,denna. Avgavs nu

från ålderspensioneringen,skillnad vad kommer gälla inomattsom
i framtiden efterlevandepensionfinnas möjlighet betalaäven att ut

får sådanretroaktivt. detNär gäller efterlevandepension till vuxna
pension enligt tid tillbakanuvarande regler inte betalas för längreut

månader före ansökningstidpunkten. tidsperiodMotsvarande ärän tre
det två år. vår uppfattninggäller barnpension saknas enligtDetnär

föreslå några anpassadeskäl gälla inom denandra regler skallatt att
föreslår såledesefterlevandepensioneringen. de nuvarandeVi att reg-

efterle-överförslema oförändrade till den föreslagna lagen omav oss
vandepension.
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Även underhållsstöd till efterlevande barn bör kunna utbetalas för
tid före ansökningstidpunkten. Underhållsstöd kan enligt nuvarande
bestämmelser inte för längre tid tillbakautges månadän före ansö-en
kan. Detta bör gälla föräven underhållsstöd enligt vårt förslagsom
skall betalas till efterlevande bam.ut Bakgrunden härtill viär, som
berört i avsnitt 9.5.5, underhållsstöd,att enligt vårt uppfattning, så
långt möjligt bör enligtutges regler det sigsamma oavsett rörom om
underhållsstöd till efterlevande barn eller fråga underhållsstödär om
till barn till föräldrar inte lever tillsammans.som

13.2 Utbetalning pensionav

Vårt förslag: Efterlevandepension skall betalas månadsvisut t.o.m.
den månad då till förmånenrätten har upphört. Omställningspension
och särskild efterlevandepension skall dock längst måna-utges t.o.m.
den före den då den efterlevande fyller 65 år. För de fall den efterle-
vande flyttar utomlands skall garantipension till omställningspension,
särskild efterlevandepension och änkepension betalas ut t.o.m. ut-
flyttningsmånaden.

Om den årliga efterlevandepensionen inte uppgår till 2 400änmer
kr skall efterlevandepensionen betalas i efterskott eller tvåut en
gånger år inte särskilda skäl talarper det.om emot

Pensionsförmåner enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
AFL enligt huvudregelnutges den månad då dent.o.m. pensionsbe-
rättigade avlidit eller tillrätten förmånen upphört. Regeln ärannars
således tillämplig beträffandeäven utbetalning efterlevandepen-av
sion. När det gäller omställningspension och särskild efterlevande-

utgespension sådana förmåner dock längst månaden före dent.o.m.
då den efterlevande fyller 65 år. Den inskränkning ligger i attsom
omställningspension och särskild efterlevandepension längstutges

månaden föret.o.m. den då den efterlevande fyller 65 år har samband
med ålderspension kanatt fr.o.m. den månadutges då den pensions-
berättigade fyller 65 år. Motsvarande kommer i det reformerade ål-
derspensionssystemet gälla i frågaatt tillrätten garantipension.om

De redovisade reglerna bör enligt vårnu uppfattning gälla även
beträffande utbetalning efterlevandepension iav ett anpassat system.
Eftersom garantipension ålderspensiontill kan fr.o.m. den må-utges
nad den pensionsberättigade fyller 65 år bör omställningspension och
särskild efterlevandepension såväl inkomstgrundad garantipen-som-
sion härtill inte kunna utbetalas längre månadenän före dennat.o.m.-
tidpunkt. I de fall den efterlevande flyttar utomlands påbör, samma
sätt skall gälla beträffande utbetalningsom garantipension till ål-av
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derspension, garantipension till omställningspension, särskild efterle-
vandepension och änkepension utflyttningsmånaden.utbetalas t.o.m.

Pension skall enligt nuvarande månadsvis.regler i utbetalasAFL
Härutöver kan, den pensionsberättigade bosatt riket, Riks-är utomom
försäkringsverket i vissa situationer förordna pensionen skallatt utges
på den pensionsberättigade tillsätt samtycker det. Riksda-annat om

har emellertid beslutat ändring 16 kap. §4 AFLgen om en av som
årspensioninnebär uppgårinte till år2 400 kratt änen som mer per

skall betalas i efterskott tvåeller gånger år, inte särskildaut en per om
skäl talar det. Detsamma kan efter överenskommelse ske iemot även

fall. Regeln skall träda i kraft den januaril 1999. Motsvarandeannat
regel har införts i det reformerade ålderspensionssystemet. En mot-
svarande regel bör ocksågälla beträffande utbetalning efterlevan-av
depension enligt de föreslagna anpassade reglerna.av oss

Enligt nuvarande bestämmelser i AFL har försäkringskassan i vissa
situationer möjlighet betala pension till denatt änut en annan person
pensionsberättigade. Förutsättningarna härför enligt 16 kap. 12§är
AFL den pensionsberättigade till ålderdomssvaghet,följd sjuk-att av
lighet eller långvarigt missbruk beroendeframkallande medel ellerav

därmed jämförlig orsak stånd själv hand sinär att taannan ur om
pension. inteRegeln har överförts till ålderspensions-det reformerade

Som skäl härför har anförts den inte kan handsystemet. att tasom om
sin pension själv sannolikt behöver hjälp förvaltamed sinattegen
egendom i andra avseenden såäven och det kanatt t.o.m. attvara
utbetalning pensionen till någon den pensionsberättigades anhö-av av
riga medför godmansskap eller förvaltarskap inte kommer tillatt
stånd det sakligt påkallat. anförda skälen har bärkraftDetrots att vore

det gäller utbetalningäven när efterlevandepension. Vidare bör iav
detta avseende regler gälla beträffande ålders-utbetalningsamma av
pension och efterlevandepension. föreslårVi därför regelatt mot-en
svarande 16den i kap. 12 § inte införsAFL i lagen efterlevande-om
pension.

Enligt nuvarande regler finns i 20 kap. 2 § bestämmelseAFLa en
innebär försäkringskassan kan besluta ersättning detattsom om om

inte dröjsmål kan till ersättning föreliggerutan avgöras rättom men
det finns sannolika skäl såför fallet. Ersättningen skall därvidäratt
betalas med skäligt belopp det väsentlig betydelse förut ärett om av
den försäkrade. Detsamma skall gälla till ersättningen förelig-rättom

ersättningens belopp inte kan bestämmas betydandeutanger men
dröjsmål. En bestämmelse innehållmed motsvarande finns enligt
nuvarande bestämmelser i underhållsstödlagen och skalläven om
enligt vårt förslag gälla beträffande underhållsstöd till efterle-även
vande barn. Bestämmelsen har däremot fått någoninte motsvarighet i
det reformerade ålderspensionssystemet.
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Med hänsyn till vad sålunda beslutats beträffande ålderspen-som
sion dåoch den nuvarande möjligheten till provisoriska beslut i dag
inte tillämpas i praktiken såvitt gäller efterlevandepensionsynes är
det vårenligt mening inte påkallat med regel möjligheten attsom ger
fatta sådana beslut beträffande den föreslagna anpassade efter-av oss
levandepensionen. Vi föreslår denna bakgrund bestämmel-mot att en

motsvarande den i 20 kap. 2 § inteAFL skall överförasse till lagena
efterlevandepension.om

Vi föreslår bestämmelserna ansökan ochatt utbetalning ef-om av
terlevandepension skall tillämpas för samtliga efterlevande oavsett
ålder och pensionen har beviljatsoavsett grund dödsfallom av som
inträffat före ikraftträdandet de föreslagna bestämmelserna.av av oss
Den redan vid ikraftträdandet våra föreslag uppbärsom efterlevan-av
depension enligt nuvarande bestämmelser bör dock efter dennaäven
tidpunkt få pension utbetald någon ansökan häromutan behöveratt ny

Engöras. särskild övergångsregel härom bör därför införas.

Ändring13.3 fastställd efterlevandepensionav

Vårt förslag: Ett beslut efterlevandepension skall ändras detom om
föranleds ändring gjorts beträffande den pensionsbehåll-av en som
ning enligt lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension ellerom
den pensionspoäng enligt lag eller enligt lagen 1962:381samma om
allmän försäkring legat till grund för beräkningen efterlevan-som av
depension.

Efterlevandepension skall enligt våra förslag fastställas grundval
den avlidnes pensionsrätt i det reformerade ålderspensionssyste-av

Av betydelse vid dennamet. beräkning dels uppgiftär den avlid-om
pensionsbehållning vid dödsfallstidpunkten, delsnes uppgift denom

avlidnes pensionsrätt under vissa år i anslutning till dödsfallet. De
årliga pensionsrättema, såledesoch pensionsbehållningen,även kan
emellertid komma förändras i efterhandatt sedanäven till ef-rätten
terlevandepension har fastställts och förrnånens storlek har beräknats.
Ett skäl till sådan förändring den eftersläpningär i fastställandeten av
pensionsgrundande inkomster och belopp har berörts i kapitelsom
Ett förhållande kan ledaannat till förändring i pensionsun-som en
derlaget den avlidneär varitatt egenföretagare och därvid inte fullt ut
betalat ålderspensionsavgifterde och allmän pensionsavgifter som
fastställts för visst eller för år.vissaett Det kan vidare förhålla såsig

det inkomstunderlagatt legat till grund för fastställandesom av pen-
sionsgrundande inkomster och belopp för visst år i efterhand änd-ett
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påförändring den avlidnes taxering grund av om-ras genom en av
prövning eller överklagande.

Pensionsgrundande inkomst i reformeradeskall enligt reglerna det
ålderspensionssystemet fastställas Skattemyndigheten, medan pen-av

försäkrings-sionsgrundande belopp och pensionsrätt skall fastställas av
inkomstkassan. Skattemyndigheten fattar beslut pensionsgrundandeom

åreti samband taxeringen år pensionsgrundandemed efter det densom
inkomsten intjänad. Skattemyndighetens pensionsgrun-beslutär om
dande inkomst skall inte skallredovisas slutskattesedeln, dettautan

förstske i den underrättelse årlig pensionsrättrörande fastställd som
skall utfärdas försäkringskassan. Försäkringskassan skall i sambandav

ocksåhärmed fatta beslut pensionsgrundande och fastställabeloppom
pensionsrätten. Eftersom uppgift den pensionsgrundande inkomstenom
behövs underlag frågakan beslut i inte fattaspensionsrättensom om
förrän efter taxeringen. åretDetta skall dock ske före den efter31 mars
taxeringsåret. Beslutsfattandet innebär således fastställandeatt av pen-

ålderspensionssystemetsionsrätt i eftersläp-kommer ske med vissatt
ning. Detta kommer i flera fåavseenden betydelse för beräkningenatt

efterlevandepension.av
Efterlevandepensionens storlek skall i första hand grunda sig den

pensionsbehållningavlidnes i skallanslutning till dödsfallet. Hänsyn
därvid pensionsrätt årtill årettjänats in före dettas t.o.m.som som

Dådödsfallet inträffar. efterlevandepension iskall beräknas, dvs. an-
slutning till dödsfallet, årethar emellertid pensionsrätt för före döds-
fallsåret inte fastställts. åretOm inträffar börjandödsfallet iännu av
finns det risk inte heller åretpensionsrätt för dessförinnan, dvs. föratt

två årtotalt före dödsfallet, alltså fåhar fastställts. kommerDetta att
betydelse för efterlevandepensionens Problematiken emel-storlek. är

någotlertid oundvikligen följer pensionsgrundande inkomstattsom av
och pensionsgrundande för beräkningen ef-belopp läggs till grund av
terlevandepension, vilket också vår vilkethar beaktats vid prövning av
underlag läggasbör till för beräkningen efterlevandepen-grundsom av
sion. Vi har därvid, redovisats i funnit den-avsnitt 8.1, detatt trotssom

eftersläpning förenat mångamed fördelar lägga denochär stora attna
fastställda ålderspensionsrätten Problemettill grund för beräkningen.
föreligger dessutom redan till viss del vid tillämpning de nuvarandeav
reglerna för fastställande tilläggspension. eftersläpningDenav som
uppstår får vårenligt alltsåmening accepteras.

Såvitt gäller beräkning efterlevandepension grundar sigav som
den avlidnes faktiskt intjänade funnitpensionsrätt har vi inte änannat

beräkningarna måste på dengrundval de uppgiftergörasatt om av-av
pensionsbehållninglidnes beräkningstillfäl-finns tillgängliga vidsom

fårlet. Beräkningen justeras, med retroaktiva utbetalningarsenare som
pensionsbehållningenföljd, den slutliga året före dödsfall-när t.o.m.

såret fastställd.är
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Vi har i detta sammanhang övervägt det bör retroaktivagörasom
utbetalningar oberoende hur små dessa kommer bli. Detav tordeatt
främst situationer där den retroaktiva utbetalningenvara skall ske vid

tidpunkt då tillrätten efterlevandepensionen har upphört ärsom av
intresse. Vi har emellertid inte funnit skäl föreslå någon särskildatt
beloppsgräns för när retroaktiva utbetalningar inte skall ske.

Svårigheter grund eftersläpningen i fastställandet pensions-av av
kanrätt vidare uppstå vid bedömningen den avlidne har tillgodo-av om

räknats pensionsrätt under den tid krävs för kvalifikationsvillko-attsom
för beräkningret antagandeinkomst skall uppfylltav se härom ivara

avsnitt 8.2. Denna prövning skall i anslutninggöras till dödsfallet och
då har, nämnts pensionsrätt inte fastställtssom för åretovan, före döds-
fallet. Om den avlidne inte har tillgodoräknats pensionsrätt för samtliga
fyra år året föreutöver dödsfallsåret, kan frågan pensionsrätt tjänatsom
in för året före dödsfallet eller inte Ävenavgörande betydelse. ivara av

sådan situation bör emellertid enligt våren uppfattning hänsyn tas en-
bart till år för vilka pensionsrätt har fastställts. Detta innebär alltså att
eftersläpningen med fastställandet dessa belopp kan påverka bedöm-av
ningen kvalifikationsvillkoretav uppfylltom är eller inte. Detta får
emellertid följdaccepteras ålderspensionssystemetssom kon-en av
struktion. Något interirnistiskt beslut grundat uppgifter denom av-
lidnes inkomstförhållanden inhämtade på bör intesätt kunnaannat
meddelas.

Eftersläpningsproblematiken får betydelse detäven gällernär beräk-
ningen antagandeinkomstens storlek.av Denna beräkning skall enligt
vårt förslag utifrångöras inkomsterna under de fem årentre närmastav
före dödsfallet, varvid bortses från det bästa och det året.sämsta Det
kan då hända just året före dödsfalletatt för vilket pensionsrätten alltså-inte fastställdännu är år Ävenär bordeett med i beräkningen.tassom-
i detta fårsammanhang emellertid de förändringar i pensionsunderlaget

det sista året före dödsfallet kansom medföra lösas retroaktivagenom
utbetalningar. Antagandeinkomsten såledesbör enligt vår uppfattning
alltid beräknas grundval den avlidnes inkomster och pensions-av
grundande belopp under de fem åren förenärmast dödsfallsåret, varvid
de i inkomsthänseende Ärtre mellersta åren beaktas. pensionsrätten för

eller två år dåett inteännu fastställd, får vid beräkningen detantas att
sig årrör någon pensionsrättutan alls. Omom det pensions-närsenare,

förrätten samtliga har fastställts, skulle visa sig efterlevandepen-att
sionen skulle ha blivit högre får korrigering i efterhand.göras I dettaen
sammanhang måste emellertid också beaktas lägre inkomstrelate-att en
rad pension kan ha berättigat till högre garantipension. Det kanen en-
dast bli fråga retroaktiv utbetalning på grundvalom högre efterle-ettav
vandepensionsunderlag den utbetalda efterlevandepensionen rätteli-om

skulle ha varit högre denän tidigaregen inkomstrelaterade delen och
garantipensionsdelen tillsammans.
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förhållandetDet det uppgifter denär avlidnes pensionsbehåll-att om
ning i det reformerade ålderspensionssystemet läggs till grund försom
beräkningen efterlevandepension innebär också vissa andra för-av att
ändringar pensionsbehållningen de hänförliga till denutöver ärav som

beskrivna eftersläpningsproblematiken kommer påverkaovan att stor-
leken efterlevandepensionen. Således kommer det förhållandet att
pensionsrätt skall beräknas grundval pensionsgrundande inkomstav

härrör från inkomster förvärvsarbete endast på den andelsom annatav
inkomsten den andel årettill ålderspen-hänförligmotsvararav som av

sionsavgift och allmän pensionsavgift sådanför inkomst betalats isom
föreskriven tid påverka beräkningenäven efterlevandepension.att av
Såsom påpekatvi i avsnitt 8.4 innebär de nuvarande bestämmelserna i
skattebetalningslagen 1997:483 endast till viss delatt en person som

ålderspensionsavgiftbetalat och allmän pensionsavgift ha betalatanses
efterlevandepensionsavgift se härom i kapitel 15 i utsträck-samma
ning.

Beräkningen efterlevandepension skall alltså med beaktandegörasav
den minskning den avlidnes pensionsbehållning obetaldaav av som

avgifter i de beskrivna situationerna innebär. Det kan emellertidovan
inträffa det först i efterhand, sedan efterlevandepensionatt redan börjat
betalas visar sig den avlidne inteut, har betalat föreskrivnaatt avgifter
fullt Om underlaget för beräkningenut. efterlevandepensionenav av
denna anledning förändras bör den beräknade årligaäven efterlevande-
pensionen räknas Detta bör vidare återbetalningleda till förom. av
mycket utbetald efterlevandepension se härom i avsnitt 13.5.

Ytterligare situation skulle kunna medföra det underlagen attsom
vilket efterlevandepensionen har beräknats ändras i efterhand detär att
sker förändring den avlidnes taxering efter omprövning elleren av
överklagande. I lagen inkomstgrundad ålderspension har emellertid,om
på gäller enligtsätt lagen beräkning pensionsgrun-samma som om av
dande inkomst LBP, införts för ändring pensionsgrundan-spärren av
de inkomst och pensionsgrundande belopp innebär änd-att,som om
ringen beräkningsunderlaget skulle medföra avvikelse från vadav en

beslutats mindre 0001 kr, beloppenän inte behöver ändras.som
I de fall ändring taxeringen har inneburit förändringen av en av pen-

sionsunderlaget och detta inträffar efter det efterlevandepension haratt
börjat utbetalas skall, vårenligt uppfattning, beslutet efterlevande-om
pension ändras och pension beräknas sålundadet fastställda nya
pensionsunderlaget. Om det ändrade beslutet innebär efterlevande-att
pensionen blir högre bör resterande belopp utbetalas retroaktivt, oavsett

utbetalning efterlevandepensionen pågåralltjämt ellerom rättenav om
sådantill pension har upphört. En ändrad taxering innebär ef-attsom

terlevandepensionen skulle ha varit lägre den har fastställts skallän som
motsvarande leda tillsätt sänkning för framtiden efterle-en av en

vandepension alltjämt Frågan i vilken omfattning denutges.som om
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efterlevande skall återbetalningsskyldigäven för redan utbetald förvara
hög efterlevandepension kommer beröras i det följande.att

Vi föreslår således beslut efterlevandepensionatt skallett änd-om
detta föranlettär ändring beräkningsunderlagetras om av en av

grund bestämmelser i lagen inkomstgrundad ålderspensionav om
eller på grund bristande eller underlåten avgiftsbetalning enligtav
skattebetalningslagen.

4Vi föreslår inte någon motsvarighet till den nämnda bestäm-ovan
melsen i lagen inkomstgrundad ålderspension innebärom attsom en
ändring beslut pensionsgrundande inkomstett eller pensions-av om
grundande belopp skall endast inkomstengöras och beloppetom
skulle öka eller minska med minst 1 000 kr. För det pensionsun-att
derlag ligger till grund för beräkningen efterlevandepensionsom av
skall ändras krävs den underliggande pensionsgrundandeatt inkoms-

har ändrats med minst 1 000ten kr. Varje ändring i den storleksord-
ningen bör leda till ändring beslutet efterlevandepension.en av om

såledesDet bör inte krävas förändringen efterlevandepensions-att av
beloppet skall viss storlek för beslutet efterlevande-vara av atten om
pension de facto skall ändras.

13.4 Omprövning och överklagande, m.m.

Vårt förslag: Reglema beslut pension reglerna förom samtom om-
prövning och överklagande sådana beslut i 13 kap. lagenav
1998:674 inkomstgrundad ålderspension skall i tillämpliga delarom
gälla beträffandeäven efterlevandepension. Härvid skall beslutett om
efterlevandepension kunna beslutetomprövas pågrundas felakti-om

uppgifter lämnats den avlidne eller den efterlevande.ga Ensom av av
sådan omprövning skall kunna ske oberoende de frister förav om-
prövning beslut gäller enligt bestämmelserna i 13 kap.av som annars
nämnda lag.

Bestämmelser det processuella förfarandet vid beslut pensionom om
finns enligt nuvarande regler bl.a. i lagen 1962:381 allmän för-om
säkring AFL i lagen 1959:551 beräkningsamt pensions-om av
grundande inkomst enligt lagen allmän försäkring LBP. Be-om
stämmelserna beslut pension och omprövning och överkla-om om

sådanagande beslut fr.o.m.ersätts den januaril 1999 bestäm-av av
melser i lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension. Vidom
utformningen reglerna i denna lag har bestämmelser iävenav taxe-
ringslagen 1990:324 och förvaltningslagen 1986:223 beaktats.

Genom ikraftträdandet lagen inkomstgrundad ålderspensionav om
kommer således de processuella reglerna i den lagen tillämpas iatt
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stället för reglerna i bl.a. såvittAFL gäller beslut inkomstpensionom
och premiepension. Motsvarande beslut garantipension tillrörsom
ålderspension regleras bestämmelser i lagen 1998:702genom om
garantipension. Dessa hänvisar i utsträckning till bestämmelsernastor
i ålderspension.lagen inkomstgrundad Bestämmelserna i bl.a. 20om
kap. AFL gäller emellertid såvittalltjämt bl.a. beslut efter-avser om
levandepension och förtidspension, beträffande beslutävenmen om
andra ersättningar enligt AFL.

Vårt förslag innebär bestämmelser efterlevandepension skallatt om
brytas regelkomplexet i AFL och regleras i särskild lag. Dettaut ur en
innebär måstevi ställning till bl.a. vilka processuella regleratt ta som

Ävenbeslut efterlevandepension skall förenade med. denom vara om
reforrnering ålders-, förtids- efterlevandepensioneringamaochav som

sker innebär förrnånsformerdessa kommer reglerasatt attnu genom
olika lagar har funnit det så långtangeläget möjligt eftersträvaatt

föreslå förfaranderegler Vårtöverensstämmande. förslagäratt som
innebär efterlevandeförmånema skall beräknas grundvalatt av
uppgifter den avlidnes pensionsbehållning ål-i det reformeradeom
derspensionssystemet. Många beslut få förkommer betydelseattsom
beräkningen efterlevandepension kommer därmed reglerasattav av
de processuella bestämmelserna i lagen ålders-inkomstgrundadom

sådantpension. Ett exempel beslut pensionsgrundande in-är om
komster och pensionsgrundande belopp regler omprövningsamt om
och överklagande sådana beslut.av

I avsnitt har13.3 vi berört olika situationer kan leda till attsom
beslut efterlevandepension skall har för-ändras. Det där gällt hurom
ändringar pensionsbehållningen ålderspensions-i det reformeradeav

efterhand påverkaskall i redan fastställd efterlevande-systemet en
pension. Det kan emellertid inträffa beräkningsunderlaget föräven att
efterlevandepension anledning blivit felaktigt. Beräkningenav annan

barnpension skulle ha gjorts annorlunda det vid beräk-t.ex.av om
ningstillfället hade varit känt den avlidne efterlämnat fler barnatt
med till barnpension. sådanEn situationrätt skall grund förutgöra
omprövning det tidigare beslutet efterlevandepension. Enav om an-

situation bör föranleda omprövning beslut efterle-ettnan som av om
vandepension den efterlevande har felaktiga uppgifterlärrmatär om

legat till grund för beräkningen efterlevandepension. Om-som av
prövningar detta har sin grund i fattatsbeslutet harsätt attsom

uppenbart ofullständigt underlag eller den efterlevande tidigareett att
lämnat felaktiga uppgifter bör långkunna tidoberoende hurgöras av

förflutithar sedan det ursprungliga beslutet fattats. skall,Dettasom
det gäller omprövningnär grund oriktiga uppgifter har legatattav

till förgrund beslutet, vårenligt uppfattning, gälla dessaoavsett om
uppgifter lämnats den avlidne sådaneller den efterlevande. Enav av
omprövning skall enligt vad vi föreslåräven, i avsnitt 13.5, leda till
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den efterlevande blir återbetalningsskyldigatt för för mycket utbetald
pension.

Vi föreslår således beslut efterlevandepensionatt ett skallom om-
den efterlevandeprövas eller den avlidne lämnat felaktigaom upp-

gifter eller ofullständiga uppgifter lagts till grund för beslutetsom
eller det anledning inträffat någon förändringom beträffan-av annan
de förutsättningarna för beräkningen efterlevandepensionav som
innebär utbetalasefterlevandepension skallatt med belopp.ett annat

Med hänsyn till den koppling mellan efterlevandepensioneringen
ålderspensioneringenoch enligt våra förslag kommer finnassom att

har vi funnit det lämpligast låta de processuellaatt reglerna i lagen
inkomstgrundad ålderspension gälla i tillämpligaom delar även när

det gäller beslut enligt lagen efterlevandepension. sådanEn ord-om
ning bidrar till enhetliga förfaranderegler inom den allmänna pensio-
neringen förrnånemaäven regleras i olika lagar. I dettaom samman-
hang bör påpekasäven regeringen den 10att september 1998 har be-
slutat tillsätta utredningatt för göra översyn deen att en av processu-
ella reglerna inom socialförsäkringen Dir 1998:73. Det kan im.m.
samband med denna översyn finnas anledning åter övervägaatt ut-
formningen reglerna omprövning och överklagandeav beslutom av
inom för efterlevandepensioneringen.ramen

Vi föreslår således vissa särskilt angivnaatt bestämmelser be-om
slut pension i 13 kap. lagen inkomstgrundadom ålderspen-m.m. om
sion skall gälla i tillämpliga delar såvittäven beslut efterle-avser om
vandepension omprövning ochsamt överklagande sådana beslut.av

Åtgärder13.5 på grund felaktig utbetalningav
och ändrad pensionsrätt, m.m.

Vårt förslag: Den efterlevande skall åläggas återbetalningsskyldighet
för efterlevandepension han eller hon felaktiga uppgifterom genom
eller underlåta lämnaatt erforderligagenom att uppgifter orsakat att
pension lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma skall
gälla efterlevandepension i fallom har betalats felaktigtannat ellerut
med för högt belopp och den efterlevande insett eller skäligen bort
inse detta. Den efterlevande skall vidare åläggas återbetalningsskyl-
dighet i de fall ändring beslut efterlevandepensionen ett harav om
påverkat storleken den efterlevandepension utbetalas och densom
avlidne skulle ålagtsha återbetalningsskyldighet enligt bestämmel-

i 14 kap. lagen 1998:674 inkomstgrundadserna ålderspension.om
Försäkringskassan skall kunna helt eller delvis efterge återbetal-
ningskyldighet det finns särskilda skäl.om
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En i efterhand gjord ändring eller omprövning beslut efter-ettav om
levandepension innebär årligaden efterlevandepensionenattsom
skulle ha varit lägre det beloppän ursprungligen fastställts kansom
enligt nuvarande regler i vissa fall leda till den efterlevande bliratt
återbetalningsskyldig för för mycket uppburen pension. I 20 kap. 4 §
lagen 1962:381 allmän försäkring AFL åter-reglerupptasom om
betalningsskyldighet för ersättning någon uppburit obehörigensom

ha lämnat oriktiga uppgifter Reglernaatt siktegenom tarm.m..
såväl utbetald pension andra uppburna ersättningar enligt AFL.som
Innebörden reglerna återbetalningsskyldighetär föreligger tvåiattav
fall. I det första fallet krävs någon oriktiga uppgifter elleratt genom

underlåtenhet fullgöra honom eller åvilandehenneattgenom upp-
giftsskyldighet eller förorsakatsätt ersättningen utgåttannat att
obehörigen eller med för högt belopp. I det falletandra krävs nå-att

eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning,gon
vilket han eller hon skäligen bort inse. I det första fallet krävs således
inte vederbörande varit medvetenatt felaktigheten. I det andraom
fallet han eller honär skyddad god Reglerna återbetal-tro.av om
ningsskyldighet i 20 kap. 4 § AFL har vidare utökats med bestämmel-

återbetalning vid underlåten eller bristfällig avgiftsbetalning.ser om
Bestämmelsen i 20 kap. 4 § AFL har överförts till det reforrnerade

ålderspensionssystemet med det undantaget "påorden sättatt annat
utgått. sådanEn ändring hade förordats Lagrådet menade attav som
det svårt finna på någotexempel fall där denatt enskilde kan blivar
återbetalningsskyldig för han eller påhon sättatt änannat genom

lärrma oriktiga uppgifter elleratt underlåta fullgöraatt attgenom en
uppgifts- eller anmälningsskyldighet orsakat pensionen utbetalatsatt
med för högt belopp.

Den nuvarande bestämmelsen återbetalningsskyldighet i AFLom
bör i omfattning gäller inom ålderspensioneringen gällasamma som
beträffande återbetalningsskyldighet för efterlevandepension enligt de

föreslagna reglerna. Om den efterlevande oriktigaav oss genom upp-
gifter eller underlåta fullgöra upplysnings- elleratt attgenom en an-
mälningsskyldighet har förorsakat pensionen utbetalats felaktigtatt

Åter-skall alltså återbetalningsskyldighet åläggas efterlevande.den
betalningsskyldighet skall åläggas den efterlevandeäven om annars
uppburit pensionen obehörigen eller med för högt belopp och insett
eller skäligen bort inse detta. Försäkringskassan skall vidare kunna
helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet det finns särskil-om
da skäl.

En särskild frågeställning ändring iär den avlidnes taxeringom en
skall kunna återbetalningsskyldighetleda till för den efterlevande. En
ändring taxeringen leder till höjning den pensionsgrun-av som en av
dande inkomsten påverkar, efterlevandepensions-angettssom ovan,
underlaget och innebär beslut efterlevandepension skallatt ett om
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ändras. Detta vidarebör enligt vad vi föreslagit innebära deattovan
tillkommande pensionsbeloppen betalas i efterhand. Frågan ärut
emellertid vad skall gälla den ändrade taxeringen innebärsom om en
lägre pensionsgrundande inkomst och alltså lägre efterlevandepen-ett
sionsunderlag. Om det hade frågavarit motsvarande situation vidom
utbetalning ålderspension gäller huvudregel den pensions-av attsom
berättigade återbetalningsskyldiginte är för för mycket utbetald in-

Återbetalningsskyldighetkomstpension. skall i sådan situationen
kunna bli aktuell enbart ändringsbeslutet, lett till lägreom som en
pensionsgrundande inkomst, har sin grund i den försäkrade tidiga-att

lämnat oriktiga uppgifter eller liknande.re
En efterlevande bör enligt vår uppfattning inte kunna undgå åter-

betalningsskyldighet i situation där den avlidne skulle ha bliviten
återbetalningsskyldig frågan gällt utbetalning för ål-mycketom av
derspension. Om den avlidne har lämnat oriktiga uppgifter e.d., vilket
fått till följd efterlevandepension med föratt högt belopp, skallutgetts
återbetalningsskyldighet åläggas den efterlevande. Om den ändrade
taxeringen grundar påsig sådana uppgifter skall alltsådetta kunna
leda återbetalningsskyldighettill för den efterlevande.

Återbetalningsskyldighetskall vidare i det reformerade ålderspen-
sionssystemet, enligt 20sätt kap. 4 § åläggasAFL,samma som om
den för mycket utbetalda inkomstpensionen har sin grund i denatt
pensionsberättigade inte har betalat föreskriven egenavgift i form av
ålderspensionsavgift eller allmän pensionsavgift. Om ändringen av
pensionsunderlaget i stället sker sedan efterlevandepension börjat
utbetalas bör enligt vår uppfattning den efterlevande återbetal-vara
ningsskyldig i omfattning hade gällt för den avlidne inomsamma som
ålderspensionssystemet.

Vi föreslår således den efterlevande skall åläggaskunna återbe-att
talningsskyldighet efterlevandepension obehörigenav utgettssom
eller med för högt belopp den efterlevande själv eller den avlidneom
lämnat oriktiga uppgifter eller underlåta fullgöraatt attgenom upp-
gifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat pensionen har läm-att

felaktigt eller med förnats högt belopp. Detsamma skall gällaett om
efterlevandepensionen i fall har lämnats felaktigt eller medannat ett
för högt belopp och den efterlevande har insett eller borde ha insett
detta. Den efterlevande skall vidare återbetalningsskyldigvara om
ändringen beslutet efterlevandepension har sin grund i bristan-av om
de eller underlåten avgiftsbetalning.
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Övriga13.6 bestämmelser

Vårt forslag: Bestämmelserna i 15 kap. lagen 1998:674 in-om
komstgrundad ålderspension bl.a. underrättelse till enskild ochom
undantagande från sekretess skall gälla i tillämpliga delar beträf-även
fande beslut efterlevandepension.om

Preskriptionslagen 1981:130 skall inte tillämplig såvitt gäl-vara
ler enskilds till efterlevandepensionrätt enligt den föreslagnaav oss
lagen härom. Fordran på pensionsbelopp inte har lyfts före ut-som
gången åretandra efter dådet beloppet blev tillgängligt för lyft-av
ning skall preskriberat.vara

Pensionsbelopp inte harännu betalats får intesom ut utmätas, utom
i fall då utmätningen sker i enlighet med reglerna i 7 kap. utsöknings-
balken angående utmätning lön Rätten till efterlevandepen-av m.m.
sion enligt denna lag kan inte heller överlåtas eller innanpantsättas
pensionen tillgänglig förär lyftning.

I 15 kap. lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension reglerasom
fråganbl.a. enskilds få delrätt uppgifter tillförtsattom ettav som

ärende och enskilds sigrätt före omprövning beslut.att yttraom ettav
Bestämmelserna relevantaär också det gäller beslutnär efterle-om
vandepension och bör därför gälla i tillämpliga delar såvittäven avser
beslut sådan pension. I kapitel bestämmelserom ävensamma ges om
skyldighet för enskild efter föreläggande från försäkringskassanatt
lämna upplysningar betydelseär för tillämpning lagen. Ensom av av
sådan uppgiftsskyldighet åläggs också statliga och kommunala myn-
digheter arbetsgivare m.fl. Motsvarandesamt bestämmelser finns i
dag i 20 kap. § lagen9 1962:381 allmän försäkring AFL ochom
gäller Ävenbeslutäven efterlevandepension. såvitt deom avser nu
berörda bestämmelserna det enligt vårär uppfattning lämpligt att
frågor beslutrör efterlevandepension regleras enligtsom om samma
bestämmelser gäller för beslut ålderspension.som om

I 15 kap. 16§ lagen inkomstgrundad ålderspension reglerasom
frågan utmätning ålderspension. Bestämmelsen har överförtsom av
från 20 kap. 6 § AFL utmätning ersättningar enligt AFLsom avser av

innestår hos Riksförsäkringsverket eller hos allmänsom försäkrings-
kassa. Enligt bestämmelsens första fårstycke innestående fordran på
pension enligt lagen inkomstgrundad ålderspension inte utmätas.om
Motsvarande bestämmelse har inte införts i lagen garantipension.om
En fordran garantipension uppstår dåförst pensionen tillgängligär
för utbetalning. Någon särskild bestämmelse frånundantag ut-om
mätning innestående fordran har därför inte erforderlig.av ansetts

Det torde visserligen tveksamt fordran inkomstgrun-vara om en
dad efterlevandepension kan uppstå före det pensionen tillgäng-äratt

SOUI8 1998:120
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lig för utbetalning och undantag, i likhet med det gällerettom som
för inkomstgrundad ålderspension, således erforderligt. Viär har
emellertid, i syfte inte skapa för missförståndatt vid jäm-utrymme en
förelse mellan bestämmelserna i de olika lagarna, funnit det lämpligt

gällersätt enligtatt, nuvarande föreslåregler,samma som att en
uttrycklig bestämmelse undantag fordran inkomstgrundadom av
efterlevandepension från utmätning införs i lagen efterle-även om
vandepension. Detta bör ske hänvisning till motsvarandegenom en
bestämmelse i lagen inkomstgrundad ålderspension. sådantEttom
undantag från reglerna i utsökningsbalken skall dock inte hindra ut-
mätning enligt vad föreskrivs i 7 kap. balk.som samma

När det gäller bestämmelser preskription finns i 15 kap. 17 §om
lagen inkomstgrundad ålderspension bestämmelse innebärom en som

preskriptionslagen 1981:130att inte tillämplig påär enskilds ford-
på Såvittpension. pensionsbelopp tillgängligaran föräravser som

lyftning skall dock preskription ske efter viss tid. En sådan fordran
skall preskriberad pensionsbeloppet inte har lyfts föreanses om ut-
gången åretandra efter det då beloppet blev tillgängligt för lyft-av
ning.

Det torde tveksamt preskriptionslagen huvudövervara ärom taget
tillämplig till efterlevandepension.rätt En bestämmelseen attom
preskriptionslagen inte skall tillämplig har emellertid tagits in ivara
lagen inkomstgrundad ålderspension. För markera detsam-om att att

skall gälla beträffande enskilds fordran till efterlevande-ma rätt
pension föreslår vi för tydlighetens skull motsvarande bestämmel-att

förs in i den föreslagna lagen efterlevandepension.se av oss om
Beträffande enskilds fordran pensionsbelopp förfallit tillsom

betalning bör, enligtsätt den nuvarande regeln i 20samma som
kap. 5 § AFL och ålderspension,sätt gäller för dennasamma som

preskriberad beloppet inte har lyfts före utgångenvara andraom av
året efter dådet det blev tillgängligt för lyftning.

I detta sammanhang kan påpekas olika regler kommer gällaatt att
för preskription det gäller inkomstgrundadnär barnpension och un-
derhållsstöd till efterlevande barn enligt de föreslagna reglernaav oss
härom. En fordran underhållsstöd hänför sig månadtill visssom
skall preskriberad den inte har lyfts inom månader frånanses om sex
utgången månaden.den Vår uppfattning förutsättningarnaär förav att
utbetalning underhållsstöd skall desamma utbetal-av oavsettvara om
ningen underhållsstöd har sin grund i barnets föräldrar leverav att
åtskilda eller eller båda bamets föräldraratt har avlidit. Vi haren av
därför funnit de bestämmelseratt preskription gäller enligtom som
nuvarande bestämmelser underhållsstöd skall tillämpas be-ävenom
träffande underhållsstöd till efterlevande barn.
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14 Kostnadsberäkningar

14.1 Inledning

Under vårt arbete med finna lösningar för harrnonieringatt ef-en av
terlevandepensioneringen med det reforrnerade ålderspensionssyste-

har mängd beräkningarmet gjorts de olika modelleren av som
arbetat utifrån. I avsnitt 14.2 redovisas sammanställning de be-en av
räkningar gjorts beträffande de efterlevandepensionsbestämmel-som

vi för föreslå. Utgiftemastannat för deser att föreslagnasom av oss
reglerna jämförs där medäven vad motsvarande utgifter skulle uppgå
till framöver nuvarande regler skulle kvarstå oförändrade. Beräk-om
ningarna har gjorts i 1998 års priser med användande det för dettaav
år gällande basbeloppet 36 400 kr. Beräkningarna såväl brutto-avser

nettokostnader, dvs. både före och efter skatt.som
Huvuddelen beräkningarna har vårt uppdrag utförts inomav

Riksförsäkringsverket RFV. Till förgrund de antaganden gjortssom
i olika hänseenden har Statistiska Centralbyråns befolkningsprognoser
år 1997 Bakom deanvänts. redovisade beräkningarna ligger givetvis

mängd andra antaganden, inte haren specificerats.närmare Detsom
ligger i sakens olika faktorer i varierandenatur påverkaratt grad ut-
fallet. Demografiska faktorer såsom dödlighet, fruktsamhet, migra-
tion, giftermålsmönster liksom utvecklingen förhållan-andram.m. av
den såsom sysselsättning, reallöner och rörligheten mellan länder
inom EU/EES kan nämnas exempel. Med tanke dessutom på densom
tidsrymd beräkningarna omfattar år30 framöver skall dessasom - -
uppfattas konsekvenskalkyl under antal uppställdamer som en ett
förutsättningar någonän i ordets mening. I beräkning-som prognos

har inte beaktats reallöneutveckling/ekonomisk tillväxt.arna En ök-
ning reallönema ökar utgifterna för förmånernaav avgifts-ävenmen
underlaget/skatteunderlaget. Det har intressant få framansetts attsom

i första hand jämförelseär mellan nuvarande och föreslagna regler.en
Beräkningarna har gjorts fram till år 2030 eftersom det först dåär

änkepension till kvinnor under 65 år i heltsom avvecklad.ärstort sett
Det beaktats vid framskrivningen förutom Övergångsbestäm-ärsom
melsema till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381om om
allmän försäkring befolkningsutvecklingen.även
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14.2 Beräkningar kostnader enligt nuvarandeav

och föreslagna regler

I tabell 14.1 redovisas sammanställningar de beräknade bruttout-av
gifterna framöver för efterlevandepension enligt nuvarande regler.
Motsvarande uppgifter finns beträffande de föreslagna reglernaav oss
i tabellerna 14.2 och 14.3. I dag uppgår kompensationsgraden inom
tilläggspensioneringen till 60 %. I det reformerade ålderspensions-ca

kommer motsvarande kompensationsgradsystemet för den inkomst-
ålderspensionengrundade variera bl.a. beroende på den enskildesatt

årantal med pensionsgrundande inkomster och pensionsgrundande
belopp. Ett rimligt antagande i detta avseende kompensations-är att
graden i det reformerade ålderspensionssystemet i regel kommer att
ligga mellan 50 och 60 %. Vid de utförda beräkningarna har därför
utgått från dessa antaganden. Med anledning härav redovisar vi de
uppskattade kostnaderna för våra förslag både utifrån utgångs-den
punkten kompensationsgraden i det reformerade ålderspensions-att

50 % och med utgångspunktär frånsystemet kompensationsgraden
60 för% den avlidne. I tabell 14.2 har utgångspunkten varitom att

kompensationsgraden i det reformerade ål-derspensionssystemet för
den avlidne uppgår till 50 %. I tabell 14.3 denna kompensations-är
grad 60 %.

I nuvarande har efterlevande berättigadesystem till efterle-ärsom
vandepension i någon form till särskiltäven grundavdrag vidrätt be-
skattningen. Av detta följer skillnaden mellan bruttokostnaden ochatt
nettokostnaden för dvs. kostnaderna före respektive eftersystemet,
skatt, betydligt mindreär vad den skulleän ha varit dessa pensio-om

beskattats förvärvsinkomster. Som emellertid framgåttner som av
bl.a. våra allmänna överväganden kapitel 10 och ll fö-ävensamt av
reslår efterlevandepensioner, påatt skall gälla försättsamma som
ålderspensioner och föreslagits för framtidensäven förtidspen-som
sioner, skall beskattas förvärvsinkomster, dvs. det skall inte fin-som

någon motsvarighet till dagens särskilda grundavdrag. Av dettanas
skäl föreslår vi, för inte alltför sänkningar skall bli effektenatt stora

förslagen, höjda bruttobelopp för de olika efterlevandepensionema,av
bl.a. utformningen garantipensionen ävengenom av attmen genom
beträffande inkomstrelaterad omställningspension och särskild efter-
levandepension lägga förslag till högre kompensationsnivåer i dag.än
Genom sådan höjning kan det nettopensionema, dvs.antasen att pen-
sionema efter skatt, våramed förslag kommer till sina belopp iatt
princip nettobeloppen enligtmotsvara nuvarande regler.

Vid beräkningen nettoutgiftema för framtiden enligt nuvarandeav
regler har tjänstepensionemas inverkan på det särskilda grundavdraget
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varit osäker faktor. Emellertid torde kunna utgå frånen attman en
icke obetydlig andel efterlevande vid sidan efterlevandepensionom
från den allmänna pensioneringen berättigad tillär tjänstepen-även
sion något slag. Denna omständighet påverkar i dag storlekenav av
det särskilda gnmdavdraget och kan leda till lägre nettoutgift änen
den redovisats i tabellerna 14.7, 14.10 14.11.som samt

I tabell 14.7 redovisas beräknade nettoutgifter för respektive för-
månsslag enligt hittillsvarande regler. Motsvarande uppgifter finns i
tabellerna 14.8 och 14.9 för de föreslagna reglerna inom efter-av oss
levandepensioneringen med utgångspunkt från dels 50 %, dels 60 %
kompensationsgrad i det refonnerade ålderspensionssystemet för den
avlidne. I tabellerna 14.10 och 14.11 görs sammanställning deöveren
totala nettokostnadema enligt hittillsvarande regler och föreslagna
regler. Motsvarande uppgifter beträffande bruttokostnadema återfinns
i tabellerna 14.1-l4.3 i tabellerna 14.5 och 14.6. Samtligasamt beräk-
ningar gjorda årsi 1998är basbelopp dvs. 36 400 kr.

Kostnaderna för änkepensioneringen de totala utgifterna föravser
denna pensionsförmån. Våra förslag som redovisats inärmare kapitel

innebärll i princip inte några förändringar i förhållande till nuva-
rande regler för änkor fyllt 65 år. Det ålderspensionssystemetsom nya
i kombination med borttagande det särskildaett grundavdraget kanav
visserligen innebära vissa förändringar för änkor 65 år dettaöver men

i första någothandär har med det reformerade ålderspensions-som
varför intesystemet göra, funnitatt anledning undersö-närmareatt

ka detta eventuella inverkan påsystems änkepension till änkor som
börjat uppbära ålderspension. För få uppfattning huregen att en om
kostnaderna framöver beräknas fördela sig på änkepension till kvinnor
under respektive 65 år haröver vi i tabell 14.4 valt redovisa deatt
totala bruttokostnadema för änkepensioneringen uppdelade de
utgifter belöper änkepension till kvinnor intesom fylltännusom

år65 respektive utgifter för änkepension till kvinnor år65ärsom
eller äldre.

Vi föreslår de förordade förändringarnaatt skall träda i kraftav oss
den 1 januari 2001. Beräkningama emellertid gjorda utifrånär för-
hållanden antagits gälla för bl.a. december år 2000. Vi har i dettasom
hänseende utgått från förhållandena i princip oförändradeatt är per
den l januari 2001.



550 Kostnadsberäkningar SOU 1998:120

Tabell 14.1 Bruttoutgifter enligt nuvarande regler. Milj. kr. Basbelopp
36 400 kr

Är

Förmån 2001 2005 2010 2020 2030
Bampension 942 997 939 877 908

Inledande
omställnings- 115 166 223 217 21 1
pension

Förlängd
omställnings- 197 224 241 224 219
pension

Särskild
efterlevande- 5 6 8 8 8
pension

Änkepension 12 512 13 151 12 565 9257 0253
Summa 13771 14 544 13 976 9251 4371

Tabell 14.2 Bruttoutgifter enligt föreslagna regler. Milj.kr. Basbelopp 36
400 kr. Kompensationsgrad i det reformerade ålderspensionssystemet är
50 /o

År
Förmån 2001 2005 2010 2020 2030

Bampension 791 837 789 736 763

Inledande
omställnings- 227 325 435 422 410
pension

Förlängd
omställnings- 139 155 165 155 152
pension

Särskild
efterlevande- 3 3 5 5 5
pension

Änkepension 12 808 13 358 12 642 9427 0253
Summa 13 968 67814 14 036 9 260 4 355
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Tabell 14.3 Bruttoutgifter enligt föreslagna regler. Milj.kr. Basbelopp 36
400 kr. Kompensationsgrad i det reformerade ålderspensionssystemet är
60 %

År

Förmån 2001 2005 2010 2020 2030

Barnpension 937 992 935 872 904

Inledande
omställnings- 249 357 478 465 451
pension

Förlängd om-
ställnings- 154 172 182 172 168
pension

Särskild
efterlevande- 3 4 5 6 6
pension

Änkepension 12 808 13 358 12 642 7 942 3 025

Summa 14 151 14 883 14 242 9 457 4 554

Av tabellerna 14.1 och 14.3 kan utläsas bruttoutgifterna enligt deatt
föreslagna reglerna lika högaav är elleross högre motsvarandeän

utgifter enligt nuvarande regler i de fall utgår från det refor-attman
ålderspensionssystemetmerade kompensationsgrad 60 %ger en om

för den avlidne. Detsamma gäller vid kompensationsgrad 50 %en om
beträffande inledande omställningspension och änkepension. Detta
beror på, nämnts, föreslår högre bruttobeloppatt försom ovan pen-
sionsförrnånema vadän förhållandetär i dag. Detta har visom ansett
nödvändigt för delvis kompenseraatt för vad borttagande detett av
särskilda grundavdraget innebär. Bl.a. har enhetlig, i förhållandeen
till i dag högre kompensationsnivå för de reformerade inkomstrelate-
rade efterlevandepensionema till efterlevande föreslagits. Yt-vuxna
terligare förklaring till de överlag högre bruttoutgifternaen för den
föreslagna inledande omställningspensionen i förhållande till hittills-
varande regler föreslagitär återdennaatt skall ettårig, dockatt vara
med tillrätt grundskydd under endast de inledande månadernasex om
den efterlevande inte har vårdnaden och stadigvarandeom samman-
bor med bam under år18 vid dödsfallet vistades i makamas hem.som

Som vidare framgår tabell 14.2 och 14.3 utgifterna förutgörav
änkepension den dominerande delen de utgifterna.sammantagnaav



552 Kostnadsberäkningar SOU 1998:120

Dessutom kan utläsas de utgifterna för det föreslag-att sammantagna
regelsystemet kommer minska efter år 2005. Denna minskningattna

årallra efterär 2010.störstsom
Minskningen framförhar allt sin förklaring i antalet änkepen-att

sionärer kraftigt minskar. Detta har bl.a. sin grund i änkepensionatt
inte längre nybeviljas i omfattning tidigare till följdsamma som av
övergångsbestämmelsemas utfomming. Härtill kommer änkepen-att
sion enligt förmånliga bestämmelser till kvinnorutges föddasom mer
år 1944 och tidigare avvecklas snabbare änkepension enligt mindreän

Årförmånliga tillregler kvinnor. 2010 kommer endast kvinnoryngre
födda 1945 ellerär därefter kunna erhålla folkpension isom att

form Övrigaänkepension med stöd övergångsbestämmelsema.av av
ålderskategorier har vid denna tidpunkt fyllt 65 år. årFör änkor födda
1945 eller gäller dessa i första hand skall beviljas reforme-attsenare
rad efterlevandepension i form omställningspension och eventuelltav

Änkepensionsärskild efterlevandepension.även skall endast iutges
de situationer då denna överstiger den reformerade efterlevandepen-
sionen. Med hänsyn till änkepensionen, till skillnad från denatt re-
fonnerade efterlevandepensionen, för ifrågavarande ålders-nu
kategorier baserar sig endast den avlidnes faktiskt intjänade pen-
sionspoäng år 1989 torde det i de allra flesta frågafall blit.o.m. om en
utbetalning frånendast det reformerade efterlevandepensionssystemet
såvitt gäller den första tiden efter dödsfallet. Detta anledning tillär en
den minskning kostnaderna för änkepensioner inträffar årefterav som
2010. Däremot änkepensionen,är till frånskillnad de reformerade
efterlevandepensionema med visst undantag den särskilda efterle-av
vandepensionen tidsobegränsad, varför änkepension kan komma att
utbetalas efter det till bl.a. ornställningspension gåtträtten tillatt än-

årda. Efter 2030 endast inkomstgrundad änkepensionantas att utges.
Ytterligare anledning till kostnaderna för änkepensioneringenatten

kraftigt årefter 2010 beståndet då minskaravtar är i betydandeatt
omfattning till följd änkepensionerna faller dåbort de pensions-attav
berättigade avlider delvis grundäven tillämpningattmen av en av
samordningsreglema enligt övergångsbestämmelserna framleder till

änkan efter fyllda 65 år inte längreatt har till änkepension.rätt
Av tabell framgår14.4 de beräknade utgifterna för änkepensione-

ringen såvittdels änkepension till änkor inte fyllt 65ännuavser som
år, dels beträffande änkepension till kvinnor fyllt år65 ävensamtsom
den sammanlagda kostnaden för hela änkepensioneringen enligt nuva-
rande regler. Som föreslår någranämnts inte förändringarovan
beträffande beräkningen änkepension till änkor årfyllt 65 ellerav som
dessförinnan börjat uppbära ålderspension. Bruttoutgiftema föregen
änkepension till änkor fyllt år65 kan därför i princip sägassom vara
desamma enligt nuvarande bestämmelser med de föreslag-som av oss

bestämmelsema. De förändringar allt uppståkan har bl.a.na trotssom



SOU 1998:120 Kostnadsberäkningar 553

sin grund i de förändringar vidtagits i det reformerade ålderspen-som
sionssystemet, varför de inte beaktas i detta hänseende. tabell 4Av
kan vidare utläsas den jämförelse övervägande förkostnadenatt utan
änkepensioneringen består utbetalning frånänkepensionav av
tilläggspensioneringen till kvinnor fyllt år. från65 statistikAvsom
Riksförsäkringsverket framgår vidare det i december 1997 fannsatt ca
340 000 änkor ålderskategori.i denna Motsvarande siffra försom var
änkor inte fyllt år65 drygt 55 000. Enligtännu gjorda anta-som var
ganden beräknas denna andel änkor bestå relativt konstant fram t.o.m.
år 2010, varefter den beräknas sjunka årkraftigt för på2050 liggaatt

10 000 pensionstagare se tabell 3.24.ca

Tabell 14.4 Beräknade bruttoutgifter enligt nuvarande förregler änke-
pensioneringen uppdelat på änkepension till kvinnor årunder 65ärsom
respektive 65 år eller äldre den sammanlagda bruttoutgiften församt
samtliga utbetalningar. Milj.kr. Basbelopp 36 400 kr

År Utgifter för Utgifter för sammanlagdaän- än-
kepension till kepension till utgifter
kvinnor under kvinnor ärsom
65 år år65 eller äldre

2000 1 972 10 540 51212
2005 1619 11532 13 151
2010 0701 11 495 56512
2020 346 7 579 7 925
2030 19 0063 3 025

Tabell 14.5 Jämförelse bruttoutgifter för efterlevandepensioneringenav
med föreslagna och nuvarande regler. Milj.kr. Basbelopp 36 400. Kom-
pensationsgrad i det reformerade ålderspensionssystemet 50 %är

År

Förrnåns- 2001 2005 2010 2020 2030
system
Föreslagna 96813 67814 14 036 2609 4 355
regler

Nuvarande 13 771 14 544 97613 9 251 4 371
regler

Differens 197 134 60 9 -16
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Tabell 14.6 Jämförelse bruttoutgifter för efterlevandepensionenngenav
med föreslagna och nuvarande regler. Milj.kr. Basbelopp 36 400. Kom-
pensationsgrad i det reformerade ålderspensionssystemet 60 %är

År
Förmåns- 2001 2005 2010 2020 2030
system
Föreslagna 14 151 14 883 14 242 9 457 4 554
regler

Nuvarande 13 771 14 544 13 976 9 251 4 371
regler

Differens 380 339 266 206 183

Som framgår tabellerna 14.5 och 14.6 kommerav de totala bruttout-
gifterna öka med deatt föreslagna reglerna. Bruttoökningenav oss är

vid ikraftträdandetstörst år 2001, eftersom det då kommeräven att
finnas det största antalet änkepensionärer. Som nämnts utgörovan
utgifterna för änkepensioneringen den i särklass dominerandemest
delen efterlevandepensionsutgiftema.av

Tabell 14.7 Nettoutgifter enligt nuvarande regler. Milj.kr. Basbelopp 36
400 kr

År
Förmån 2001 2005 2010 2020 2030
Barnpension 857 907 854 798 826

Inledande
omställnings- 98 141 190 184 179
pension

Förlängd
omställnings- 177 202 217 202 197
pension

Särskild
efterlevande- 4 5 7 7 7
pension

Änkepension 9 153 9 529 9 009 5 617 2 121
Summa 10 289 10 784 10 277 6 808 3 330
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Tabell 14.8 Nettoutgifter enligt föreslagna regler. Milj.kr. Basbelopp
36 400 kr. Kompensationsgrad i det reformerade ålderspensionssystemet

50 %är

År

Förmån 2001 2005 2010 2020 2030
Bampension 720 762 718 670 694

Inledande
omställnings- 159 228 305 295 287
pension

Förlängd
omställnings- 97 109 161 109 106
pension

Särskild
efterlevande- 2 2 4 4 4
pension

Änkepension 9668 9 350 8 849 5 559 2 117
Summa 9 944 10 451 9 992 6 637 3 208

Tabell 14.9 Nettoutgifter enligt föreslagna regler. Milj.kr. Basbelopp
36 400 kr. Kompensationsgrad i det reformerade ålderspensionssystemet

60 %är

År

Förmån 2001 2005 2010 2020 2030
Bampension 853 903 851 794 823

Inledande
omställnings- 174 250 335 326 316
pension

Förlängd
omställnings- 108 120 127 120 181
pension

Särskild
efterlevande- 2 3 4 4 4
pension

Änkepension 8 966 9 350 8 849 5 559 2 117
Summa 10 103 10 626 10 166 6 803 3 378
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I tabell 14.7 har antagits nettoutgiftema för nuvarande efterlevan-att
depensionsfönnåner såvitt barnpension, refonnerad efterlevan-avser
depension änkepension till kvinnor intesamt har fyllt år65 ellersom
dessförinnan börjat uppbära ålderspension uppgår till mellan 85egen
och 91 % ide tabell 14.1 angivna bruttokostnaderna. Dessa siffrorav

förenadeär med relativt osäkerhetsfaktor bl.a. beroendestoren
tjänstepensionemas inverkan nettoutfallet. Som inledningsvis an-
förts har vid beräkningen nettoutgiftema för framtiden enligtav
nuvarande regler i bortsett från tjänstepensionemasstort sett inverkan

det särskilda grundavdraget. Emellertid torde kunna utgå ifrånman
icke obetydlig andel efterlevandeatt vid sidan efterlevandepen-en av

sion från den allmänna pensioneringen berättigadär till tjänste-även
pension något slag vilket i sin påverkar det särskildaav tur grundav-
dragets storlek. kan såledesDet goda grunder nettoutgif-antas att

skulle bli lägre enligtten nuvarande regler denän redovisats isom
tabell 14.7. I tabellerna 14.8 och 14.9 har motsvarande nettoutgift för
samtliga efterlevandefönnåner till efterlevande beräknatsvuxna upp-
gå till 70 % de i tabell 14.2 och 14.3 angivna bruttokostnaderna.av
Nettokostnaden för barnpension såvälhar i det nuvarande i detsom av

föreslagna beräknats till 91 %systemet bruttokostnaden.oss Barnav
uppbär barnpension enligt nuvarande regler harsom inte tillrätt sär-

skilt grundavdrag. Däremot beloppär motsvarande garantinivånett
inom folkpensioneringen dvs. 40 % basbeloppet eller 1 200 krav ca

månad undantaget från beskattning. Vi har föreslagitper be-att ett
lopp motsvarande underhållsstödets storlek skall undantaget frånvara
beskattning se avsnitt 9.5.3.

Såvitt gäller änkepensionema till kvinnor har fyllt 65 år ellersom
dessförinnan börjat uppbära ålderspension har beräknategen net-
toutgiften till 70 % bruttoutgiften i såväl det nuvarande i detav som

föreslagna I dessa fall har änkan,av systemet. förutomoss eventuell
tjänstepension, ålderspension.även Det särskilda grundavdraget har
därför i regel helt tagits Änke-i anspråk dessa pensionsförmåner.av
pensionen blir i dessa situationer inkomst ålders-utöverutgesen som
och tjänstepensionen och beskattas förvärvsinkomst. Somsom som en

innebär våra förslagangetts inte några förändringar i förhållandeovan
till nuvarande regler för änkor med änkepension fyllt 65 år ellersom
dessförinnan börjat ålderspension.uppbära Vi har således utgått från

bruttokostnaden föratt denna pensionsförmån densamma i bådaär
Däremot kommersystemen. de reglerna på ålderspensioneringensnya

område med förändringarsammantagna beträffande beskattningen av
pensioner i framtiden innebära vissa förändringaratt nettoutgifter-av

för den sammanlagda pensionsinkomsten.na Det därför förenatär
med betydande svårigheter några bestämdaatt uppgifterange om
skillnaderna för framtiden i nettoutgiftema mellan nuvarande och
föreslaget huvudöversystem framför allt beträffandetaget denmen
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år65till kvinnor fylltbelöper änkepensionernettoutgift somsom
ålderspension. Vi har med dessabörjat uppbäraeller dessförinnan

medfunnit adekvat räknaosäkerhetsfaktorer i beaktande det attmest
bådebruttokostnaden i det70 %nettokostnad utgör nuva-som aven

föreslagnarande och det systemet.
framgår tabellerna 14.8 och 14.9 kommer,Som sättsammaav

för efterlevande-fråga bruttokostnadema, nettokostnademaisom om
Ävenvåra år 2005. härenligt förslag efterpensioneringen äratt avta

år harallra efter 2010. Dettaminskningen kostnaderna störstsomav
nybeviljas iänkepension uppbärs ellersin grund i inte längreatt

Övergångsbestämmelser-omfattning tidigare till följdsamma som av
utformning.nas

efterlevandepensioneringenTabell 14.10 Jämförelse nettoutgifter förav
föreslagna Basbelopp 36 400 kr.med och nuvarande regler. Milj.kr.

%i det reformerade ålderspensionssystemet 50Kompensationsgrad är

oAr
Förrnåns- 2020 20302001 2005 20 10
system

6 637 208Föreslagna 9 944 10 451 9 992 3
regler

6 330Nuvarande 10 289 10 784 277 805 310
regler

168 122Differens 345 334 285 -- - - -

efterlevandepensioneringenTabell 14.11 Jämförelse nettoutgifter forav
36 400 kr.med föreslagna och nuvarande regler. Milj.kr. Basbelopp

60 °/oålderspensionssystemetKompensationsgrad i det reformerade är

År

Förmåns- 2001 20302005 2010 2020
system

103 626 166 6 378Föreslagna 10 10 10 803 3
regler

289 330Nuvarande 10 10 784 10 6 805 3277
regler

Differens 186 48158 2111- - - -

Tabellerna 14.10 och redovisar jämförelse de14.11 samman-en av
lagda nettoutgiftema för efterlevandepensioneringen i fonn av om-
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ställningspension, särskild efterlevandepension, barnpension och än-
kepension. Det kan, skäl närmare iav anslutning tillsom angetts ta-
bellerna 14.7-14.9, på goda grunder nettokostnadenantas att enligt
dagens något lägreärsystem vad deän angivna siffrorna visarovan
och differensen mellan nettoutgiftema enligt nuvarande och föreslag-

regler således mindre denänna redovisats i tabellerna 14.10som och
14.1

Minskningen nettokostnaden i förhållandeav till nuvarande regler
är allra framstörst till år 2010.som Vid genomsnittlig kompensa-en
tionsgrad för avlidna 60 % i det reformerade ålderspensionssys-om

kommer kostnadernatemet enligt nuvarande och föreslagna regler att
i desamma årstort 2020.settvara Därefter överstiger de beräknade

nettokostnadema enligt våra förslag marginellt de nettokostnader som
skulle ha uppstått vid fortsatt tillämpningen nuvarande regler.av

I kapitel 12 har redovisat våra förslag inom vissa angränsande
områden. Sålunda har vi följd de förändringarsom föresla-en av som
gits för efterlevandepensioneringen funnit det påkallat föreslåatt en
del förändringar bl.a. inom arbetsskadeförsäkringen och rörande yr-
kesskadelivräntor beträffandeäven de bestämmelsermen reglerarsom
reduktion folkpension i fomi efterlevandepensionav för demav som
frivilligt eller grund tvång vistas på kriminalvårdsanstaltav eller

vårdinstitution. Samtliga förändringarannan inom angivnaovan om-råden i huvudsakär föranledda de förändringar föreslagitsav som
beträffande efterlevandepensioneringen. Dessa förslag därför, lik-är

förslagen till förändradesom regler inom efterlevandepensioneringen,
i huvudsak harrnoniering nuvarandeen bestämmelser till detav re-formerade ålderspensionssystemet. Vi har föreslagitäven avskaf-ett
fande de s.k. överledanderegelemaav skäl redovisatsnärmareav som
i avsnitt 12.6.

Vi har inte gjort några särskilda kostnadsberäkningar beträffande
ifrågavarande förändringar. Som förändringarnaärangettsovan av
mindre omfattande karaktär och de i förstaär hand föranledda attav
skapa harmoniering med de föreslagnaen förändringarna inom efter-
levandepensioneringen även med detsamt reformerade ålderspen-
sionssystemet. Av denna anledning torde det goda grunder kunna

dessa relativtantas småatt förändringar nuvarande regler inteav
kommer påverka kostnadernaatt marginellt.änannat
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14.3 Administrativa konsekvenser m.m.

frånTill skillnad de förändringar efterlevandepensioneringens
område i kraft våraträdde den 1 januari 1990 innebär förslag intesom
några genomgripande omvälvningar Våranuvarande regelsystem.av
förslag har i första utformatshand i syfte nuvarandeatt anpassa sys-

till de förändringar uppståkommer i och med det refor-tem attsom
ålderspensionssystemetsmerade ikraftträdande. föranlettDetta har

lämna förslag till efterlevandepensionsunderlag för beräk-att ettoss
ning reformerad efterlevandepension frånskiljer sigav som nuvaran-
de beräkningsgrunder. Därutöver har förvi ersättningsom en nuva-

förmånerrande inom folkpensioneringen föreslagit helt grund-en ny
skyddskonstruktion inom efterlevandepensioneringen. Bl.a. som en
följd de förändringar genomförts ålderspensioneringensav som
område för skapa inom deäven att ett systemmen som nuvaran-ryms

finansiellade för efterlevandepensioneringen har vi valt attramarna
föreslå vissa förändringar beträffande för-till de olikaäven rätten

månsslagen. Ur detta perspektiv kan det införandet deattantas av
föreslagna förändringarna inte långakommer medföra vägar näratt
lika administrativa kostnader förändringarna årvad 1990stora som
innebar.

detta sammanhangI bör beaktas huvuddelen de merkostnaderatt av
uppståkan våragrund förslag för rutinerbl.a. maskinellasom av

såsom uppläggning dataprogram, registrering uppgifterav nya av
redan har beaktats i samband med utformningen refonne-detm.m. av
ålderspensionssystemet.rade Dessa kostnader uppkommer inte som

följd våra förslag ålderspensionsrefor-hänföra tillärutan atten av
krav. Inte heller i detta hänseende föreslagnakommer demens av oss

förändringarna medföra någonkostnader omfattning.störreatt av
våraDessutom torde förslag i på till för-fall sikt leda vissvart en

enkling gällerdet tillämpningen reglerna. I nuvarandenär systemav
de för efterlevandepensioneringen relevanta bestämmelserna sprid-är
påda antal ställen. Därtill kommer änkepensioneringen iett stort att

sin helhet emellanåtregleras enligt omfattande lättill-och mindre
Övergångsbestämmelser.gängliga Vi framlägger förslag helaattom

efterlevandepensioneringen, innefattande änkepensioneringen,även
skall regleras i lag benämnd lagen efterlevandepension. Dettaen om

vårhar enligt uppfattning sådanadministrativa fördelar. regleringEn
blir i förhållande till såvälnuvarande lättillgänglig för denregler mer
enskilde för dem har tillämpa bestämmelsema. Det ärattsom som

vårdärför förhoppning sådan frågaförenkling här äratt en varom
efter inledande period skall kunna leda till vissa kostnadsbespa-en
ringar administrativ synvinkel.ur
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Emellertid det viktigtär informationatt de förändringarom som
föreslagits inom efterlevandepensioneringen förs till allmänheten.ut
Detta kommer föranleda administrativaatt kostnader engångska-av
raktär. Utöver detta detär angeläget försäkringskassornaatt får medel
för bestrida de utbildningskostnaderatt uppstår i samband medsom

handläggarna försäkringskassomaatt skall utbildas i det regel-nyaÄven dettasystemet. kostnad engångskaraktär.synes vara en av
Även i detta hänseende inte gjort någraom särskilda beräkningar
de kostnader administrativav karaktär kanav uppkomma tillsom

följd de föreslagna åtgärdernaav av torde det inteoss sigröra om
ökadeän utgifterannat begränsad omfattning. Dessa tordeav enligt

vår uppfattning inom de befintliga inklusiverymmas de kost-ramar
nadsanslag för bl.a. administration och information beräknatssom
eller kommer beräknas föratt det reformerade ålderspensionssyste-

Totalt torde våramet. förslagsett inte innebära någon ökning för-av
säkringskassomas behov administrativa på längre sikt.av resurser
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15 Finansiering

Vårt förslag: Inkomstgrundad efterlevandepension skall finansieras
med efterlevandepensionsavgift enligt lagen 1981:691en om so-

fråncialavgifter. Intäkterna efterlevandepensionsavgiften skall föras
till statsbudgeten. Garantipension till omställningspension, särskild
efterlevandepension och änkepension enligt Övergångsbestämmelser

underhållsstödkostnaden för till efterlevande barn enligt lagensamt
underhållsstöd1999:000 skall finansieras med allmänna skatte-om

medel.

I finansieringshänseende och lagtekniskt i det nuvarandeäven görs
pensionssystemet skillnad mellan å förmånersidan inom den all-ena

tilläggspensioneringen, finansieras tilläggspen-männa medsom
sionsavgift, allmän pensionsavgift frånoch avkastningen AP-fonden,

å folkpensionsfönnåner,och andra sidan finansieras dels desom av
folkpensionsavgifter erläggs arbetsgivare den lönesummasom av

utbetalas försäkradeoch inkomstmed förvärvsarbeteannatsom av av
året,den inkomst harde under dels allmänna skattemedel. Denav

andel folkpensionsutbetalningama skattefinansieras varierarav som
från år år. årtill 1997För uppgick den till 35 %. Folkpensionsavgiften

visserligen, tilläggspensionsavgiften,är arbets-sättsamma som en
givaravgift respektive egenavgift enligt lagen 1981:691 soci-en om
alavgifter SAL. Redovisningsmässigt ingår folkpensionsavgiften
emellertid i sin helhet i statsbudgeten.

Från tilläggspensionssystemet ålderspensioner, förtidspensio-utges
Ävenoch efterlevandepensioner. från folkpensionssystemet utgesner

ålders-, förtids- och efterlevandepensioner dessutom särskildasamt
folkpensionsförmåner pensionstillskott, bostadstillägg tillsom pen-
sionärer, särskilt bostadstillägg till handikappersättningpensionärer,

vårdbidrag.och
ålderspensionsrefonnenEtt syfte med enligt vad regeringenär ut-

talar i 1997/98:15l Inkomstgrundad ålderspension ska-attprop. m.m.
administrativt och finansiellt avskilt för de inkomst-ett systempa

ålderspensionema.grundade Regeringens bedömning därförär att
uppdelningen finansieringen mellan AP-fonden och statsbudgetenav
bör vad gäller för dagens pensionssystem. Motänvara en annan som
denna bakgrund skall kostnaderna för tilläggspension för-i form av
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tidspension och efterlevandepension inte längre belasta AP-fonden
flyttas tillöver statsbudgeten.utan Kostnaderna för dessa pensions-

förmåner skall fr.0.m. den 1 januari 1999 finansieras med socialav-
Ävengifter. folkpension i form förtidspension förav personer som

har till tilläggspensionrätt och folkpension i form efterlevandepen-av
sion skall finansieras sådana avgifter.genom

Socialavgifter betalas enligt lagen socialavgifter SAL. Avgif-om
tidigareterna tas, i formnämnts, arbetsgivaravgiftersom ut ellerav

egenavgifter. För närvarande finns åttadet olika arbetsgivaravgifter
och olika egenavgifter. Reforrneringen ålderspensionssystemetsex av
har föranlett vissa förändringar den avgiftsstruktur grundas påav som
det nuvarande pensionssystemet. De avgifter berörs bl.a.ärsom
tilläggspensionsavgiften och folkpensionsavgiften.

Tilläggspensionsavgiften kommer fr.o.m den januaril 1999 att
byta ålderspensionsavgift.till Tilläggspensionnanm i form efterle-av
vandepension och förtidspension skall fr.0.m. denna tidpunkt, som

finansierasnämnts andra socialavgifter.ovan, När det gällergenom
efterlevandepensioneringen kommer detta ske i form efterle-att av en
vandepensionsavgift. Denna avgift skall finansiera såväl efterlevande-
pensioner från folkpensioneringen och tilläggspensioneringen desom
allmänna försäkringskassomas förvaltningskostnader för efterlevan-

Ävendepensioner. detnär gäller kostnaderna för folkpension i form
ålderspension och förtidspensionav övriga folkpensionsförrnå-samt
har föreslagits andra finansieringsforrnerner denän nuvarande som

har formen bl.a. folkpensionsavgift. Dennaav avgift kommeren där-
för inte finnas kvar efter denatt 31 december 1998.

Kostnaderna för de förmåner och administrationskostnader som
efterlevandepensionsavgiften skall finansiera kan totalt beräknas upp-

till 13,8 miljarder kronor år 1999. Regeringen har denna bak-mot
grund avgiftsuttagansett att ett 1,70 % avgiftsunderlaget för årav
1999 kan beräknas upphov till balans mellan avgiftsintäktemage och
de utgifter efterlevandepensionsavgiften skall finansiera.som

våraI direktiv har förutsätts efterlevandepension i framtidenatt
kommer bestå inkomstrelateradatt del och möjligen iav vissaen fall

grundskydd. Pensionensett storlek blir alltsåav inkomstberoende, och
det kan därför enligt direktiven rimligt med motsvarande kopp-vara
ling mellan avgift och förmån så den inkomstrelaterade delenatt är
avgiftsfinansierad medan det eventuella grundskyddet finansieras med
skattemedel. Direktiven lämnar dock föröppet även andra lösningar.
Såvitt efterlevandepension enligt äldre bestämmelseravser har dessa
enligt direktiven delvis karaktär där bl.a. det fördelningspo-en annan
litiska inslaget är större. Argument kan därför anföras för finansiering
på skilda sätt.

Den principiella utgångspunkten för finansiering efterlevande-av
pensionema i ett system är till det reforrnerade ålders-anpassatsom
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pensionssystemet bör enligt vår uppfattning inkomstgrundadeattvara
förmåner skall finansieras avgift och förmåner harattgenom en som
karaktär grundskydd skall finansieras med allmänna skattemedel.av

sådanEn finansieringsform ligger i linje med den finnssträvan som
inom socialförsäkringsområdet avgifter i formatt tas utsom av ege-
navgift eller i form socialavgift enligt SAL skall finansiera enbartav
inkomstrelaterade förmåner. Den efterlevandepensionsavgift som
skall årfr.0.m. 1999 emellertid inte utformadtas ut är enligt denna
princip skall täcka kostnaderna såväl för tilläggspensionutan försom
folkpensionsförmåner inom det nuvarande Eftersom kostna-systemet.
den för folkpensioneringen för närvarande inte fullt täcks folk-ut av
pensionsavgiften innebär detta del efterlevandepensionering-att en av

tidigare finansierats skattemedel i stället kommeren som av attnu
finansieras med socialavgift. Det skulle denna bakgrund kunnaen mot
hävdas formerna för finansieringatt anpassad efterlevandepen-av en
sionering borde ansluta till den nuvarande finansieringsfomien, dvs.

avgift finansierar såväl inkomstgrundade förmåner grund-en som som
skydd.

Ett förhållande också skulle kunna åberopas till stöd försom en
finansiering inkomstgrundade förmåner och grund-gemensam av

skyddsförmåner efterlevandepensioneringenär jämförtatt medär en
ålders- och förtidspensioneringen förhållandevist.ex. liten utgiftspost.

Enligt de beräkningar har redovisats i kapitel 3 har kostnadernasom
för efterlevandepensioneringen enligt nuvarande regler för framtiden
uppskattats till de belopp framgår tabell 15.1 jfr tabell 3.28 isom av
kapitel 3. Beräkningarna gjorda enligt utgiftsnivånär i december
1997 årsmed 1998 basbelopp, 36 400 kr. I kolumn 2 kostna-anges
derna för ÄPänkepension enligt övergångsbestämmelserna och i
kolumn 3 kostnaden för den reforrnerade efterlevandepensioneringen,

inledandedvs. omställningspension IOP, förlängd omställningspen-
sion FOP, särskild efterlevandepension SEP och barnpension BP.
I kolumn 4 den totala kostnaden.anges

Tabell 15.1 Uppskattade kostnader för efterlevandepensioneringen med
nuvarande regler. Milj. kr. Basbeloppet 36 400 kr

Å: ÄP rop, FOP, Total kostnad
SEP och BP

2000 12512 1259 13 771
2005 13 151 3931 14 544
2010 12 565 1412 13 977
2020 7 925 3251 9 250
2030 3 025 l 341 3664
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Anledningen till den totala kostnaden kommer minskaatt medatt
tiden antalet änkepensionerär Övergångsbestäm-att enligtutgessom

Änkepensioneringenmelser kommer bli allt färre. åratt har för 2040
beräknats kosta 330 miljoner årkr och för 2050 65 miljoner kr. Kost-
naden för den refonnerade efterlevandepensioneringen har inte räk-

fram årlängre till 2030 eftersomännats det därefter frågabör bli om
endast marginella förändringar betingade enbart förändringar iav
storleken åldersgrupper.olikaav

Om det bakgrund de redovisade kostnadernamot skulle be-av nu
räknas avgift för den totala efterlevandepensioneringen skulle den-en

således sjunka i takt med kostnaden för änkepensioneringenna att
minskar. utifrånBeräknat avgiftsunderlaget årför 1999 skulle avgif-

för år 2005 uppgå till 1,75ten %, dvs. något högre årföränvara
1999. Huvuddelen denna avgift skulle kostnad för tilläggs-av avse

Årpension 13 037 sammanlagt 14 544 miljoner kr. 2030 skulleav
avgiften ha sjunkit till 0,53 % åroch 2050 till 0,17 %.

Vi har i kapitel 14 redovisat de kostnadsberäkningar ligger tillsom
grund för våra förslag till förändringar efterlevandeförmånema. Avav
beräkningarna kan utläsas våra förslag totalt kommeratt ledasett att
till något högre bruttokostnad vad skulleän falleten som vara om
nuvarande regler alltjämt skulle gälla tabell 14.1 jämförd med 14.2
och 14.3. Detta gäller, med undantag för kostnaderna år 2030, oavsett

kompensationsgraden i det reformerade ålderspensionssystemetom
beräknas till 50 eller 60 % i genomsnitt. Bruttokostnadsökningen är

år 2001störst och därefter eftersom antaletstrax änkepensionärer vid
denna tidpunkt kommer flest. Vid jämförelseatt vara som net-en av
toutgiftema kommer emellertid de föreslagna reglerna ledaattav oss
till lägre kostnad vadän fallet medär nuvarande regler. Dennaen som
besparing kommer dock minska med tiden. En beräkningatt grundad

de beräknade bruttokostnadema för våra förslag årskulle 2001 mot
bakgrund det angivna avgiftsunderlaget årför 1999av ovan ge samma
avgift beslutats för det året, nämligen 1,70 sådan%. Medsom en av-
gift skulle alltså finansieras såväl inkomstgrundad efterlevandepen-
sion grundskyddsförmåner garantipension till omställningspen-som
sion, särskild efterlevandepension och änkepension underhålls-samt

tillstöd efterlevande bam. Avgiften skulle behöva skulletas utsom
vidare bli lägre allteftersom kostnaden för änkepension kommer att
minska. Våra förslag kommer inte innebära marginellaänatt annat
skillnader det gällernär avvecklingen änkepensioneringen.av

Enligt vår uppfattning varken denär nuvarande utformningen av
efterlevandepensionsavgiften eller förhållandetdet det sigröratt om
jämförelsevis små avgifter sådan styrka de bör ledaargument attav
till förslag finansieringtill efterlevandepensioneringenett gårav som
i riktning deän strävanden för närvarande finns allmänten annan som

det gäller finansieringnärsett socialförsäkringsfönnåner.av
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denna föreslårMot bakgrund förmå-vi enbart inkomstgrundadeatt
inom den anpassade efterlevandepensioneringen skall finansierasner

avgifter. Garantipension till omställningspension, särskildgenom
efterlevandepension och änkepension finansierasbör emellertid av
allmänna skattemedel.

Grundskyddet inom bampensioneringen våraskall enligt förslag
Äveninomregleras för underhållsstöd.lag under-ramen en ny om

hållsstöd till barn bör, i våraenlighet med förslag beträffande grund-
skyddet till efterlevande, finansieras allmänna skattemedel.vuxna av
Ytterligare härför underhållsstöd till barn till särle-ärett argument att
vande föräldrar enligt nuvarande regler finansieras skatteme-genom
del. Vi har, enligt vad redovisats i kapitel eftersträvat över-som en
ensstämmelse mellan det grundskydd lämnas till efterlevandesom
barn och det skydd samhället dåbidrar med barn orsaksom av annan

dödsfall lever stadigvarandeän med enbart sina föräldrar. För-en av
månema bör finansieras påäven sätt.samma

Inkomstrelaterade efterlevandefömiåner alltså vårtbör enligt för-
slag finansieras med avgifter. frågaEn särskild emellertid hurär en
sådan avgiftsfinansiering skall utformas. finnsDet i detta avseende
anledning beakta formerna för finansieringen inkomstgrun-denatt av

ålderspensioneringen.dade Denna kommer till hälften finansierasatt
allmän pensionsavgift ålderspensionsavgiftoch till hälftenav en av en

arbetsgivaravgift eller egenavgift enligt SAL. Dentas utsom som
allmänna pensionsavgiften uppgår fr.0.m. den 1 januari 1998 till
6,95%. avgiftDenna enbart inkomster inte överstigertas ut som
det s.k. intjänandetaket och skall dras vid beräkningen denav av pen-
sionsgrundande inkomsten. Detta innebär pensionsgrundandeatt en
inkomst förhöjda7,5 prisbasbelopp bruttoinkomstmotom svarar en

8,06 förhöjda prisbasbelopp. Intjänandetaket skall i fortsättningenom
uttryckas i bruttoinkomst och kommer därför fr.0.m. den 1tenner av
januari 1999 uppgå till 8,06 förhöjda prisbasbelopp.att

Den del arbetsgivaravgiften eller egenavgiften tidigareav som en-
ligt SAL benämndes tilläggspensionsavgift och kommer attsom er-

ålderspensionsavgiftmed uppgår till 6,40sättas %. Denna avgiften
på inkomstdelar såväl under intjänandetaket. Sammatas ut över som

nivå kommer årgälla för 1999. Detta innebär detävenatt att sam-
manlagda ålderspensioneravgifter för årför 1999 kommeruttaget av

uppgå till 14,35 % 6,40+6,95/ 100-6,95 den pensionsgrundan-att av
de inkomsten i stället för 18,5 %. Iprop. 1997/98:15l uttalar emeller-
tid regeringen inriktningen årbeträffande avgiftsuttaget för 2000att
bör hälften avgiftsuttaget skall inkomstdelar tillattvara av avse upp
intjänandetaket och den hälftenandra avgiftsuttaget skallatt av avse
inkomstdelar såväl under avgiftstaket.översom

När det gäller valet inom efterlevandepensioneringen mellan en
avgift enligt SAL och allmän egenavgift finns det anledning att taen
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hänsyn till de skillnader föreligger mellan ålderspensioneringensom
och efterlevandepensioneringen. Inom ålderspensioneringen kopp-är
lingen mellan den totala avgift betalas in och den förmånsom som
kan lyftas pensionsdagen tydlig. Den inkomstgrundade ålderspen-
sionen intjänadär förmån i högre gradän dagens tilläggspen-en än

Ävension i form ålderspension. den inkomstgrundade efterle-av om
vandepensionen beroendeär den avlidnes inkomst den inteärav en
förmån kan lyftas vid visst tillfälle ålders-ettsom sättsamma som
pension. Rätten till efterlevandepension beroendeär även detattav
inträffar dödsfall och det finns någonett att berättigad till så-ärsom
dan pension. Dessa faktorer försvagar i hög grad den koppling mellan
avgift och förmån kan finnas.som

Vi inte kopplingen mellanatt avgift och förmånanser såär uttalad
inom efterlevandepensioneringen det lämpligtär finansieraatt att
förmånema med allmän egenavgift. Utgångspunkten bör ien stället

avgift för finansieringatt inkomstrelateradevara efterlevande-en av
förrnåner arbetsgivaravgifttas ut och egenavgift enligt SAL.som
Detta innebär avgiften böratt denäven del inkomstun-att tas ut av
derlaget inte grundar till efterlevandepension,rättsom dvs. även
inkomster 8,06 förhöjdaöver prisbasbelopp.

Arbetsgivaravgift i form tilläggspensionsavgift förav närvaran-tas
de på förvärvsinkomster.ut Det finns inte något motsvarande avgifts-

för socialförsäkrings-uttag och arbetsmarknadsersättningar trä-som
der i stället för sådana inkomster. Fr.o.m. inkomståret 1999 skall
emellertid betala ålderspensionsavgiftstaten för sådanaäven ersätt-
ningar. Detsamma skall gälla för pensionsgrundande belopp detsom
kan tillgodoräknas pensionsrätt för. En frågasärskild detta s.k.är om
breddade underlag skall ligga till grund för beräkningenäven denav
avgift skall finansiera efterlevandeförmånema.som

Den efterlevandepensionsavgift har fastställts årför 1999 harsom
beräknats det icke-breddade avgiftsunderlaget, dvs. sättsamma

gäller enligt nuvarande regler. De inkomstgrundadesom efterlevan-
depensionsförrnånema beräknas visserligen grundval denav pen-
sionsrätt har tillgodoräknats ålderspensionssystemet,isom dvs. även
på pensionsgrundande belopp. Den inkomstgrundade âlderspensionen
kan emellertid sparande medan efterlevandepensione-ettmer ses som
ringen riskförsäkring.är Det förhållandet det föreliggeren att ett sam-
band mellan förmånema detnär gäller beräkningen inkomstgrun-av
dad efterlevandepension behöver emellertid inte innebära fönnå-att

finansieras Dennema sätt. omständigheten pensions-samma att
för ålderspensionrätten finansieras grundval breddatettav av-

giftsunderlag betyder alltså inte detsamma skall gälla för efterle-att
vandepensioneringens finansiering. Inte heller behövs sådant bred-ett
dat underlag stabilitetsskäl eftersom, vilket återkommerviav till i det
följande, avgiften inte skall fonderas och efterlevandepensioneringen
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inte skall självständigt, från frikopplatett statenvara system sam-
gäller för detsätt reformerade ålderspensionssystemet.ma som

En avgift för finansiering efterlevandefönnåner bör enligt vårav
uppfattning påberäknas det avgiftsunderlag i dag gäller för be-som
räkning tilläggspensionsavgift och lagts till grund för efterle-av som
vandepensionsavgiften årför 1999, dvs. inkomster anställning ochav
inkomster förvärvsarbete inte på socialförsäkringser-annatav men
sättningar och s.k. pensionsgrundande belopp.m.m.

frågaEn berört hur efterlevandepensionsavgiftärsom ovan en
på detta betalas i formsätt arbetsgivaravgift och egenavgiftsom av

enligt SAL skall behandlas i förhållande till statsbudgeten. Enligt
nuvarande förvaltasregler de avgifter betalas i form tilläggs-som av
pensionsavgift i AP-fonden. Vidare förs arbetsskadeavgiftert.ex. en-
ligt gällande bestämmelser i lagen socialavgifter till arbetsska-nu om
defonden, tillgångarmed kostnaderna för ersättningar enligt la-vars

1976:380 arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre be-gen om
stämmelser förvaltningskostnader skall täckas.samt Motsvarande
konstruktion förgäller delpensionsavgifter förs till delpensions-som
fonden, tillgångar skall täcka kostnader för pensioner enligt lagenvars
1979:84 delpensionsförsäkring och motsvarande äldre bestäm-om
melser.

I det reformerade ålderspensionssystemet ålderspensionsav-skall
giften i form arbetsgivaravgift förvaltas avskilt från statsbudgeten.av
Detta sker dels i fördelningssystem årsdär inbetalda avgifterett ett
skall finansiera utbetalningen pensioner från år,systemetav samma
dels prerniepensionssystem, inbetaldadär avgifterett fonderasgenom
i individuella premiereserver. En möjlighet efterle-är göra ävenatt
vandepensioneringen till från avskilt självständigtett staten system.
Detta skulle innebära de avgifter betalas in för efterlevande-att som
pensioner skulle förvaltas för sig i fondsärskild och finansieraen
årets utbetalningar. syfteI inkomster och utgiftergöraatt statens mer
överskådliga för bidra till stärka budgetprocessen harsamt att att re-
geringen emellertid under år ökat användningen bruttoredo-senare av
visning statsbudgeten. Detta innebär inkomster påredovisasatt
statsbudgetens inkomstsida och utgifter utgiftssidan enligt lagen
1996:1059 statsbudgeten. Ordningen har nyligen införts i frågaom

arbetslöshetsersättning, lönegaranti i konkurs och sjukförsäkring-om
vilka tidigare redovisats inkomsttitlar. Riksdagen haren netto mot

under år 1998 godkänt regeringens förslag bruttoredovisningattom
skall tillämpas beträffandeäven arbetsskadeförsäkringen och delpen-
sionsförsäkringen. Detta innebär delpensionsfonden och arbets-att

Ändringamaskadefonden skall avvecklas. skall i kraftträda fr.o.m.
den januaril 1999. Regeringen har vidare aviserat denatt attavser
återkomma med förslag till riksdagen innebär vissa fon-ävenattsom
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der förvaltas Riksförsäkringsverket inte längre fyllersom av men
någon praktisk funktion skall avvecklas.

Intäkterna från den riksdagen fastställda efterlevandepen-av
sionsavgiften för 1999 skall föras till statsbudgeten. Detta ligger i
linje med den allmänna intesträvan skapa från statsbudgetenatt av-
skilda fmansieringssystem och bör enligt vår uppfattning vägle-vara
dande det gäller finansieringenäven när efterlevandepensionering-av

efter år 2000. Som framhållit finns inte heller i deten ovan av oss
föreslagna för efterlevandepension densystemet omedelbara koppling
mellan avgiftens och förrnånens storlek skulle kunna skälutgörasom
för efterlevandepensioneringen, liksomatt den reformerade inkomst-
grundade ålderspensioneringen, skulle finansieras själv-ettgenom
ständigt förhållandeoch i till statsbudgeten Efterle-autonomt system.
vandepensioneringen i ställetär enligt vad vi framhållit risk-ovan en
försäkring. Vi denna bakgrund det inte föreslåsmot bör nå-anser att

särförvaltning efterlevandepensionsavgiften åreftergon 2000.av
Avgiften bör i stället föras till statsbudgeten.

Vårt förslag innebär alltså inkornstgrundad efterlevandepensionatt
finansieras egenavgift och arbetsgivaravgift enligt SAL.genom en en
Dessa avgifter bör beräknas det avgiftsunderlag i dag gällersom
för beräkning tilläggspensionsavgift och skall ligga till grundav som
för beräkning efterlevandepensionsavgift årför 1999. Intäkternaav av
den föreslagna avgiften bör föras till statsbudgeten.

Det skulle kunna diskuteras den finansieringsform vi före-om som
slår skall omfatta änkepensioneringenäven enligt Övergångsbestäm-
melser. Regeringen har i propositionen 1997/981151 framhållit att
skatteinnehållet i efterlevandepensionsavgiften blir högt i ett systern
där avgiftssatsen fastställs till nivå balans årligamellan deen som ger
avgiftsintäkterna och utgifterna för efterlevandepension. Skälet är att
den nuvarande befolkningen inte kommer få till efterlevande-rättatt
pension i utsträckning de för närvarande uppbär så-samma som som
dan pension. Ett alternativt skulle därförsynsätt enligt regeringen vara

efterlevandepensionsavgiftenatt bestäms utifrån vad i genomsnittsom
försäkringsmässigtär rättvist för dem förmest närvarande för-som

värvsarbetar, vilket skulle innebära lägre avgift vad kom-änen som
gälla för 1999.attmer

Ett byggersynsätt på efterlevandepensionsavgift betalasattsom
efter vad i genomsnitt försäkringsmässigtär rättvist före-som mest
faller i viss mån främmande med hänsyn till efterlevandepensione-att
ringen del iär allmänt obligatoriskt socialförsäkringssystemetten där
förmånerna finansieras avgifter eller skatt. Avgiftengenom ärgenom
enligt nuvarande regler procentuellt densamma oberoendesett av om
den gifttas ut vidt.ex. dödsfall kommer kunnaav en ettman, som att
efterlämna änkepension enligt äldre regler, eller kvinna,av en som
kan efterlämna enbart omställningspension under begränsad tid, eller
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ensamstående några och efteroch inte har barnären personav som
såledesingenvilken efterlevandepension alls kan Om systemetutges.

förhållandeskulle försäkringsmässigt i enskilde individentill denvara
skulle det i dessa situationer olika avgift avgiften skulleochtas ut stor

förhållandeför den enskilde varieras i till familjesituationen. Beroen-
de vilken grad försäkringsmässighet önskvärd kundeav som vore

för alternativandra regler avgiftsuttaget kunna tänkas. Ettäven vore
efterlevandepensionsavgiften skulle finansiera enbart de reforrne-att

efterlevandepensionsförmånemarade finansie-medan änkepensionen
med skattemedel.rades

Våra förslag innebär förmåner-visserligen de inkomstgrundadeatt
inom efterlevandepensioneringen i framtiden finansie-kommer attna

förmånsform,särskild det innebär inte denna görsattras som en men
fråntill vårasjälvständigt Förmånema skall enligtett staten system.

förslag finansieras arbetsgivaravgifter och egenavgifter enligtgenom
frånSAL intäkterna frånavgifterna skall, till skillnad vadmen som

ålderspensionsavgiften,beslutats för föras till statsbudgeten. Det
finns, framhållit nå-har inte för individenden enskildesom ovan,

koppling mellan förmånden avgift betalas in och dengon som som
kan förhållandetDet avgiftfinansieringen skerutges. att genom en

såledesinnebär inte inbetalda avgifter i för-kommer resulteraatt att
måner i omfattning. någotsådant förhållandeEtt i sig inteärsamma

främmande inom Avgifter förSAL. inomär tas utsom som ramen
lag någonnämnda har inte alltid socialförsäkringssyste-koppling till

och betrakta skatt.är attmen som
Sett i det beskrivna vårperspektivet saknas det enligt uppfatt-nu

föreslåning skäl differentierad finansiering de inkomstgrun-att en av
förmånemadade å sidan avgiftsfinansiering dengenom ena en av

reformerade delen efterevandepensioneringen å sidanoch andraav
skatteñnansiering änkepensioneringen.en av
Vi föreslår således efterlevande-kostnaden för inkomstgrundadatt

pension i sin helhet skall finansieras arbetsgivaravgift ochgenom en
egenavgift enligt SAL. Avgiften gällerbör, i enlighet med vaden som

för övriga avgifter enligt SAL, på inkomster tjänats intas ut som
årdet avgiftsskyldige år.den fyller 65 Pensionsgrundande in-t.o.m.

komster hänför sig till tid därefter vår uppfattning intebör enligtsom
grunda avgiftsskyldighet och i avsnittskall, enligt vad vi föreslagit
8.5.3, inte grunda till efterlevandepension.rätt

När frågandet slutligen gäller avgiftenhur den föreslagnastorom
våraskall innebär föregående,förslag, konstaterats i det attvara som

beräkning grundval såvälbruttokostnadema för inkomstre-en av
förmånerlaterade grundskyddsförrnåner skulle innebära attsom sam-

åravgift för 1999, dvs. efterle-1,70 %, skulle i formtas utma som av
vandepensionsavgift. nivå alltsåEn avgift denna skulle täcka även
kostnaderna för garantipension efterlevandepensiontill reforrnerad



570 Finansiering SOU 1998:120

och till änkepension för underhållsstödsamt till efterlevande barn.
Eftersom vårt förslag innebär dessa kostnaderatt skall finansieras
med skattemedel kommer avgift skall finansiera den inkomst-en som
grundade efterlevandepensionen kunna någotatt sättas lägre än
1,70 %.

Våra kostnadsberäkningar inte har utformats på sådant sätt att upp-
gifter kostnaden för de inkomstgrundadeom efterlevandepensions-
förmånema kan utläsas särskilda från de totala kostnaderna. Det kan
emellertid utifrån de gjorda beräkningarna och tillgänglig statistik
konstateras kostnaden föratt grundskyddet kommer uppgå tillatt en-
bart någon tiondels avgiftsunderlaget.procent Vi har bl.a.av av
tidsskäl inte haft möjlighet detta stadium låtaatt särskildagöra
beräkningar för kunnanärmareatt uppskatta de exakta kostnaderna.
Sådana beräkningar får i stället igöras samband med den fortsatta
beredningen våra förslag. Mot denna bakgrundav föreslår vi inte nå-

exakt för dengon procentsats avgift skall finansiera de in-som
komstrelaterade efterlevandepensionema framöver.

När det frågangäller storleken framtida efterlevandepen-om en
sionsavgift vill framhållaäven avgiften för år 1999,att enligt vad

framgår tillgängligasom uppgifter beräknadeav avgiftsunderlagom
och kostnader, fastställd med utgångspunkt frånsynes vara helaatt
kostnaden för folk- och tilläggspensioneringen för år 1999 skall finan-
sieras avgift. Detta emellertidgenom är i dag inteen fallet detnär
gäller kostnaden för folkpension, till 35 år% 1997 finansieradessom
med skattemedel. Våra förslag till anpassad efterlevandepensione-en
ring innebär vidare ökade skatteintäkter från inkomstskatten eftersom
efterlevandepensionsinkomster kommer beskattas påatt sättsamma

förvärvsinkomster ochsom särskilt gmndavdragutan vid beskattning-
dvs. i större utsträckningen, enligtän dagens regler. Med bruttore-en

dovisning inkomsterstatens och utgifter,av under förutsättningsamt
de ökade skatteintäkternaatt tillgodoräknas finansieringen efterle-av

vandepensioneringen, torde detta för tiden efter ikraftträdandet av
våra förslag kunna påverka efterlevandepensionsavgiften i sänkande
riktning. Såvitt gäller tiden därefter sjunker kostnaderna för efterle-
vandepension successivt mycket kraftigt. Detta innebär efterlevan-att
depensionsavgiften med tiden kan sänkas allt till antalatt ettmer om
decennier utgöra tredjedel dagens nivå och därefteren sänkasav än

Vid den tidpunkt då änkepensionermer. enligt Övergångsbestämmel-
helt har fallit bort skullesema efterlevandepensionsavgiften understi-

0,2 % dagens avgiftsunderlag.ga Dessaav frågor storleken påom
efterlevandepensionsavgiftema år 2001 och framöver bör emellertid
lämpligen övervägas i samband med den regeringen aviseradeav
översynen beräkningsprinciperna för efterlevandepensionsavgiftenav

bakgrund våra förslag.mot av
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Ersättningar enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring,om
däribland efterlevandelivränta, finansieras arbetsskadeavgiftergenom
enligt lagen 1981:691 socialavgifter SAL. Dessa avgifter harom

år 1998 förts till fond benämndt.o.m. arbetsskadefonden. Dennaen
fond skall emellertid fr.0.m. den l januari 1999 avvecklas och arbets-
skadeavgiften skall föras till bruttoredovisad inkomsttitel. Vi har ien
avsnitt 12.2.4 lämnat förslag till hur reglerna efterlevandeförmå-om

inom arbetsskadeförsäkringen skall till förändringardener anpassas
vi förslagit inom efterlevandepensioneringen. Vi föreslår emel-som

lertid inte någon förändring hur efterlevandefönnånema skall fi-av
nansieras detta påbör iutan dag skesättsamma som genom ar-en
betsskadeavgift enligt SAL.
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övergångsregler16 Ikraftträdande och

våra16.1 Ikraftträdande förslagav

Vårt förslag: Samtliga regler efterlevandepension samlas i lagom en
efterlevandepension, skall träda i kraft den januari 2001.1om som

Vid tidpunkt skall bestämmelserna i 8 och kap. lagen14samma
1962:381 allmän försäkring AFL upphävas. Vidare skallom reg-
lema pensionstillskott till efterlevandepension och särskiltom om
grundavdrag i anledning sådan pension upphävas vid tid-av samma
punkt.

Vårt uppdrag varit bl.a.har anpassning de nuvarandegöraatt en av
reglerna efterlevandepension ålderspensions-till det reforrneradeom

Ikraftträdandet våra förslag måste därmed tillsystemet. att anpassas
ikraftträdandet lagstiftningen inom det systemet.av

1998:675Lagen införande lagen 1998:674 inkomst-om av om
ålderspensiongrundad träder i kraft den januari 1999. Bestärnmel-l

i den innebärlagen vissa delar lagen inkomstgrundadattserna av om
ålderspension träder i kraft vid tidpunkt. gäller bl.a.Dettasamma
regler intjänande inkomstgrundad ålderspension. Andra be-om av
stämmelser, bl.a. regler ålderspensionutbetalning enligt refor-om av
merade regler, träder i kraft först den januari Vid tid-1 2001. denna
punkt träder också lagen 1998:702 garantipension i kraft. Dennaom
lag gäller i sin årnuvarande lydelse endast för födda 1938personer
eller Garantipension kommer enligt de föreslagna bestämmel-senare.

kunna först fr.o.m. månad dåden den pensionsberätti-att tas utserna
gade fyller år.65 år år årDen född fyller 65 2003.1938 förstärsom
Detta innebär garantipension enligt den nuvarande lydelsenatt av
lagen garantipension kommer årkunna börja betalas förstatt utom
2003. Avsikten dock årlagen skall omfatta föddaär ävenatt personer
1937 eller tidigare sedan det och fattats beslut vilka sär-utretts om
skilda regler behövs för åldersgrupper.dessa Det denär motsom
bakgrunden lagen skall träda i kraft den januari 2001.redan 1som
Avsikten samtidigt härmed skall olika regeländringar i AFL ochär att
anknytande lagstiftning föranleds folkpensionatt samtsom av pen-
sionstillskott och särskilt ålderspensiongrundavdrag i anledning av
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inte längre skall träda i kraft. Regeringenutges har förklarat att av-
sikten återkommaär till riksdagen medatt proposition i densenare en
delen.

Våra förslag innebär beräkningen efterlevandepensionatt av anpas-
till det reforrnerade ålderspensionssystemet såväl det gällersas när

inkomstgrundad efterlevandepension vad reglersom avser om garan-
tipension. föreslårVi reglerna i särskildatt lag: lag ef-upptas en om
terlevandepension. Skälen för varför vi sådanvalt lagteknisk kon-en
struktion har vi redovisat i avsnitt Våra7.4. förslag innebär vidare att
reglerna folkpension i form efterlevandepension inte någontillom av
del skall tillämpas efter ikraftträdande de föreslagnaett av av oss
anpassade Ävenreglerna jfr avsnitt 7.3 11.9 och 16.2. i dennasamt
del våra förslagär anpassning till reglerna ålderspension efter-en om

folkpension i form ålderspension inte skall intesom kunnaav utges
efter den 31 december 2000. Utbetalning efterlevandepensionav en-
ligt de föreslagna reglerna bör den redovisade bakgrun-av oss mot nu
den inte ske före den 1 januari 2001. Det i och för sig möjligtvore att
föreslå tidigare ikraftträdandetidpunkt, tillämpningävenen om en av
reglerna således bör ske först år 2001. Den tidpunkt aktuellärsom
inom ålderspensioneringen, dvs. den 1 januari 1999, emellertidär
med hänsyn till den korta tid återstår till dess inte aktuell. Någotsom
behov de föreslagna reglernaatt skall träda i kraft före denav 1ossav
januari 2001 torde inte heller finnas.

Vi föreslår bakgrund vadmot lagen efterle-sagts attav som nu om
vandepension skall träda i kraft den 1 januari 2001. Vid denna tid-
punkt skall bestämmelsernaäven efterlevandepension i 8 och 14om
kap. AFL upphävas.
Vi lägger vidare fram förslag till följdändringar i vissa, för efterle-
vandepensioneringen centrala författningar. Sålunda lämnar vi förslag
till lag underhållsstöd förslag till ändringar bl.a. ien la-ny samtom

1976:380 arbetsskadeförsäkring, i lagen 1994:308gen bo-om om
stadstillägg till pensionärer, i lagen 1969:205 pensionstillskottom
och i lagen 1998:702 garantipension. Vi föreslår vissa följd-ävenom
ändringar i AFL förslagetutöver upphävande 8 kap. kap.och 14om av
Samtliga dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Härutöver ställer våra förslag krav på vissa ändringar i kommu-
nalskattelagen l928z370 såvitt gäller bestämmelserna särskiltom
grundavdrag till pensionärer. Vi lämnar emellertid någotinte lagför-
slag i denna del förutsätter regeringen,utan samtidigt med de för-att
slag regeringen lägga fram med hänsyn tillsom attsenare avser att
folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag i anledning av
ålderspension inte längre skall lämnar förslag till ändringar iutges,
motsvarande delar för efterlevandepensioneringens del.

Våra förslag förutsätter också ytterligare regeländringar i lagen
1994:308 bostadstillägg till pensionärer de vi har föresla-utöverom
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git. För pågårnärvarande emellertid för in-översyn systemeten av
komstprövning bostadstillägget till pensionärer Dir 1997:150.av

frågorDessa har, vi redovisat i avsnitt 11.12, frå-samband medsom
inkomstprövning förmåner inom änkepensioneringen. Igan om av

avvaktan resultatet denna utredning har vi inte kunnaav ansett oss
lägga fram några detaljförslag de punkter de föreslagnasom av oss
förändringarna kräver. Förslag i dessa frågor får utarbetas under den
vidare beredningen detta betänkande stårsedan det klart vilka för-av
slag den nämnda utredningen kommer lärrma.som att

Utöver vad vi våraställernämnt förslag anpassad efterle-nu om en
vandepensionering krav på följdändringar i flertal andra författ-ett
ningar, bl.a. vissa skatteförfattningar. sådanaFörslag till ändringar har
vi emellertid med hänsyn till den, i förhållande till utredningsuppdra-

omfattning, korta utredningstidengets inte kunnat lägga fram.

Övergångsbestämmelser16.2

16.2. l Inledning

De förslag till anpassade regler för efterlevandepension vi läm-som
innebär i flera avseenden förändringar jämfört med nuvarandenar

regler reformerad efterlevandepension. förslagDe innebärom ettsom
förändrat underlag för själva beräkningen efterlevandefönnånerav
och nivåer för den inkomstgrundade efterlevandepensionen tillnya

har sin grund i det reformerade ålderspensionssystemets kon-vuxna
struktion, där pensionsrätt skall beräknas från första kronans inkoms-

med kompensationsgradter för alla inkomstdelar mellan Osamma
och 7,5 basbelopp. Vidare har det förhållandet reglerna folk-att om
pension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag inte skall finnas
kvar inom ålderspensioneringen föranlett särskilda överväganden och
förslag såvitt utformningen grundskyddet i anpassad ef-avser av en
terlevandepensionering. förslagDe vi lämnar innebär vidare isom
vissa avseenden ändrade förutsättningar för efterlevandefönnåneratt
skall och under långhur tid detta skallutges ske.

Ett ikraftträdande den l januari 2001 våra förslag kommer attav
innebära reformerad efterlevandepension,att dvs. barnpension, om-
ställningspension och särskild efterlevandepension, på grund döds-av
fall inträffat fr.o.m denna tidpunkt skall beviljas påoch beräknassom
grundval de föreslagna, anpassade reglerna. gällerDettaav av oss

i de situationeräven där den avlidne helt eller fåttdelvis eller skulle
fåttha sin ålderspension beräknad enligt hittillsvarande regelsystem.

Det kommer emellertid vid ingången år 2001 finnas efter-även attav
levande uppbär barnpension, omställningspension eller särskildsom
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efterlevandepension har beviljats med tillämpning de gäl-som av nu
lande reglerna. Motsvarande situation uppstår inom änkepensione-
ringen. Frågan hur änkepensioner beviljats före ikraftträdan-om som
det våra förslag skall behandlas efter denna tidpunkt har föranlettav
överväganden förslagoch redovisats i kapitel ll. I det följandesom
behandlar fråganvi hur barnpension, omställningspension och sär-
skild efterlevandepension har beviljats enligt gällande reglersom nu
skall påverkas ikraftträdandet anpassade årregler 2001.av av

l6.2.2 Barnpension

Vårt förslag: Tilläggspension i form barnpension har bevil-av som
påjats grund dödsfall före den januaril 2001 skall vid ikraftträ-av

dandet räknas det till tilläggspensionen tilläggatt görsom genom ett
25 året% det för gällande prisbasbeloppet. 25 %-tillägget skallom av

beroende den avlidnes försäkringstid för folkpension.vara av
Tilläggspensionen och 25 %-tillägget skall fr.o.m. årsskiftet
2001/2002 räknas med inkomstindexets procentuella förändringom
reducerad med ålderspensionssystemetinomsamma norm som
följsamhetsindexering.

Folkpension i form barnpension skall upphöra finnas, ochav att
reglerna underhållsstöd till efterlevande barn omedelbar till-om ges
lämpning den januaril 2001 för barn beviljatsäven barnpensionsom
på grund dödsfall före ikraftträdandet.av

Inkomstgrundad barnpension

Inkomstgrundad barnpension enligt nuvarande frånreglerutges
tilläggspensioneringen och beräknas grundval inkomsterav som
överstiger basbelopp. Bampensionen årförett räknat 30utgör % av
den avlidnes egenpension beräknad efter kompensationsgraden om
60 %, dvs. totalt 18 % den bakomliggande genomsnittsinkomstenav
för vissa år i månden den överstiger basbelopp. Om barnpensionett

till barn ökasutges än procenttalet 30 med 20 för varjeett barnmer
det första.utöver Det sammanlagda beloppet fördelas därvid lika

mellan barnen. I vissa fall då änkepension enligt övergångsregler
samtidigt efter den avlidne utbetalas barnpensionutges med en annan
kompensationsgrad se avsnitt 9.4.1. Folkpension i form barnpen-av
sion 25med % det gällande basbeloppetutges minskat tvåmedav
procentenheter. Detta innebär inkomster under basbelopp enligtatt ett
nuvarande kompenseras något högre inkomsternasystern än över
denna nivå.

Vårt förslag innebär förutsättningarna för till barnpensionatt rätt
kommer desamma enligtatt nuvarande regler. När det gällervara som
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beräkning barnpension i innebär förslagenett anpassat systemav att
barnpension förutom i vissa dåfall änkepension samtidigtutges-
efter den avlidne eller då bampensionen beviljats grund dödsfallav
före år 1990 fortsättningeni skall till barn medutges ett ensamt-
30 % det efterlevandepensionsunderlag beräknats för denav som
avlidne. Om den avlidne efterlämnar fler barn ökas det nämndaän ett
procenttalet med 20 för varje barn, varvid det sammanlagda pen-
sionsbeloppet delas lika mellan barnen. Vi med denna lösningmenar

fårdet det sannolikt kommeratt uppkommaaccepteras vissatt att en
mindre sänkning den inkomstgrundade bampensionen jämfört medav
dagens Hur denna sänkning sådantisystem. fallstor blir beror emel-
lertid på kompensationsgraden i det reformerade ålderspensionssys-

vilken i sin beroendetemet, är den allmännatur ekonomiska till-av
i samhället.växten Vi har emellertid samtidigt föreslagit lägstaen

garanterad försörjningsnivå till skillnad från i dag, skallsom, vara
lika för alla barn bosatta istor Sverige.är Härutöver har vi före-som
slagit vissa förbättringar det gäller efterlevandeförmånernär till vux-

efterlevande bor tillsammans med bam. Dessa förbättringarna som
kan förväntas till del komma de efterlevande barnen tillstor godo.

Det denna bakgrundär vi harmot behovet särskil-övervägtsom av
da övergångsregler det gällernär barnpension har beviljats enligtsom
nuvarande regler. En lösning låta de fåanpassade reglernaattvore
omedelbar tillämpning såvitt gälleräven dessa pensioner. När det
gäller själva till barnpension sådanrätten lösningär fullt möjligen
eftersom de reglerna inte innebär någon skillnad förhållandei tillnya
vad gäller i dag. För beräkningen bampensioner skall kun-attsom av

ske enligt de anpassade reglerna måste emellertid det nuvarandena
tilläggspensionsunderlaget beräknas så det täcker inkomsterävenatt
under basbelopp. Detta skulle kunna skeett tilläggatt ettgenom om

till denpoäng görs medelpensionspoäng för ATP för den avlidneen
på vilken bampensionen beräknad. sådanEnär beräkning skulle
emellertid innebära sänkning redan beviljade bampensioneren av

Ävenfrån månad till denna sänkning i vissa fallen en annan. om
skulle förhöjt grundskyddmotsvaras reglernaett ävenav attgenom

underhållsstöd omedelbar tillämpning, vi sådanom ges attanser en
lösning inte lämplig.är

En möjlighet beräkna barnpension påatt sättannan vore samma
enligt nuvarande regler fr.o.m. denäven 1 januari 2001. När detsom

gäller tilläggspension i form barnpension har vi någrainte funnitav
avgörande den lösningen, och vi föreslår såargument skallmot att
ske.

Beträffande folkpension i form barnpension situationenärav
emellertid När det gäller barnpension kan det sigröraen annan. om

övergångstid år.20närmare En tillämpning nuvarande regleren av
fullt alltsåskulle innebära reglernaut folkpension skulle fort-att om

SOU19 1998:120
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tillämpas inom efterlevandepensioneringensätta långunderatt tiden
efter ikraftträdandet. Inom änkepensioneringen har vi föreslagit sär-
skilda regler för undvika sådan situation. Utformningenatt en av reg-
lema inom änkepensioneringen kompliceras till del effekternastor av

det särskilda grundavdraget. Denna komplikation finns inte inomav
bampensioneringen, eftersom det där saknas motsvarighet till det
särskilda grundavdraget. Inom bampensioneringen skulle reglerna om
folkpension således i och för sig kunna tillämpas de särskildautan att
skattereglerna måste fortsatt tillämpning.ges

Vi har inte funnit det lämpligt föreslå regler innebäratt attsom
bestämmelserna i AFL folkpension fortsatt tillämpning inomom ges
bampensioneringen såvittvinär övriga delar efterlevande-avser av
pensioneringen föreslår reglerna i den lagen skall upphävas. Vi haratt
i stället lösning beståndetövervägt för bampensioner i principen som
innebär effekten folkpensionen i formatt högre kompensa-av av en
tion för det första basbeloppets inkomster kommer få fortsattatt ge-
nomslag efter ikraftträdandetäven anpassade regler för beräkningav

barnpension. Lösningen innebär den årliga barnpensionav att som
vid ikraftträdandet reformeradeutges regler räknasav attom genom

tillägg 25% prisbasbeloppett till årligaden tilläggs-ett görsom av
pensionen. Genom tillägget uppgår till sådant25 % basbe-att ettav
lopp i stället för läggs till den påpoäng ATP-poäng vilkenatt en
tilläggspensionen beräknad,är fortsättningsvis högreävenges en
kompensation för det första basbeloppets inkomster för inkomst-än
delar däröver.

Folkpension formi barnpension beräknas enligt nuvarandeav reg-
ler, det gäller den beloppsgränsnär i 8 kap.utom 3 § andrasom anges
meningen AFL 40 %-garantin på grundval det fastställda basbe-av
loppet fr.o.m. den 1 januari 1999 benämnt prisbasbeloppet minskat
med 2 procentenheter. årFör 1999 skall emellertid minskningen av
det fastställda prisbasbeloppet vid beräkning bl.a. folkpension gö-av

med enbart procentenhet. årFr.o.m. någon2000 skall minsk-ras en
ning inte Beräkningengöras. tillägget för det första basbeloppetsav
inkomster, alltså kompensationsnivån inom folkpen-motsvararsom
sioneringen, bör därför utgångspunktmed från åretgöras fördet fast-
ställda prisbasbeloppet någon minskning.utan

likhetI med vad föreslagits inom änkepensioneringen bör detsom
tillägg detta skall tillgodoräknassätt tilläggspensionenutöversom
betraktas inkomstrelaterad del pensionen ochsom en utgesav

villkor tilläggspension i övrigt. såledesTillägget börsamma som
tillgodoräknas endast den avlidne haft inkomster under minstom som

år överstigit basbelopp och därmedtre tillgodoräknats ATP-poäng.ett
På framhållitssätt inom änkepensioneringen avsnittsamma som
11.9 skulle situationen kunna den den avlidne faktiskt underattvara
något någraeller haft pensionsgrundande inkomster dessaattmen
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inte överstigit basbelopp. Detta skulle emellertid omöjligtett attvara
kontrollera inom för de uppgifter finns i pensionssystemetramen som

påeller med rimlig arbetsinsats.sätt förutsättningEn förannat en att
25 %-tillägget skall tillgodoräknas bör därför det för minstatt trevara
år tillgodoräknats ATP-poäng för den avlidne och tilläggspensionatt
således har beräknats.

Vi föreslår således barnpension har beviljats grundatt som av
dödsfall inträffat före ikraftträdandet våra förslag skall ävensom av
efter denna tidpunkt i form tilläggspension. Till barnpensionutges av
i form tilläggspension skall tillägg 25 prisbas-%utgesav ett om av
beloppet för kompensera i pensionsrättshänseende för förstaatt det
basbeloppets inkomster.

Enligt nuvarande regler omräknas tilläggspension formi barn-av
årligenpension med förändringen i basbeloppet till följd attav

tilläggspensionen storleksmässigt såsomuttrycktär utgörande vissen
andel åretdet för fastställda basbeloppet. Vi har, enligt vad viav

utvecklat inärmare avsnitt 8.5.2, föreslagit årlig inkomstgrundadatt
barnpension beräknats grundval det föreslagna ef-som av av oss
terlevandepensionsunderlaget skall följsamhetsindexeras. inne-Detta
bär den inkomstgrundade barnpensionenatt skall årligenräknas om
med viss del förändringen i index inkomstindexen ettav som- -
speglar utvecklingen genomsnittsinkomsten för samtliga försäkra-av
de. Bampension har beviljats grund dödsfall före ikraftträ-som av
dandet våra förslag kommer emellertid med den föreslagnaav av oss
lösningen alltjämt beräknad tilläggspensionsunderlag.att ettvara
Vi har det gäller änkepension,när den efter ikraftträdandetävensom
skall beräknas grundval tilläggspensionsunderlag, föreslagitettav

årlig sådan pension både såvittatt gäller den ursprungliga tilläggs--
pensionsdelen och tillägget 90 för% det första basbeloppets in-om
komster skall följsamhetsindexeras. Detta skall gälla i de falläven-
änkepension har beviljats på grundval dödsfall inträffat föreav som
ikraftträdandet våra förslag. Detsamma bör vårenligt uppfattningav
gälla för barnpension har beviljats grund dödsfall före densom av

januaril 2001.
Vi föreslår således årlig barnpension i form tilläggspensionatt av

inklusive 25%-tillägget skall fr.o.m. årsskiftet 2001/2002 räknas om
med inkomstindexets procentuella förändring reducerad med samma

tillämpas inom ålderspensionssystemet följsamhets-norm som
indexering.

Enligt nuvarande regler barnpension i form folkpension iutges av
förhållande till den avlidnes bosättningstid eller i förhållande till det
antal år med ATP-poäng tillgodoräknats honom eller henne.som
Oreducerad folkpension antalet bosättningsår uppgått tillutges om
minst 40 eller årantalet med ATP-poäng uppgått till minst 30. Iom

fall görs proportionellannat nedsättning i 40-delar eller 30-delaren



580 Ikraftträdande och övergångsregler SOU 1998:120

enligt det alternativ bästadet resultatet för den efterlevande.som ger
Skälet till folkpensionen beräknas enligt dessa alternativa beräk-att
ningsmetoder redovisats i avsnittär, 11.11, folkpensionen inteattsom
bara grundskyddutgör kompensation för det förstaävenett utan en
basbeloppets inkomster. Den konstruktion vi föreslårhär över-som

med den föreslagits förensstämmer änkepensioneringens del ochsom
innebär den dubbla funktion folkpensionen haft delas iatt som upp
tvâ delar. Ersättningen för första basbeloppets inkomster utgörs ettav
tillägg till tilläggspensionen här vårtenligt förslag uppgåskallsom
till 25 % prisbasbelopp och inom änkepensioneringen till 90ett %av

prisbasbelopp. Den grundskyddsfunktion folkpensione-ettav som
ringen härutöver fyllt våraenligt förslagutgörs garantipensionav en
och för barnpensioneringens del underhållsstöd.ettav- -

Vi har inom änkepensioneringen föreslagit 90%-tillägget skallatt
behandlas inkomstgrundad pension så måttoi tilläven rättensom att
oavkortat tillägg beroendegörs den avlidne kunnat tillgodo-av om
räknas år30 med ATP-poäng. Om detta inte falletvarit skall tillägget

i relevant antal 30-delar. Den garantipensionutges föreslagitssom
inom änkepensioneringen skall däremot 40-delsberäknas i förhållande
till mångahur år försäkringstidmed i Sverige kunnat tillgodo-som
räknas den avlidne. När det gäller änkor uppbär änkepension vidsom
ikraftträdandet våra förslag har emellertid föreslagit över-av en
gångsregel innebär de alltid skall ha såtill andelatt rätt storsom av
tillägget eller garantipensionen de skulle haftha tillrättsom om nu-
varande regler beräkning folkpension i 5 kap. AFL alltjämtom av
hade tillämpats.

Det enligt vår uppfattningär det gäller barnpensionering-även när
angeläget övergången till regelsystem inte starkaatten ett nytt utan

administrativa eller andra vägande skäl upphov till obe-änannatger
tydliga förändringar för efterlevande barn redan uppbär för-som en

Ävenmån beräknats enligt nuvarande regelsystem. det i ochsom om
för sig förefaller logiskt det 25 %-tillägg föreslårvimest att som som
ersättning för det första basbeloppets inkomster fullt behandlasut

del den inkomstgrundade vårpensionen, detta enligtärsom en av
uppfattning inte tillräckligt skäl för föreslå regler kan ledaett att som
till sänkning redan beviljad inkomstgrundad barnpension.en av

Med hänsyn till vad redovisats föreslår vi barnet skallattsom nu
ha få tilläggrätt med 25 % det gällande prisbasbeloppet såatt iett av

andel 30-delar eller 40-delarstor den andel folkpen-motsvararsom
sion barnet skulle ha haft till reglerna i kap.rätt 5 AFL samtsom om
övergångsreglema till dessa bestämmelser, jfr avsnitt l6.2.3 alltjämt
skulle ha tillämpats efter ikraftträdandet våra förslag. Detta kom-av

vidare, i dag, innebärasätt endast tilläggmer att attsamma ettsom
beräknat i 30-delar kommer oberoende i världenatt exporteras av var
barnet bosatt, under förutsättningär barnet svensk medborgare.äratt
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Ett tillägg beräknat i 40-delar kommer såutbetalas enbart längeatt
barnet bosatt i Sverige. Detta gällerär barnet flyttar tilläven ettom

EU/EES-land, under förutsättning den avlidne föräldern varitannat att
omfattad enbart svensk lagstiftning. Närmare de internationellaav om
konsekvenserna våra förslag har redovisats i avsnitt 9.6 och kom-av

beröras i dettaäven avsnitt.attmer senare

Underhållsstöd till efterlevande barn

Utöver till barnpensionrätten kommer det våraenligt förslag inomatt
den anpassade bampensioneringen finnas möjlighet för barnet att

underhållsstöduppbära enligt lag underhållsstöd. Dettaen ny om
underhållsstöd med l 173 kr i månaden till barn bosatta iutges ärsom
Sverige oberoende den avlidne förälderns anknytning till Sverige.av
Underhållsstödet reduceras krona för krona inkomstgrundadmot

Ävenbarnpension. utländsk barnpension minskar underhållsstödet på
Dessa bestämmelsersätt. den nuvarande garantiregelnersättersamma

innebär barnet alltid skall ha till barnpensionatt rättsom en som upp-
går till 40 % det gällande basbeloppet efter varje avliden förälder.av
De föreslagna bestämmelserna innebär efterlevande barn barnochatt
till särlevande föräldrar i fortsättningen kommer garanteradeatt vara

lika grundskydd, vilket inte har varitett fallet enligtstort nuvarande
regler. Bl.a. har garantin 40 % basbelopp inom barnpensio-ettom av
neringen hittills varit beroende den avlidnes försäkringstid medanav
detta inte har varit fallet inom den lagstiftning det grundläg-rörtsom
gande skyddet för barn till särlevande föräldrar.

Frågan hur grundskyddet inomär bampensioneringen skall be-
handlas för bampensioner beviljats före ikraftträdandet vårasom av
förslag. En möjlighet låta de nuvarande fortsättareglernaatt attvore
gälla. Detta skulle innebära barn uppbär barnpension ävenatt ett som
efter den januaril 2001 skulle berättigat till lägsta barnpen-vara en
sion 40 % basbelopp under förutsättning den avlidneettom av att
föräldern tillgodoräknats års40 bosättningstid i Sverige eller haft 30
år intjänademed ATP-poäng. Om dessa förutsättningar inte varit upp-
fyllda, skulle garantibeloppet reduceras i förhållande årtill det antal
med bosättning eller ATP-poäng saknas.som

En lösning den diskuterade skulle innebära densom att garante-nu
rade försörjningsnivån för efterlevande barn bosatta i Sverigeärsom
kommer olika beroende barnpension har beviljatatt vara om
grund dödsfall före årsskifteteller efter 2000/2001. denFörutomav
marginella skillnad i beloppen blir följden underhållsstödetattsom av

bestämt i fastär krontal och inte andel basbeloppetett som en av
kommer underhållsstöd till efterlevande barn enligt de före-av oss
slagna reglerna oberoende vilken anknytning den avlidneatt utges av
har haft till Sverige. Enligt vår uppfattning det inte tillfredsställan-är
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sådande med skillnad. Det bör i stället så barn uppbären attvara som
efterlevandepension så länge de bosatta i Sverigeär garanteras samma
grundläggande försörjning bampensionen har beviljats.näroavsett

Mot denna bakgrund föreslår reglerna underhållsstöd tillatt om
efterlevande barn skall tillämpas beträffande barnäven har be-som
viljats barnpension före den 1 januari 2001.

Enligt övergångsbestämmelserna till nuvarande regler barnpen-om
sion kan folkpension i form änkepension utbetalas samtidigtav som
med barnpension påverka barns till den nivårätt garanteradeett om
40 % basbeloppet gäller inom bampensioneringen. Avav som annars
skäl utvecklatsnärmare i avsnitt 9.5.3 har vi föreslagitsom att en
motsvarande interegel skall införas det gäller till underhålls-när rätt

Änkepensionstöd för efterlevande barn. från folkpensioneringen skall
alltså inte påverkakunna barnets till den minimiförsörjningrätt i form

underhållsstöd enligt vårt förslag skall barnet.av Det-som garanteras
bör vårenligt uppfattning gälla beträffande bampensionersamma

har beviljats grund dödsfall inträffat före ikraftträdan-som av som
det våra förslag. Detta kommer alltså innebära förbättring förav att en
de barn hittills grund den beskrivna regeln har varitsom av nu
berättigade till lägre garantibelopp 40 %ett basbeloppet.än av

Internationella konsekvenser

Underhållsstöd till efterlevande barn kommer, på sättsamma som
underhållsstöd till barn till särlevande förändrar, betalas endastatt ut
så länge barnet bosatt i Sverige. Våraär överväganden de interna-om
tionella konsekvenser de föreslagna reglerna underhållsstödsom om
för efterlevande barn kan förväntas få har redovisats i avsnitt 9.6. En
särskild fråga vilka effekterär tillämpning reglerna under-en av om
hållsstöd kommer få för barnpension vid ikraftträdandetatt ut-som
betalas till barn bosattaär utomlands.som

När det gäller barn, bosatta i landär utanför EU/EES och iettsom
förhållande till vilket Sverige inte någrahar konventionsåtaganden,
utbetalas i dag endast folkpensionen i 30-delar under förutsättningav

barnet svenskär medborgare.att Ett barn, inte någonhar tillrättsom
inkomstrelaterad barnpension alls och i Sverige skulle ha uppbu-som
rit endast barnpension i form folkpension med 40 % prisbasbe-av av
loppet på grund garantiregeln, har sådanti fall inteav änett annat
undantagsvis till någonrätt barnpension från Sverige vid bosättning
utomlands. sådantEtt fall barnetär med tillämpning den s.k.om av
dispensregeln i 5 kap. 16 § AFL grund hälsoskäl berätti-ärt.ex.av

till folkpension vid bosättninggat även utomlands. Om barn harett
till i fallrätt mindre tilläggspensionvart kan denna jämte 30-en en

delsberäknad del folkpensionen 25 % det reducerade prisbas-av av
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beloppet varvid för folkpensionenexporteras, krävsexport attav
barnet svensk medborgare.är

Underhållsstöd kommer emellertid inte, skäl vi närmareav som
utvecklat i avsnitt 9.6, betalas någoni dessa situationeratt ut utanav
skall enbart vid bosättning i Sverige. Någonutges motsvarighet till
den nuvarande dispensregeln gäller för alla folkpensionsfönnå-som

finns inte för dagens underhållsstöd och har vi inte föreslagit skallner
införas för framtiden. Det föreslagna 25 %-tillägget kommerav oss
emellertid till svenska medborgare i relevanta 30-delaratt exporteras
på tilläggspensionsätt enligt nuvarande regler, dvs.samma som oav-

i världen barnet bosatt.sett ärvar som
När det gäller barn till avliden förälder har varit omfattaden som
lagstiftningen i flera EU/EES-länder och bosatt iav är ett annatsom

medlemsland Sverige följerän bestämmelserna i 8 kap. förord-av
ningen EEG 1408/71 bampensionsfönnåner i första handatt skallnr

det land där barnet bosatt.utges Som viär har utvecklat iav närmare
avsnitt 9.6 skall förmånen i sådant fall beräknas samtligasom om
försäkringsperioder hade fullgjorts i bosättningslandet. Ett efterlevan-
de bam bosatt i Sverigeär och förälder har omfattatssom vars av
lagstiftningen iäven medlemsland får alltså folkpensionett iannat
form barnpension så länge barnet bosatt i Sverige,är varvidav pen-
sionen beräknas samtliga försäkringsperioder den avlid-som om som

föräldern har fullgjort enligt lagstiftningen i de EU/EES-länder hanne
eller hon omfattas hade fullgjorts i Sverige. Om och barnetnärav
flyttar till land det enligtär huvudregelnett annat det bosätt-nya
ningslandet har barnpension beräknad påatt utgesom sätt.samma
Sverige kan emellertid i vissa situationer bli skyldigt betala tilläggatt
till den pension i det bosättningslandet.utges Vid bedöm-som nya
ningen något tillägg skall eller inte jämförs inte baraav utgesom
bampensionsbeloppen i de olika länderna jämförelseutan görsen av
de sammanlagda beloppen för den barnpension och de andra pen-
sions- och familjebidrag barnet har till enligt respektiverättsom
lands lagstiftning.

Vår bedömning underhållsstödär till efterlevande barnatt visserli-
bör betraktas förmån till efterlevande förmånen,gen som en attmen

såsom harnärmare utvecklats i avsnitt 9.6, bör frånundantas förord-
ningens 1408/71 regler. Det innebär alltså bestämmelsenatt attom
underhållsstöd skall utbetalas enbart så länge barnet bosatt i Sveri-är

vårenligt bedömning bör kunna upprätthållas inom EU/EES.ge även
En konsekvens underhållsstödet undantas från förordningensattav
regler blir underhållsstödet inteexport skallatt beaktas vid denom
beräkning de sammanlagda familjebidragen enligt respektive landsav
lagstiftning skall ligga till grund för bedömningen till-som ettav om
lägg skall utbetalas eller inte. Detta innebär alltså de sammanlagdaatt
familjebidragen från Sverige skall jämföras med motsvarandesom
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förmåner i det bosättningslandet kommer bli vadlägre änattnya som
skulle varit fallet underhållsstödet skulle behandlas på sättom samma

folkpension enligt Frågannuvarande regler. detta kommer isom om
det enskilda fallet leda till lägre pension för barnet emellertidatt är
helt beroende hur höga förmåner barnet har till enligträttav som
bosättningslandets lagstiftning.

Ett införande reglerna underhållsstöd beståndetför bampen-av om
sioner såledeskan i vissa fall fåkomma konsekvenser i formatt av

Åsänkta pensioner för barn bosatta utomlands. andra sidanär ärsom
det vårenligt uppfattning inte lämpligt skapa övergångsregleratt som
gäller enbart för situationerde där barnpension utbetalas utanför Sve-
rige. Vidare det det gälleräven barn bosattaär när utomlandsärsom
rimligt dessa behandlas lika barnpension har beviljatsatt oavsett om
på grund dödsfall före eller efter ikraftträdandet det anpassadeav av
regelsystemet.

Sammantaget vi de internationella konsekvenser kanattanser som
uppstå reglerna för underhållsstöd direkt tillämpliga för helagörsom
beståndet bampensioner inte sådana de bör föranleda särskildaär att
övergångsregler för utomlands bosatta bam. De nuvarande reglerna

folkpension alltid skall sådantmed belopp pensio-att utges ettom att
tillsammans med tilläggspensionen uppgår till 40 % redu-nen ettav

prisbasbelopp bör alltså också beståndetför bampensionercerat upp-
hävas och med regler underhållsstöd påersättas sättom samma som
föreslagits för barnpension beviljas grund dödsfall eftersom av
den 31 december 2000.

16.2.3 Omställningspension

Vårt förslag: Rätt till omställningspension grund dödsfallav som
inträffat före ikraftträdandet våra förslag skall efter dennaävenav
tidpunkt bedömas enligt hittillsvarande Sådanregler. omställ-
ningspension skall emellertid vid ikraftträdandet räknas och skallom
därefter bestå tilläggspension beräknad enligt nuvarande reglerav
med tillägg belopp året90 % det för gällandeett motsvararav som av
prisbasbeloppet. Härutöver skall den efterlevande berättigad tillvara

garantipension motsvarande den finnasskall till änkepension.en som
Denna garantipension skall avräknas tilläggspensionen jämtemot
90 %-tillägget.

Årlig omställningspension i form tilläggspension 90 %-samtav
tillägg skall fr.o.m. årsskiftet 2001/2002 räknas inkomstin-medom
dexets procentuella förändring reducerad med till-samma norm som
lämpas ålderspensionssystemetinom följsamhetsindexering. Garan-
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förhållande tilltipension till omställningspension skall räknas iom
förändringen i det allmänna prisläget.

pensionstillskottFolkpension i form omställningspension ochav
sådantill skall inte finnas efter ikraftträdandet.pension längre kvar

omställ-De anpassade reglerna efterlevandepension i fonnom av
ningspension innebär förändringar i förhållande till nuvarande regler
såvitt förmånenbåde till under vilken denoch den tidrättenavser

fönnånensdet gäller beräkningen storlek.även närutges samt av
Inledande omställningspension enligt regler endastnuvarandeutges

månader.under Enligt skall in-de föreslagna reglernasex av oss
månaderkomstgrundad omställningspension ochunder tolvutges

beräknas grundval efterlevandepensionsunderlag.den avlidnesav
fråntill skillnad nuvarandeDetta vad gäller inom denär, som

fråntilläggspensioneringen, beräknat första inkomster. Vi harkronans
bl.a. anledning beräkningdenna föreslagit förprocentsatsav annanen

inkomstgrundad omställningspension vad gäller enligtänav som
nuvarande regler. Under månader våra förslag denskall enligtsex
efterlevande vidare såha till garantipension denrätt atten samman-

uppgålagda pensionen under denna falltid kommer till i vadatt vart
två prisbasbelopp.motsvararsom

Våra förslag det förlängdgäller omställningspension innebärnär
också förhållande Sålunda föreslåsskillnader i till nuvarande regler.

såvittvissa förändringar tillgäller den personkrets berättigadärsom
omställningspension under förlängd tid. Förlängd omställningspen-

såsion skall länge efterlevande vårdnad stadig-den har ochutges om
varande sammanbor med åtta år. enligtbarn under Motsvarande gräns

år. enligtnuvarande regler tolv efterlevande skall emellertidEnär
våra alltidförslag berättigad till omställningspension undervara en

årtid omställningspensionefter det till inledanderättenett attav upp-
hört, den efterlevande har vårdnad stadigvarandeochom sam-om

år.manbor med barn under 18
Vi har bakgrund de beskrivna förändringarna avseendemot av nu

personkretsen omställningspension har beviljatshurövervägt som
grund dödsfall före ikraftträdandet våra behandlasförslag skallav av
efter denna tidpunkt. gäller till omställningspension ochNär det rätten

sådanhur länge vår mening döds-pension skall enligtbörutges
fallstidpunkten skall tillämpas.avgörande för vilka reglervara som
En efterlevande omställningspensionhar beviljats inledandesom
grund dödsfall före ikraftträdandet således tillskall ha rättav om-
ställningspension månader år, vilketunder och inte under ettsex
kommer för då sådangälla fall pension nybeviljas grundatt av

Åikraftträdandet våra fördödsfall efter förslag. sidan bör,andraav
det fall före ikraft-beviljats inledande omställningspensionen person
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trädandet till förlängdrätten omställningspension inträtt eftermen
ikraftträdandet, dennaäven pension enligt hittillsvarandeutgessenare
regler, dvs. tills det barnet fyller år.tolv Denyngsta efterlevande
kommer alltså först uppbära inledandeatt omställningspension i sex
månader och därefter förlängd sådan till dess barnet fyller årtolv eller
förutsättningarna för sådantillrätt pension enligt nuvarande regler
dessförinnan upphör. En konsekvens detta bör också bli denattav av

föreslagna regeln innebär i vissaoss fallrätt till omställ-som
ningspension under ytterligare år efter det inledande åretett inte bör
tillämpas i fall då tillrätten omställningspensionen grundar sig på
dödsfall inträffat före ikraftträdandet våra förslag.som av

Vi föreslår således omställningspensionatt har beviljats ellersom
kommer beviljas på grundatt dödsfall inträffat före denav som av oss
föreslagna ikraftträdandetidpunkten den 1 januari 2001 skall också
därefter utbetalas med stöd hittillsvarande regler. Detta innebärav
alltså till pensionenrättenatt och den tid under vilken den skall utges
skall bedömas enligt gällande regler.nu

När det sedan gäller beräkningen inkomstgrundad omställ-av
ningspension uppstår problem i det föregående redovisatssamma som
för bampensioneringens del. Vid ikraftträdandet det reformeradeav
ålderspensionssystemet och de föreslagna reglerna för efterle-av oss
vandepension kommer det finnas efterlevandeatt uppbärsom om-
ställningspension i form tilläggspension och folkpension. Detav un-
derlag skall ligga till grund för beräkning inkomstgrundadsom av
omställningspension beviljas efter ikraftträdandet kommersom att

beräknat från den första kronans inkomster.vara Vidare kommer om-
ställningspension i form folkpension enligt våra förslag inte längreav

finnas kvar kommeratt utan ersättas garantipensionatt av en som
beräknas olika under densätt inledande tiden och under tid då för-
längd omställningspension utges.

En lösning räkna samtligaatt omställningspensionervore om som
utbetalas vid ikraftträdandetidpunkten enligt de för framtidenav oss
föreslagna reglerna. Detta skulle kunna ske det till underla-attgenom

för tilläggspensionget läggs kompensationpoäng för deten som
första basbeloppets inkomster. På detta underlag skulle sedan beräk-

inkomstgrundad omställningspensionnas 55en %. Vidare skulleom
den garantipension vi föreslagit för fall nybeviljandesom av av om-
ställningspension avsnitt 10.3.4 betalas i stället för nuvarandeut
folkpension och pensionstillskott. sådanEn lösning skulle emellertid
sannolikt påverka nettopensionen för vissa efterlevande.grupper av
Detta beror huvudsakligen på de nuvarande reglernaatt särskiltom
grundavdrag för pensionärer inte kommer få någon motsvarighetatt
inom det anpassade efterlevandepensionssystemet. Effekterna des-av

regler kommer endast delvissa inomersättas föratt deramen av oss
föreslagna garantipensionsreglerna. Vi det inte lämpligtärattanser
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de förändringar således föranledda anpassningatt ärsom av en av
reglerna till det refonnerade ålderspensionssystemet påverkaskall
omställningspensioner har beviljats och vid ikraftträdande-som som
tidpunkten redan utbetalas enligt nuvarande regler.

Vi det i stället bör eftersträvas lösning innebärattanser atten som
beräkningen omställningspension i diskuterade situationer allt-av nu
jämt sker i huvudsak enligt nuvarande regler. Omställningspension

såledesskulle efter ikraftträdandetäven anpassade regler för ef-av
terlevandepension i fomi tilläggspension och 20 ellerutges utgöraav
40 % den avlidnes tilläggspension, exklusive den delav som avser
ersättning för nuvarande folkpension. sådanEn lösning skulle visser-

fåligen till följd det för beräkning omställningspension skulleatt av
komma tillämpas två olika årantal in 2000-talet. Viatt system ett

dock detta föredra framförär metod kan innebäratt attanser en som
nettosänkningar för vissa efterlevande.grupper av

En särskild fråga emellertid hurär den del omställningspensio-av
enligt nuvarande regler i form folkpension skallutgesnen som av

behandlas denna lösning väljs. En ordning innebär be-attom som
stämmelser folkpension och pensionstillskott, med därtill hörandeom
Skatteregler, måste tillämpas efter ikraftträdandet våraäven förslagav

såvitthar vi gäller övriga delar efterlevandepensioneringen strävatav
efter undvika. Enligt de riktlinjerna för reformeradatt antagna en
förtidspensionering kommer regler får denna effekt emellertid attsom
finnas för vissa åldersgrupper förtidspensionärer. För ärpersoner som
födda åren 1936 och 1937 och har beviljats förtidspension föresom
ikraftträdandet eller beviljas förmåndenna därefter skall i principsom
nuvarande regler folkpension och ATP gälla för beräkningenom av
förmånens årstorlek under 2001 och Också2002. till särskilträtten
grundavdrag för i åldrardessa med förtidspension kommerpersoner

kvarstår fram till övergången ålderspension,till åratt 2002.senast
När det gäller kommer ha till enbart inledanderättattpersoner som

omställningspension skulle fortsatt tillämpning folkpensions-en av
reglerna endast beröra utbetalningar fåtal månader årunder underett
2001. Detta skulle emellertid innebära de särskilda skattereglemaatt

fåskulle tillämpas taxeringsåretunderäven 2002. Om folkpensions-
reglema skulle fortsätta tillämpas för för-uppbäratt personer som
längd omställningspension skulle vidare dessa regler jämte skatte-
reglema få leva kvar under betydligt längre tid: till tolv-trettonen upp
år efter ikraftträdandet. vårEnligt uppfattning det inte rimligtär att -

vad kommer gälla inom förtidspensioneringen före-oavsett attsom -
slå regler innebär de särskilda skattereglema måste tillämpasattsom

så långunder tid efter det dessa regler upphört i övrigtgällaatt att
ålders-inom och efterlevandepensioneringen. Vi inteemellertidanser

heller det lämpligt föreslåär regler innebäratt att attsom personer
uppbär omställningspension i detta avseende skall behandlassom
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olika beroende de kommer ha till enbarträtt inledandeattom om-
ställningspension eller de dessutom har till ellerrätt sannoliktom
kommer få till förlängdrättatt Omställningspension. En ordning som
förutsätter omräkning pension i formäven inledandeen av av om-
ställningspension kan vidare, bakgrund detmot antal ornräk-storaav
ningar vid ikraftträdandet ändå kommer ske folkpensionsom iatt av
form ålderspension, sannolikt inte komma innebära någotav järn-att
förelsevis betydande administrativt merarbete.mer

Sammantaget vi folkpension i formatt omställningspen-anser av
sion inte bör kunna efter ikraftträdandetidpunkten.utges En lösning

innebär omställningspensionenatt eftersom ikraftträdandetäven ut-
i huvudsak enligt nuvarande regler förutsätter såledesges den delatt

omställningspensionen folkpensioneringenav hittills försom svarat
beräknas på Vårasätt. förslagannat beräkning änkepensionom av
efter ikraftträdandet den 1 januari 2001 bör i detta sammanhang kun-

användas utgångspunkt för vadna bör gälla isom detävensom nu
behandlade avseendet.

Vi har efter inomsträvat änkepensioneringen föreslåatt bestäm-
melser innebär de änkor i dagatt uppbär änkepensionsom skallsom
efter ikraftträdandet anpassade årregler 2001 få nettopensionav en

så långt möjligt densammaär enligtsom nuvarande regler. Visom
har därvid föreslagit den kompensationatt folkpensionen i dagsom

för skall ersättas tillägg till änkepensionensvarar frånett tilläggs-av
pensioneringen med 90 % prisbasbelopp. Detta tilläggett ärav att
betrakta inkomstrelaterad del pensionen påsom en sättav samma som
tilläggspensionen och bör därför, redovisatsnärmare i avsnittsom
11.9, tillgodoräknas endast den avlidne haft inkomsterom över-som
stigit basbelopp ochett grund härav tillgodoräknats ATP-poäng. Vi
har vidare försökt finna grundskydd kanett denersättasom nuvaran-
de folkpensionen och pensionstillskottet i möjligaste månsamt ge

effekter för den samlade pensionensamma dessa förmåner till-som
med det särskilda grundavdragetsammans för pensionärer Denger.

lösning vi för har redovisatsstannat i avsnitt 11.9som och innebär att
änkan tilläggspensionutöver i form änkepension och tillägg för detav
första basbeloppets inkomster skall berättigad till änkegaran-vara en
tipension. Denna garantipension beräknas utifrån basnivå 2,04en om
prisbasbelopp sedan reduceras på visst beroendesom sätt hur hög
den inkomstgrundade änkepensionen tilläggspensionen jämte 90 %-
tillägget Minskningen sker krona för krona så länge den inkomst-
grundade änkepensionen understiger 1,49 prisbasbelopp och med
30 % den del den inkomstgrundade änkepensionenav av översti-som

nivå.nämndager
Omställningspension och änkepension beräknas enligt nuvarande

regler Densätt. enda skillnaden ligger i nivåernasamma för det
fall barnpension samtidigt efter den avlidne. Omställningspen-utges
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tilläggspension.avlidnessådant 20 denfall med %sion utbetalas i av
båda förmånema ochlikheten mellan de strävangrundläggandeDen

reglernamed deefterlevandenettoutfall för denskapa ettatt nyasom
intei vidagi detsamma övervägtgörär attstort sett ga-enomsom

änkepensione-på föreslagits inomberäknad detrantipension sätt som
omställningspensiongällertillämpas detkunnaringen bör även när

tillämpaikraftträdandet. Genombeviljats före att garan-sammasom
änkepensionomställningspension förförtipensionsregler upp-som

omräkningardevinst till följdadministrativkommer vidare aven
ske ibehövaefterlevandepensioneringen kommerinom att sam-som

principer.ikraftträdandet kan efterband med göras samma
omställningspensionerbeståndettillämpning förResultatet enav

änkepensioneringengarantipension vi föreslagit inomden somav
omställningspen-åskådliggörs utfalleti uppställning därlättast aven

medsåväl kan jämförasregler bruttosion enligt dagens netto ensom
sådan jämförelsegarantipension.omställningspension inklusive En

utifrångjorts16.2. har beräkningeni tabell 16.1 och I tabellernagörs
år 1998. Om-gäller förbasbelopp och grundavdragde regler somom

tilläggspension beräknasform folkpension ochställningspension i av
år sedanför 1998således grundval fastställda basbeloppetdetav

emeller-Basbeloppet kommerminskats med 2 procentenheter.detta
med 1år minskas enbarti avsnitt 16.2.1, för 1999tid, nämnts attsom

Beräk-år alls.kommer för inte minskasprocentenhet och 2000 att
inkoms-garantipension och tillägg för första basbeloppetsningen av

våra förslagenligtänkepensioneringen skall därförinom bl.a. gö-ter
någon minskningåretutifrån prisbasbeloppetför gällandedet utanras

jämförasvåranettoutfallet förslag skall kunnadetta. enligtFör attav
emellertid i tabellernaenligt vinettoutfallet dagens regler harmed

enligtför första inkomsterdet basbeloppetsberäknat tillägget samma
dvs.folkpension,beräkningenligger till förbasbelopp grund avsom
frånomställningspensionår Omminskade basbeloppet för 1998.det

reglerenligt nuvarandeberäknadefolk- och tilläggspensioneringen
fastställda,våra beräknade enligt detskulle jämföras med förslag
rättvisandeinteprisbasbeloppet skulle dettaicke-reducerade ge en

förslagets ekonomiska konsekvenser.bild av
nuvarandeenligtför utfalletnettoberäkningar har gjortsDe attsom

dåutfalletjämföras medsärskiltmed grundavdrag skall kunnasystem
påtillämpas har,särskilt inte längrereglerna grundavdrag sammaom

grundvalgjortsvåra nettoberäkningar i övrigt,beträffandesätt som
kommunalskattesatsenför hela landet genomsnittligaden omav

avsnitt 11.9.i31,66 Bakgrunden härtill har redovisats% närmare
ungefärblikan nettoutfallet kommertabellerna utläsasAv attatt

inkomstlägenförhållandet utfallet i vissai dag. Detdetsamma attsom
så kunnaönskar,något skulle möjligen,blir högre manman om

avräkningnivåerna förtill med förändrakomma rätta att avgenom
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Tabell 16.1 omställningspension enligt nuvarande respektive enligt dis-
kuterade regler. Dessa innebär avräkningsenare att görs mot en garan-tinivå 2,04 prisbasbelopp med 100om % inkomstrelaterad pensionav
tilläggspension inkl. 90 %-tillägg beräknat på grundval det minskadeav
prisbasbeloppet till 1,49 prisbasbelopp. Pensionsrättupp däröver redu-

garantinivån med 30 %.cerar Beräkningarna är gjorda efter skatte-en31,66sats %. Omställningspensionom med kompensationsgraden om40 %

ATP-poäng Omställnings- 90%x35574 Inkl. garanti-
pension i dag ATP 40% pension+
40 % brutto/netto

O 504/44 504 0/0 6 188/4 485
1 4 504/4 504 3 389/2 531 6 188/4 485
1,5 504/44 504 3 746/2 774 6 188/4 485

4 504/4 504 4 102/3 017 6 188/4 485
2,5 504/44 504 4 459/3 260 6 188/4 485
3 816/44 638 4 816/3 506 6 395/4 643
3,5 5 172/4 808 5 172/3 750 6 645/4 834
4 5 529/4 977 5 529/3 993 6 895/5 023
4,5 886/55 146 5 886/4 255 7 144/5 215
5 6 243/5 316 6 243/4 527 7 394/5 404
5,5 6 599/5 488 6 599/4 802 644/57 596
6 6 956/5 660 6 956/5 071 7 893/5 785
6,5 7 313/5 829 7 313/5 344 8 143/5 976

garantipensionen, det måste härvid beaktasmen beräkningamaatt är
gjorda efter genomsnittlig kommunalskattesats.en Detta innebär så-
ledes utfallet inteatt kommer bli identiskt föratt alla efterlevande

uppbär omställningspension.som Vi har därför för läggastannat att
den garantipension här beskrivits och föreslagitssom inom änke-som
pensioneringen till grund för beräkningen garantipension iävenav nuaktuella avseenden.

Vi föreslår med hänsyn till det anförda omställningspensionatt
vid ikraftträdandet harsom beviljats grund dödsfall dessförin-av

skall, såvitt gäller tilläggspension,nan fortsätta enligtatt utges nuva-rande regler. Reglerna folkpension i formom omställningspensionav
skall inte längre gälla. I stället skall till omställningspensionen i form

tilläggspension under förutsättningav någontillrätt tilläggspen-att
sion faktiskt har tjänats in den avlidne göras tilläggav för detett
första basbeloppets inkomster. Detta tillägg skall uppgå till 90 % avdet för året gällande prisbasbeloppet. Vidare skall för den efterlevan-
de beräknas garantipension utifrånen basnivå 2,04 gångeren om
prisbasbeloppet. Denna basnivå skall reduceras med inkomstgrundad
omställningspension till 1,49 gånger prisbasbeloppet.upp Om den



övergångsreglerIkraftträdande ochSOU 1998:120

dis-enligt nuvarande respektive enligtTabell 16.2 Omställningspension
innebär avräkningkuterade regler. Dessa görsatt mot en garan-senare

tinivå pension100 % inkomstrelaterad2,04 prisbasbelopp medom av
på90 det minskadetilläggspension inkl. %-tillägg beräknat grundval av

1,49 prisbasbelopp. Pensionsrätt därutöverprisbasbeloppet tillupp
garantinivån gjorda efterreducerar med 30 %. Beräkningarna är en

kompensationsgradskattesats 31,66 %. Omställningspension med enom
20 %om

garanti-Omställnings- 90%x35574 Inkl.ATP-
pension i dag 20% pensionATPpoäng +
20% brutto/netto

60 504/4 504 O 188/4 4854
6504/4 504 3 023/2 287 188/4 4854

504/4 504 408 6 188/4 4851,5 4 3 210/2
504/4 504 3 389/2 6 188/4 4854 531

651 6 4852,5 504/4 504 3 567/2 188/44
746/2 63 4 504/4 504 3 774 188/4 485

63,5 4 504/4 504 3 924/2 867 188/4 485
6 4854 4 504/4 504 4 102/3 017 188/4

504/4 6 188/4 4854,5 4 504 4 281/3 140
260 65 4 504/4 504 4 459/3 188/4 485

637/4 6 5495,5 4 549 4 637/3 383 270/4
6 816/4 638 816/3 506 6 395/4 6434 4
6,5 6 520/4 7384 994/4 721 4 994/3 627

nivå, skallinkomstgrundade omställningspensionen överstiger denna
snivån.överskjutande ba30 % den delen ytterligare reduceraav

föreslår årlig omställningspensionVi tilläggspension i formatt av
avsnittinklusive %-tillägget redovisats i90 skall, skäl somav samma

16.2.2, följsamhetsindexeras, med förändringen idvs. räknas ettom
enligt denindex inkomstindex förändring minskatssedan denna- -

ålderspensionssystemetinomtillämpas se närmare omnorm som
Årlig tillföljsamhetsindexering garantipensioneni avsnitt 8.5.2.

fö-i övrigtomställningspension skall emellertid, sättsamma som
särskildreslagits beträffande garantipension omställningspension,till

förhållande tillefterlevandepension och änkepension räknas iom
11.15.förändringen i allmänna prislaget avsnitten l0.3.5 ochdet se

reglertill oavkortad folkpension enligt nuvarandeFör krävsrätt
årantingen avlidne med intjänadeden tillgodoräknats minst 30att

bosättningsår tillgodoräk-ATP-poäng eller i Sverigeantaletatt som
uppgått fall folk-honom eller henne till minst 40. I annat utgesnats

så förhållandet antaletpension mellanmed andelstor motsom svarar
bosättningsår ATP-årrespektive 30 respektive 40.och talet

folkpen-Den del omställningspensionen i formutges avav som nu
90 %-sion bör efter ikraftträdandet anpassade regler medäven av
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tillägg och garantipension i förhållandeutges till den avlidnes försäk-
ringstid. Denna beräkning bör ske enligt principer visamma som
föreslagit skall gälla inom änkepensioneringen. Vi har i avsnitt 11.11
redovisat bakgrunden till den nuvarande möjligheten beräknaatt
folkpension både i förhållande till årantal med bosättning åroch med
ATP-poäng. Detta har bl.a. samband med folkpensionens dubbla
funktion å sidanatt utgöra ersättning för förstaena basbeloppets in-
komster och å andra sidanatt grundläggande försörjnings-ettvara
skydd. Inom änkepensioneringen kommer dessa funktioner enligt vårt
förslag att olika delarrepresenteras förmånen. Kompensationenav av
för det första basbeloppets inkomster tillägget till ATP-ges genom
pensionen 90 % det för året gällandeom prisbasbeloppetav medan
änkegarantipensionen utgör grundläggandeett skydd för änkor ärsom
berättigade till endast låg eller ingen inkomstgrundad änkepension. Vi
har denna bakgrundmot huvudregel föreslagitsom 90 %-tilläggetatt
skall 30-delsberäknas medan änkegarantipensionen föreslås bli 40-
delsberäknad. När det gäller de änkor redan före ikraftträdandetsom
har beviljats änkepension har vi emellertid föreslagit övergångsre-en
gel innebär ingen skall fåsom att lägre kvotdel 90 %-tilläggeten av
och garantipensionen än vad de enligt nuvarande regler fått i form avfolkpension. Vi har vidare lämnat motsvarande förslag det gällernär
25 %-tillägget för de barn vid ikraftträdandet uppbär barnpensionsom
avsnitt l6.2.2.

Bakgrunden till vi föreslagitatt särskild övergångsregel för deen
barn och änkor redan har beviljats barnpensionsom respektive änke-
pension är inte detatt lämpligtansett föreslå regleratt isom en-
skilda fall kan innebära betydande sänkningen nettopensionen frånav

månad till Det bören föräven deen annan. har beviljatspersoner som
omställningspension före ikraftträdandet undvikas ikraftträdan-att ett
de de anpassade reglerna får sådanaav konsekvenser.

Vi föreslår därför såväl tilläggetatt 90 % prisbasbeloppetom av
den föreslagna garantipensionensom skall med kvotdelutges en som

den somååiskulle hamot legatsvarar till grund för beräkningen folk-av
pension sådan pension hade beräknatsom enligt reglerna i 5 kap. AFL

efteräven ikraftträdandet våra förslag. Detta innebär alltså bådeav att
90 %-tillägget och garantipensionen kommer kunna beräknadatt vara
antingen på grundval det årantal med ATP-poängav tillgodo-som
räknats den avlidne 30-delsberäkning eller på grundval den bo-av
sättningstid tillgodoräknats honomsom eller henne 40-
delsberäkning. Förslaget innebär också de övergångsregleratt som
tillkom då reglerna 40-delsberäkning folkpensionenom i förhål-av
lande till bosättningstid infördes alltjämt skall tillämpas. Om den
efterlevande uppbar folkpension i form efterlevandepensionav
reforrnerad efterlevandepension eller änkepension i december år
1992 eller dödsfallet grundarom till efterlevandepensionrättsom
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inträffande månadi skall garantipensionendenna 90 %-tillägget och
åralltjämt grundad bosättningstid 3 i40 punktenanses en om

övergångsbestämmelserna till lydelse 5 kap. AFL.nuvarande av
föreslagnaDe reglerna omställ-kommer innebära den delatt att av

ningspensionen beståefter ikraftträdandet kommer attsom av
tilläggspension kommer kunna i vilket land denatt exporteras oavsett
efterlevande bosatt och efterlevandes medborgarskap.denär oavsett

förDetsamma kommer, svenska medborgare, förgällaatt motsvaran-
de antal 30-delar 90 %-tillägget. tillägget 40-Till den del ärav
delsberäknat skall det emellertid änkegarantipen-sättsamma som
sion enligt såhuvudregeln kunna utbetalas efterle-endast länge den
vande bosatt i Sverige. Denna regel kommer emellertid med hän-är

till EG-rätten inte upprätthållaskunna förhållandei tillatt annatsyn
EU/EES-land. Om den efterlevande bosatt eller bosätter sig iär ett

medlemsland skall alltså 30-dels- eller 40-delsberäknat till-annat ett
jämtelägg garantipension utbetalas i omfattning densamma som om

efterlevande varit bosatt i Sverige.
Enligt nuvarande regler finns möjlighet i vissa fall efter dispensatt

betala folkpension till bl.a. efterlevande har börjat uppbäraut en som
sådan pension till folkpension följdskulle upphöra tilläven rättenom

bosättning utomlands. Regeln har beskrivits i avsnitt 9.5.3av som om
underhållsstöd till barn innebär fårbl.a. folkpensionen alltjämtatt
betalas det med hänsyn till framståomständigheterna skulleut om

oskäligt dra in den. En delvis motsvarande regel har för denattsom
reformerade ålderspensioneringens del införts i 4 kap. 6 § lagen om
garantipension. Vi har i avsnitt 10.3.5 föreslagit regelen sammaav
innebörd såvitt gäller till omställningspension och särskild ef-rätten
terlevandepension i fonn garantipension beviljas efter ikraft-av som
trädandet anpassade efterlevandepensionsregler. därför rim-Det ärav
ligt denna dispensregel tillämplighet gällerdetäven näratt ges garan-
tipension beräknatshar övergångsregler-enligt de här föreslagnasom
na.

En frågasärskild ocksåemellertid 90 %-tillägget skallär om-om
fattas dispensregeln. de fallI den avlidne har tjänat in ATP kom-av

tillägget utbetalas i 30-delar i omfattningattmer samma som
tilläggspensionen. Det kan emellertid inträffa den efterlevande vidatt
bosättning i Sverige hade varit tillberättigad 40-störreett
delsberäknat tillägg frågan sådantoch tillägget i fall skallär ettom
omfattas dispensregeln. Utgångspunkten vårbör enligt uppfattningav

dispensregeln skall tillämpas påenbart den del pensionenattvara av
grundskydd. Tillägget förär det första basbelop-att ettsom anse som

inkomster i princip del tilläggspensionen ochärpet att anse som en av
bör därför inte omfattas dispensregeln. flesta fall fråganI de ärav

betydelse eftersom garantipensionen utfyllnad tillutan ger en upp
basnivån. Det kan emellertid i enstaka fall inträffa samladedenatt
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pensionen inklusive garantipension skulle bli 90 %-tilläggetstörre om
iäven exportsituation skulle 40-delsberäknas i stället för 30-en

delsberäknas. förhållandetDet den samlade pensionen i enstakaatt
fall sådani situation skulle kunna bli något lägre för dispensre-en att
geln inte omfattar 90 %-tillägget vi emellertid konsek-anser vara en

får godtas.vens som
Vi föreslår således den dispensregel enligt vårtatt förslag skallsom

gälla beträffande utbetalning garantipension till omställningspen-av
sion och särskild efterlevandepension vid bosättning utomlands
motsvarande nuvarande 5 kap. 16 § AFL skall tillämpas beträf-även
fande garantipension till omställningspension och särskild efterlevan-
depension utbetalas enligt de här föreslagna övergångsreglema.som
Det föreslagna 90 %-tillägget skall kompensera för det förstasom
basbeloppets inkomster skall emellertid inte omfattas dispensre-av
geln.

Som vi redovisat bl.a. i avsnitt pågår11.9 för närvarande utred-en
ning utformningen Övergångsvis garantipension för ålders-om av en
pensionärer födda årär 1937 eller tidigare och i princip intesom som
kommer beröras det reforrnerade ålderspensionssystemetsatt av reg-
ler. Det förslag vi har lämnat till särskilt utformad änkegaran-som en
tipension kan det, vi påpekat i nämnda avsnitt, finnas anledningsom

i sambandompröva medatt slutlig ställning till huratt den över-tas
gångsvisa åldersgarantipensionen skall utformas. Motsvarande om-
prövning sådantbör i fall ske såvittäven den föreslagnaavser nu
övergångsvisa garantipensionen till omställningspension.

16.2.4 Särskild efterlevandepension

Vårt förslag: Rätten till särskild efterlevandepension skall efteräven
ikraftträdandet våra förslag bedömas enligt nuvarande reglerav om
dödsfallet inträffat före ikraftträdandet. Pensionen skall beräknas på

omställningspensionsätt beviljats påsamma grund döds-som som av
fall inträffat före ikraftträdandet. Vid omprövning sådansom sär-av
skild efterlevandepension efter ikraftträdandet skall nuvarande regler
tillämpas såvitt gäller de kvotdelarutom med vilka särskild efterle-
vandepension skall kunna utges.

Särskild efterlevandepension enligt frånnuvarande regler bådeutges
folk- och tilläggspensioneringen med belopp gäller församma som
omställningspension. Enligt det förslag vi lagt fram kommer särskild
efterlevandepension fortsättningsvis beräknas påatt sättsamma som
förlängd omställningspension. Den inkomstgrundade pensionen skall
alltså beräknas 55 % det efterlevandepensionsunderlagsom av som
beräknats för den avlidne. Härtill kommer garantipensionsamma som
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föreslagits gälla för den tid den efterlevande uppbär förlängd omställ-
ningspension.

fråganNär det gäller vilken personkrets i framtiden skallom som
kunna beviljas särskild efterlevandepension frånhar vi, till skillnad
vad gäller i dag, föreslagit åldersgräns år.nedre vid 55 Sär-som en
skild efterlevandepension skall alltså vårtenligt förslag inte kunna
beviljas den efterlevande inte århade fyllt 55 dödsfallet inträf-närom
fade. vårtVidare innebär förslag särskild efterlevandepension iatt
framtiden skall kunna endast hel eller halv pension. Möj-utges som
lighetema bevilja särskild efterlevandepension med fjärdedelatt en
eller fjärdedelar förmånoavkortad alltsåskall inte finnas kvar.tre av
Våra förslag i dessa delar har redovisats i avsnitt 10.4.

Rätten till särskild efterlevandepension inträder då tillrätten om-
ställningspension upphör. Detta inträffar alltså först frånsedan det
dödsfallet förflutit längre eller kortare tid beroende denen om
efterlevande först varit berättigad till enbart inledande ocksåeller till
förlängd omställningspension. När det gäller till omställ-rätten
ningspension har föreslagit denna skall bedömas efteratt nuvaran-
de eller anpassade regler beroende dödsfallet inträffade föreom
eller efter den föreslagna ikraftträdandetidpunkten. Detsammaossav

vårbör enligt uppfattning gälla för till särskild efterlevande-rätten
pension. En har beviljats särskild efterlevandepensionperson som
före ikraftträdandet såledesskall få uppbära denna pension efteräven
denna tidpunkt, inte år dåhade fyllt 55 dödsfalletoavsett att personen
inträffade. Detsamma skall emellertid gälla beviljaspensionenom
först efter ikraftträdandet detta sker dödsfallgrundmen av som
inträffat före denna tidpunkt. Detta kan inträffa den efterle-t.ex. om
vande vid ikraftträdandet uppbär omställningspension och särskild
efterlevandepension skall börja utbetalas först efter ikraftträdandet.

Rätten till särskild efterlevandepension enligt nuvarandeomprövas
bestämmelser i 8 kap. 10 § AFL det finns skäl till det, minstdocknär

gång år.tredje Detsamma vårtskall enligt förslag igällavarten en
anpassad efterlevandepensionering. sådanVid omprövning bören
tillämpas regler gällde för själva beviljandet särskildsamma som av
efterlevandepension. förhållandetDet inte hade fyllt 55att personen
år vid dödsfallet skall alltså påverkainte bedömningen tillrättenav
särskild efterlevandepension vid omprövning. Däremot vi atten anser
bedömningen sådanvid omprövning efterlevandesden möjlig-en av
het bereda sig arbete skall efter de föreslagna regler-att göras av oss

Särskild efterlevandepension tidigare med fjärde-utgettsna. som en
del eller med fjärdedelar såledeskan efter sådan omprövningtre en
komma dras in eller enbart hel eller halv särskild efter-att utges som
levandepension.

fråganNär det gäller hur särskild efterlevandepension harom som
beviljats enligt nuvarande regler skall beräknas efter ikraftträdandet
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efterlevandepensionssystemett anpassat saknasav anledning göraatt
andra bedömningar vadän redovisats beträffande omställ-som ovan
ningspension. Särskild efterlevandepension bör således efteräven
ikraftträdandet i huvudsak enligt gällande regler. Dettautges inne-nu
bär sådan pension skall frånatt tilläggspensioneringenutges med

belopp i dag, dvs. med 40 respektivesamma 20 % densom avlid-av
egenpension exklusive det tillägg kompensationnes försom avser

nuvarande folkpension beroende barnpension samtidigtom utges
eller inte. På sätt det gällernär beräkning omställ-samma som av
ningspension och änkepension bör särskild efterlevandepension i
form folkpension räknas vid ikraftträdandet.av Omräkningenom
innebär belopp 90 %att det för åretett gällande prisbasbelop-om av

läggs till den tilläggspensionpet skall Det efterlevandeutges.som
skall vidare berättigad till garantipension beräknasvara uti-en som
från basnivå 2,04 gånger prisbasbeloppet.en Denna basnivåom
minskas på grundval tilläggspension inklusive 90 %-tillägget i sinav
helhet till 1,49 basbelopp. Om tilläggspensionenupp inklusive tilläg-

överstiger denna nivå,get beaktas enbart 30 % den överskjutandeav
delen vid minskningen basnivån.av

På föreslagitssätt det gällernärsamma omställningspensionsom
föreslår vi 90 %-tillägget ochatt garantipensionen skall medutges en
kvotdel den skulle ha legatmot tillsom grund för beräk-svarar som
ning folkpension reglerna i 5 kap. bestått.AFL Bådeav 90 %-om
tillägget och garantipensionen kan således komma beräknasatt an-
tingen i förhållande till hur många år med ATP-poäng tillgodo-som
räknats den avlidne 30-delsberäkning eller hur många år med för-
säkringstid för garantipension tillgodoräknats honom eller hennesom
40-delsberäkning. För beskrivningnärmare våra förslag i den-en av

del hänvisas till avsnitt 16.2.3.na
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Författningskommentarer17

17.1 Förslaget till lag efterlevandepensionom

Efterlevandepension regleras enligt nuvarande bestämmelser i lagen
1962:381 allmän försäkring AFL och i form bampen-utgesom av
sion, omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepen-
sion enligt Övergångsbestämmelser. Samtliga former efterlevande-av
pension formi folkpension respektive tilläggspension,utges av

enligt hittillsvarande ålderspensionsätt regler gällt församma som
förtidspension.och Genom ikraftträdandet ålders-det refonneradeav

pensionssystemet kommer ålderspension i form folkpension ochav
tilläggspension ålderspension,dels inkomstgrundadersättasatt av
dels Vårtgarantipension. huvudsakliga uppdrag har varit att anpassa
de nuvarande bestämmelserna efterlevandepension till de föränd-om
ringar refonnerade ålderspensionssystemetdet innebär. I dettasom

ingåruppdrag utforma förslag till erforderliga lagändringar.även att
innehållerDenna lag bestämmelser efterlevandepension i formom

barnpension, omställningspension, särskild efterlevandepensionav
och änkepension. Efterlevandepension till efterlevande skallvuxna

våraenligt förslag bestå inkomstgrundad förmån grund-och ettav en
skydd i form garantipension. Bampension skall däremot utgesav
enbart inkomstgrundad förmån det grundläggandemedansom en
skydd till efterlevande barn i dag folkpensionen isom ges genom
stället skall inom för underhållsstöd.lagges ramen en ny om

Änkepension regleras enligt Övergångsbe-nuvarande regler genom
stämmelser till ändringar i år8 och 14 kap. AFL beslutats 1988.som
Våra förslag innebär i princip inte någon förändring vad det gäller
möjligheten nybevilja änkepension ikraftträ-efter den föreslagnaatt
dandettidpunkten. Bestämmelserna till änkepension och be-rättom
räkningen denna förmån skall, beträffandesättav samma som
övriga efterlevadepensionsförrnåner, regleras i lagen efterlevan-om
depension. Våra förslag innebär vissa förändringar det gäller be-när
räkning bådeänkepension till änkor nybeviljaskommer attav som
sådan pension i framtiden och till sådanänkor redan har beviljatssom
pension grund dödsfall har inträffat före ikraftträdandetav som av
våra förslag. såvittBestämmelser änkepension till den sist-avser
nämnda Övergångsbestämmelseri till denna lag. Dessagruppen ges
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innehåller också bestämmelser hur barnpension, omställningspen-om
sion och särskild efterlevandepension har beviljats på grundvalsom

dödsfall inträffat föreett ikraftträdandetav våra förslagsom skallav
beräknas efter denna tidpunkt.

Vi föreslår lagen efterlevandepensionatt skall träda i kraft denom
1 januari 2001. Eftersom lagen deersätter nuvarande bestämmelserna
i 8 och 14 kap. AFL övergångsbestämmelsemasamt till ändringarna
år 1988 i dessa kapitel föreslår vi samtliga dessa bestämmelseratt
upphävs fr.o.m. tidpunkt. l samband härmed föreslår vi ocksåsamma
vissa förändringar i AFL betingadeär efterlevandepensionsom attav
inte längre kommer regleras inomatt för denna lagstiftning.ramen

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

I denna paragraf innehållet i lagen. Som har framgåttanges denav
inledande kommentaren har bestämmelserna efterlevandepensionom
i 8 och 14 kap. lagen 1961:381 allmän försäkring och över-om
gångsbestämmelsema till dessa upphävts och med bestämmel-ersatts

i denna lag.ser

2§

I denna paragraf översikt variöver lagen de olika efterle-ges en som
vandeförrnånema regleras. Bestämmelser efterlevandepension tillom

redan vid ikraftträdandetpersoner denna lagsom uppbär sådanav
pension eller därefter beviljas efterlevandepensionsom grund av

dödsfall inträffatett före ikraftträdandet i Övergångsbestäm-som ges
melser till lagen.

Bestämmelser barnpension i 2 kap. En efterlevandeom makeges -varmed enligt regler i 3 och 4 kap. likställs vissa sambor har tillrätt-omställningspension eller särskild efterlevandepension enligt de när-
förutsättningar i 3 ochmare 4 kap. En efterlevande kvinnasom anges

kan emellertid, under förutsättningar gäller i dag,samma ävensom
Änkepensionberättigad till änkepension.vara under vissa förut-utges

sättningar i stället för omställningspension och särskild efterlevande-
pension kan också såvitt kvinnormen till den delavser utgesyngre
änkepensionen högreär än omställningspensionen respektive den
särskilda efterlevandepensionen.

3§

I denna och den följande paragrafen den grundläggande struk-anges
såvitt gäller deturen olika förrnånsslagen. Bampension, omställ-



SOU 1998:120 örfattningskommentarerF 599

ningspension och särskild efterlevandepension samtligautges som
förmåner relaterade till den avlidnes förmånerinkomster. Dessa be-

inkomstgrundad efterlevandepension. efterle-nämns Inkomstgrundad
vandepension formi bampension, omställningspension och sär-av
skild efterlevandepension påberäknas grundval ochettav samma
underlag: efterlevandepensionsunderlag. Bestämmelser hurett om
detta underlag beräknas i 5 kap. förI stället eller utfyllnad tillges som
inkomstgrundad omställningspension respektive särskild efterlevan-
depension kan under vissa förutsättningar garantipension. För-utges
utsättningarna sådanför garantipension skall 6i ochatt utges anges
7 i 3 och 4 kap. I de nämnda kapitlen också bestäm-samt nu ges
melser hur garantipensionen skall beräknas. Bampension utgesom
enligt denna enbartlag inkomstgrundad fönnån. Härutöversom en
finns emellertid bestämmelser underhållsstöd till efterlevandeom
barn i lagen 1999:000 underhållsstöd.om

4§

Änkepension förmåner till efterle-sättutges samma som vuxna
vande i övrigt inkomstgrundad förmån beräknas tillsom en men

frånskillnad dessa förmåner påalltjämt ATP-baserat underlag. Deett
skälen härför har vinärmare redovisat kapitel Till den inkomst-11.

grundade änkepensionen skall det påemellertid be-sättsamma som
träffande omställningspension och särskild efterlevandepension under
vissa förutsättningar kunna garantipension. De be-närmareutges en
stämmelserna hur denna skall beräknas i 6 kap.om ges

5§

förstaI stycket efterlevande årkvinnor födda 1944ärattanges som
eller tidigare beviljaskan endast efterlevandeförrnån i form änke-av
pension enligt detta kapitel förutsättningarna för denna pensions-om
form i övrigt uppfyllda. För såledesdessa kan det inteär komma i
fråga bevilja omställningspension eller särskild efterlevandepen-att
sion. Detta kan, med de förändringar vi föreslagit beträffandesom
beräkning framför allt inledande omställningspension avsnittseav
10.3, i vissa enstaka fall innebära uppgåränkepensionen tillfälligtatt

Änke-till lägre belopp den reformerade efterlevandepensionen.änett
pension emellertid, till frånskillnadär omställningspension och även
särskild efterlevandepension, tidsobegränsad sådanvarför pensionen
totalt fåralltid fördelaktig för den efterlevandesett änanses mer en
reformerad efterlevandepensionsfönnån. Vi har inte funnit anledning

för den i tiden begränsade och i övrigt speciellaatt mycket situation
föreslå regler änkan valmöjlighet mellan deangettssom ovan som ger

olika pensionsförrnånerna.
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Däremot kan änkor födda årär 1944 eller tidigare beviljassom
efterlevandepension i form omställningspension eller särskild ef-av
terlevandepension änkan inte uppfyller förutsättningarna förom rätt
till änkepension. dessaI fall kommer således bestämmelserna i 3 och
4 kap. reglera änkans efterlevandeförmånatt och förutsätt-avgöra om
ningar för sådantillrätt pensionsförrnån för handen.är

I undantagsfall kan den situationen uppkomma kvinna kan bliatt en
berättigad till förmåner från både det refonnerade efterlevandepen-
sionssystemet och änkepensioneringen. Detta kan bl.a. inträffa för en
kvinna årföddär 1944 eller tidigare och vid utgångensom årsom av
1989 sammanboende med den sedermera avlidnevar undermannen
sådana förhållanden hon dåatt likställdatt med änkavar anse som en

6se kap. 5 §. Hon härigenomär berättigad till garantipension till
änkepension och inte till garantipension till omställningspension eller
särskild efterlevandepension. Hon däremotär inte berättigad till
tilläggspension formi änkepension, eftersom hon inte giftav medvar

i fråga vid nämnda tidpunkt.mannen Däremot kan honnyss be-vara
rättigad till inkomstgrundad omställningspension enligt 3 kap. eller
särskild efterlevandepension enligt 4 kap.. I nuvarande regle-system

detta så änkan får änkepension frånattras folkpensioneringen och
reforrnerad efterlevandepension från tilläggspensioneringen. Motsva-
rande bör gälla fortsättningsvis,även dvs. kvinnan skall i den situation

beskrivits tillrätt garantipension tillsom änkepension och inkomst-
grundad omställningspension enligt 3 kap. eller särskild efterlevan-
depension enligt kap.4 hon vid tidpunkten för dödsfallet efter årom
1989 uppfyllt förutsättningarna för till sådanrätt pension. Denna in-
komstgrundade omställningspension skall liggaäven till grund för
beräkningen garantipensionens storlek enligt 6 kap.av 11 vidarese
i kommentaren till den paragrafen.

I andra stycket kvinnor födda åratt är 1945 eller däref-anges som
kan under vissa förutsättningarter beviljas, förutom efterlevandepen-

sion i form omställningspension eller särskild efterlevandepensionav
enligt 3 och 4 kap., änkepensionäven enligt 6 kap. förutsätt-Dessa
ningar i tredje stycket och innebär änkepensionanges kan tillatt utges
dessa änkor endast i de fall denna pension överstiger omställ-
ningspensionen eller den särskilda efterlevandepensionen såisamt
fall endast detmed belopp varmed den överstiger de sistnämnda för-
månema. Detta kan innebära, framför allt med hänsyn till någotde
mindre förmånliga beräkningsbestämmelser för änkepension som
gäller enligt nuvarande bestämmelser och vi föreslår överflyttadesom
i huvudsak oförändrade till anpassad änkepensionering se bl.a. 6en
kap. 8 §, någon änkepension inteatt utbetalas förrän tillrätten om-
ställningspension eller särskild efterlevandepension upphört.
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6 §

Rätt till folkpension i form efterlevandepension enligtkanav nuva-
förhållanderande regler förvärvas i antingen till den avlidnes bosätt-

ningstid åreller för vilkatill ATP-poäng har tillgodoräknats den av-
lidne. Rätt till garantipension till omställningspension, särskild efter-
levandepension och änkepension däremot denendast beroendeär av
avlidnes försäkringstid enligt vad i och 6 kap.4nämnaresom anges
En förutsättning för till garantipension i likhet med vadrätten som
i dag gäller för till folkpension, tillgodoräk-försäkringstid kanrätt att

den avlidne för minst år. emellertid inteDetta krav behövertrenas
uppfyllt vid dödsfallstidpunkten kan uppfyllasävenutanvara genom

beräkning framtida bosättningstid.av
Till följd samordningsregeln i artikel i rådets förordning45av

EEG 1408/71 tillämpning för social trygghet närsystemennr om av
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen kommer emellertid frånden försäkringstidharsom
andra länder inom EU/EES få uppnåräkna med den tiden för deatt att

kvalifikationsåren. En förutsättning sådanför sammanläggningtre en
emellertid den avlidne kunnat tillgodoräknas årär minst medatt ett

försäkringstid i Sverige.
Garantipensionens storlek långberoende hur försäk-är även av

ringstid tillgodoräknatshar den föravlidne. De reglernanärmaresom
hur denna försäkringstid skall beräknas vilken tidoch skall be-som

framgåraktas 3 kap. 8 och 9 §§, kap. 6 och4 l2§ och kap. 12av
§§.13

7§

Ett villkor för garantipension till omställningspension, särskildatt
efterlevandepension och änkepension skall betalas enligt förstaärut
stycket den efterlevande bosatt i Sverige. Motsvarande gälleräratt
enligt nuvarande regler för folkpension grundvalberäknadärsom

den avlidnes bosättningstid i Sverige. Till följd exporträttenav av
enligt förordning EEG 1408/71 tillämpningen försystemetnr om av
social trygghet anställda, egenföretagare eller deras familjemed-när
lemmar flyttar inom gemenskapen kommer garantipension idock att

utsträckning betalas till iinte bosattaävenstor ärut personer som
Sverige. Detsamma kan komma gälla efterlevande bor iatt ettsom
land med vilket Sverige kommer ha socialförsäkringskonven-att en
tion. För den bosätter sig i land utanför ochEU/EESett annatsom -

åberopainte kan någon konvention innebördmed kom-som annan -
dock exportförbudet sådanagälla. Garantipension fallbetalas iattmer

såenbart länge den efterlevande dåi och skallbosatt Sverigeut är
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betalas den månad dåut t.0.m. den efterlevande enligt folkbokföring-
slagen skall registreras utflyttad.som

Frågan skall bosatt i Sverigeom vem börsom bedömasanses en-
ligt förutsättningar enligtsamma dagens regler. Föreskriftersom om
hur begreppet bosättning skall tolkas har meddelats Riksförsäk-av
ringsverket. Således skall bosatt i Sverige densom har sinanses som
egentliga hemvist här i landet. För den flyttar till Sverige gällersom

han eller hon skallatt bosatt här han eller hon haranses för avsiktom
stadigvarande Ävenvistasatt i landet. den har för avsikt vis-som att
i landet endasttas under begränsad tid bosatt hären under för-anses

utsättning han eller hon kommeratt hit för förvärvsarbete eller studier
och vistelsen avseddär år.att än Detsamma gällervara ett förmer
medföljande make och barn under år18 3 § Riksförsäkringsverkets
föreskrifter RFFS 1985:16 inskrivning och avregistrering hosom
allmän försäkringskassa.

Andra stycket denmotsvarar nuvarande bestämmelsen i 5 kap. 16 §
AFL, dock har något omfattandesom ett tillämpningsområde.mer En
bestämmelse motsvarande den här intagna har, detnär gäller utbetal-
ning garantipension till ålderspension,av införts i 4 kap. 3 § lagen
1998:702 garantipension. Enligt bestämmelsenom i AFL kan utbe-
talning folkpension utanför Sverige skeav i sådanaäven fall där rege-
ringen särskilt förordnat sådan utbetalningatt skall ske. Genom ett
sådant förordnande har det varit möjligt för pensionsberättigade som

hälsoskäl har behövt vistasav utomlands få sin folkpensionatt utbe-
talad till land Sverige.än Påannat påpekatssätt detsamma närsom
gäller motsvarande regel i lagen garantipension skall emellertid,om
enligt förordningen EEG 1408/71, garantipension betalasnr ävenut
vid bosättning i länderna inom EU/EES. De angivna reglerna häl-om
soskäl har därför inte längre betydelse.samma

Emellertid bör, sätt gäller inom ålderspensionering-samma som
garantipension till omställningspension,en, särskild efterlevandepen-

sion och änkepension alltjämt kunna utbetalas vid bosättning utanför
EU/EES särskilt ömmande skäl föreligger.om Denna paragraf upptar
därför regel motsvarande den i 4 kap.en 3 § lagen garantipension.om
Den bör tillämpas enligt principer den regeln.samma som

Dispensregeln i andra stycket skall tillämpas i de situationeräven
där den efterlevande vid ikraftträdandet uppbär folkpension i form av
efterlevandepension på grund dödsfall inträffatett före dennaav som
tidpunkt och där folkpensionen med stöd dispensregeln i 5 kap.av
16§ AFL utbetalas den efterlevandetrots att bosattär utomlands.
Även den i förevarande paragraf intagnaom dispensregeln skiljer sig
något från den nuvarande inteär tanken den prövning beträf-att som
fande denna kategori efterlevande skall i sambandgöras med ikraft-
trädandet skall leda till annorlunda resultatett i förhållande till i dag
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det gäller möjlighetennär kunna betala garantipension vid bo-att ut
sättning utomlands.

8§

Här hur efterlevandepensionsförrnånema skall finansieras. Deanges
motiven bakomnärmare förslagen har redovisats i kapitel 15. In-

komstgrundad efterlevandepension och de administrationskostnader
dessa förmåner medför skall finansieras efterlevande-som genom en

pensionsavgift enligt lagen 1981:691 socialavgifter. Dennaom av-
gift skall emellertid, till skillnad från vad gäller för avgifternasom

ålderspensioneringen,inom föras till statsbudgeten. Efterlevandepen-
sioneringen skall alltså inte, såsom det inkomstgrundade ålderspen-
sionssystemet, frånutgöra avskilt självständigt pensions-ett staten
system.

Kostnaderna för grundskyddsfönnånema, dvs. garantipension till
omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension,
skall finansieras med allmänna skattemedel. Detsamma skall gälla för
underhållsstöd till efterlevande barn enligt de föreslagna be-av oss
stämmelserna i den lagen underhållsstöd.nya om

9§

Garantipensionemas nivå utgångspunktenoch för beräkningen av
dem skall, på garantipension ålderspension,sätt till följasamma som
den allmänna prisutvecklingen. Våra överväganden i denna del har
redovisats i avsnitt 10.3.5 och 11.15. Garantipension skall beräknas
utifrån det basbelopp enligt 1 kap. 6 § AFL fr.o.m. den januari1som
1999 skall benämnas prisbasbelopp. Beloppet benämns prisbasbelopp
för frånsärskiljas det basbelopp skall omräknas med hänsynatt som
till inkomstutvecklingen, inkomstbasbeloppet. Sedan den januari1
1995 omräknas inte prisbasbeloppet fullt med förändringen i detut
allmänna prisläget. årFrom. 2000 skall emellertid förändringar i det
allmänna prisläget beaktas fullt vid beräkningen basbeloppetut av
och det skall då inte längre någotfinnas minskat prisbasbelopp utan
enbart prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. Garantipensio-ett ett

till omställningspension, särskild efterlevandepension och änke-nen
pension skall beräknas utifrån prisbasbeloppet förhöjning.utan

10§

I denna paragraf regleras årlighur inkomstgrundad reforrnerad efter-
levandepension dvs. barnpension, omställningspension särskildoch
efterlevandepension och tilläggspension i form änkepension skallav
räknas följsamhetsindexeras vid årsskifte.varje Omräkningenom
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i likhetgörs, med vad gäller för följsamhetsindexering årligsom av
inkomstgrundad ålderspension, med hänsyn till förändringen in-av
komstindex mellan två år. Skälet till inte hela förändringenatt av
inkomstindex beaktas detär delningstalatt skall användas vidsom
beräkningen efterlevandepensionsunderlaget har bestämtsav med
utgångspunkt från årlig real tillväxt 1,6 %. Deen övervägandenom

ligger till grund för förslaget såvittharsom den inkomstgrunda-avser
de refomierade efterlevandepensionen redovisats i avsnitt 8.5.2. Be-
stämmelsen innebär också årlig tilläggspensionatt i form änkepen-av
sion skall räknas enligt bestämmelser. Skälen härförom har visamma
utvecklat i avsnitt 11.15.

Det endastär den inkomstgrundade efterlevandepensionen som
skall följsamhetsindexeras enligt de beskrivna reglerna. Garanti-nu
pension till omställningspension, särskild efterlevandepension och
änkepension skall beräknas på grundval årligtdet fastställda pris-av
basbeloppet. Detta följer garantipensionemas nivåerattav är ut-
tryckta viss andel prisbasbeloppet.som Skälen för våraen ställ-av
ningstaganden i denna del har vi utvecklat i avsnitt lO.3.5 och 11.15.
Detta innebär den inkomstgrundadeatt efterlevandepensionen och
garantipensionen kan utvecklas olika, varför det inför varje årsskifte
måste beräkninggöras för konstatera den efterlevandeen ny att om
alltjämt berättigadär till garantipension och med vilket belopp sådan
pension såi fall skall På fårutges. vid ingångensätt varjesamma av
år göras beräkning underhållsstöden skallny och i så fallav om utges
med vilket belopp bakgrund denmot omräkning med följsam-av
hetsindex då görs den inkomstgrundade barnpensionen.som av

2 kap. Barnpension

1 §

Första stycket 14 kap. §motsvarar 1 AFL och reglerar den grundläg-
gande förutsättningen för barnpension skall kunnaatt Barnpen-utges.
sion skall liksom enligt nuvarande regler kunna endast till bio-utges
logiska barn eller till adopterade barn den avlidne hadeoavsett om
vårdnaden barnet och likaledes oberoendeom denneav om samman-
bodde med barnet vid tidpunkten för dödsfallet. Däremot föreligger
inte någon till barnpensionrätt efter foster- eller styvföräldrar. Rätten
till barnpension skall också i framtiden i huvudsak grundas föräld-
rabalkens bestämmelser föräldrars underhållsskyldighetom ävenmen
på de arvsrättliga regler finns i ärvdabalken. Våra närmaresom över-
väganden i detta avseende har redovisats i avsnitt 9.2.

I andra stycket medatt socialnämndensanges till-en person som
stånd har tagit utländskt barn för vårdemot ett och fostran skall vid
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tillämpningen 2 kap. barnets förälder. Bampension skallav anses som
således kunna efter sådan och detta innanävenutges etten person
rättsligt adoptionsbeslut fattats behörig domstol. För närmareav en
redogörelse för syftena bakom denna bestämmelse hänvisas till kom-

till 1 kap. 2 § lagen underhållsstöd.1999:000mentarerna om

2§

Denna paragraf 14 kap. 2 § jämförd med 8 kap. 2 § AFL. Imotsvarar
paragrafen regleras de förutsättningarnärmare uppställs för rättsom
till barnpension bl.a. såvitt pensionens utsträckning i tiden.avser
Motsvarande förutsättningar för efterlevande barns till under-rättett
hållsstöd regleras i lagen 1999:0000 underhållsstöd.om

Med de reglerna uppstår vissa skillnader beträffande tillrättennya
barnpension underhållsstödoch för förlängd tid, dvs. efter det detatt
pensionsberättigade barnet år.har fyllt 18 Rätt till underhållsstöd för
förlängd tid föreligger inte barnet denna ingårunder tid äktenskapom

inteoch heller barnet bedriver deltidsstudier, något inte förtarom som
pensionsberättigat barn till bampension enligträtt nuvarandeett reg-

ler i AFL och inte heller till barnpension enligt 2 kap. Som har fram-
gått våra överväganden redovisats bl.a. i avsnitt 9.5 viav som anser

grundskyddet inom barnpensioneringen i framtiden skall reglerasatt
helt hålletoch i lagen underhållsstöd såledesoch i formutgesom av
underhållsstöd. Av denna anledning skall det bestämmel-även vara

i den lagen fråganreglerar i vilka situationer tillrättserna som om
förlängt underhållsstöd föreligger. Däremot bör det alltjämt vara en
motsvarighet till reglerna i AFL reglerar för i vilka fallsom ramarna
och för hur lång tid barnpension skall utbetalas.som

3§

I paragrafen, har sin motsvarighet i 14 kap. 3 § AFL, desom anges
kompensationsgrader skall gälla för barnpension med undantagsom
för fallde där det vid sidan barnpension föreligger tilläven rättom
änkepension för kvinna årfödd 1944 eller tidigare.är Deten som
sistnämnda fallet regleras i 4

förevarandel paragraf barnpension skall beräknasattanges som en
viss andel den avlidnes efterlevandepensionsunderlag beräknatav
enligt 5 kap. Som har redovisatsnärmare i avsnitt efterlevan-8.1 har
depensionsunderlaget anknytning till det inkomstgrundadenäraen
underlaget i reformeradedet ålderspensionssystemet. Någon exakt
överensstämmelse mellan dessa båda underlag föreligger emellertid
inte. Det föreslagna efterlevandepensionsunderlaget skiljer sigav oss

frånän det underlag enligt riktlinjer iantagnamer som prop.
1997/982111 förespråkats för förtidspensionen i framtiden. Detta är
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således förändring i förhållande till nuvarande regler där barnpen-en
sion från tilläggspensioneringen beräknas utifrån den avlidnes faktis-
ka eller beräknade ålders- eller förtidspension.

Av skäl redovisats i avsnitt 9.4.3 har vi funnit kompensa-som att
tionsgradema för bampensioneringen skall desamma i ettvara anpas-

efterlevandepensionssystemsat i det nuvarande Sålun-som systemet.
da skall barnpension 30 % detutgöra beräknade efterlevandepen-av
sionsunderlaget i de fall den avlidne efterlämnat endast pensions-ett
berättigat barn. Efterlämnar den avlidne flera pensionsberättigade
barn skall detta procenttal ökas med 20 för varje barn detutöver
första. Det sammanlagda bampensionsbeloppet skall sedan fördelas
lika mellan barnen. En omräkning bampensionerna kan bli aktuellav

tillgöra barnpensionatt rätten för något barnenom upphör.av

4§

I paragrafen regleras de fall där barnpension samtidigt detutges som
efter den avlidne föreligger till änkepensionrätt för änka ären som
född år 1944 eller tidigare. I dessa fall skall fortsätta tillämpasatt
regler de nuvarandemotsvarar och bl.a. innebärsom de kom-attsom
pensationsgrader för den inkomstrelaterade bampensionen används

gällde före år 1990. Skälen härtill harsom redovisatsnärmare i av-
snitt 9.4.3. Underlaget för beräkning barnpension i dessa fall skall,av
till skillnad från de situationer regleras i 3 bestå den avlid-som av

faktiska eller beräknade egenpension inomnes tilläggspensioneringen
på skallsätt gälla för beräkning tilläggspensionsamma i formsom av

änkepension enligt 6 kap. Detta framgårav hänvisning igenom en
paragrafen till 6 kap. 7 § första stycket I stället för de kompensa-
tionsgrader i nyssnämndaangetts paragraf skall emellertidsom barn-
pension med 15 % denutges avlidne ATP-baseradeav mannens un-
derlag i de fall den avlidne efterlämnar endast pensionsbe-mannen ett
rättigat bam. Finns flera pensionsberättigade barn efter den avlidne
skall detta procenttal ökas med l0 för varje barn det första.utöver Det
sammanlagda bampensionsbeloppet skall därefter fördelas lika mel-
lan barnen. Till detta skall tillägggöras för första basbeloppetsett
inkomster, motsvarande dagens folkpension, med 25 % för bl.a.att
uppnå överensstämmelse med det underlag skall ligga till grundsom
för beräkning barnpension enligt 3 § där underlaget bestårav påav en
visst framräknadsätt reformerad ålderspension beräknad på grundval

den avlidnes inkomster från den första kronanav jfr de före-av oss
slagna övergångsbestämmelsema på bampensioneringens område i
avsnitt l6.2.2.

På sätt i kommentarensamma tillangetts 3 § kansom ornräk-en
ning bampensionen bli aktuellav göra till barnpensionatt rättenom
upphör för något barnen. Dessutom skall omräkning skeav en av
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bampensionen i de fall till änkepension upphör exempelvis tillrätten
följd änkan gifter sig eller avlider. dessa fallI skall i vissattav om
motsvarighet till vad gäller enligt nuvarande regler, barnpensionsom
fortsättningsvis enligt de bestämmelser i 3utges dvs.som anges
med 30 % det i 5 kap. angivna efterlevandepensionsunderlagetav om
den avlidne efterlämnat endast pensionsberättigat barn. För tydlig-ett
hetens skull har intagits uttrycklig regel härom i fjärde stycket.en

Bampensionen enligt förevarande paragraf skall, i likhet med
tilläggspension i form änkepension, 30-delsberäknas med hänsynav
till den avlidne intjänade och i förekommande fall antagnamannens
år med ATP-poäng. Detta framgår hänvisningen till 6 kap. 7§av
första stycket l beträffande ATP-delen förevarande paragrafssamt av
tredje stycke beträffande tillägget för första basbeloppets inkomster.
Det förhållandet 25 %-tillägget alltsåatt med antal 30-utges samma
delar tilläggspension enligt första stycket 1 innebär tilläggetsom att
kommer kunna enbart under förutsättningatt den avlidneutges att
faktiskt har tjänat till ATP,rätt dvs. har tillgodoräknats pensions-

för ATP för minstpoäng år. Genom hänvisning till 6tre kap. 14 och
15 §§ lagen 1998:674 kommer emellertid 30-delsberäkningen inte

gälla dåi de fall den avlidne född före åratt 1924.är I stället kommer
vid beräkningen enligt 6 kap. 3 § lagen inkomstgrundad ålders-om
pension de i 6 kap. 14 och 15 §§ den lagen angivna beräkningsgrun-
dema tillämpas för dessa De sistnämndaatt paragrafernapersoner.

i huvudsak delar nuvarandemotsvarar 15 kap. 1 § 15ävensamtav
kap. l § AFL. Hänvisningen till 6 kap. 16 § lagen inkomstgrun-a om

ålderspension,dad nuvarande 15 kap. 2 § inne-AFL,motsvararsom
bär avliden under vissa förhållandenatt skall kunna tillgodoräknas
pensionspoäng för det år då han elleräven hon årfyller 65 dettaom
leder till förpensionen den efterlevande därigenom bliratt större.

I 6 kap. §7 hänvisas till 19-21 lagen införandeäven la-om av
inkomstgrundad ålderspension. I 19 § nämnda laggen om attanges

talet 30, vid den 30-delsberäkning skall ske, skall ökas med ettsom
för årvarje årföre 1998 för vilket den avlidne till följd underlåtenav
avgiftsbetalning inte tillgodoräknats pensionspoäng. fårTalet därvid
inte ökas till 50. 120 §än införandelagen 19 § inte skallmer attanges
tillämpas för svenska medborgare årfödda 1914 eller tidigare.ärsom
Vidare skall bestämmelsen i l9§ tillämpas på särskilt försättett
svenska medborgare födda någotunder årenär 1915-1923.som av
Detta i 20 § andra stycket. I 21 § nämnda lag särskilda be-anges ges
stämmelser för tillämpningen såvittl9§ ärav avser personer som
födda år 1923 eller tidigare för vilka undantagande enligt 11 kap. §7
AFL i dess lydelse före den januari1 1982 gällt.
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5 §

Denna paragraf har sin motsvarighet i 14 kap. 8 § AFL. Bestämmel-
reglerar de fall där samtliga efterlevandepensionersen efter avli-en

den överstiger det efterlevandepensionsunderlagperson beräk-som
enligt 5 kap.nats

I första stycket regleras de fall där endast bampensioner efterutges
den avlidne där det totala pensionsbeloppet överstigermen 100 % av
den avlidnes efterlevandepensionsunderlag beräknat enligt 5 kap. På
motsvarande gällersätt i dag skall barnpension intesom kunna utbe-
talas med högre sammanlagt belopp vadän den avlid-motsvararsom

efterlevandepensionsunderlag. Avnes skäl redovisats i avsnittsom
9.4.3 har vi det rimligt ha kvaransett denna åratt 1990 införda gräns
för de situationer då den avlidne efterlämnar många pensionsberätti-
gade bam. En omräkning uppräkning skall emellertid ske barn-av
pensionema någotnär de pensionsberättigade barnen upphörav att
uppbära barnpension, på grundt.ex. pensionsberättigatatt barnettav
till följd åldersgränsen inte längre har till bampensionav rätt efter den
avlidne.

I andra stycket de fall där inkomstgrundadupptas efterlevandepen-
sion i form antingen omställningspension eller särskildav efterlevan-
depension efter avlidenutges samtidigt med barnpension. I dessaen
situationer skall det efterlevandepensionsunderlag skall kunnasom

i anspråk för barnpensiontas begränsas till 80 % det totala under-av
laget beräknat enligt 5 kap. Denna andel överensstämmer med den
andel den avlidnes tilläggspensionav med nuvarande regler kansom

i anspråk för barnpensiontas samtidigt omställningspension ellerom
särskild efterlevandepension efter den avlidne. Endastutges i de fall
då den avlidne efterlämnar, förutom den pensionsberättigade,vuxne

fyraäven eller fler barn kommer det bli aktuellt tillämpaatt dennaatt
regel. Den nedsättning sålunda kan komma försom görasatt pen-
sionsberättigade barn med tillämpning denna regel kommer emel-av
lertid inte behöva bestå för helaatt den tid varunder pension kan ut-
betalas efter den avlidne. En uppräkning bampensionerna kanav
komma frågai i de fall där pensionen till den efterlevandevuxne
upphör utbetalas exempelvisatt till följd denne inte längre harattav
hemmavarande bam. I dessa situationer skall första stycket tillämpas.
Detsamma kan gälla i de fall efterlevande make eller därmed lik-en
ställd gifter sig eller någon anledning inteom längre harav rättannan

Äventill efterlevandepension. i de fall barnpension till förutvaran-ett
de pensionsberättigat barn upphör utbetalas kan övriga bampen-att
sioner bli föremål för uppräkning.
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6 §

I denna paragraf hänvisas till lagen 1999:0000 underhållsstödom
beträffande efterlevande barns möjlighet erhålla underhållsstöd. Iatt
dag regleras efterlevandes till folkpensionrätt i form bl.a. barnpen-av
sion i 8 kap. AFL. Endast i de fall då den avlidne inte försäkradvar
för folk- eller tilläggspension enligt AFL kan efterlevande barn i dag
uppbära underhållsstöd enligt förutsättningarnärmare isom anges
lagen 1996: 1030 underhållsstöd.om

Vi har skäl redovisats i avsnitt 9.5 valt regleraav barnssom rättatt
till grundläggande ekonomisktett frånstöd samhällets sida i de fall
barnet förlorat någon eller båda sina föräldrar, detta harav oavsett om
sin grund i dödsfall eller skilsmässa, i lagen underhållsstöd. Medom
denna konstruktion följer det i lagen 1999:000att efterlevande-om
pension endast finns bestämmelser inkomstrelaterad barnpension,om
dvs. barnpension till sin storlek gjorts beroende den avlidnessom av
under livet intjänade och i förekommande fall antagna pensionsrätt
för ålderspension.

3 kap. Omställningspension

Inkomstgrundad omställningspension

1 §

I paragrafen regleras de grundläggande förutsättningarna för tillrätt
inkomstgrundad omställningspension. Våra överväganden härom har
redovisats i avsnitt 10.3.2. Bestämmelsen enligt nuvarandemotsvaras
regler 8 kap. 4 § första stycket AFL innebär i förhållandeav tillmen
denna bestämmelse förändringar såvitt åldersrekvisitet beträf-avser
fande barnet i första punkten. Vidare i 2 § inkomstgrundadattanges
omställningspension skall under tid tolv månaderutges till ef-en av
terlevande uppfyller förutsättningarna i denna paragraf.som Rätten
till omställningspension efter denna tid regleras i 3 Möjligheten att
under vissa förutsättningar erhålla garantipension till inkomstgrundad
omställningspension regleras i 6-13 §§.

Avgörande för tillrätten omställningspension skall på sättsamma
enligt nuvarande regler hur de isom paragrafen angivna förhål-vara

landena gestaltade sig vid tidpunkten då dödsfallet inträffade. Att
villkoren blir uppfyllda vid tidpunkt inte grund förutgören senare att
bevilja inledande omställningspension, liksom inträffadeatt senare
förändringar inte heller påverkar till sådanrätten pension jfr kom-

till 2 §. Detmentaren grundläggande kravet stadigvaran-att parterna
de skall ha sammanbott vid tidpunkten för dödsfallet detsammaär

i dag. Vidare gäller påsom enligtsätt nuvarande reglersamma som
SOU20 1998:120
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detta sammanboende i icke-barnfallenatt skall ha oavbrutet ivarat- -
minst fem år. Vi har inte funnit skäl föreslå några förändringaratt när
det gäller den innebördennärmare begreppet stadigvarandeav sam-
manboende och hur detta skall tolkas i olika situationer. I dessa delar
hänvisas därför till förarbetena till de nuvarande bestämmelserna
prop. 1987/88: frågorna171 där kommenteras utförligt.

En skillnad nuvarande regler ligger i efterlevandemot att en som
inte oavbrutet har sammanbott med den avlidne maken eller därmed
likställd i minst årfem före dödsfallet har till omställningspen-rätt
sion den efterlevande vid dödsfallet sammanbodde med barnom un-
der år18 stod under bådaeller vårdnad.makarnas Enligtsom en av
nuvarande regler skall barnet ha varit år.under 12 Bestämmelsen
innebär alltså utvidgning tillrätten omställningspension i för-en av
hållande till nuvarande regler. Skälet för detta vi, enligt vadär att som
utvecklats i avsnitt 10.3.2, omställningspension bör kunnaattanser

under längre tid månadertolvutges än den efterlevande haren om
hemmavarande barn i grundskole- eller gymnasieskolålder. För att en
sådan efterlevande, kanske inte har sammanbott med den avlidnesom
maken i år,fem skall uppfylla det grundläggande kravet för tillrätt
omställningspension under inledande tid måste åldersgränsen ien
förevarande paragraf ändras i förhållande till nuvarande regler. På

enligtsätt nuvarande regler fordras inte barnet undersamma som att
hela tiden då inledande omställningspension under år.18 Detärutges
är, förhållandenanämnts vid dödsfallet avgörande.som ärovan, som
Barnet behöver vidare, på gäller i dag, intesättsamma ettsom vara
för makarna barn eller för någon makarna biolo-gemensamt ett av

Ävengiskt barn eller adoptivbarn. andra barn, fosterbam, bört.ex.
liksom hittills kunna grunda till omställningspension.rätt Det krävs
dock barnet stadigvarande vistades hosatt makarna eller därmed
likställda och barnet hade bådaeller vård-att makarnaen av som
nadshavare vid tidpunkten för dödsfallet.

Omställningspension enligtsätt nuvarandeutges samma som
bestämmelser till efterlevande år.65 Beviljad sådanär änsom yngre
pension alltsåskall dras in vid utgången månaden månadföre denav
då den efterlevande fyller år.65 Detta framgår 7 kap. §4 mot-av som

delar den nuvarande bestämmelsen i 16 kap. 9 § sistasvarar av me-
ningen AFL.

I andra harstycket tagits in regel innebär med efterle-atten som
vande make likställs den stadigvarande sammanbodde medsom en
icke gift kvinnaeller vid dennes död och varit gift med ellerman som
har eller har haft eller vid dödsfallet väntade barn med denne. Be-
stämmelsen densammaär enligt nuvarande regler 8 kap. §1som
tredje stycket AFL. Vi har, enligt vad vi utvecklat i avsnittnärmare
102.2, inte funnit skäl föreslår några förändringar beträffande denatt
pensionsberättigade personkretsen det gäller efterlevande.när vuxna



SOU 1998:120 Författningskommentarer 611

2 §

I paragrafen inkomstgrundadatt omställningspensionanges skall
under tid månadertolvutges räknat från tidpunktenen för döds-av

fallet. Enligt nuvarande regler är motsvarande tid månader. Vårasex
överväganden ligger till grund för den föreslagna förlängningensom

tiden har redovisats i avsnitt lO.3.2. Avav 7 kap. 2 § följer att om-
ställningspension skall fr.0.m. månadden dåutges maken avled eller,

denne vid sin död ålderspension,uppbar fr.0.m.om ingången må-av
naden därefter. Omställningspension skall utbetalas under måna-tolv
der därefter. Som i kommentaren tillangetts §1 det förhållandenaär
vid dödsfallet är avgörande för tillrätten omställningspensionsom
under denna tid. Det förhållandet det barnatt t.ex. makensom sam-
manbott med vid tidpunkten för dödsfallet fyller år18 inom den an-
givna tolvmåndersperioden eller avlider innebär alltså inte att om-
ställningspensionen skall dras in, makarna inte har bottoavsett om
tillsammans i fem år. Pensionen skall dock dras in fr.0.m. månaden
före dåden den efterlevande fyller 65 år. Pensionen skall vidare dras
in den efterlevande avlider.om

Rätten till omställningspension påverkas enligt nuvarande regler
inte den efterlevandeatt förtidagörav ålderspension.ett uttag av
Detta gäller såväl inledande förlängd omställningspension. Visom
föreslår inte någon ändring i detta avseende. Rätten till inkomstgrun-
dad omställningspension skall således inte påverkas den efter-attav
levande börjar uppbära inkomstgrundad ålderspension före års65
ålder. Detsamma skall gälla för tillrätten garantipension till omställ-
ningspension enligt reglernautges i 10-13 §§.som

3§

I denna paragraf bestämmelser förlängd omställningspension.ges om
Våra överväganden härom har redovisats i avsnitt 10.3.2. Förslaget
innebär vissa förändringar i förhållande till nuvarande bestämmelse i
8 kap. 5 § och 14 kap. 4 § AFL såvitt den tid under vilken för-avser
längd omställningspension skall kunna Till den inkomstgrun-utges.
dade omställningspensionen under sådan tid vidare under vissautges
förutsättningar garantipension enligt bestämmelser i 6-9en och §§.12

Det grundläggande kravet för efterlevandeatt eller kvinnaen man
skall kunna beviljas omställningspension för förlängd tid enligtär
första stycket de i 1 § angivna villkorenatt för till inledanderätt om-
ställningspension uppfyllda.är Den efterlevande måste alltså ha sta-
digvarande sammanbott med maken eller därmed likställd vid den
tidpunkt då denne avled. Dessutom skall den efterlevande ha oavbru-

sammanbott medtet maken i minst fem år fram till tidpunkten för
dödsfallet eller vid tidpunkt ha stadigvarandesamma sammanbott
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vårdnadrättsligår stod underochfyllt 18intemed barn avsomsom
efterlevan-denfordras intedem. Däremotenderamakarna eller attav

Denomställningspensionen.ettårigauppburit denskall hafaktisktde
sammanboendestadigvarandevillkoreninnebördennärmare omav

nuvarandetill denförarbetenautvecklats ivårdnad harrättsligoch
hänvi-ochdelarföreslår någon ändring i dessaVi intelagstiftningen.

1987/882171lämnats ikommentarerdärför till de s.prop.somsar
ff.196

skall,omställningspensionförlängdinkomstgrundadtillRätten
tillefter dettidenligt nuvarande regler, rättattsätt avsesamma som

alltsåinnebärupphört. Dettaomställningspension harinledande att
dådenmånaden efteromställningspension fr.o.m.förlängd utges

Förlängdupphört.omställningspension harinledandetillrätten om-
vårdnad ochefterlevande hardenställningspension kan utges omom

förår, stället18 ibarn undersammanbor medstadigvarande som
barnetdag krävsår. På iregler 12enligt dagens sätt attsamma som

dödsfallet.hem vidi makamasmåste stadigvarande ha vistats
efterle-siktemeningenandra förstai stycketBestämmelsen tar

efterlevandeskolåldern. Om denihemmavarande barnharvande som
omställningspensionen löptinledandesedan tiden för denfortlöpande,

under 18med barnstadigvarande sammanborvårdnad ochharut, om
månader eftertolvunder ytterligareomställningspensionår utges

dockår år upphörfyller 18detta rättenOm barnet underdödsfallet.
dåmånad barnetutgången denomställningspension fr.o.m.till av
nuvarandeenligtpåår. Ytterligare gäller,fyller 18 sätt somsamma

skulle upphö-efterlevandebortfaller denpensionsrättenregler, att om
vårdnadenförloramed barnet ellerstadigvarande sammanbo omattra

framgår pensionenkap. 4 §skulle avlida. Av 7barnetdet eller attom
månad vilkenutgången underfr.o.m. den rättendå skall dras av

inledan-förhållande till denskillnad iinnebärdärtill upphör. Detta en
år villko-underalltid utbetalasomställningspensionende ett omsom
efterlevandedendödsfallet. Omviduppfylldaför pensionsrätt varren

underbarnpåuppfylla villkorenskulle att ettnytt, t.ex. somsenare
under denhemifrån,flyttatomställningstideninledandeden senare

efterpensionåter kanflyttar hem,omställningstidenförlängda ny-
har för-då så intedetPensionen längeansökan utgesutges nytt.-

årsuppnått 18till dess barnettvå år från dödsfallet, dock längstflutit
ålder.

andraenligtemellertidföreliggeromställningspensiontillRätt
på detefterlevandeså den sättmeningens alltid längestycket andra

stadigva-vårdnaden ochharenligt nuvarande reglergäller omsom
Våraåtta år.fyllt övervä-barn inte harsammanbor medrande som

i avsnittredovisatsåldersgräns harbeträffande valet dennaganden av
förlängdåtta år bortfaller pensionsrättenfyllerl0.3.2. När barnet om
kvarstårår. Annarsdå i minstomställningspension har ettutgetts
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till förlängd omställningspensionrätten enligt första meningen. Pen-
sionen skall enligt vad framgår kap.7 4 § dras in fr.o.m.som ut-av
gången Ävenmånadden under vilken till den har upphört.rättenav

förlängd omställningspensionnär enligt andra stycket andrautges
meningen, dådvs. det hemmavarande barnet åtta år,under bortfal-är
ler pensionsrätten alltid den efterlevande upphör stadigvarandeattom
sammanbo med barnet eller förlorar vårdnaden det eller barnetom om
skulle avlida. Om den efterlevande skulle uppfylla påkravensenare

återfå vårdnaden barnet kan pensionnytt, t.ex. efter ansökanom ny- -
barnet då inte uppnått åtta års ålder.utges nytt om

Reglerna innebär alltså efterlevande, uppfyllt förutsätt-att en som
ningarna för till inledanderätt omställningspension och fortfarande
har barn åtta årunder då år förflutit från dödsfallet, har tillett rätt
omställningspension den månad då barnet fyller åtta år. Omt.o.m.
detta inträffar kortare tid två årnär förflutit från dödsfalletän utges
omställningspension under den tid återstår dessa två år, undersom av
förutsättning den efterlevande alltjämt bor tillsammans medatt barnet
och har vårdnadrättslig det. Barnet då alltjämt årunder 18ärom
och omställningspension därför med stöd bestämmelsen i andrautges
stycket första meningen.

På gäller för den inledandesätt omställningspensionensamma som
upphör till förlängdrätten omställningspension alltid fr.o.m. må-den
nad då den efterlevande fyller 65 år.

4§

Denna bestämmelse 8 kap. 5§ andra stycket AFL.motsvarar Be-
stämmelsen innebär till förlängdrätten omställningspensionatt upp-
hör den efterlevande gifter sig eller sammanbor enligt de för-om om
utsättningar i paragrafen. förtjänasDet understrykassom anges att att
denna regel enbart omställningspension under för-avser utgessom
längd tid, dvs. enligt 3 Rätten till inledande omställningspension
påverkas inte ändrade förhållanden inträffar efter dödsfallet.av som
Till skillnad från vad beträffande vårdnads- ochsagtssom ovan sam-
manboenderekvisiten förhållandei till barnet gäller tillrättenatt om-
ställningspension har upphört på grund bestämmel-att utgessom av

i förevarande paragraf inte återupplivaskan det äktenska-sen om nya
eller sammanboendet skulle upplösas.pet

5§

Inkomstgrundad omställningspension påberäknas sättsamma som
övriga inkomstgrundade efterlevandeförrnåner med undantag för-
änkepensioner grundval den avlidnes efterlevandepensionsun-av-
derlag. Regler för hur detta underlag skall beräknas i 5 kap. Tillges
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grund för beräkningen ligger den pensionsrätt ålderspensionför som
den avlidne har tjänat in. Underlaget detsammaär denoavsett om
avlidne har börjat ålderspension eller dödsfalletatt inträffarta ut iom
förvärvsaktiv tid. Om dödsfallet inträffar före år dådet den avlidne
skulle ha fyllt år65 grundas beräkningen omställningspensionenav
under vissa förutsättningar denäven pensionsrätt den avlidnesom
kunde förväntas ha tjänat dödsfallet inte hade inträffat. Efterle-om
vandepensionsunderlaget således beroendeär den avlidnes in-av
komster under hela livet. Våra överväganden i dessa delar har redovi-

i kapitelsats
I paragrafen föreskrivs omställningspensionen skall 55att %utgöra
efterlevandepensionsunderlaget. Vi har funnit denna kompen-av att

sationsnivå den nuvarande nivån 40motsvarar % den avlidnesom av
ATP-pension. Skälet till blir hänsynatt procentsatsen är atten annan
har tagits till detäven enligt nuvarande bestämmelseratt högreges en
kompensation för första basbeloppets inkomster vad gäller förän som
resterande delar. Folkpension således med 90 % basbe-utges ettav
lopp, medan omställningspension från tilläggspensioneringen uppgår
till 40 respektive 20 % den beräknade ålderspensionen.av

Enligt nuvarande bestämmelser kompensationsnivånär beroende
barnpension samtidigt efter den avlidne Någoneller inte.av om utges

motsvarande differentiering skall inte finnas i framtiden. Omställ-
ningspension såledesskall med 55 % efterlevandepensions-utges av
underlaget barnpension samtidigtoavsett eller inte. Våraom utges
överväganden i denna del har utvecklats i avsnitt l0.3.3. Detta inne-
bär emellertid inte för bampensioneratt kommer påver-utrymmet att
kas. Bampensioner kommer således alltid kunna minst 80 %att uppta

den avlidnes egenpension. För beskrivningav närmare dennaen av
begränsningsregel hänvisas till kommentaren till kap. 52

Enligt nuvarande regler omställningspension från tilläggs-utges
pensioneringen i förhållande årtill antal med intjänade pensionspo-

Om dennaäng. tid understiger år30 reduceras den beräknade
tilläggspensionen med motsvarande andel. sådanEn begränsning är
inte nödvändig inom den anpassade efterlevandepensioneringen efter-

det reformerade ålderspensionssystemets livsinkomstprincip isom sig
medför färre med pensionsrättatt lägre pensionsbehållningger en

såledesoch lägre inkomstgrundad pension.en
årligaDen inkomstgrundade omställningspension sålunda harsom

beräknats skall enligt bestämmelsen i l kap. 10 § räknas om
följ samhetsindexeras vid årsskifte.varje Detta innebär pensionenatt
skall räknas med hänsyn till den del förändringen i inkomstin-om av
dex mellan två inte redan beaktas i det delningstal tilläm-som som

vid beräkningen efterlevandepensionsunderlaget. Vårapas övervä-av
ganden bakom detta förslag har redovisats i avsnitt 8.5.2.
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Bestämmelserna beräkning omställningspension enligt dettaom av
kapitel gäller då omställningspension beviljas grund dödsfallettav

inträffar fr.o.m. den januaril 2001, dvs.som efter ikraftträdandet av
denna lag. Frågan hur omställningspension har beviljats grundsom

nuvarande bestämmelser och iav form folkpensionutges ochsom av
ATP skall behandlas efter ikraftträdandet den lagen regleras iav nya
övergångsbestämmelsema punkterna 7 och 8.

Garantipension till omställningspension

6 §

Garantipension tilläggutgör till ellerett ersättning för den in-en
komstgrundade omställningspensionen. För tillrätt garantipensionatt
skall föreligga krävs den efterlevandeatt uppfyller förutsättningarna
för till inkomstgrundadrätt omställningspension. Den efterlevande
måste alltså ha uppfyllt de grundläggande kraven för till inledan-rätt
de omställningspension enligt 1 § och, såvitt garantipension tillavser
förlängd omställningspension, ha vårdnaden och stadigvarandeom
sammanbo med barn under år18 vid dödsfallet stadigvarandesom
vistades i makamas hem. Detta behöver emellertid inte innebära att
sådan pension verkligen utbetalas eftersom efterlevandepensionsun-
derlaget enligt 5 kap. det kan hatrots varit noll den avlidne inteom
tjänat in någonsig pensionspoäng för tilläggspensionvare enligt nu-
varande regler eller pensionsrätt i det reformerade ålderspensions-

Under förutsättningsystemet. villkoren i dennaatt paragraf och i §7
uppfylldaär kommer garantipensionen i sådan situation utgöraatten

hela omställningspensionen för den efterlevande.
Rätten till garantipension beroendeär den försäkringstidav som

har tillgodoräknats den avlidne. Vilken tid får tillgodoräknassom som
försäkringstid för garantipension i 8 och 9 §§. Av 1 kap. 6§anges
framgår försäkringstid måsteatt ha tillgodoräknats den avlidne för
minst år för tilltre rätt garantipensionatt skall föreligga. Garantipen-
sion till omställningspension utbetalas, inte särskilt före-ärannatom
skrivet, enbart till efterlevande bosatt iär Sverige. framgårDettasom

1 kap. 7 Av bestämmelseav framgår vidaresamma det undan-att
tagsvis finns möjlighet betala garantipensionatt vid bosättningut
utomlands det skulle framstå uppenbartom oskäligt dra insom att
pensionen. För närmare kommentar till dessa bestämmelseren hänvi-

till författningskommentaren till l kap.sas 6 och 7 §§ där vi bl.a.
berör de EG-rättsliga konsekvenserna bestämmelserna.av
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7§

I paragrafen utgångspunkten för beräkning garantipen-attanges av
sion den inkomstgrundadeär omställningspensionen. Om garantipen-
sion skall och i så fall med vilket belopp beroende denutges är av
inkomstgrundade omställningspensionens storlek. sådanMed pension
likställs efterlevandepensionutländsk inte, liksom garantipensio-som

utfyllnadskaraktär. Våraär överväganden beträffande de sär-nen, av
skilda frågeställningar uppstår vid beräkning garantipensionsom av

den avlidne har varit försäkradnär enligt flera länders lagstiftningar
inom EG/EES har vi redovisat i avsnitt 12.4.

8§

I l kap. 6 § föreskrivs till garantipension tillrätt omställningspen-att
sion och särskild efterlevandepension beroende den avlidnesär av
försäkringstid. I denna och följande bestämmelse vilken tid föreanges
respektive efter dödsfallet skall tillgodoräknas försäkrings-som som
tid.

I förevarande paragrafs första stycke garantipensionenattanges
skall beräknas med hänsyn till den försäkringstid kan tillgodo-som
räknas den avlidne till och åretmed före dödsfallsåret. Som försäk-
ringstid skall beaktas någramed undantag tid utgörsamma som- -
försäkringstid för garantipension ålderspensiontill enligt lagen
1998:702 garantipension. Detta innebär den tid skallattom som
tillgodoräknas försäkringstid inom efterlevandepensioneringen isom
princip kommer överensstämma med den tid i dag tillgodo-att som
räknas bosättningstid för folkpension. I första stycketsom attanges
bestämmelserna i 2 kap. l-4 §§, 5 § första stycket och §7 lagen om
garantipension skall tillämpas det gäller beräkningäven för-när av
säkringstid för garantipension till omställningspension. För närma-en

utveckling bakgrunden till dessa bestämmelser hänvisas tillre av
författningskommentaren till desamma prop. 1997/98:152 145 ff.s.

fråganNär det gäller under vilken tidsperiod försäkringstid försom
garantipension skall kunna tillgodoräknas innebär bestämmelsen att
tiden fr.o.m. år dådet den avlidne årfyllde 16 årdet han ellert.o.m.
hon fyllde eller skulle ha fyllt år64 skall kunna tillgodoräknas som
försäkringstid. Detta innebär skillnad förhållandei till möjlighetenen

tillgodoräknas försäkringstid för garantipension ålderspension.att till
Enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen garantipension uppställs kravom
på den försäkrade såvitt gäller tiden fr.o.m. år dåatt det han eller hon
fyller 16 år årdet då årsdagen24 inträder skall ha haftt.o.m. en pen-
sionsgrundande inkomst viss storlek för tiden fåskall tillgodo-attav
räknas försäkringstid för garantipension ålderspension. Någottillsom
motsvarande krav uppställs inte det gäller försäkringstid förnär ga-
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rantipension efterlevandepension. såledestill Försäkringstid skall
kunna tillgodoräknas på villkor, grundval folkbok-t.ex.samma av
föring i Sverige, fr.o.m. årdet år ården avlidne fyllde 16 dett.0.m.
han eller hon fyllde år.eller skulle ha fyllt 64 framgårDetta genom

någon hänvisning i första intestycket sker till 2 kap. 5 § andraatt
stycket lagen garantipension förstaenbart till stycketutanom samma
paragraf.

2 kap.I 3 § lagen garantipension haftattom anges en person som
skäl lämna sitt hemland gåttoch kan ha misteatt antassom pen-om
sionsrättigheter skall försäkringstid få fåvisst tillgodo-sättsom

dåräkna sig tid han varit bosatt i sitt hemland. Denna tid skalläven
enligt nämnda paragraf räknas år år.fr.o.m. det fyllde 25personen
Bakgrunden härtill försäkringstid för garantipension enligtär hu-att
vudregeln tillgodoräknas först fr.o.m. årdet den försäkrade fyller 25
år. Vi har det gäller beräkningen försäkringstidnär för garantipen-av
sion till omställningspension föreslagit motsvarande möjlighetatt en

tillgodoräkna sig bosättningstid i hemlandet finns enligt lagenatt som
garantipension skall finnas det gäller beräkningäven närom av ga-

rantipension till omställningspension avsnittse 10.5.3. Härvid bör
emellertid tid fr.o.m. årdet den uppnått års ålderavlidne 16även

årdet han fyllt 24 kunna beaktas. Detta i andra styck-t.0.m. anges
et.

tredjeI stycket bestämmelse den isättges en som somsamma
andra stycket sambandhar med någotdet inte uppställs kravatt
viss minsta pensionsgrundande inkomst för bosättningstid mellanatt

års ålder16 och 25 fåskall tillgodoräknas försäkringstid. Tillsom
följd barn, dvs. år,18 tillgodoräknasunder kanävenattav personer
försäkringstid för garantipension till omställningspension vid bosätt-
ning i Sverige medföljandebör barn till svensk medborgareäven som
arbetar utomlands för Svenska kyrkan eller i kap. lagenandra 2 4 §

garantipension angivna organisationer, enligtsättom samma som
nuvarande regler, kunna tillgodoräknas försäkringstid inom efterle-
vandepensioneringen för sådan vistelse utomlands.

9§

föreskrivsI 8 § det den avlidnes försäkringstid året föreäratt t.0.m.
dödsfallet förstai hand ligger till grund för beräkningensom av ga-
rantipension. Om dödsfallet inträffar föreunder förvärvsaktiv tid, dvs.

årdet den avlidne skulle ha fyllt 65 år, får emellertid tid efteräven
dödsfallet årdet den avlidne fyllt 64 årskulle ha räknast.0.m. som
försäkringstid. Denna tid benämns framtida försäkringstid. andraI
stycket regel hur framtida bosättningstid skall beräknas.upptas en om
Bestämmelsen påutformad enligt nuvarandeär sättsamma reg-som
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ler gäller för beräkning framtida bosättningstid för folkpension iav
form förtidspension och efterlevandepension 5 kap.av 9 § AFL.

10§

Bestämmelsen reglerar tillrätten och beräkningen garantipensionav
under tid då inledande omställningspension Rätt till garanti-utges.
pension föreligger under de första månaderna den inledandesex av
omställningstiden. Garantipensionen underär denna tid konstruerad

utfyllnad till den inkomstgrundadesom en omställningspensionen upp
till basnivå två gånger deten motsvarar prisbasbeloppsom gällersom
det år då pensionen Storleken påutges. garantipensionen såledesär
beroende hur den inkomstgrundadestor omställningspensionenav är.
Med sådan pension jämställs utländskäven efterlevandepension som
inte utfyllnadskaraktärär jfr §.7 Skälen förav varför vi valt denna
konstruktion har vi redovisat i avsnitt 10.3.4. En förutsättning för att
garantipension skall till basnivåutges 2,0 prisbasbeloppupp en ärom

den avlidne kunnatatt tillgodoräknas år40 med försäkringstid för
garantipension. Hur beräkningen skall igöras fall framgårannat av
13

Vid beräkningen garantipensionens storlek det den faktiskaav är
inkomstgrundade omställningspensionen skall läggas till grundsom
för avtrappningen basnivån. Det förhållandet den avlidneav inteatt
alls eller endast delvis har betalat avgifter till ålderspensioneringen
och därför endast delvis eller inte alls tillgodoräknats pensionsrätt för
vissa år skall således inte innebära garantipensionen skall beräknasatt
på grundval någon inkomstgrundad omställningspensionav annan än
den faktiska. Detta överensstämmelser med vad gäller enligtsom
nuvarande regler för beräkning pensionstillskott till folkpension iav
form efterlevandepension. Det skiljer sigav emellertid från vad som
gäller för beräkning garantipension till ålderspension enligt lagenav
1998:702 garantipension, där garantipensionen iom fall obetaldaav
avgifter skall beräknas full avgift hade erlagts.som om

Inkomstgrundad omställningspension utbetalas under månadertolv
efter dödsfallet, tillrätt grundskydd föreligger endast undermen de
första månaderna denna tid. Försex inte berätti-av ären person som
gad till förlängd omställningspension innebär detta omställ-att
ningspensionen under de sista månaderna helt inkomstgrundad.ärsex
Om den efterlevande efter de inledande månaderna uppfyller vill-sex
koren för till förlängdrätt omställningspension eller särskild efterle-
vandepension, garantipensionutges beräknad enligt 12§ dåredan

tillrätten garantipension enligt förevarande paragraf upphör jfr
kommentaren till ll §.

Garantipensionen skall relaterad till prisbasbeloppet. Dettavara
innebär det vid ingångenatt varje år måste beräk-nytt görasav en ny
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ning den garantipension skall under året.det kommandeutgesav som
Ytterligare skäl till sådan beräkning måste denett att göras är atten
inkomstgrundade omställningspensionen skall reducera garanti-som
pensionens basnivå skall följsamhetsindexeras jfr kommentaren till 1
kap. 10 §, vilket innebär den inkomstgrundade omställningspen-att
sionen och garantipensionen kommer kunna utvecklas olika.att

11§

I denna paragraf regleras till garantipensionrätten under de sista sex
månaderna den inledande omställningsperioden på år. Sådanav ett

föreligger den efterlevanderätt vid den tidpunkt då tillrättenom ga-
rantipension enligt 10 § upphör uppfyller förutsättningarna för tillrätt
förlängd omställningspension enligt 3 och 4 §§ eller för särskild ef-
terlevandepension enligt 4 kap. 1 och §§.7 Bakgrunden till denna
bestämmelse efterlevande inteär skall kunna hamnaatt i situa-en en
tion där garantipension till omställningspension må-underutges sex
nader, varefter pensionen under de följande månaderna in-ärsex
komstgrundad, för dåsedan till förlängd omställningspensionatt rätt
eller särskild efterlevandepension inträder åter kompletteras med en
garantipension. Våra överväganden i denna del har utvecklats i avsnitt
10.3.2. En efterlevande månader efter dödsfallet uppfyllersom sex
förutsättningarna för till förlängdrätt omställningspension eller sär-
skild efterlevandepension har alltså till garantipensionrätt underäven
de sista månaderna den inledande omställningsperioden. Den-sex av

garantipension skall dock beräknas garantipen-sättna samma som
sion till förlängd omställningspension och särskild efterlevandepen-
sion, dvs. enligt 12§ jfr kommentaren tilläven 4 kap. Om12 §.
förutsättningarna för till förlängdrätt omställningspension respektive
särskild efterlevandepension upphör under de måna-aktuellanu sex
derna skall till garantipensionäven rätten enligt denna paragraf upp-
höra.

12§

I denna paragraf det skall finnas till garantipensionrättatt ävenanges
under tid då förlängd omställningspension frånTill skillnadutges.
vad gäller under den inledande omställningstiden garanti-som utges
pension under hela den dåperiod föreligger till förlängd omställ-rätt
ningspension. Grundskyddet under tid förlängdmed omställningspen-
sion till sin konstruktionär annorlunda den garantipensionän som

under den inledande omställningstiden. Garantipension för-utges till
längd omställningspension utformad motsvarande gäl-är sätt som
ler för garantipension inom ålderspensioneringen utgår påoch samma

gäller inomsätt detta från prisbasbeloppet. viSom när-systemsom
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utvecklat i avsnitt 10.3.2 syftetär förrnånernamare med till vuxna
efterlevande, till skillnad från vad gäller inom ålderspensione-som
ringen, inte någon garanti föratt den efterlevandes försörjning.vara
Den efterlevande kan utöver omställningspensionen förväntas ha egna
förvärvsinkomster eller därmed jämförbara ersättningar. Efterlevan-
depensionen skall endast tilläggutgöra till den försörjningenett egna
under övergångstid då behovet särskilten ekonomisk skyddettav
generellt kan finnas. Avsett dennaantas anledning har den basnivå

den inkomstgrundadeavtrappas motsom pensionen lägre vadänsatts
gäller för åldersgarantipensionen.som

I andra stycket vad skall gälla för efterlevandeanges som en som
inte har någontillrätt inkomstgrundad pension eller för vilken den
inkomstgrundade omställningspensionen understiger gånger1,15
prisbasbeloppet. sådantI fall kommer den totala omställningspensio-

bestående inkomstgrundadnen, pension och garantipension,av att
gånger1,50 prisbasbeloppet, varvidvara garantipensionen utgör en

utfyllnad till den inkomstgrundade omställningspensionen tillupp
denna nivå. Av bestämmelsen i 14 § följer detta gäller enbartatt un-
der förutsättning den avlidne kunnatatt tillgodoräknas minst år40
med försäkringstid för garantipension.

I paragrafens tredje stycke regleras vad skall gälla densom om
efterlevande har tillrätt inkomstgrundad omställningspensionen som
överstiger gånger1,15 prisbasbeloppet. Basnivån gånger1,50om
prisbasbeloppet skall då, den minskningutöver gjorts enligtsom
första stycket till gånger1,15 prisbasbeloppet, minskasupp med 30 %

den inkomstgrundade omställningspensionav överstiger 1,15som
prisbasbelopp. Detta kan också uttryckas garantipensionenattsom
beräknas utifrån 0,35 gånger prisbasbeloppet och minskas med 30 %

den inkomstgrundade omställningspensionav överstiger 1,15som
gånger basbeloppet.

Det är, påpekatsäven i kommentaren tillsom 11 den faktiska
inkomstgrundade omställningspensionen skall läggas till grundsom
för beräkningen garantipension. Det förhållandet denav avlidneatt
underlåtit helt eller delvis betala avgifter till ålderspensioneringenatt
och till följd därav tillgodoräknats lägre pensionsrätt för årvissa sak-

alltså, i likhet med vadnar gäller enligt nuvarande reglersom om
beräkning pensionstillskott till folkpension i formav efterlevande-av
pension, betydelse vid beräkningen garantipensionen.av

13§

Av bestämmelserna i 1 kap. 6 och 7 §§ följer till garantipen-rättenatt
sion beroendeär den avlidnes försäkringstid ochav försäk-att en
ringstid minst år måste kunnatre tillgodoräknasom den avlidne för

tillrätt garantipensionatt skall föreligga. Vidare krävs för garanti-att
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Sveri-pension faktiskt skall betalas efterlevande bosatt iden ärut att
såväl försäkringstidVid beräkningen garantipension beaktasavge.

§§.fram till dödsfallet framtida försäkringstid jfr 8 och 9 Försom
beräknadden efterlevande skall berättigad till garantipensionatt vara

på oavkortaddet i 10 § respektive dvs. ha till12sätt rättsom anges
år enligtgarantipension, krävs antalet med försäkringstidatt som

uppgåri kan avlidne tillbestämmelserna denna lag tillgodoräknas den
basnivåemafall enligtminst 40. I först avkortninggörsannat en av

så förhållandettill10§ respektive 12§ andelstor motsom svarar
år Ni-mellan det antal tillgodoräknats den avlidne och talet 40.som

våema gånger gånger1,15 prisbasbeloppet 0,35 prisbasbeloppetoch
på motsvarandeinom den förlängda omställningspensionen avkortas

påDärefter sker reducering till storleken denmed hänsynsätt. en
inkomstgrundade omställningspensionen. Om den avlidne kan tillgo-

årdoräknas försäkringstid innebär20 med för garantipensiont.ex.
alltså detta garantipension till omställningspension be-inledandeatt

basnivån gångerräknas avkortas till prisbas-20/40 2,0attgenom av
sålunda basnivånbeloppet. därefterDen reducerade avtrappas mot

100 % den inkomstgrundade omställningspensionen. beräk-Förav
ningen garantipension till förlängd omställningspension innebärav

basnivån gångerberäkningssätt reduceras till 20/40 1,5attsamma av
basnivåprisbasbeloppet. Denna reducerade sedanavtrappas mot

100 % den inkomstgrundade pensionen belopptill ettav omupp
gånger nivå20/40 1,15 prisbasbeloppet. Inkomstdelar dennaöverav

basnivån med 30 %, dvs. garantipensionen mel-avtrappar motsvarar
lanskillnaden mellan 20/40 den0,35 prisbasbelopp och 30 % avav
inkomstgrundade omställningspensionen överstiger 20/40 avsom

gånger1,15 prisbasbeloppet. Genom kommerdetta beräkningssätt
inkomstgrundadeden omställningspensionen garantipen-att trappa av

nivåpåsionen lägre i stället först reducering hade skettänen om av
oavkortad garantipension och därefter medavkortning hade skett
hänsyn till försäkringstiden.

Den i paragrafen beräkningsmetoden överensstämmerupptagna
med den gäller för ålderspen-beräkning garantipension inomsom av
sioneringen. Metoden innebär finnasdet i kommeratt attstort sett en

årkorrespondens mellan de ligger beräkningtill grund för avsom
årinkomstgrundad omställningspension tillgodoräknasoch de som

försäkringstid för in-garantipension. beräkningsmetodEnsom som
pånebär avtrappningen den in-garantipensionen grundatt av av

för-komstgrundade omställningspensionen före avkortningen isker
hållande till antal 40-delar skulle i praktiken till endastleda att en
motsvarande andel den inkomstgrundade ålderspensionen avtrap-av
pade garantipensionen.

Såsom framhållits i kommentaren bestämmelsetill motsvarande
ålderspensioneringeninom 154 f denprop. 1997/982152 kommers.
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här angivna avkortningsmetoden inte kunna tillämpasatt fullt inomut
EU/EES. Reglerna i artikel 46.2 i förordningen EEG 1408/71nr om
s.k. prorataberäkning innebär det, vid fastställandeatt vilkenav ga-
rantipension skall först skallutges, beräknassom vilken garantipen-
sion skulle ha densom utgetts pensionsberättigadesom samtliga för-
säkringstider inom EU/EES hade fullgjorts i Sverige. I de fall den
avlidne kan tillgodoräknas försäkringstid år40 inomen EU/EESom
innebär detta basnivån inteatt avkortas. Garantipensionen beräknas
då enligt reglerna 10§ respektive 12 varvid med inkomstgrundad
omställningspension jämställs utländsk pension se 7 §. För den sominte kan tillgodoräknas försäkringstid 40 år inomen EU/EESom
kommer beräkningen någotatt lägre garantipensionge eftersomen
basnivån i sådan situation kan avkortasen till motsvarande andel somdet totala årsantalet försäkringstid 40.utgör Efter denna beräkningav

det s.k. teoretiska beloppetav skall proportionering påske såen sätt
garantipensionatt skall med denutges andel det erhållna beloppetav

förhållandetmotsvararsom mellan den i Sverige tillgodoräknade
försäkringstiden och all inom EU/EES tillgodoräknad försäkringstid.

14§

Denna bestämmelse har sin motsvarighet i nuvarande 10 kap. 4§
första stycket AFL folkpension i formsom avser omställningspen-av
sion. Bestämmelsen tillämpas emellertid enligt 14 kap. 4§ andra
stycket AFL beträffandeäven tilläggspension i form omställ-av
ningspension. Den regeln sikte på inledandetarnya omställningspen-
sion enligt 1 och 2 §§. Sådan pension i likhetutges, med vad som
gäller enligt nuvarande regler, oberoende den efterlevande ingårattav

äktenskap undernytt ettårstiden. I undantagsfall skulle således den
efterlevande, den maken eller därmedom likställdnye skulle avlida
under ettårstiden, kunna för tid bli berättigad tillsamma omställ-
ningspension också efter denne och således till två pensioner samti-
digt. I den situationen skall endast pensionema Vid be-en av utges.
dömningen vilken två eller fleraav omställningspensionerav somskall enligtgörsutges nuvarande regler jämförelse mellan folkpen-en
sionsförmånema å sidan och tilläggspensionsförmånemaena å andra
sidan. Vårt förslag innebär jämförelseatt mellangörsen omställ-
ningspensionema sedan hänsyn tagits tilläven den garantipension

den efterlevande kansom berättigad till. Detvara största dessaav
pensionsbelopp eller,utges de likaär pensionenom stora, efter den
sist avlidne. Lösningen denmotsvarar vi föreslagit detnär gällersom
beräkning efterlevandepension tillav kvinna född årär 1945en som
eller och uppfyller förutsättningarnasenare som för till båderätt om-
ställningspension särskild efterlevandepension och änkepension.
Änkepension sådanti fallutges endas i den mån det totala änkepen-
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sionsbeloppet, dvs. tilläggspension och garantipension, överstiger den
totala omställningspensionen jfr 1 kap. 5 tredje§ stycket.

4 kap. Särskild efterlevandepension

Inkomstgrundad särskild efterlevandepension

§1

Denna paragraf och de följande behandlar villkoren förnärmast rätt
till särskild efterlevandepension. Bestämmelserna i denna paragraf
har sin motsvarighet i 8 kap. 6 § och 14 kap. 5 § AFL. För bli be-att
rättigad till särskild efterlevandepension måste den efterlevande -
enligt bestämmelserna i första stycket uppfylla de i 3 kap. § angiv-1-

förutsättningarna för till inledande omställningspension.rätt Enna
ytterligare förutsättning enligt denna paragraf den efterlevandeär att
har fyllt år55 vid tidpunkten för dödsfallet för huvudsenast överatt

frågakomma i för denna pensionsförmån. ålders-Denna nedretaget
pågrundas förslag igräns, avsnitt 10.4.5, såledesinnebär attsom

någon särskild efterlevandepension inte skall tillutges personen som
vid tidpunkten för dödsfallet under år55 efter tidsvar men som en
uppbärande omställningspension har fyllt år.55av

Ytterligare förutsättning för till särskild efterlevandepensionrätten
den efterlevandes möjligheterär bereda sig inkomstatt att ettgenom

för honom eller henne lämpligt arbete nedsatt med minst hälftenär
alltsedan makens död och nedsättningen beror på arbetsmark-att
nadsmässiga skäl, nedsatt hälsa, eller jämförligdärmedannan om-
ständighet kan inte endast kortvarig. Har den efterle-antassom vara

förvärvssvårighetervandes grund de angivna förelig-änannan ovan
inte till särskild efterlevandepension. Vidarerätt skall nedsätt-ger

ningen förvärvsmöjligheten ha förelegat redan vid tidpunkten förav
dödsfallet. I fall skall särskild efterlevandepension inte beviljas,annat

möjligheterna till försörjningäven sedermera ned med minstsattsom
hälften. sådantI fall får den efterlevande, andrasättsamma som

blir arbetslösa, förlita påsig samhällets övriga former stödsom av
sådanasikte kategorier. Inte heller kan särskild efterlevan-tarsom

depension beviljas den förvärvsmöjligheter visserligen ned-vars var
med minst hälften vid tidpunkten för dödsfallet undersatta men som

omställningsperioden lyckats få arbete stadigvarande karaktärett av
den efterlevande, dåäven möjligheten uppbära omställ-attom

ningspension upphört, inte längre har kvar denna inkomstkälla.
Till frånskillnad nuvarande bestämmelser skall, skäl när-av som

redovisats i avsnitt 10.4.7, särskild efterlevandepension kunnamare
utbetalas endast hel eller halv förmån. Någon fmgradig skalasom mer
har det inte motiverat ha kvar. detta följer efter-Av denansetts att att
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levandes möjligheter bereda sig inkomsteratt arbeteegetgenom
måste nedsatt med minst hälften förvara särskild efterlevandepen-att
sion huvudöver skall kunna beviljas.taget

Av andra stycket framgår tillrätten särskildatt efterlevandepension
inträder vid den tidpunkt då tillrätten omställningspension upphör.
Detta överensstämmer med nuvarande bestämmelser i denna del.

2§

I denna paragraf, i dag har sin motsvarighet isom 8 kap. 7 § AFL,
under vilka förutsättningaranges särskild efterlevandepension skall

hel ellerutges halv pension. Tillsom skillnad från nuvarande be-
stämmelser skall, skäl närmare redovisatsav i avsnittsom 10.4.7,
särskild efterlevandepension inte längre kunna fjärdedelutges som en
eller fjärdedelartre hel pension. Detta innebär såledesav efter-att en
levande har helt nedsatt förmåga beredasom sig inkomsteratt genom

arbete erhåller heleget särskild Ärefterlevandepension. däremot den-
förmåga nedsatt i mindre gradna med minst hälften, halvmen utges

särskild efterlevandepension. Vid mindre nedsättning med hälftenän
skall någon särskild efterlevandepension inte kunna utges.

3§

Denna paragraf överensstämmer med nuvarande bestämmelse i 8 kap.
8§ AFL och reglerar närmare grunderna för den bedömning som
skall föregå beslut och i såett fall i vilken omfattningom sär-som
skild efterlevandepension skall beviljas. Som i samband medangavs
införandet denna bestämmelse skall i varjeav enskilt fall en samman-
Vägning föreliggande arbetshinderav arbetsmarknadsmäs-ärsom av
sig och sådana betingasart hälsoskäl ellersom därmed järn-av annan
förlig omständighet göras. Här måste helhetsbedömninggöras en av
den efterlevandes anknytning till arbetslivet och hans eller hennesav
möjligheter få och förvärvsarbete,att ta direktett eller efter någon
form utbildning. Bedömningen måsteav i varje enskilt fall sikte påta
förhållandena i just det fallet. För närmare redovisning grundernaav
för bedömningen enligt förevarande paragraf hänvisas till SOU
1987:55 och 1987/88:171.prop.

4§

Bestämmelserna i denna paragraf överensstämmer med nuvarande
bestämmelser i 16 kap. 3 § första stycket AFL. Syftet med paragrafen

försäkringskassanär att i första hand skall tillse åtgärder såvälatt av
medicinsk arbetsmarknadspolitisk vidtassom för förbättraart denatt
efterlevandes förvärvsmöjligheter innan definitivt beslut meddelas om
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redovisningefterlevandepension. Förtill särskild närmarerätt aven
1987:55 ochSOUbestämmelse hänvisas tillbakom dennagrunderna

1987/88:171.prop.

5§

§ andramed 16 kap. 3stycke,Paragrafens första överensstämmersom
villkorvissa fall kan uppställasinnebär det istycket AFL, att om re-

efterlevan-till särskildutbildning förhabilitering eller rättattannan
redo-för efterlevande.depension föreligga den Förskall närmareen

tillhänvisas SOUgrunderna bakom denna bestämmelsevisning av
1987/88:171.1987:55 och prop.

stycket16 § förstaAndra med kap. 2stycket, överensstämmersom
villkorinnehåller bestämmelse det möjligtAFL, gör att somsomen

föreskriva den efterlevan-för till särskild efterlevandepensionrätt att
får be-genomgår e.d. Bestämmelsende undersökning viss läkareav

försörjnings-då nedsättningen den efterlevandestydelse endast av
fakto-någon grund i medicinskamöjligheter till i fall del har sinvart

rer.

6§

9§ AFL. IParagrafen bestämmelsen i 8 kap.medöverensstämmer
mellanfall samordningparagrafens stycke regleras vissaförsta av

fönnån, sjukpen-nämligensärskild efterlevandepension och annan
påförfattning elleregenlivränta enligt LAF ellerning eller annan

bestämmelseförordnande. dennagrund regeringens Innebörden avav
kompensationinte dubbelefterlevande skall kunnaär att ge-en ges

förvärvsmöjligheternadet för nedsättning utgesatt sammanom av
förmån. bakom den-För redovisning syftenaän närmaremer aven en

1987/88:171.bestämmelse hänvisas till SOU 1987:55 ochna prop.
iYtterligare samordningsbestämmelser finns intagna 13

kanframgår efterlevandepension inteandra stycket särskildAv att
ålders-inkomstgrundadtill efterlevande antingen uppbärutges som

ålderspen-pension till omställningspension. Beträffandeeller har rätt
sådan ålderspensionsion bestämmelsen i detta stycke siktetar som

efterlevandepension, enligtefter förtida eftersom särskilduttag,utges
kangrundförutsättningen i jämförd endast3 kap. l § med 4 kap. 1

uppnått års ålder. enbarttill efterlevande inte 65 Denutges avsersom
ålderspension, tillgarantipensioninkomstgrundad med hänsyn till att

ålderspension pensionsberättigadeinte kan utbetalas före det denatt
Ärår. omställningspensionfyllt 65 den efterlevande berättigad till

omställ-kan särskild efterlevandepension först tillnär rättenutges
uppburit inle-ningspension upphör, dvs. efter efterlevandedet denatt
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dande omställningspension i år eller, den efterlevandeett uppbärom
förlängd omställningspension, när till sådanrätten pension upphört.
Detta framgår l §även andra stycket. Rätten till särskildav efterle-
vandepension kan dessutom inträda tidigare sammanboendett.ex.om
med barn under 8 18 år någon anledning upphör i förtid och denav
förlängda omställningspensionen därför dras in.

Enligt paragrafens tredje stycke skall särskild efterlevandepension
även samordnas med förmåner enligt utländsk lagstiftning.utgessom
Samordning skall i dessa fall ske enbart med förmåner faktisksom

vilket får till följdutges, efterlevande kan avståatt från begäraen att
låg utländsk förmån han elleren hon berättigadär tillsom och i stället

erhålla svensk särskild efterlevandepension se även 1992/93:7prop.

7§

Denna paragraf har i dag sin motsvarighet i 8 kap. 9 § tredje stycket
jämförd med 8 kap. 5 § andra stycket AFL. Innebörden bestäm-av
melsen är tillrätten särskildatt efterlevandepension upphör denom
efterlevande ingår äktenskap eller inledernytt samboförhållandeett

socialförsäkringsmässigsom synvinkelur likställaär med äkten-att
skap. Har pensionen gång upphört utbetalas till följden härav,att kan
den inte återupplivas det äktenskapetsenare ellerom sammanbo-nya
endet skulle upplösas efter tid.en

8§

Denna paragraf överensstämmer med den nuvarande bestämmelsen i
8 kap. lO§ AFL. Bedömningen beslut angående särskild ef-av om
terlevandepension skall meddelas för viss tid eller tills vidare skall

utifrångöras den efterlevandes förhållanden i det enskilda fallet. Som
framhållits i författningskommentaren vid tillkomsten denna be-av
stämmelse SOU 1987:55 och 1987/87:171 krävs den efter-prop att
levande har stabil ställning på arbetsmarknadenen för han elleratt
hon skall undantas från tillrätten pension. Har den efterlevande en
tillfällig anställning vid just den tidpunkt då prövningen skallgörs,
detta alltså inte utgöra grund för den efterlevandevägraatt pension. I
sådant fall skall pension kunna beviljas för viss tid innehållasmen
under den tid och till den del försörjningen tillgodosessom genom
förvärvsarbete. Om den efterlevande står arbete eller harutan arbete
enbart i begränsad omfattning, skall försäkringskassan enligt 4 § vidta
åtgärder för förbättra denatt efterlevandes förvärvsmöjligheter. Be-
gränsning särskild efterlevandepension tillav viss tid bör även ske i
de fall pensionen knyts till sådanviss åtgärd beräknas pågå undersom

begränsad tidsperiod. Dennaen tidsperiod får inte överstiga år.tre
Vid periodens utgång får i förekommande fall omprövning be-en av
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fårhovet särskild efterlevandepension omprövningDennagöras.av
emellertid inte leda till höjning pensionen.av

9§

harI paragrafen, sin motsvarighet i 16 kap. § före-7 AFL,som a ges
skrifter indragning och nedsättning särskild efterlevandepen-om av

omprövning dåsion. En pensionen kommit tillskall bl.a. detgörasav
försäkringskassans kännedom försörjningsmöj-den efterlevandesatt
ligheter förbättrats sådanthar väsentligt. fall enligt förevarandeI skall
paragrafs andra stycke försäkringskassan in minskakunna dra eller
den särskilda efterlevandepensionen för tidviss det kan antas attom
förbättringen beståkommer fåravsevärd tid. Pensionen helt elleratt

hållasdelvis inne det redan vid prövningen ansökanom av en om
särskild efterlevandepension finns anledning efterle-denatt anta att

försörjningsmöjlighetervandes sådantväsentligt förbättrats. för-Ett
fårordnande dock år.tid högst För redogö-närmareettavse en av en

relse bakomgrunderna denna paragraf hänvisas 1987:55till SOUav
och 1987/882171.prop.

10§

Paragrafen reglerar beräkningen inkomstgrundad särskild efterle-av
vandepension och beräkningmed motsvarandeöverensstämmer av
inkomstgrundad omställningspension enligt 3 kap. 5 Som iangetts
våra allmänna överväganden i avsnitt finns fördelar10.4 detsamt
med efterlevandepensionerberäkna påavlöser varandraatt sam-som

underlag och med kompensationsgrader. För närmarema samma en
innehålletredovisning i förevarande paragraf hänvisas till författ-av

ningskommentaren 3till kap. 5
Inkomstgrundad efterlevandepension bl.a. i form särskild efter-av

levandepension skall följsamhetsindexeras avsnitt 8.5.2.se Detta
framgår 1 kap. 10 Följsamhetsindexeringen skall, sättav samma

gäller inom ålderspensioneringen, årsskiftetfr.o.m.görassom
2001/2002.

Garantipension till särskild efterlevandepension

11§

Bestämmelsen efterlevande i vissa fall tillkan ha rättattanger en
garantipension till särskild efterlevandepension. En grundläggande
förutsättning härför villkoren för till inkomstgrundadär rätt sär-att
skild efterlevandepension uppfyllda, det inte krävsär även attom
någon sådan pension faktiskt kan utbetalas.



628 örfattningskommentarerF SOU 1998: 120

Garantipensionen till särskild efterlevandepension beroendeär av
den avlidnes försäkringstid. En förutsättning för sådantillrätt garan-
tipension i likhetär, med vad i dag gäller för till folkpension,rättsom

försäkringstid kan tillgodoräknasatt den avlidne för minst år.tre
Detta framgår hänvisningen till 1 kap. 6 Garantipensionav till sär-
skild efterlevandepension kan betalas endast till den bosattut iärsom
Sverige. I vissa situationer kan det, liksom enligt nuvarande bestäm-
melser, finnas skäl meddela dispens frånatt kravet på bosättning här i
landet. Detta framgår hänvisningen till 1 kap. 7 Förav närmareen
redogörelse för bestämmelserna i 1 kap. 6 och 7 hänvisas till
kommentarerna till dessa bestämmelser.

12§

I paragrafen lämnas hänvisning till de bestämmelseren gäller försom
garantipension till omställningspension. Garantipension till särskild
efterlevandepension skall enligt våra förslag beräknas på motsvarande

föreslåssätt gälla för garantipensionensom till den förlängda om-
ställningspensionen. Den skall dessutom till sin storlek avhängigvara

den avlidnes tillgodoräknadeav försäkringstid enligt 3 kap. 8 och
9 §§. Liksom beträffande garantipension till omställningspension
skall tillrätt garantipension till särskild efterlevandepension föreligga
endast det för den avlidne tillgodoräknatsom försäkringstiden om
minst år. Förtre närmare redogörelse för innebördenen bestäm-av
melserna hänvisas till kommentarerna till 3 kap. 7-9 och 11-13 §§.

Har efterlevande inledningsvis uppburiten garantipension till inle-
dande omställningspension skall denne efter månader från tid-sex
punkten för dödsfallet kunna fortsätta uppbära garantipensionatt di-
rekt efter sexmånadersperiodens upphörande, förutsättningar förom

tillrätt särskild efterlevandepension då för handen.är Garantipensio-
skall därvid beräknasnen motsvarande sätt garantipensionensom

till förlängd omställningspension. Den efterlevande skall således inte
under de resterande månaderna med inledandesex omställningspen-
sion erhålla endast inkomstrelaterad sådan pension för först näratt
hela den inledande omställningsperioden gått till ända åter bli berätti-
gad till garantipension. Detta framgår 3 kap. 11av

Beträffande vad skallnärmare gälla angående beräkningensom av
garantipension till särskild efterlevandepension hänvisas tillm.m.
kommentarerna till 3 kap. 12 och 13 §§.
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Minskning särskild efterlevandepensionav

13§

I paragrafen, i dag har sin motsvarighet i kap. § och kap.8 12 14som
7 § AFL, ytterligare bestämmelser samordningen med andrages om
förmåner kommakan efterlevande efterlevande-med särskildsom en
pension till sådandel. Regler finnssamordning dessutom i 6§om
samt i 3 kap. och §§ förevarande3 7 AFL. Den i paragraf föreskriv-

samordningen innebär särskild efterlevandepension utbetalasattna
månendast i den den överstiger i paragrafen uppräknaden annan

förmån. Avräkningen skall måndock ske endast i den den andra för-
månen sikte förvärvsförrnågannedsättning dentar samma av som
särskilda efterlevandepensionen. Syftet med regeln understrykaär att
den särskilda efterlevandepensionens roll isubsidiär för-attav vara
hållande till andra försörjningsmöjligheter. För redovis-närmareen
ning grunderna bakom bestämmelsen hänvisas till SOU 1987:55av
och l987/88:171.prop.

frånTill skillnad vad gäller enligt nuvarande bestämmelsersom
skall, skäl redovisats i avsnitt l0.4.9, socialanärmare hela denav som
förmån efterlevandeden uppbär avseende tid ochsom samma samma
nedsättning förvärvsmöjligheten den särskilda efterlevande-av som
pension reducera pensionen och detta endastden avlidneoavsett om

fåtalhaft år med pensionsgrundande inkomster eller tillgodoräk-ett
försäkringstid förnad garantipension vilka tilllegat grund för beräk-

ningen den särskilda efterlevandepensionens Någon kvot-storlek.av
delsberäkning såledesskall inte ske sociala förmånenden medav
hänsyn till bristande antal år med tillgodoräknad försäkringstid eller

fåtal år pensionsgrundandemed inkomster. skall gällaDetsammaett
beträffande utländska förmånersociala slag. Som vimotsvarandeav
framhållit i avsnitt lO.4.9 kan detta komma medföra vissa interna-att
tionella komplikationer fråganoch föremål ytterli-bör därför bli för

överväganden i sammanhang.annatgare

14§

Garantipension till frånsärskild efterlevandepension, till skillnad
folkpension i form efterlevandepension, utfyllnadspensionutgörav en

inte någonoch baspension. denna garantipen-Av bl.a. anledning skall
sionen till särskild efterlevandepension i första hand reduceras vid
tillämpning 13 Först hela garantipensionen blivit bortreduce-närav
rad skall minskning den inkomstrelaterade särskilda efterle-göras av
vandepensionen. För vårtredovisning syftena mednärmareen av
förslag hänvisas till avsnitt lO.4.9.
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5 kap. Underlag för beräkning inkomstgrundad efterlevan-av
depension

1§

I paragrafen beskrivning kapitlets innehåll. Sålundages en framgårav
kapitletatt beräkning inkomstgrundadavser barnpension, inkomst-av

grundad omställningspension och inkomstgrundad särskild efterle-
vandepension. Som samlingsbegrepp för dessa fönnånsformer har
valt inkomstgrundad efterlevandepension. Beräkning änkepensionav

nybeviljas efter ikraftträdandetsom våra förslag regleras i 6 kap.av
När det gäller beräkning änkepension till änkor redanav föresom
ikraftträdandet beviljats sådan pension särskilda bestämmelser iges
övergångsbestämmelsema till denna lag. Detsamma gäller beträffande
efterlevande vid denna tidpunkt uppbärsom barnpension, omställ-
ningspension eller särskild efterlevandepension beviljats ochsom
beräknats enligt hittillsvarande regler.

2§

Inkomstgrundad efterlevandepension skall beräknas på grundval avden avlidnes intjänade pensionsrätt i det reformerade ålderspensions-
Reglernasystemet. i detta kommer emellertidsystem tillämpasatt

fullt enbart förut födda årär 1953 ellerpersoner som densenare,
"yngre" generationen. Personer födda årär 1937 eller tidigare,som
den "äldre generationen, skall alltjämt få sin ålderspension beräknad
i princip helt enligt nuvarande regler. Personer föddaär undersom
något åren 1938-1953, den s.k. mellangenerationen,av skall däremot
få sin ålderspension beräknad till viss del enligt det nuvarande syste-

och till viss delmet enligt det reformerade regler.systemets
förstaI stycket inkomstgrundadatt efterlevandepensionanges efter

avlidna födda årär 1938 ellersom beräknas på grundval desenare av
bestämmelser finns i 3-11 §§. Gemensamt försom i dessapersoner
åldersgrupper deär till någon delatt kommer få pensionsrätt till-att
godoräknad i det reformerade ålderspensionssystemet. Utgångspunk-

vid utformningenten bestämmelserna i 3-11 §§ har i förstaav hand
varit den avlidne haratt tillgodoräknats pensionsrätt helt enligt det
reformerade regler. Bestämmelsernasystemets skall emellertid, till-

med bestämmelserna isammans 12-13 §§, tillämpas då denäven av-
lidne endast till del har tillgodoräknats pensionsrätten i det reforrne-
rade systemet.

Inkomstgrundad efterlevandepension kommer emellertid efteräven
ikraftträdandet våra förslag kunna beviljasav efteratt personer som
har tillhört den "äldre generationen ålderspensionshänseende.i Vår
utgångspunkt har varit underlaget för beräkningatt inkomstgrun-av
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efterlevandepensiondad så långt möjligt skall detsamma oavsettvara
ålderspensionsgenerationvilken den avlidne tillhörde. Med hän-somy

till de grundläggande skillnader råder mellan det nuvarandesyn som
ATP- och folkpensionssystemet å sidan och livsinkomstbase-detena

ålderspensionssystemetrade reforrnerade å andra sidan finns särskilda
regler för hur underlaget skall beräknas årefter föddaärpersoner som
1937 eller tidigare. Dessa bestämmelser i 14-16 §§.upptas

Beräkning eflerlevandepensionsunderlag efter avlidna föd-ärav som
da år 1938 eller senare

3§

I paragrafen övergripande beskrivning hur förunderlagetenges av
beräkning inkomstgrundad efterlevandepension efter avlidnaav som

födda år eller1938är konstruerat. Inkomstgrundad efterle-ärsenare
vandepension beräknas i första hand grundval fak-den avlidnesav
tiska pensionsbehållning i det reformerade ålderspensionssystemet.
Närmare bestämmelser hur denna skall beräknas lämnas i 4-5 §§.om
Om det enbart denna faktiska pensionsbehållning skullevore som
kunna läggas till grund för beräkningen efterlevandepension skulleav
efterlevandepensionen efter dör i år kunna blirpersoner som unga

låg.mycket Efterlevandepensionen storlek skulle sådanti fall inte
avspegla den livsinkomst den avlidne skulle ha haft dödsfal-som om
let inte hade inträffat. Mot denna bakgrund skall under vissa förut-
sättningar beloppäven de pensionsrät-ett motsvararsom summan av

den avlidne skulle kunna ha fråntillgodoräknats tidpunktenter som
för dödsfallet fram till ålderspensioneringtänkt ingångenviden av
65-årsåret läggas till grund för beräkningen. Denna del efterlevan-av
depensionsunderlaget har benärnnts pensionsbehållning. Deantagen

förutsättningarnanärmare för beräkning pensionsbehåll-antagenav
ning i 6-8 §§.anges

4§

Paragrafen hur den avlidnes faktiska pensionsbehållninganger som
enligt 3 § skall ligga till grund för beräkning efterlevandepensions-av
underlaget skall beräknas. Den faktiska pensionsbehållningen skall

årligadeutgöras pensionsrätter för inkomstpensionav summan av
har beräknats enligt 4 kap. 2-4 §§ lagen 1998:674 inkomst-som om

ålderspensiongrundad och har tillgodoräknats den avlidne t.0.m.som
den 31 åretdecember före år dådet dödsfallet inträffade. Vid summe-
ringen årligade pensionsrättema skall dessa beaktas sedan ornräk-av
ning gjorts enligt 5 kap. 7 och 9 §§ lagen inkomstgrundadom
ålderspension. Bestämmelsen innebär årligade omräkningaratt av
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pensionsrätten i det reformerade ålderspensionssystemetsom sker
med hänsyn till arvsvinsttilldelning, förändringar i inkomstindex samt
med hänsyn till förvaltningskostnader skall beaktas vid faststäl-även
landet efterlevandepensionsunderlaget.av

Beräkning pensionsrätt för inkomstpension sker enligt bestäm-av
melsema i 4 kap. 2-6 lagen iinkomstgmndad ålderspension. I 4om
kap. 2 § den lagen pensionsrätten beräknas påatt den försäkra-anges

ådes pensionsunderlag, dvs. pensionsgrundande inkomster och pen-
sionsgrundande belopp. I 4 kap. 3 § hur del pensionsun-storanges iav
derlaget tillgodoräknas pensionsrätt för inkomstpensionsom som

irespektive pensionsrätt för prerniepension. De angivna bestämmel-nu iför beräkning pensionsrätt skall tillämpasserna vid beräkningav även
den pensionsrätt ligger till grund förav beräkningen lefterle-som av

vandepension, dock vid denna beräkningatt 18,5 % pensionsun-av
derlaget alltid skall läggas till grund se nedan. Vidare måste enligt

åvad i 5 § det s.k. förvärvsvillkoretsom uppfylltanges för hän-attvara
skall till den del pensionsbehållningentassyn frånhärrörav som pen-

sionsgrundande belopp för plikttjänstgöring och pensionsgrundande
belopp för föräldrar med små barn se kommentaren till 5 §.

I4 kap. 4 § lagen inkomstgrundad ålderspension föreskrivsom hur
pensionsrätt för inkomster från förvärvsarbete skall tillgodoräk-annat

då den försäkrade inte har erlagt ålderspensionsavgiftnas och allmän
pensionsavgift. Pensionsrätt skall då tillgodoräknas med andelen som

den andel ålderspensionsavgiftmotsvarar och allmän pensionsav-av
gift betald enligt skattebetalningslagensom anses 1997:483. Bak- Igrunden till denna regel har vi redovisat i avsnitt 8.4. I avsnittsamma
har vi behandlat frågan hur obetalda ålderspensionsavgifter skall på-
verka beräkningen efterlevandepension. Bestämmelsen i 4 kap.av 4 § z
lagen inkomstgrundad ålderspension innebär,om inte särskidaom
regler införs, den pensionsbehållningatt skall ligga till grund försom
beräkningen efterlevandepensionen kommerav reduceradatt vara
med hänsyn till obetalda avgifter. våraAv överväganden framgår att
vi principielltett rent perspektiv ifrågasattur lämpligheten låtaatt
storleken efterlevandepensionen påverkas ålderspensionsav-attav
gift inte har betalats. Vi har emellertid bl.a. med hänsyn till att ac-

efterlevandepensionencepterat att kommer påverkas tillägg föratt av
arvsvinster och avdrag för förvaltningskostnader ålderspensionssys-i

det börtemet kunnaansett godtasatt i diskuteratävenatt avseendenu
lägga den faktiska pensionsbehållningen till grund för beräkningen.
Det förtjänas vidare påpekas denatt skillnad liggeratt i denattsom
pensionsrätt ligger till grund för beräkningensom efterlevandepen-av
sion har reducerats grund obetalda ålderspensionsavgifter ochav
inte på grund obetalda efterlevandepensionsavgifterav enbartär teo-
retisk. Med hänsyn till den likafördelningsmetod tillämpas isom
skattebetalningslagen se härom avsnitt 8.4 efterlevandepen-anses
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ålderspensionsavgiften. Ge-delbetald till likasionsavgiften stor som
ålderspen-inkomstgrundadhänvisningen till 4 kap. 4 § lagen omnom

tillläggaspensionsbehållning skallsåledes denkommersion som
efterlevandepensionsunderlagetberäkningengrund för att varaav

ålders-underlåtit betalaavlidnetill denreducerad med hänsyn attatt
pensionsavgift.och allmänpensionsavgift

ålderspensioninkomstgrundad5 § lagenRegeln i 4 kap. avserom
kommerenligt vadpremiepension vilket,beräkningen attsomav

efterlevan-för beräkningenframgå följande, inte relevantdet är avav
för in-minskning pensionsrättendendepension. Inte heller är av
ålders-inkomstgrundad6 lagenenligt kap. §komstpension 4 omsom

förålderspensionvid beräkningpension skall göras sompersonerav
efterlevandepen-för beräkningenåren 1938-1953 relevantföddaär av

härtill kom-tid. Skäletavlidna födda undersion efter är sammasom
i det följande.utvecklasattmer

ålders-iårliga inkomstpensionpensionsrättema fördeSumman av
antal olikaår tillvarje med hänsynpensionssystemet räknas ettom

dvs.arvsvinster,sådan fördelningen s.k.faktorer. faktorEn är av-av
iövrigapensionsbehållningar. Arvsvinsterna tillfallerlidnas personer

tillgodoräknatsharförsäkringskollektivet, dvs. pen-personer som
för-proportionellt iinkomstpension, och skall fördelassionsrätt för

alltsåpensionsbehållning. innebärhållande Dettatill och attvars ens
enbartinkomstpension intepensionsbehållning förden avlidnes

inbestå själv tjänatpensionsrätt han eller honkommer utanatt av som
på grundvalpensionsrätt tillgodoräknatstill viss del även avav som

således denfrån andra i försäkringskollektivet. Detarvsvinster är
tillpensionsbehållning med hänsynefter omräkningavlidnes arv-

efterlevandepen-beräkningskall ligga till grund försvinster avsom
kap. 4§framgår till 5hänvisningensionsunderlaget. Detta genom

beräkningenålderspension. gällerNär detlagen inkomstgrundadom
inne-bestämmelse i 8 §antagandeinkomst finns emellertid somenav

hänsynsådan skallbära beräkningen inkomst göras tasutan attatt av
årliga påomräkningen grund arvsvinster.till den av

pensionsbehållning-ålderspensionssystemet skalldet reforrneradeI
inkomstpension räknastillgodoräknats pensionsrätt förför den somen

Bestämmelsertill förändringar i inkomstindex.med hänsynävenom
ål-inkomstgrundadsådan omräkning i 5 kap. 6§ lagen omom ges

pensionsbehåll-derspension. omräkning faktiskt har skettDen som av
efterlevande-ningen skall beaktas gäller beräkningendetäven när av

pension.
tillårligen med hänsynPensionsrätten för inkomstpension minskas

ochinkomstpensionförvaltningen förkostnaderna för försäkringenav
pensionsbehållningen, sedantilläggspension. Avdraget görs attgenom

inkomstindex, mul-denna räknats med hänsyn till arvsvinster ochom
alltsåtipliceras förvaltningskostnadsfaktor. kommermed Detta atten
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innebära pensionsbehållningenatt minskar något, vilket också kom-
påverka den framtidaatt inkomstpensionen.mer Bestämmelserna i

denna paragraf innebär, hänvisningen till 5 kap. 7 § lagengenom om
inkomstgrundad ålderspension, det pensionsbehållningenäratt efter
denna omräkning skall ligga till grund för beräkningsom efterle-av
vandepensionsunderlaget. Detta gäller dock enbart till den del beräk-
ningen grundar sig på den avlidnes faktiska pensionsbehållning. Be-
räkningen antagandeinkomst och härpåav beräknad antagen pen-
sionsbehållning skall, på sätt skall gälla beträffandesamma som arvs-
vinsttilldelningen, pågöras grundval den avlidnes årliga pensions-av
rätt hänsyn till minskningenutan på grund förvaltningskostnader.av

Den pensionsbehållning beräknats sedan omräkningarsom gjorts
enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 och 7 §§ lagen inkomstgnin-om
dad omställningspension skall avrundas till lägrenärmaste hela kron-
tal. Detta framgår hänvisningen till 5 kap.genom 9§ lagen in-om
komstgrundad ålderspension.

I paragrafen det pensionsrättärattanges tillgodoräknas densom
avlidne den 31 decembert.o.m. året före det år då dödsfallet inträffa-
de skall läggas till grund försom beräkningen faktisk pensionsbe-av
hållning. Det alltsåär pensionsrätt grundval pensionsgrundandeav
inkomster och pensionsgrundande belopp tjänats in det årt.o.m.som

föregår dödsfallsåretsom skall läggas till grund för beräkningen.som
Pensionsrätten åretför före dödsfallet kommer emellertid i de flesta
fall inte fastställd dåatt efterlevandepensionenvara skall beräknas.
Detta beror pensionsgrundandeatt inkomst fastställs först i sam-
band med taxeringen året efter inkomståret och pensionsgrundande
belopp och pensionsrätt fastställs i sin först ytterligare någontur tid

Denna eftersläpningsenare. emellertid,är enligt vad vi utvecklat i
avsnitt 13.3, oundviklig följd pensionsrätten inomatt det reforrne-av
rade ålderspensionssystemet läggs till grund för beräkningen ef-av
terlevandepension. Som vi har redovisat i nämnda avsnitt föreligger
motsvarande problem även med nuvarande regler och vi har inte an-

det kommersett att innebära någraatt administrativastora problem.
Beräkningen den faktiska pensionsbehållningenav bör i första hand
göras med hänsyn till de uppgifter den avlidnes pensionsbehåll-om
ning finns tillgängliga vidsom beräkningstillfället. Beräkningen får

justeras dennär slutligasenare pensionsbehâllningen dödsfall-t.o.m.
såret fastställd.är Detta kan i sin komma ledatur till retroaktivaatt
utbetalningar efterlevandepension.av

I detta sammanhang bör påpekasäven det vid beräkningenatt avden faktiska pensionsbehållningen endastär pensionsrätt densom
avlidne tjänat det år hant.o.m. eller hon fyllde 64 år skall beaktassom
vid beräkningen. Detta framgår 9 Våra överväganden i denna delav
har redovisats i avsnitt 8.5.3.
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När det gäller beräkning efterlevandepensionsunderlag förav per-
vid dödsfallet ålderspensionhar börjat uppbära i formsoner som av

inkomstpension någonkommer det inte finnas registreradatt pen-
sionsbehållning eftersom årligdenna har räknats till inkomst-enom

sådanapension. fall åter-I skall den faktiska pensionsbehållningen
skapas enligt teknik återkallelse ålderspen-gäller församma som av
sion. Härvid skall emellertid pensionsbehållningen såsomberäknas

någotden hade ålderspension inte hade gjorts. Detsett ut uttagom av
förhållandet pensionsbehållningen egentligen har minskatatt genom

ålderspension skall, enligt vad föreskrivs i och 10 §§,9uttaget av som
påverkainte storleken efterlevandepensionen.

inkomstgrundade ålderspensionenDen enligt lagen inkomst-om
grundad ålderspension består ålderspensiondels reformerad i formav

inkomstpension och prerniepension, dels tilläggspension. Perso-av av
födda 1953 eller som tillhör den yngreärsomner senare gene-
ålderspensionshänseenderationen i tillgodoräknas emellertid pen-

sionsrätt helt enligt det reformerade regler. De tillgodoräk-systemets
alltså någoninte tilläggspension. Detta innebär 16att procenten-nas

heter den totala pensionsrätten in-18,5 % tillgodoräknasav om som
komstpension. Resterande 2,5 procentenheter tillgodoräknas som
prerniepension. Premiepensionens storlek kan variera beroende hur
den har lyfts och efterlevandeskydd inte.har valts eller Vi har,om
enligt vad vi har utvecklat i avsnitt 8.4, de effekternärmare ansett att

förvaltningen inom premiepensionssystemet inneburit eller densom
omständighet den avlidne där tecknat inte efterle-eller tecknatatt ett
vandeskydd påverkainte bör storleken på efterlevandepension inom
den allmänna pensioneringen. Vi har emellertid samtidigt funnit att en
efterlevandepension beräknad enbart grundval 16 %av av pen-
sionsunderlaget inte skulle tillräckligt efterlevandeskydd.högtettge
Vid beräkning efterlevandepensionsunderlaget årli-skall därför deav

pensionsrätterna beräknas den avlidne tillgodoräknats allga som om
pensionsrätt, 18,5dvs. % pensionsunderlaget, förpensionsrättav som
inkomstpension. Detta gäller såvälvid beräkning faktisk anta-av som

pensionsbehållning jfr 8 § första stycket. beräkningen skallAttgen
påske sådant kommer enligt vår nå-bedömning inte innebärasätt att
administrativt merarbete eftersom uppgifter ligga tillskallgot samma

grund för beräkningen garantipension såledesoch dennaredanav av
anledning måste finnas tillgängliga.

Personer födda åren få1938-1953 kommer pensionär attsom en-
ligt det reformerade ålderspensionssystemet beräknad dels i form av
tilläggspension, dels i form inkomstpension och premiepension.av
Beräkningen efterlevandepension på grund dödsfall inträf-av av som
far efter den december31 2000 skall emellertid göras om pen-som
sionsrätt hade tillgodoräknats helt enligt det reformerade systemets
regler. Detta innebär det antal tjugondelar tillgodoräknatsharatt som
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i form inkomstpension i det reformeradeav t.ex. 4/20 försystemet
födda år 1938 skall räknas till 20/20.personer Sett lagtekniskupp ur

synvinkel innebär detta det vid beräkningen bortsesatt från den tju-
gondelsberäkning enligt reglerna i 4 kap. 6 § lagen inkomst-som om
grundad ålderspension skall förgöras i dessa åldersgrupper.personer
Detta framgår någon hänvisning tillatt denna bestämmelsegenom
inte har tagits i paragrafen. Det framgår vidare uttryckligen 12av
Beräkningen skall vidare, på sätt det gäller avlidnanärsamma som

tillhör den yngre" generationen,som göras all pensionsrätt,som om
18,5 % pensionsunderlaget, hade tillgodoräknatsav inkomstpen-som
sion.

5§

Till grund för beräkningen pensionsrätt i det reformerade ålders-av
pensionssystemet skall ligga inte bara pensionsgrundande inkomster

även pensionsgrundandeutan belopp för förtidspensionärers antagan-
deinkomst enligt ATP-systemet, för barnår och vid plikttjänstgöring.
Pensionsgrundande belopp för förtidspensionärers antagandeinkomst
innebär uppbäratt förtidspension enligten hittillsvarandeperson som
regler för ATP, beräknas på grundval både faktiskasom ATP-av

för tid förepoäng förtidspensionsfallet och framtida inkoms-antagna
tillgodoräknas ålderspensionsrättter, för de framtida inkomsterna

han eller hon tillgodoräknasattgenom särskilt pensionsgrundandeett
belopp beräknat dessa. Enligt vad har utvecklat i avsnitt 8.4 skall
sådana pensionsgrundande belopp tillgodoräknats för tid föresom
dödsfallet ligga till grund föräven beräkning efterlevandepensionav
på gällersätt för pensionsgrundandesamma inkomst.som Som vi
framhållit i avsnitt 8.4 gäller vad beräkning ål-sagtssom nu om av
derspensionsrätt för förtidspensionärer och därmed också för beräk--
ning efterlevandepension enbart förtidspensionav beräknadärsom-
enligt nuvarande regler. Frågan hur efterlevandepension skall beräk-

efter kommernas uppbära förtidspensionen person som att enligt
reformerade regler får, enligt vad vi redovisat i nämnda avsnitt, be-
handlas sedan de principer reformerat förtidspensionssystemettom

antagits riksdagen lett framsom till detaljerat förslagav ett hurom
reglerna för förtidspension skall utformas.

Pensionsgrundande belopp för förtidspensionärers antagandein-
komst skall alltså ligga till grund för beräkning efterlevandepen-av
sion i utsträckning pensionsgrundandesamma inkomster. Emel-som
lertid skall pensionsgrundandeäven belopp för barnår och plikttjänst-
göring ingå i efterlevandepensionsunderlaget. I denna paragraf upp-
ställs dock vissa begränsningar för sådana belopp skall beaktasatt vid
beräkningen. Förutsättningen denär avlidneatt vid visssenast en
tidpunkt hade uppfyllt det s.k. förvärvsvillkoret, dvs. har tillgodoräk-
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årfem harpensionsgrundande inkomster för minstettvartnats som av
uppgått två gånger intjänandeår gällandetill lägst det för respektive

Enligt medinkomstbasbeloppet. andra stycket i paragrafen skall pen-
sionsgrundande inkomst jämställas pensionsgrundande beloppäven

fråganför förtidspensionärers antagandeinkomst. När det gäller om
vid vilken tidpunkt förvärvsvillkoret uppfyllt, förskall attsom vara
pensionsrätten grund de pensionsgrundande beloppen skall läg-av

utgångspunk-till grund för beräkning efterlevandepension, ärgas av
åreti första dettastycket skall ha skett den 31 decemberten att senast

år då årenföre det dödsfallet inträffade. Om framden avlidne under
till denna tidpunkt har haft pensionsgrundande inkomster undersom
åtminstone uppgåttfem till två gångerminst inkomstbasbeloppet är
alltså förvärvsvillkoret Påredan härigenom uppfyllt. sättsamma som
beskrivits mångai kommentaren till 4§ kan det i fall in-emellertid
träffa pensionsgrundande året dödsfallsåretden inkomsten för föreatt

dåinte fastställd beräkningen skall Bedömningenär göras. omav
fårförvärvsvillkoret uppfyllt då påi första hand grundvalär göras av

de uppgifter pensionsgrundande inkomst finns tillgängligaom som
vid beräkningstidpunkten. Om det sistaskulle visa sig detattsenare
årets fårpensionsgrundande inkomst avgörande betydelse kan detta
komma leda till retroaktiva utbetalningar efterlevandepension.att av

bör emellertid beaktasDet den avlidne under vissa förutsätt-att
ningar skall tillgodoräknas pensionsrätt för framtidaäven antagen
inkomst. Bestämmelser härom i 6 och §§. Om medeltalet den7ges av
pensionsgrundande inkomsten år be-för de ligger till grund försom

tvåräkningen antagandeinkomsten uppgår minstenligt § till7av
gånger åretför föredet dödsfallet gällande skallinkomstbasbeloppet

sådana årframtida förvärvsvill-beaktas vid bedömningenäven av om
framgårkoret i andra stycket uppfyllt. andra styck-Denna regelär av

sista mening. Om då efterlevandepensionsunderlagetden avlidneets
skall beräknas deinte har uppfyllt förvärvsvillkoret grundval av

dödsfallsåretuppgifter pensionsgrundande åreninkomster för föreom
då alltså årfinns tillgängliga kan då avlidne skulledenäven antassom

ha tjänat in pensionsgrundande deninkomster beaktas. Detta sker om
avlidne har uppfyllt kvalifikationsvillkoret medeltaleti 5 § och avom

två gångerde inkomster enligt 6 uppgår§ skall beaktas till minstsom
för dödsfallsåretdet gällande inkomstbasbeloppet.

för-Det bör understrykas det vid prövning,dennaatt av om
värvsvillkoret uppfyllt år pensionsbe-medär även antagenattgenom
hållning medräknas, beräknadhänsyn endast till inkomsttas antagen

grundval pensionsgrundande pensionsgrundandeinkomster ochav
belopp för förtidspensionärer. vilket fallet vidDärmed beaktas inte, är

pensionsbehållning enligtden verkliga beräkningen 7antagenav
pensionsrätt plikttjänstgöring småför eller för föräldrar med barn. Det

alltså, framgår pensionsgrun-paragrafen, medeltalet denär attsom av
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dande inkomsten eller tillsammans med pensionsgrundandeensam
belopp för förtidspensionärer måste uppgå till tvåminst inkomst-som
basbelopp för årde i beaktande.tre tassom

5I kap. 13 § andra stycket lagen inkomstgrundad ålderspensionom
finns bestämmelse innebär inkomstpension beräknad påen attsom
pensionsbehållning härrör från pensionsgrundande belopp försom
plikttjänstgöring och pensionsgrundande belopp för föräldrar till små
barn skall börja tidigast året efter fastställelseåretutges för pensions-
grundande inkomst det sista de fem åren krävs för för-av attsom
värvsvillkoret skall uppfyllt. Vi föreslår inte någon motsvarandevara
regel det gäller beräkningennär efterlevandepension. Om den ef-av
terlevande antagandeinkomstberäkningen uppfyllergenom för-
värvsvillkoret skall efterlevandepension beräknad grundval av
pensionsrätt härrör från de aktuella pensionsgrundande belop-som nu

från dödsfallet hur mångautges årpen medoavsett pensions-antagen
behållning läggs till grund för uppfyllandet förvärvsvillkoret.som av

6§

I paragrafen förutsättningarna för även pensions-anges att antagenen
behållning, den faktiskautöver pensionsbehållningen beräknad enligt
4 och 5 §§, skall läggas till grund för beräkningen efterlevandepen-av
sion. Denna beräkning blir aktuell dödsfallet inträffar före det årom
då den avlidne skulle ha fyllt 65 år. För pensionsbehåll-att antagen
ning skall beräknas krävs enligt första stycket pensionsrätt för in-att
komstpension har fastställts för den avlidne för minst de femtre av
kalenderår föregåttnärmast årdet då dödsfallet inträffade. Vårasom
överväganden beträffande utformningen detta villkor, det s.k. kva-av
lifikationsvillkoret, har vi utvecklat i avsnitt 8.2. Om villkoret är upp-
fyllt skall beräkning vilkengöras inkomst den avlidne kundeen av
förväntats ha haft för tiden efter dödsfallet till ålderspensio-tänkten
nering vid ingången 65-årsåret. På grundval denna inkomst till-av av
godoräknas pensionsrätt för åräven varje efter dödsfallet fram till
dess.

Det bör i detta sammanhang framhållas det vid den tidpunkt dåatt
bedömningen skall göras kvalifikationsvillkoret uppfylltärav om
eller inte, kan inträffa pensionsrätten för åretatt före döds-närmast
fallsåret inteännu fastställd. sådantär I fall får beräkningen göras
utifrån de uppgifter fastställd pensionsrätt för de aktuella femom
kalenderåren finns tillgängliga vid beräkningstillfället. Omsom pen-
sionsrätten för året före dödsfallet inte fastställd ochär det skulle visa
sig frågan huruvidaatt pensionsrätt har tillgodoräknats för årdetta får
avgörande betydelse för kvalifikationsvillkoret uppfyllt, fårärom
efterlevandepensionen inledningsvis beräknas med hänsyn enbart till
den avlidnes faktiska pensionsbehållning. Om det sedan skulle visa
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sig pensionsrätt har fastställts för årdetta sista kvali-ochatt även att
fikationsvillkoret således fåruppfyllt, beräkningär göras,en ny var-
vid får beaktas reglernaäven beräkning pensionsbe-antagenom av
hållning i 7 Detta kan i sin leda till retroaktiva utbetalningartur av
efterlevandepension.

Pensionsrätt frånhärrör pensionsgrundande belopp försom
plikttjänstgöring och pensionsgrundande belopp för föräldrar med
små barn skall vid bedömningen enligt första stycket beaktas enbart

förutsättningunder den avlidne uppfyllt förvärvsvillkoret se här-att
i kommentaren till 5 §. framgårDetta andra stycket. För-om av

värvsvillkoret skall uppfyllt den året31 december föresenastvara
dödsfallsåret eller grund beräkning enligt 5 § andra stycket.av en
Det sistnämnda innebär förvärvsvillkoret uppfyllt den avlid-äratt om

vid antagandeinkomstberälçning grundval enbartne en av pen-
sionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp för förtids-
pensionärer kan tillgodoräknas antagandeinkomst uppgår tillen som
minst två inkomstbasbelopp. sådant fårI fall alltså pensionsrättäven

frånhärrör pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring ochsom
pensionsgrundande belopp för föräldrar småmed barn beaktas vid
bedömningen kvalifikationsvillkoret uppfyllt eller inte, lik-ärav om

då naturligtvis vid beräkningenäven den verkligasom antagan-av
deinkomstens stolek enligt 7

7§

I paragrafen metoden för beräkning s.k. antagandeinkomst.anges av
innebärDenna det, grundval den avlidnes förvärvsmönsteratt av

under vissa före dödsfallet, antagande vilken inkomstgörs ett om
han eller hon skulle ha haft dödsfallet inte hade inträffat vil-ochom
ken pensionsrätt därmed skulle ha tillgodoräknats honom ellersom
henne. En förutsättning för beräkning enligt denna paragrafatt en
skall kvalifikationskravet 6göras är i § uppfyllt. alltsåDet skallatt är
ha fastställts pensionsrätt för den avlidne för minst de fem ka-tre av
lenderåren före år dådet dödsfallet inträffade. sånärmast Om falletär
skall pensionsrätt tillgodoräknas den avlidne årför varje fr.o.m.även

år dådet dödsfallet inträffade år dådet den avlidne skulle hat.o.m.
fyllt 64 år. Pensionsrätten för och dessa år skall, enligt vadvart ett av

föreskrivs i paragrafens andra mening, påberäknas grundvalsom av
genomsnitt den avlidnes pensionsgrundande inkomster ochett av pen-

sionsgrundande belopp pensionsunderlaget årvisst antal föreett
dödsfallet. Denna tidsperiod sammanfaller med den tidsperiod ärsom
avgörande för kvalifikationsvillkoret årenuppfyllt, dvs. de femärom

årföre dådet dödsfalletnärmast inträffade. Den framtida pensions-
beräknas grundvalrätten medeltal pensionsunderlagenettav av

år,under dessa fem varvid frånbortses två årde för vilka pensionsun-
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derlaget högst respektive lägst. sålundaDet medeltalär de ivar ett av
inkomsthänseende mellersta de aktuella fem årentre beaktas.av som

Även i detta sammanhang måste beaktas pensionsgrundandeatt
inkomst och pensionsgrundande belopp vid dödsfallet inte alltid har
fastställts för samtliga de fem kalenderår Pårelevanta.ärsom samma

framhållitssätt i kommentaren till 6 § bör emellertid vid beräk-som
ningen hänsyn endast till pensionsgrundande inkomsttas och belopp

har fastställts. Om det då uppgifterna för årsamtligasom ärsenare
kända skulle visa sig dessa uppgifter skulle ha lettatt till högreen
efterlevandepension får beräkning medgöras retroaktiva utbe-en ny
talningar Våraföljd. överväganden i denna del har redovisats isom
avsnitt 13.3.

Det bör vidare framhållas det, enligt vad i kommenta-att som anges
till 8 pensionsunderlagetär hänsyn till årligadenren utan arvs-

vinsttilldelningen och minskningen med förvaltningskostnadsfaktom
skall i beaktande vid beräkningtas antagandeinkomsten.som Avav

8 § framgår också pensionsunderlagenatt skall ligga till grundsom
för beräkningen skall räknas på grundval förändringen i in-om av
kornstindex för pensionsunderlagen för de årenatt olika skall väga
lika vid antagandeinkomstberäkningen.tungt

Det kan inträffa den avlidne har ålderspensiontagitatt underut
något eller några årde kommer ligga till grund för bedöm-attav som
ningen kvalifikationsvillkoret uppfyllt och ocksåär skallav om som
läggas till förgrund antagandeinkomstberäkningen. Om den avlidne

årvisst har tagit ålderspensionett ändå haftut pensionsgrundan-men
de inkomster får dessa inkomster läggas till grund för antagandein-

Ålderspensionenkomstberäkningen. sådan beaktas emellertidsom
inte. Om den avlidne för visst år inte har tillgodoräknatsett pensions-
rätt enbart uppburit ålderspensionutan kommer detta år att anses som

noll-år vid bedömningenett kvalifikationsvillkoret uppfylltärav om
och vid beräkningen antagandeinkomst. Situationen kommer alltsåav

bedömasatt i övrigtsätt gäller årför då den avlidnesamma som
inte hade tillgodoräknats någon pensionsrätt. Frågan hur uttagom av
ålderspension skall påverka antagandeinkomstberäkningen har be-
handlats i avsnitt 8.5.3.närmare

8§

I paragrafen ytterligare bestämmelser för hur beräkningenges av an-
tagandeinkomst och framtida pensionsrätt enligt 7 § skall Pågöras.

gäller försätt beräkning den faktiska pensionsbehåll-samma som av
ning skall ingå i efterlevandepensionsunderlaget skall enligtsom

första stycket även pensionsbehållning grunda sigantagen enbart
pensionsrätt för inkornstpension. Därvid skall beräkningen göras som

denna pensionsrätt utgjort 18,5 % pensionsunderlaget.om av
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Beräkningen framtida pensionsrätt grundar årligasig deav pen-
sionsunderlagen, dvs. de pensionsgrundande inkomsterna och pen-
sionsgrundande beloppen fastställts för den avlidne under ettvartsom

de fem kalenderåren före dödsfallsåret. Dessa uppgifter finnsav att
hämta i det reformerade ålderspensionssystemet. Med stöd be-av
stämmelsen i 7§ beräknas genomsnittligt pensionsunderlag ochett
utifrån detta årligberäknas pensionsrätt tillgodoräknas denen som
avlidne för årvarje efter dödsfallet ålderspensionering.till tänkten
Detta innebär den omräkning med hänsyn till arvsvinsttilldelningatt

förvaltningskostnaderoch årligasker den pensionsrätten försom av
inkomstpension inte kommer påverka beräkningen framtidadenatt av
pensionsrätten.

förhållandeDet det genomsnittligt pensionsunderlagäratt ett som
läggs till förgrund beräkningen årlig pensionsrätt för tiden efterav en
dödsfallet innebär också beräkningen sker hänsyn till den 20-att utan
delsberäkning enligt bestämmelsen i kap.4 6§ lagen in-som om
komstgrundad ålderspension skall tillämpas vid beräkning av pen-
sionsrätt för födda något åren 1938-1953.är Dettapersoner som av
framgår vidare 12 § och innebär efterlevandepension efterattav per-

tillhör den s.k. mellangenerationen kommer påberäknassoner som att
underlag fastställts enligtett regler det tillämpassom samma som som

för födda år 1954 eller påär dvs. reformeratpersoner som ettsenare,
pensionsunderlag. Detta förhållande kommer beröras inärmareatt
kommentaren till 12

I paragrafens andra stycke fråganregleras indexering detom av
pensionsunderlag ligger till grund för beräkningen den framti-som av
da pensionsrätten enligt våra7 Vi har i överväganden i avsnitt 8.4
framhållit beräkning antagandeinkornst direkt grundvalatt en av av
de årliguppgifter pensionsrätt finns registrerade för denom som av-
lidne skulle leda till inkomster dödsfallet skullenärmareatt väga

eftersom hänsyn då inte skulletyngre till de värdeförändringartas
skett de "äldre inkomster också Vårbeaktas. uppfattningsom av som

har varit pensionsunderlaget för årende olika bör likställas iatt vär-
dehänseende vid den aktuella beräkningen. därförHär be-ges en
stämmelse innebär årligade pensionsunderlagen skall omräk-attsom

med hänsyn till inkomstindex enligt 1 kap. 5 § lagen inkomst-nas om
ålderspensiongrundad någondet skett förändring i detta indexom

någotmellan de årenaktuella ingångenoch år dådet dödsfalletav av
inträffade. Som utvecklat i avsnitt 8.4 skall denna omräkning inte
påverkas de tillfälliga justeringar inkomstindex kan kommaav av som

ske inom ålderspensionssystemet.föratt ramen
Syftet med indexeringen beräkna det värde inkomstenär att som

fem, tvåfyra, respektive år före dödsfallet hade haft dentre, ett om
hade tjänats in åretunder före dödsfallet. Med hänsyn till hur in-
komstindex enligt 1 kap. 5 § lagen inkomstgrundad ålderspensionom

SOU21 1998:120
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utformat måsteär omräkningen emellertid ske ingångent.o.m. av
dödsfallsåret för värdeförändringen året före dödsfallsåretatt t.o.m.
skall beaktas.

9§

I paragrafen hur beräkningen pensionsbehållningen skall skeanges av
i de situationer då dödsfallet inträffar efter 65 års ålder. Därvid skall
pensionsbehållningen beräknad grundval enbart pensionsrättav

tjänats årdet den avlidne fyllde år64 läggas tillt.o.m. grundsom
för beräkningen. Pensionsrätt tjänats in därefter alltsåskall intesom
beaktas. De närmare övervägandena bakom detta ställningstagande
har redovisats i avsnitt 8.5.3. I avsnitt har vi fråganberört hursamma
den pensionsbehållning fastställts utgången 64-årsårett.o.m.som av
skall påverkas de förändringar den allmänna inkomstnivån ellerav av
prisnivån hakan inträffat därefter och fram till dödsfallet.som

Den faktiska pensionsbehållning ligger till grund för beräk-som
ningen efterlevandepensionsunderlaget kommer omräknadav att vara
till värdet åretför före dödsfallsåret den årliga omräkning medgenom
hänsyn till förändringen i inkomstindex i det refonneradegörssom
ålderspensionssystemet. När det gäller antagandeinkomstberäkningen
har vi föreslagit de inkomster ligger tillatt grund för beräkningensom
skall räknas till värdet åretför före dödsfallsåret. Därvid skallom
inkomstindex tillämpas. I de fall dödsfallet inträffar först efter 65
årsåret bör emellertid de värdeförändringaräven inträffat däreftersom
påverka den pensionsbehållning ligger till grund för beräkningensom

efterlevandepensionsunderlaget. Detta skall enligt vårt förslag skeav
sålundaden beräknade pensionsbehållningenatt räknasgenom om

med inkomstindex till ingången 65-årsåret och därefter följsam-av
hetsindexeras efter principer utgående ålderspensionersamma som
fram till ingången årdet då dödsfallet inträffade jfr 5 kap. 14§av
lagen inkomstgrundad ålderspension.om

10§

I paragrafen regleras hur beräkningen efterlevandepension skallav
påverkas den avlidne tagit ålderspension före 65 års ålder.att utav
Genom sådant pension har faktiskaden pensionsbehåll-ett uttag av
ningen minskat. skälAv vi utvecklat i avsnitt sådan8.5.3 skallsom en
minskning pensionsbehållningen påverkainte beräkningen ef-av av
terlevandepension. Beräkningen skall i stället påske grundval denav
pensionsbehållning den avlidne skulle ha haft intesom uttagetom
hade skett. Vad gäller dödsfallet inträffarsagts oavsettsom nu om
före eller årsefter 65 ålder. Om dödsfallet inträffar efter 65 års ålder
skall pensionsbehållningen årdet den avlidne fyllde år64 räk-t.o.m.
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med inkomstindex till ingången det år den avlidne fyllde 65nas om av
år och därefter följsarnhetsindexeras jfr 9 §. Om dödsfallet i stället
inträffar före års65 ålder skall pensionsbehållningen året föret.0.m.
dödsfallsåret beräknas inte hade gjorts. Därtill skall,uttagetsom om

den avlidne hade uppfyllt kvaliñkationsvillkoret 6iom antagan-en
deinkomstberäkning fr.0.m. dödsfallsåretgöras årdet dent.0.m. av-
lidne skulle ha fyllt år.64 På grundval denna antagandeinkomstav
beräknas årlig pensionsrätt för de årensista före 65 år läggsen som
till den beräknade faktiska pensionsbehållningen.

11§

I denna paragraf definieras begreppet efterlevandepensionsunderlag.
Detta underlag beräknas faktisk pensionsbe-attgenom summan av
hållning enligt 4 och 5 §§ och pensionsbehållning enligt 6-antagen
8 §§ efter omräkning enligt 9 och 10 §§ divideras med delningstal.ett
Tekniken den tillämpas förmotsvarar beräkning årlig ålders-som av
pension i det reformerade ålderspensionssystemet. Det belopp som
sålunda beräknas underlag förutgör beräkning årlig inkomstgrun-av
dad barnpension, omställningspension och särskild efterlevandepen-
s1on.

I andra stycket regleras vilket delningstal skall tillämpas. Vårasom
överväganden i denna del redovisas i avsnitt 8.5.1. Bestämmelsen
innebär efterlevandepensionsunderlagetatt skall beräknas grundval

delningstal tillämpas vid beräkning inkornstpensionav samma som av
inom ålderspensionssystemet för åldersgruppden i januari årdetsom
då dödsfallet inträffade fyllde 65 år.

12§

I paragrafen särskild bestämmelse beräkning faktisk ochges en om av
pensionsbehållning efterantagen avlidna tillhör den s.k. mellan-som

generationen ålderspensionshänseende,i dvs. födda åren 1938-är
1953. Regeln förtydligandeär hur bestämmelsernaett i 4 och 8 §§av
skall tillämpas då den avlidne tillhör den nämnda generationen.nu

Personer tillhör mellangeneration får ålderspensionsin beräk-som
nad med viss kvotdel enligt det reformerade regler och visssystemets
kvotdel enligt det nuvarande ATP-systemets regler. Detta innebär att
dessa kommer tillgodoräknas såväl pensionsrättatt för in-personer
komstpension, pensionsrätt för premiepension och tilläggspension.
Enligt 4 kap. 6§ lagen inkomstgrundad ålderspension skall denom
pensionsrätt för inkornstpension och prerniepension fastställssom
minskas med 1/20 för årvarje förflutit från födelseåret tillsom ut-
gången år 1954. Denna minskning alltså direktgörs vid fastställan-av
det pensionsrätten och innebär pensionsbehållningen i fördel-av att
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ningssystemet kommer visst antal tjugondelaratt motsvara ett av pen-
sionsbehållningen för med motsvarande inkomster ären person som
född efter 1953. Motsvarande beträffandegäller inte tilläggspen-
sion där tjugondelsinfasningen först årligasedan den pensionengörs
har beräknats. Enligt våra förslag efterlevandepensionsunderla-skall

efter avlidna tillhör mellangenerationen bestämmasget som samma
gäller för avlidna årfödda 1953 ellersätt Förär attsom som senare.

det skall kunna ske skall pensionsbehållningen ål-beräknas som om
derspensionsrätten hade tillgodoräknats reformeradehelt enligt det

dvs. hänsyn till minskningden skall vidsystemet, görasutan som
fastställandet pensionsrätt. framgårDetta hänvis-även attav genom
ning till 64 kap. § lagen inkomstgrundad ålderspension har ute-om
lämnats i 4

13§

En född någotunder åren 1938-1953 har tillär rättperson som av en
tilläggspension minskas med årtjugonde för varje heltsom en som
förflutit fr.o.m. 1935 utgångentill födelseåret. Regeln finns i 6av
kap. 8 § lagen inkomstgrundad ålderspension och 4 kap.motsvararom
6§ lag reglerar tillgodoräknande förpensionsrätt in-samma som av
komstpension. En i dessa åldersgrupper ål-emellertid iskallperson
derspensionshänseende alltid nivågaranterad viss den in-vara en
komstgrundade ålderspensionen garantiregeln. Därför enligt 6skall
kap. 9 § nämnda lag tillägg till tilläggspensionen utbetalas denett om
sammanlagda pensionen inkomstpension, premiepension och
tilläggspension inte uppgår till den nivån.garanterade

Utgångspunkten för våra förslag till hur efterlevandepensionun-
derlaget skall beräknas för avlidna tillhör mellangenerationen ärsom

pensionsrätten skall beräknas den tillgodoräknats heltatt som om
enligt det reformerade regler. Syftet efterlevandepen-ärsystemets att
sionsunderlaget för avlider efter ikraftträdandet denen person som av

lagen skall beräknas enligt principer oberoende dennärnya samma av
avlidne född. Garantiregeln förregel tillkommitär attvar en som
tillförsäkra i mellangenerationen viss ålderspensionlägstapersoner en

intjänadmotsvarande pensionsrätt år 1994. regel skallDennat.o.m.
inte påverka beräkningen efterlevandepension.av

Beräkning efterlevandepensionsunderlag efter avlidna föd-ärav som
da år 193 eller tidigare7

14§

Personer födda år 1937 eller tidigare kommer efterär ävensom
ikraftträdandet det reformerade ålderspensionssystemet få sinattav
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ålderspension beräknad i sin helhet enligt reglerna tilläggspension.om
framhållitSom vi har tidigare innebär förhållandedetta skillnad ien

till pensionsrätt tjänas in enligt det reformerade reglersystemetssom
tilläggspension dåtillgodoräknas för inkomster först dessaattgenom

år uppgårför till basbelopp eller reforrneradeI detett ett syste-mer.
tillgodoräknas frånpensionsrätt Vårförsta kronans inkomster.met

utgångspunkt har varit efterlevandepension påberäknasatt som
grundval dödsfall inträffar efter ikraftträdandet denav som av nya

så långtlagen möjligt skall beräknas enligt regler. Efterlevan-samma
såledesdepensionen skall inte bli olika enbart beroende vilketstor

år den avlidne Vårafödd. överväganden i dessa delar har redovi-var
i avsnitt 8.6. I denna följandeoch paragrafer hur efterle-sats anges

vandepensionsunderlaget skall beräknas då den avlidne tillgodo-har
räknats enbart pensionspoäng för tilläggspension.

Beräkningen skall, i stället för vad i 3-13 §§, görassom anges
grundval avlidnesden pensionspoäng för tilläggspension enligt vadav

framgår 15 och 16 §§. Det underlag beräknas enligt dessasom av som
paragrafer skall sedan läggas till grund för beräkningen årlig efter-av
levandepension i form barnpension, omställningspension och sär-av
skild efterlevandepension och således det efterlevandepen-motsvarar
sionsunderlag enligt 11 § beräknas faktiskattsom genom summan av
och pensionsbehållning divideras med delningstal.antagen ett

15§

I paragrafen hur efterlevandepensionsunderlaget enligt 14 §anges
skall beräknas. Bestämmelsen i grunden nuvarande 12 kap.motsvarar
2§ första meningen lagen 1962:381 allmän försäkring och 6om
kap. §2 1 lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension. Un-om
derlaget såledesberäknas 60 % produkten för dödsfalls-detsom av av
året gällande prisbasbeloppet och medeltalet de pensionspoäng förav
tilläggspension häromse nedan har tillgodoräknats den avlidne.som
Om pensionspoäng har tillgodoräknat år vidför fler 15 skall be-än
räkning medeltalet, århänsyn enbart till de hög-15 för vilka detasav

poängtalen har tillgodoräknats. För pensionsunderlaget,sta att
gäller frånför reformerad pensionsrätt, skall beräknassättsamma som

första kronans inkomster, skall tillägg med pensionspoänggöras ett en
till den medelpoäng På såberäknats. kompensation försättsom ges
det första basbeloppets kompensationsnivåinkomster med samma

gäller för inkomsterna i övrigt. förutsättning beräk-En för attsom
ningen skall helt i enlighet med emellertid,vadgöras ärsagtssom nu

framgår 16 avlidne tjänat in förden har pensionspoängattsom av
år.minst 30

Pensionspoäng för årfödda eller tidigare1937ärpersoner som
beräknas enligt vad föreskrivs i 1998:675 infö-15 § lagensom om
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rande lagen inkomstgrundad ålderspension enligt 11 kap. 6 §av om
AFL i dess lydelse före den januari1 1999 och inte enligt reglerna i 4
kap. lagen inkomstgrundad ålderspension. Bestämmelserna i 11om
kap. 6 § AFL skall därvid tillämpas det i 15 § infö-sätt som anges
randelagen. Vidare skall vid beräkningen poängmedeltalet enligtav
första stycket bestämmelsen i 22 § lagen införande lagenom av om
inkomstgrundad ålderspension tillämpas. Bestämmelsen innebär en

pensionsberäkning för födda årgynnsammare 1927ärpersoner som
eller tidigare och under årvisst uppburit bl.a. sjukpenning enligtsom
AFL i 90 dagar.än Bestämmelsen tidigare intagen i 15 kap.mer var
2 § AFL behövdes inte sedan sjukpenning fl. ersättningar blevmen m
pensionsgrundande fr.o.m. år 1974. Bestämmelsen tillämpas dock
övergångsvis vissaför äldre personer.

Genom hänvisningen till 6 kap. 4 och 12 lagen inkomstgrun-om
dad ålderspension vilket basbelopp skall tillämpas vid be-anges som
räkningen efterlevandepensionsunderlaget i de situationer därav
dödsfallet inträffar efter årdet den avlidne fyllde år.65 sådantI fall är
det, vilket följer hänvisningen till 6 kap. 4§ lagen inkomst-av om
grundad ålderspension, inte prisbasbeloppet för dödsfallsåret som
skall läggas till grund för beräkningen denna skall ske grund-utan
val prisbasbeloppet det då den avlidne fyllde 65 år. För tid fr.o.mav
årsskiftet därefter skall det sålunda beräknade efterlevandepensions-
underlaget följsamhetsindexeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 14 §
lagen inkomstgrundad ålderspension. Följsamhetsindexering skallom
ske för första gången årsskiftetvid 2001/2002 och kommer således
inte kunna förske tid dessförinnan.att I de fall den avlidne fyllthar
65 år före år 2001 kommer således prisbasbeloppet årdet den avlidne
fyllde 65 år inte kunna läggas till grund för beräkningen.att I stället
skall vid beräkningen efterlevandepensionsunderlaget enligt dennaav
paragraf tillämpas prisbasbeloppet för år 2001. framgårDetta genom
hänvisningen till 6 kap. 12 § lagen inkomstgrundad ålderspension.om

Enligt bestämmelserna i 9 och 10 §§ skall efterlevandepensionsun-
derlaget för årfödda 1938 eller inte påverkaspersoner attsenare av
den avlidne gjort tidigt eller inkomstpension.ett Det-sent uttag av

skall, i dag,sätt gälla beträffande beräkningensamma samma som
efterlevandepensionsunderlaget för årfödda 1937av ärpersoner som

eller tidigare. Detta framgår någon hänvisning inte harattgenom
gjorts till bestämmelsen i 6 kap. 5 § lagen inkomstgrundad ålders-om
pension.

I detta sammanhang bör påpekas det i iäven punkt 10 över-att
gångsbestämmelsema till denna lag särskild bestämmelseges en om
hur tilläggspensionen enligt 15 § skall beräknas efter ärpersoner som
födda år 1937 åroch avlider 2001, dvs. årdet de fyller 64 år. Denna
situation ställer nämligen krav på regler antagandeinkomstberäk-om
ning med avseende på de inkomster den avlidne skulle antassom
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Övrigakunna ha århaft under 2001. i de ål-diskuteradepersoner nu
dersgruppema, den "äldre generationen, kommer ha 65 årfylltatt
före eller årfylla 65 årunder 2001 såledesoch blir inte aktuella för
antagandeinkomstberäkning.

16§

Paragrafens första stycke 12 kap. 2§ första sistastycketmotsvarar
meningen 6AFL och kap. 3 § lagen 1998:674 inkomstgrundadom
ålderspension och krav år30 med intjänade pensionspoängupptar
för tilläggspension för oreducerad tilläggspension skall beräknasatt
såsom i 15 förhållandetDet den avlidne inte årangetts haft 30att
med intjänade pensionspoäng för ATP såledesskall påverka även
underlaget för efterlevandepension. Om pensionspoäng tjänats in för
kortare tid år30 skall hänsynän vid beräkningen tilläggspensionav
enligt 15 § endast såtill del den itas paragrafen angivnastor av pro-
dukten förhållandet mellan det årantal förmot vilkasom svarar pen-
sionspoäng har tjänats in och talet 30. Detta innebär alltså ävenatt
den läggs tillpoäng den beräknade medelpoängen för kom-som att

för det första basbeloppets inkomster tillgodoräknas fulltpensera ut
enbart den avlidne haft år30 med intjänade ATP-poäng. Iom annat
fall reduceras denna till relevantpoäng antal 30-delar.

I andra stycket särskilda bestämmelser för den situationenges att
efterlevandepension skall beräknas enligt 15§ och den avlidne var
född år 1927 eller tidigare. Det alltså dåsituationer avlidna iavser

ålderskategorierdessa efterlämnar barn eller make eller därmed lik-
ställd betydligtär den avlidne dvs. årän inte2001som yngre som
har fyllt år65 och där till änkepensionrätt enligt 6 kap. denna lag
inte föreligger. 6 kap.I 14 § lagen inkomstgrundad ålderspensionom

det vid den beräkningatt den i första stycketanges motsvararsom
talet 30 skall bytas talet 20 för det fall den avlidne,ut under för-mot
utsättning han eller hon svensk medborgare,att född undervar var
något åren 1896-1914. Om den avlidne i stället född underav var
något åren 1915-1923 skall talet 20 ökas med för varje årheltav ett

förflutit from. år 1915 till utgången den avlidnes födelseår. Isom av
6 kap. 15 § lag särskilda bestämmelser församma ges personer som
inte svenskaär medborgare och födda år 1923är eller tidigare.som
Paragrafema delar 15 kap. 1 §motsvarar 15 kap. 1 a§ävensamtav
AFL. Hänvisningen till 6 kap. 16 § lagen inkomstgrundad ålder-om
spension, 15 kap. 2 § AFL, innebärmotsvarar avlidensom att en un-
der vissa förhållanden skall kunna tillgodoräknas pensionspoäng även
för årdet då han eller hon fyllde 65 år detta leder till pensionenattom
för den efterlevande därigenom blir högre.

I andra stycket vidare bestämmelserna i 19-21 §§ lagenattanges
1998:675 införande lagen inkomstgrundad ålderspensionom av om
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skall tillämpas vid den andelsberäkning skall enligt förstagörassom
stycket. I 19 § nämnda lag talet 30 vid beräkningen enligtattanges
första stycket skall ökas med för årvarje före år 1998 för vilketett
den avlidne till följd underlåten avgiftsbetalning inte tillgodoräk-av

pensionspoäng. Talet får30 därvid inte ökas till 50. 120 §nats änmer
införandelagen 19 § inte skall tillämpas för svenska medbor-attanges

årfödda 1914 eller tidigare.är Vidare skall bestämmelsen igare som
19 § tillämpas särskilt för svenska medborgare föddasättett ärsom

någotunder åren 1915-1923. Detta i 20§ andra stycket. Iav anges
21 § nämnda lag särskilda bestämmelser för tillämpningen 19 §ges av
såvitt årfödda 1923 eller tidigareär och för vilkaavser personer som
undantagande enligt 11 kap. 7 § iAFL dess lydelse före den januari1
1982 gällt.

Änkepension6 kap.

tillRätt tilläggspension form änkepensioni av

§1

1-3 §§ de förutsättningarnärmare måste uppfyllda föranger som vara
till tilläggspensionrätt i formatt änkepension skall föreligga. I 4-av

6 §§ finns motsvarande angivet de förutsättningarsätt krävssom
för änka skall berättigad till garantipension.att en vara

Bestämmelserna i första stycket i huvudsaköverensstämmer med
motsvarande bestämmelse i 14 kap. 3 § AFL i dess lydelse före den 1
januari 1990. Bestämmelsen innebär bl.a. förutsättning föratt atten

till tilläggspensionrätt i form änkepension skall föreligga denär attav
avlidne vid tidpunkten för dödsfallet berättigad till tilläggspensionvar
i form förtidspension enligt AFL eller skulle ha varit berättigad tillav
sådan förtidspension förutsättningarna härför varit för handen vidom
tidpunkten för dödsfallet. Också den avlidne vid tidpunkten förom
dödsfallet berättigad till inkomstgrundad ålderspension enligtvar
lagen 1998:674 inkomstgmndad ålderspension föreligger förrättom
dennes efterlevande änka till tilläggspension i form änkepension.av

I andra stycket intagetär krav den försäkrade måste haett att
tillgodoräknats pensionspoäng för minst år för till tilläggs-rätttre att
pension i form änkepension skall föreligga. Detta överensstämmerav
med vad gäller enligt nuvarande regler.som

Utöver nämnda krav måste emellertid de ytterligare för-ävenovan
utsättningar i 2 § uppfyllda för till tilläggspen-rättsom attanges vara
sion i form änkepension skall föreligga.av
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2 §

Paragrafen i sak med bestämmelsenöverensstämmer i 14 kap. 2§
AFL i dess lydelse före den januari1 1990 Övergångsbe-och med de

återfinnsstämmelser i punkterna 5 och 6 i övergångsbestämmel-som
till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381 allmänserna om om

försäkring. t
I paragrafen de förutsättningar uppställs för tilläggs-anges attsom

pension i form änkepension skall kunna beviljas efterlevandeav en
kvinna.

För änka huvudöver skall omfattas bestämmelsernaatt tageten av
änkepension enligt förevarande kapitel krävs änkan giftom att var

med den avlidne utgångenvid år 1989 hon vidsamt attmannen av
tidpunkten för dödsfallet alltjämt gift fråga.med iär mannen

Detta innebär beträffande änkor födda år 1944 eller tidigareärsom
inget krav äktenskapet skall ha under frånhela periodenatt varat

Ävenutgången år 1989 fram till tidpunkten för dödsfallet.av om ma-
karna däremellan har skilt sig kan förutsättningarna för till änke-rätt
pension enligt förevarande bestämmelse för handen makarnavara om
före dödsfallet åter ingått äktenskap med varandra. så-Avgörande är
ledes förhållandende rådde vid tvåde relevanta tidpunktema,som

utgångendvs. vid år 1989 och vid tidpunkten för dödsfallet.av
För kvinnor, dvs. för kvinnor födda år 1945 elleryngre senare,

förutsätts emellertid äktenskapet skall ha bestått fortlöpande frånatt
utgången 1989 till tidpunkten för dödsfallet för tillrättav att
tilläggspension i form änkepension skall föreligga. Om makarnaav
skilts årefter 1989 på ingått äktenskap beståttnyttmen senare som
fram till död, blir alltså änkan inte berättigad till änkepen-mannens
sion enligt förevarande bestämmelse. framgårDetta paragrafensav
andra stycke.

Utöver krav äktenskap gäller villkor för änkan skallattsom vara
berättigad till tilläggspension i form änkepension honäven attav upp-
fyllt något kravde uppställs i paragrafens första stycke eller1av som

dvs. hon vid tidpunkten för dödsfallet varit gift med denatt - -
avlidne åri minst fem ingåttsäktenskapet dåden dagsamt att senast
den avlidne fyllde 60 år eller den efterlevande kvinnan har bamatt

med den avlidne I det sistnämnda fallet detgemensamt ärmannen.
inte förutsättning barnet också pensionsberättigat efter denäratten

Ävenavlidne barn änkan tillrättmannen. vuxna gemensamma ger
tilläggspension i form änkepension enligt denna bestämmelse.av

Är änkan årfödd 1945 eller krävs dessutom de närmareattsenare
förutsättningar uppställs enligt första stycket 1 eller 2 skall hasom
varit uppfyllda redan vid utgången år framgår1989. Dettasenast av

paragrafens andra stycke och innebär med andra påord kravav ett att
äktenskapet utgångenredan vid år 1989 skall ha i minst femvaratav
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år och det ingåtts den dag då denatt avlidne fyllde år60senast eller
kvinnan då har barnatt med den avlidneett gemensamt mannen.

3§

Första stycket bestämmelsen i 14 kap. 2§ tredjemotsvarar stycket
iAFL dess lydelse före den januari1 1990. Innebörden bestäm-av

melsen tilläggspensionär i form änkepensionatt skall dras inav om
änkan efter dödsfallet ingår äktenskap. Om emellertid detta äk-nytt
tenskap upplöses innan det i fem, år skall änkepensionen börjavarat
utbetalas igen.

Däremot kvinnan alltjämtär berättigad till änkepension enligt den-
paragraf hon stadigvarande sammanbor någonmed honna om som

tidigare varit gift med eller har eller haft barn tillsammans med. Ett
sådant kvalificerat sammanboende, i andra fall påverkar rättensom
till efterlevandeförrnåner, inverkar således inte på änkans tillrätt
tilläggspension i form änkepension.av

Rätt till garantipension till änkepension

§4

I 4-6 §§ regleras de förutsättningarnärmare krävs för tillrättattsom
garantipension till änkepension skall föreligga.

Av bestämmelsen i § framgår4 garantipension till änkepensionatt
kan komma frågai endast för kvinnor födda år 1944 eller tidi-ärsom

För änkor föreligger ingen till garantipensiongare. rättyngre om
dödsfallet inträffar efter ikraftträdandet de reglerna.av nya

Dessutom fordras vissa ytterligare villkor uppfyllda.att Dessaär
överensstämmer med de grund Övergångsbestämmelser allt-av-
jämt gällande reglerna i 8 kap. 1 § AFL i dess lydelse före den janu-1
ari 1990. Ett villkor den efterlevandeär kvinnan vid tidpunktenatt för
dödsfallet gift med den avlidne eller därmed likställd, 5 §var se

hon då inte uppnått års65 ålder.samt att Den omständigheten än-att
kan kan ha gjort tidigt sin inkomstgrundade ålderspensionett uttag av
skall inte i detta påverkaavseende till frångarantipensionrätten än-
kepensioneringen. Detta har sin förklaring i garantipension tillatt
ålderspension, till skillnad från folkpension i form ålderspensionav
enligt nuvarande bestämmelser, inte kommer kunna utbetalas förr-att

den försäkrade fylltän 65 år denne tidigtgöroavsett ett uttagom av
sin inkomstgrundade ålderspension. Av detta skäl har det befunnits
påkallat ha kvar möjligheten för änkanatt någonuppbära formatt av
grundtrygghet motsvarande nuvarande folkpension och pensionstill-
skott från änkepensioneringen till dess ålders-grundskyddet inomatt
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pensioneringen Motsvarandeöver. skall gälla förtar 90 %-tillägget
kommentarense till 7 och 19 §§.

Vidare krävs enligt paragrafen kvinnan gift eller därmedatt var
likställd, 5 § med den 31 december 1989 och hon vidse mannen att
tidpunkten för dödsfallet alltjämt gift ellerär därmed likställd med

i fråga. Detta innebär, i kommentarenmannen till 2angettssom
inget krav äktenskapet skall ha underatt perioden mellanvarat
utgången år Även1989 och tidpunkten för dödsfallet. makarnaav om
däremellan har skilt sig kan förutsättningarna för till änkepensionrätt
enligt förevarande bestämmelse för handen makarna förevara om
dödsfallet åter ingått äktenskap med återupptagitvarandra eller ett
stadigvarande sammanboende. Det finns alltså inget krav på kvin-att

fortlöpande skall ha sammanbott med frånnan den 31 de-mannen
cember Även1989 fram till dödsfallstidpunkten. kvinna viden som
utgången år 1989 likställd medatt änka vidav var anse som men som
tidpunkten för dödsfallet ingått äktenskap med berätti-ärsamme man
gad till garantipension enligt förevarande paragraf. så-Avgörande är
ledes de förhållanden rådde vid de två relevanta tidpunkterna,som
dvs. vid utgången år 1989 och vid tidpunkten för dödsfallet. Där-av

har sådan kvinna inteemot till tilläggspensionrätt i form änke-en av
pension enligt § eftersom2 påkrav äktenskap utgångenvid år 1989av
gäller härför.

Är angivna förutsättningar för handenovan prövninggörs enligten
de bestämmelser finns intagna i första stycket 1 och Dessasom
förutsättningar alternativa,är varför endast dem behöveren av vara
för handen för till garantipension.rätt Den första innebär änkan vidatt
tidpunkten för dödsfallet skall ha den rättsliga vårdnaden och sta-om
digvarande sammanbo med barn år,under 16 vid makens dödsom
stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos änkan, det s.k. barn-
villkoret. Rätt till garantipension föreligger för änka, inteäven som
uppfyller detta bamvillkor har fyllt år36 vid dödsfallstid-men som
punkten och då varit gift med den avlidne i år.minst femsom mannen

I andra finnsstycket speciell bestämmelse avseende regleringenen
vilken tidpunkt skall avgörande förav till garanti-rättsom vara om

pension föreligger i de situationer där sådantillrätt pension inled-
ningsvis förelegat grund det s.k. bamvillkoret detta villkorav men
sedermera inte längre uppfyllt,är exempelvis grund barnetattav
uppnått års16 ålder. Om detta inträffar kan i stället till garanti-rätt
pension föreligga på den grunden änkan vid denna tidpunkt haratt
fyllt 36 år och äktenskapet då i minst år.fem Dessa förutsätt-varat
ningar skall i denna speciella situation frånräknas tidpunkten då rät-

till garantipension Äktenskapetten upphört enligt första stycket
då ha till denna tidpunktvarat även alltsåanses dödsfallet inträf-om

fat dessförinnan. Detta innebär med andra ord änkan vidatt, om
dödsfallet endast år30 gammal då hade vårdnadenvar ettmen om



652 örfattningskommentarerF SOU 1998: 120

barn 8 fyllda, hon årbarnet fyller 16 har fortsatt tillnär rättsom var
garantipension dåeftersom hon fyllt år36 och äktenskapet dessutom,

längden äktenskapet vid tidpunkten för dödsfallet, ioavsett varat
minst år.fem

Regeln i andra stycket betydelse för beräkningenär ävenav av
påstorleken %-tillägg90 och garantipension 9 och 15 §§.se

5§

Denna paragraf med bestämmelsen i 8 kap. 2 § iöverensstämmer AFL
dess lydelse före den 1 januari 1990.

Paragrafen innehåller den s.k. likställighetsregeln tillför rätt ga-
Ävenrantipension till änkepension. kvinna vissaunder närma-en som

förutsättningar sammanbor med gift med den-utanre atten man vara
såledeskan bli berättigad till garantipension. förutsättningEn här-ne

för ogift kvinnaär stadigvarande sammanbor ogiftmedatt en en man
vid dennes död och hon tidigare varit gift med eller har eller haratt
haft barn tillsammans med En motsvarande likställighetsre-mannen.
gel finns i nuvarande 8 kap. AFL för till bl.a. folkpension i formrätt

omställningspension. Denna likställighetsregel någotemellertidärav
utvidgad i förhållande till regeln i förevarande påparagraf, nämligen
så kvinnorsätt vid bortgångäven barn medatt väntarsom mannens
denne berättigad till omställningspension.är

Den i paragrafen intagna likställighetsregeln skall inte tillämpas
90 %-tillägget. framgårSom kommentaren till § krävs för till7 rättav
detta tillägg, förutsättningarna för till tilläggspensionutöver rättatt
enligt 1 och 2 uppfyllda, förutsättningarnaär för tilläven rättatt
garantipension enligt 4§ föreligger. Däremot krävs det, liksom för
tilläggspensionen i övrigt, den efterlevande giftkvinnan varit medatt
den avlidne för hon skall berättigad till %-tillägg.90att vara

I andra sådantstycket sammanboende i förstaattanges som avses
stycket likställs med tid varunder äktenskap bestått tillämpningenvid

4 § första stycketav

6§

Paragrafen med bestämmelsenöverensstämmer i 8 kap. 3§ AFL i
dess lydelse före den januari1 1990.

förstaI stycket regleras det fall två makar åtskildalever vid tid-att
punkten för dödsfallet och den efterlevande kvinnan efter det att
sammanlevnaden med upphörde stadigvarande sammanbottmannen
med med vilken hon varit gift eller har eller har haften annan man
bam. Någon till garantipension föreliggerrätt inte i dessa fall. Där-

det till skillnadär från vad gälleremot beträffande tillrättensom-
omställningspension inget hindrar efterlevande imakaattsom en-
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intefår garantipension honhändelse makens dödsfall även omav
förut-med vid för dödsfallet undersammanbodde maken tidpunkten

efter separationen inte sammanbott medsättning honatt annan manen
sammanbott medeller visserligen sammanbor eller har annan manen

uppfyllda.enligt första stycket inteövriga förutsättningar ärmen
garantipension föreliggerandra stycket regleras fall där tillI rätt

in-upphör. kanvid tidpunkten för dödsfallet denna sedan Dettamen
efter dödsfalletträffa, förutom i de fall där den efterlevande kvinnan

ingår medäktenskap, hon därefter stadigvarande sammanboräven om
haftmed vilken hon gift eller har eller harhar varitannanen man

återuppstådessa fall emellertid till garantipensionbam. I kan rätt om
beståttäktenskapet sammanboendet enligt upphör innan deteller ovan

åri fem förutsättningarna tidpunkt alltjämtenligt 4 § vid denna ärom
för handen.

Beräkning tilläggspension form till kvinnoränkepensioni somav av
har fyllt 65 årinte

7§

7-10 §§ innehåller formbestämmelser tilläggspension ihur avom
kvinnor år Medänkepension till inte fyllt 65 skall beräknas.ännusom

bådetilläggspension avlidnesden del beräknas denavses som
visst från och denberäknade egenpension tilläggspensioneringensätt
del in-kompensation för det första basbeloppetsutgörasom anses

%-tillägget.komster 90
innehåller tilläggspension§7 bestämmelser hur beräkningenom av

åri form änkepension född 1944skall för änkagöras ärav en som
år65eller tidigare och inte 65 år. änkan fyllthar fyllt Harännusom

ålderspensioneller dessförinnan börjat inkomstgrundaduppbära
beräk-finns särskilda bestämmelser i beträffandevissa hänseenden

tilläggspension bestämmelserning i form änkepension. Dessaav av
återfinns fyllt§§. framgår hari 19-22 dessa bl.a. änkaAv att somen

år65 ålderspensioneller dessförinnan börjat uppbära inkomstgrundad
enligtendast skall till tilläggspension i form änkepensionha rätt av

Något inte7 § första stycket 90 %-tillägg i dessa situationerskall
längre vissa fall tilläggspensionenI skall den kvarvarandeävenutges.
i form ålderspension.änkepension samordnas med änkans För enav

tillredogörelse för dessa regler hänvisas till kommentarernanärmare
nämnda paragrafer.

påInkomstgrundad denänkepension skall i huvudsak basera sig
avlidne faktiska från tilläggs-eller beräknade egenpensionmannens
pensioneringen nuvarande be-motsvarande sker enligtsätt som

i formstämmelser. Underlaget för beräkning tilläggspension avav
änkepension grund-skall detsamma i dag, dvs. beräknasvara som
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val den avlidnes pensionspoäng inom tilläggspensioneringen.av Upp-
bar den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet förtids- ålderspen-eller
sion det iär princip denna pension skall ligga till grund för be-som
räkningen änkepensionen. Om den avlidne då hade fylltav 65 år är
det beräknad ålderspension till utgångspunkten förtas beräk-som
ningen änkepensionen. Var den avlidneav och förelåg inte rättyngre
till förtidspension vid tidpunkten för dödsfallet skall änkepensionen
beräknas på den förtidspension den avlidne skulle ha varit berät-som
tigad till sådantillrätt pension hade inträtt vidom tidpunkten för
dödsfallet. Vid denna beräkning skall i huvudsak nuvarande regler för
beräkning förtidspension alltjämt tillämpas. Detta framgårav genom

hänvisning till 13 kap. 2 § förstaen stycket första meningen och andra
stycket 3 § AFL. Sålundasamt skall den avlidne bli tillgodoräknad
antagandepoäng för tiden fr.o.m. året för dödsfallet det år hant.o.m.
skulle ha fyllt år64 pensionspoäng har tillgodoräknats denom avlidne
för minst två de fyra år föregåttnärmast årdet dåav dödsfalletsom
inträffat. Däremot skall sådan antagandepoängberälming inte ske en-
dast grundval den avlidne haratt sjukpenninggrundandeav in-en
komst uppgående till lägst basbelopp. Detta framgårett hänvis-attav
ning inte till 13görs kap. 2 § första stycket andra meningen. Skälen
för denna lösning har i avsnitt 11.7.angetts

Uppbar den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet inkomstgrundad
ålderspension eller hade han fyllt 65 år inteännu börjat uppbäramen
sådan pension skall änkepensionen beräknas med utgångspunkt från
den avlidnes pensionspoäng för tilläggspension. Denna beräkning
skall utifrån förutsättningengöras den avlidnes ålderspensionatt: helt
och hållet beräknad enligt nuvarande bestämmelservar för tilläggs-
pension i form ålderspension. Detta framgår hänvisningenav tillav
bl.a. 6 kap. 2 § lagen1 1998:674 inkomstgrundad ålderspension.om
Hänsyn skall härvid inte till tidiga eller ålderspensionsuttag.tas sena
Detta framgår någon hänvisning iatt paragrafen integenom till 6görs
kap. 5 § nämnda lag. Har den avlidne börjat inkomstgrundadta ut
ålderspension före 65 års ålder och avlider han före det han fylleratt
65 år skall tilläggspensionen i form änkepension beräknas påav ett
underlag motsvarande minskningutan i 6 kap. 5 § förstasom anges
stycket lagen inkomstgrundad ålderspension. Någon ökningom av
underlaget skall inte heller pågöras isätt nämnda paragrafsanges
andra stycke i de fall den avlidne inte börjat inkomstgrundadta ut
ålderspension vid 65 års ålder. Den avlidnes tilläggspension i form av
ålderspension skall alltså alltid beräknas den tagits från 65-utsom om
årsmånaden. Genom hänvisningen till 6 kap. 4 och 12 §§ lagen om
inkomstgrundad ålderspension vilket basbelopp skall till-anges som
lämpas vid beräkningen tilläggspension i form änkepensionav av
enligt 7 § första stycket 1 i de situationer där dödsfallet inträffar efter

årdet den avlidne fyllde 65 år. sådantI fall det, vilket följerär av
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hänvisningen till 6 kap. ålderspension,4 § lagen inkomstgrundadom
inte prisbasbeloppet för dödsfallsåret skall till förläggas grundsom
beräkningen pådenna skall ske prisbasbeloppetgrundval detutan av
år då år.den avlidne fyllde 65 årsskiftetFör tid fr.o.m. därefter skall

sålundadet beräknade tilläggspensionsunderlaget följsamhetsindexe-
enligt bestämmelserna i 5 kap. l4§ lagen inkomstgrundadras om

ålderspension. Följsamhetsindexering skall första gångenske för vid
årsskiftet 2001/2002 och kommer således inte för tidkunna skeatt
dessförinnan. de fall årI den avlidne har fyllt 65 före 2001 kommer
således prisbasbeloppet årdet den åravlidne fyllde 65 inte kunnaatt
läggas till förgrund beräkningen. I stället vid beräkningenskall av
tilläggspensionsen enligt § första7 stycket 1 tillämpas prisbasbelop-

för år 2001. framgårDetta hänvisningen 6till kap. 12 §pet genom
lagen ålderspension.inkomstgrundadom

På motsvarande sker i dag skall tilläggspension i formsätt som av
änkepension SO-delsberäknas med hänsyn årtill den avlidnes antal
med tillgodoräknade pensionspoäng. framgårDetta hänvis-genom en
ning till 6 kap. 3§ lagen inkomstgrundad ålderspension såvittom

ålderspensiongäller och bestämmelserna i 13 kap. 2 § AFL detnärav
gäller förtidspension. Hänvisningen i paragrafen till 6 kap. 14-16 §§
lagen inkomstgrundad ålderspension innebär 30-delsberäkningattom

tilläggspensionen inte skall i de fall den avlidne född föregöras ärav
år 1924. I skall vidstället beräkningen de i 6 kap. 14 och 15 §§ nämn-
da lag angivna beräkningsgrundema tillämpas för dessa Depersoner.
sistnämnda paragrafema i huvudsak delar 15 kap. 1 §motsvarar av

15 §kap. l AFL. Hänvisningenäven till 6 kap. 16 lagen§samt a om
inkomstgrundad ålderspension, 15 kap. § inne-2 AFL,motsvararsom
bär under förhållandenavliden vissa skall kunna tillgodoräknasatt en
pensionspoäng för dådet han fyllt eller fyllt 65 åräven skulle ha

detta leder till pensionen för den efterlevande därigenom blirattom
Bestämmelserna i 19-22större. lagen 1998:675 införandeom av

lagen inkomstgrundad ålderspension skall tillämpas vid denom an-
delsberäkning skall enligt första stycket I 19 § nämndagörassom
lag talet 30 vid beräkningen årskall ökas med för varjeatt ettanges

årföre 1998 vilketför den underlåtenavlidne till följd avgiftsbe-av
talning inte tillgodoräknats pensionspoäng. fårTalet 30 därvid inte
ökas till 50. I 20§ införandelagen l9§ inte skallän attmer anges
tillämpas för svenska årmedborgare födda tidigare.1914 ellerärsom
Vidare skall bestämmelsen i pål9§ tillämpas särskilt försättett
svenska medborgare någotfödda under åren 1915-1923.ärsom av
Detta i 20 § andra stycket. I 21 § nämnda lag särskilda be-anges ges
stämmelser för tillämpningen såvittl9§ ärav avser personer som
födda år 1923 eller tidigare och för vilka enligt kap.undantagande 11
7 § iAFL dess lydelse före innehållerden januaril 1982 gällt. 22 §
bestämmelser för födda år 1927 eller tidigare. För dessa skallpersoner
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vid beräkning tilläggspension enligt 6 kap. 2 § lagen inkomst-av om
ålderspensiongrundad bestämmelserna i 15 kap. 2 § iAFL dess lydel-

före den 1 januari 1974 tillämpas motsvarande för tidse föresätt
nämnda datum.

Änkepension skall, liksom enligt nuvarande bestämmelser, utges
med 40 % eller, det efter den avlidne finns pensionsberättigat barnom

för månad har till barnpensionrätt enligtsom 2 kap.,samma 35 % av
det angivna underlaget.ovan

Utöver detta skall tilläggspension i form änkepension medutgesav
90 % det för året gällande prisbasbeloppet. Dettaav lämnaattavser
kompensation för det första basbeloppets inkomster, dvs. den del som
i nuvarande folkpensionen.system förutsättningmotsvaras En förav

detta tillägg skall kunnaatt denär avlidne varit försäkradutges föratt
tilläggspension och tillgodoräknats pensionspoäng för minst år,tre

han har haftt.ex. inkomsteratt överstigandegenom basbeloppett
under minst och dessutom har tillgodoräknatsett antagandepoäng
för åtminstone två år 1 §. Därutöver uppställs i andra stycket som
krav för till 90 %-tilläggrätt den efterlevande kvinnan, för-att utöver
utsättningarna i 2 uppfylleräven villkoren i 4 dvs. hon vidatt
utgången år 1989 vid tidpunktenäven församt dödsfallet giftav var
med den avlidne hon vid sistnämndaävensamt att tidpunkt antingen

vårdnadenhar och stadigvarande sammanbor med barn under 16om
år, vid makens död stadigvarande vistades i makamassom hem eller
hos änkan, eller har fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst

årfem se i övrigt kommentarerna till Någon4 §. motsvarighet till
den likställighetsregel finns i 5 § och i vissa fall likställersom som
sammanboende med gifta i fråga till garantipensionrätt finns inteom
för 90 %-tillägget. I dessa fall skall alltid krävas äktenskap enligt be-
stämmelsen i 2

Att 90 %-tillägget skall såväl 15-dels- 30-delsberäknas framgårsom
9 och 10 §§. Om den avlidne född årav 1927 eller tidiga-mannen var
skall i vissa fall andra regler 30-årsregelnän tillämpas vidre beräk-

ning änkepensionen. Detta framgår 10§ i vilken hänvisningav av
till 6 kap.görs 14-16 §§ lagen inkomstgrundad ålderspension ochom

19-21 §§ införandelagen.
I tredje stycket regleras beräkningen tilläggspension i formav av

änkepension för änka född årär 1944 eller tidigare ochen som som
gift med född år 1954 ellervar dvs. ien man som var senare, som

ålderspensionshänseende tillhör den s.k. "yngre generationen. Till
skillnad från äldre kommermän dessa årefter 2000 intepersoner
längre få ATP-poäng registreradeatt för sig. Denna generation faller
helt under det refonnerade ålderspensionssystemet och kommer såle-
des i framtiden få ålderspensionsinatt beräknad helt hålletoch
grundval det livsinkomstbaserade underlag skall gälla för dettaav som

För inte åstadkommasystem. regleratt för ochsom en samma pen-
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denberoendesionsförmån beräkningsunderlag närleder till olika av
reglersituationspeciellaför dennafödd finnsavlidne varmannen

för be-underlagfå likvärdigt ATP-baseratframsyftar till att ettsom
inne-reglerform änkepension. Dessatilläggspension iräkning avav
derasuppgifterskallkategoridet för dennabär mänatt omsparas

den händelse2000. Förden 31 decemberATP-poäng t.0.m. mannen
och form änke-tilläggspension itillavlida efterlämnaskulle rätt av

framATP-uppgifter räknashjälp dessapension skall med ett un-av
underförtidspensionnuvarande regler förenligt i principderlag anta-
erhållit helingången år 2001avlidne vidgande denatt avmannen

tid-vid dennaandra ordförtidspension eller med om mannensom
år intjäna-2000avlidit. Detta innebärpunkt hade att t.0.m.mannens

medfall läggspensionspoäng i förekommandede antagnasamman
ellerår då fylltårsådana tiden efter 2000 detförpoäng t.0.m. mannen

år uppfylltår, ingången 2001vidfyllt 64skulle ha avom mannen
§ förstai 13 kap. 2för antagandepoängberäkningförutsättningar

då tillgodoräknatsdvs. harstycket första meningen AFL, han pen-om
åren. Beräkningentvå föregåendefyraför minst desionspoäng avav

i 13 kap.bestämmelsernaskall därvid enligtantagandepoängen göras
antagandepoängberäk-någonskall2§ andra AFL. Däremotstycket

åringångenvidavlidnening inte endast grundval denske att avav
uppgående till lägstsjukpenninggrundande inkomst2001 haft etten

antagandepoängberäkning enligtförutsättningen förbasbelopp. Om
år intjänade2000skall endastinte uppfylld,är t.0.m.mannensovan

13änkepension segrund för beräkningenpensionspoäng ligga till av
kap. 3 § AFL.

inkomstförhållanden år i dettaefter 2000 kommerMannens avse-
eller heltsjunkitbetydelse. Har inkomsterende saknaatt mannens

isåledes påverka änkepensionenbortfallit detta intekommer att ne-
ledaförhållandet kommergativ riktning. heller detInte attmotsatta
skallänkepensionenpånågon förändring underlag vilkettill detav

beräkningemellertid beaktasberäknas. detta sammanhang börI att en
i endasttillämpasbeskrivna modellen kommerenligt den ettattovan

år ellerfödd 1954begränsat antal nämligen därmycket fall, manen
döds-förvid tidpunktendecember ochden 31 1989 ävenvarsenare

Är kvinnanår tidigare.ellerfallet gift med kvinna född 1944är en
1989-årsregeln§ s.k.född reglerna i 8 och den över.tarsenare

8§

beräkninginnehållerparagraf bestämmelserFörevarande avom
årföddaform änkepension till kvinnortilläggspension i ärsomav

år.65 Para-fyllersåvitt tid före det kvinnan1945 eller senare avser
6 ii punktfinns intagengrafen i sak den bestämmelsemotsvarar som
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övergångsbestämmelsema till lagen 1988:881 ändring i lagenom
1962:381 allmän försäkring.om

Den tilläggspension i form änkepension änkan kan beviljasav som
med stöd förevarande bestämmelse beräknasav under antagande att

avlidit vid utgången år 1989mannen och på grundval den ål-av av
derspensionsrätt han fram till dess tjänat inom tilläggspensione-
ringen. Någon antagandepoängberäkning såledesskall inte ske i dessa
fall. Detta framgår hänvisning gjortsatt endast tillgenom 13 kap. 3 §
AFL. Mannens egenpension beräknas i stället grundval de föreav
år 1990 faktiskt intjänade pensionspoängen. Sådan beräkning igörs
princip i de fall dåäven vid utgången år 1989 uppbärmannen för-av
tidspension med antagandepoängberälming. sådanaI fall hänsyntas
till år med antagandepoäng fram år 1989 intet.0.m. för tidenmen
därefter.

Hade den avlidne före år 1990 gjort förtidamannen ellerett upp-
skjutet sin ålderspension,uttag dvs. hade hanav börjat uppbära ål-
derspension före eller först efter 65 års ålder skall dessa förhållanden
inte påverka underlaget vilket änkepensionen skall beräknas. Detta
framgår hänvisning till 12 kap. 2 § förstagenom ochen andra stycke-

AFL i dessa lagrums lydelse vid utgångenna år 1989.av
Beträffande den del tilläggspensionen i form änkepensionav av

lämna kompensationsom att föravser det första basbeloppets in-
komster uppställs i andra stycket, på isätt 7 krav påsamma ettsom

de villkorutöveratt, i 1 och 2 §§, förutsättningarnaangettssom i 4 §
uppfyllda.är Till skillnad från vad gäller änkor födda årärsom som

1944 eller tidigare förutsätts för änka född årär 1945 elleren som
änkan gift medatt densenare avlidne vid utgångenvar årmannen av

1989 och fortlöpande varit detta fram till dödsfallstidpunkten. Dess-
skall de ytterligareutom krav uppställs i 4§ ha varit uppfylldasom
vid utgången årsenast 1989.av

Den likställighetsregel i 5 § gäller för tillrätt garantipensionsom
till änkepension tillämpas inte 90 %-tillägget. I dessa fall skall
alltid krävas äktenskap enligt bestämmelsen i 2 Av 9 § framgår att
detta 90 %-tillägg i vissa fall skall 15-delsberäknas.

Såväl ATP-delen 90 %-tillägget beräknas i dettasom hänseende
med tillämpning 30-årsregeln 10 §. Vid denna beräkningav docktas
hänsyn endast till de år med pensionspoäng och storleken dessaav

förvärvat årsom 1989.mannen t.0.m.

9§

Förevarande paragraf innehåller bestämmelser IS-delsberäkningom
90 %-tillägget. Denna beräkningav innebär detta tillägg, i de fallatt

till sådanrätt pension grundar sig kvinnan vid tidpunktenatt för
dödsfallet fyllt år36 och då varit gift med den avlidne i minstmannen
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antal 15-delar. Harår, visstfem i vissa fall skall endast i ettutges
90 %-år vid dödsfallet skallänkan fyllt 36 däremot inte 50men

årantalet denår varmedtillägget reduceras med 1/15 för varje som
Någonunderstiger 50.tidpunktpensionsberättigade fyllt vid angivna

inte skereducering %-tillägget skall däremotmotsvarande 90 un-av
följd hon hartillägg tillder den tid änkan uppbär detta attavsom

år,16undervårdnaden stadigvarande sammanbor med barnochom
dessamakarnas hem. Ivid död stadigvarande vistades imakenssom

således vid döds-ingen roll gammal kvinnanfall spelar det hur var
fallstidpunkten.

följd s.k. barn-Har 90 %-tillägget inledningsvis till detutgetts av
övergår uppbäravillkoret i stycket sedan änkan till4 § första 1 och att

skall 15-tillägg i § första stycketdetta grund bestämmelsen 4av
tillförevarande paragraf med hänsyndelsberäkningen enligt göras

dåålder vid tidpunktenkvinnans och äktenskapets längd rättenäven
övergår på bestämmelsen i 4§till 90 %-tillägget till siggrundaatt

änkaförsta stycket Detta kan med andra ord innebära att somen
ändå få tilläggår fyllda vid dödsfallet oreduceratendast 36 kanvar

vid tid-i honenligt bestämmelserna denna paragraf, nämligen om
vårdnadenpunkten för dödsfallet hade stadigvarandeoch sam-om

stadigvarandemanbodde nyfött vid dödmed barn makensett som
år ivistades i väl detta 16 har änkanmakarnas hem. När barn fyller

åldersin uppnått krävs för %-tillägg skallden oavkortat 90tur attsom
utges.

årminskas femtondel varmedTillägget skall med för varjeen an-
år vidpensionsberättigade fyllt död ellertalet den vid mannenssom

tidpunkt i § andra stycket understiger 50.den 4avsessom
med ålder skallDenna IS-delsberäkning hänsyn till änkans göras

före avkortning till följd den avlidne inte kan tillgo-det görsatt attav
årdoräknas 30 intjänade enligt 10med ATP-poäng

10§

innehållerParagrafen 30-årsregel %-tillägget, dvs. denför 90ävenen
del tilläggspensionen kom-i form änkepension motsvararav somav
pensation för nuvarandeförsta basbeloppets inkomster, motsvarande

Ävenfolkpensionsdel. änkepen-tillägg till den ATP-grundadedetta
år intjäna-sionen skall 30-delsberäknas utifrån med faktisktdet antal

i år tilläggspensionde och förekommande fall med förpoängantagna
kunnat På motsvarandetillgodoräknas den avlidne sättsom mannen.
gäller för i formden ATP-poängbaserade tilläggspensionensom av

år 1945änkepension skall, kvinnan föddi de fall den efterlevande är
åreller endast faktiskt beaktas seintjänade 1989poäng t.o.m.senare,

i övrigt kommentaren till 8 §.



660 Författningskommentarer SOU 1998: 120

Genom 90 %-tillägget således gjortsatt till del tilläggspen-en av
sionen blir konsekvensen detta tillägg, påatt tilläggs-sättsamma som
pension i form änkepension enligt nuvarande regler till skill-av men
nad från vad gäller generellt beträffande folkpension i fonnsom av
änkepension, kommer kunna frittatt i vilket landexporteras oavsett
änkan bosatt.är Detta gäller dock enbart nybeviljandefall. För änkor

vid ikraftträdandet redan har till änkepensionsom rätt har i över-
gångsbestämmelsema punkt 20 upptagits andra regler.

Genom hänvisningen i andra stycket till 6 kap. 14 och 15 §§ lagen
1998:674 inkomstgrundad ålderspension skall 30-delsberäkningom
enligt första stycket 90 %-tillägget inte i de fall dågöras den avlid-av

född årföreär 1924. I stället skall vid beräkningenne de 6i kap. 14
och 15 nämnda lag angivna beräkningsgrundema tillämpas för
dessa De sistnämnda paragrafema ipersoner. huvudsakmotsvarar
delar 15 kap. 1 § 15 kap.även 1 § AFL.samt Hänvisningenav till 6a
kap. 16 § lagen inkomstgrundad ålderspension,om 15motsvararsom
kap. 2 § AFL, innebär avliden under vissa förhållandenatt skallen
kunna tillgodoräknas pensionspoäng för årdet dåäven han fyllt eller
skulle ha fyllt år65 detta leder till pensionen för den efterle-om att
vande därigenom blir Istörre. andra stycket vidare bestäm-attanges
melserna i 19-21 lagen 1998:675 införande lagen in-om av om
komstgrundad ålderspension skall tillämpas vid den andelsberäkning

skall enligt förstagöras stycket. I 19 §som nämnda lag taletattanges
30 vid beräkningen enligt första stycket skall ökas med för årvarjeett
före år 1998 för vilket den avlidne till följd underlåten avgiftsbe-av
talning inte tillgodoräknats pensionspoäng. Talet får30 därvid inte
ökas till 50. I 20§än införandelagen 19§ intemer skallattanges
tillämpas för svenska medborgare födda år 1914är eller tidigare.som
Vidare skall bestämmelsen i 19§ tillämpas särskilt försättett
svenska medborgare födda någotär under åren 1915-1923.som av
Detta i 20 § andra stycket. I 21 § nämnda laganges särskilda be-ges
stämmelser för tillämpningen såvitt19§av äravser personer som
födda år 1923 eller tidigare och för vilka undantagande enligt 11 kap.
7 § AFL i dess lydelse före den januari1 1982 gällt.

I tredje stycket avkortning enligt dennaatt paragraf skallanges ske
efter sådan 15-delsberäkning i 9som avses

Beräkning garantipension,av m. m.

11§

I paragrafens första stycke utgångspunkten för beräkningattanges av
garantipension den inkomstrelateradeär tilläggspension i form av
änkepension tillkommer änkan, dvs. den egentliga tilläggspen-som
sionen plus 90 %-tillägget beräknade enligt 9 och 10 §§. Om ga-
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således bero-beloppså vilketfall till äroch iskallrantipension utges
formitilläggspensionefterlevandesdenstorlekenbl.a. avende avav

efterlevandepen-utländsklikställspensionsådanMedänkepension.
utfyllnadskaraktär.intesion är avsom

garanti-tillberättigadänkanfall där ärreglerar deAndra stycket
i formtilläggspensiontillintedäremotänkepensiontillpension men

avlidnemed dengiftintehoneftersomänkepension mannenvarav
kommen-iberörtsharsituationår ävenutgången 1989. Dennavid av
förutsätt-uppfylltfallnämndaiänkan5 Harkap.till 1taren nyss
emeller-honefterlevandepension kanreformeradtillförningarna rätt

i formsådan pensioninkomstgrundadtillberättigadtid om-avvara
skallsådant fallIefterlevandepension.särskildellerställningspension

§§14-16enligt görasänkepensiontillgarantipensionberäkningen av
änkanefterlevandepensioninkomstgrundadedentillmed hänsyn som

omställningspension,Eftersomfrån reformeradeuppbär det systemet.
tillledadettakantidsbegränsadänkepension, attfråntill skillnad är

efter detoreducerad rättenänkepensiontill attgarantipension utges
nuvarandeinträffa ikanupphört. Detsammaomställningspensiontill

pensionstillskot-folkpensionendel utgörsmed den avsystem somav
tet.

denfall därdeberälmingsregel försärskildtredje stycketI anges en
ålderspen-inkomstgrundadbörjat uppbärakvinnan harefterlevande

bestämmelserframgårår. de65 Somfylltinnan honsion reg-somav
dettapåverkar inteänkepensiontillgarantipensiontilllerar rätten

tidigtmotsvarandegarantipension uttagsätttill ettänkans rätt som
änkansförtarbestämmelser rättnuvarandeålderspension enligt attav

änkepension. Detsam-folkpension i formuppbärafortsättningsvis av
har,§§. Detta7§ och 19-22%-tillägget se90gäller för somma

garantipen-tillinte harförklaring i änka rättsin attangetts enovan,
honårfyllt 65honförränfrån ålderspensioneringension oavsett om

ålderspension.inkomstgrundadbörjat uppbäradessförinnan
till änkepen-garantipensionenbeaktassammanhang bördettaI att

föremål inkomst-för%-tillägget kommerliksom 90sionen att vara
därvid bl.a.räknasinkomstSominkomster.änkansprövning mot egna

inkomstgrun-änkansförtidaålderspension, varföränkans uttagett av
här-hänsynMeddelar.minska dessaålderspension kommerdade att

ålderspension kommersådant tidigttill kan det uttagatt ettantas av
uppbärdessutomänkorförekommande hossparsamtatt somvara
sådantbegränsaromständighetYtterligareänkepension. ettsomen

år 1930föddaänkorbeträffandesamordningdendubbeluttag är som
ålderspensioninkomstgrundadeänkansskall ske mellaneller senare

änkepensiontilläggspension i formdenvisst ochberäknad sätt av
itilläggspensionenfallEndast i de§§.19-22till henneutgessom

ålderspen-inkomstgrundadeöverstiger änkansänkepensionform av
dåutbetalasförmånen fortsättaförstnämndasion skall den att men



662 F örfattningskommentarer SOU 1998: 120

endast till den del denna överstiger ålderspensionen garantiregeln
modifierar emellertid detta något, kommentaren till 20 §. Förse att
inte den nämnda samordningen skall ledanu till änkan kompense-att

för den del änkepensionen frånras tilläggspensioneringenav harsom
samordnats bort enligt bestämmelserna i 19-22 §§ förhöjdgenom en
garantipension enligt 14 skall vid beräkningen garantipensionensav
storlek hänsyn till tilläggspensiontas i form änkepension före detav

samordningenatt med hennes inkomstgrundade ålderspensionegen
sker enligt 20

12§

På motsvarande sätt för garantipension tillsom omställningspension
och särskild efterlevandepension skall garantipension till änkepension

beroende den försäkringstidvara kan tillgodoräknasav densom av-lidne till och åretmed före dödsfallet. Som försäkringstid för garanti-
pension skall i huvudsak räknas tid försäkringstidutgörsamma som
för garantipension i det reformerade ålderspensionssystemet. De
skillnader föreligger i förhållande tillsom de regler gäller försom
garantipension till ålderspension framgår paragrafens andra ochav
tredje stycke. För närmare beskrivning innehålleten i paragrafenav
hänvisas till kommentaren till 3 kap. 8 § till avsnitt 11.11.samt

13§

I paragrafen under vilken tid denanges avlidne kan tillgodoräk-som
försäkringstid förnas garantipension. Om dödsfallet inträffar under

den avlidnes förvärvsaktiva ålder, dvs. före det år då han skulle ha
fyllt 65 år, får tidäven efter dödsfallet det år dent.o.m. avlidne skulle
ha fyllt 64 år under vissa förutsättningar tillgodoräknas honom som
försäkringstid. Denna tid benämns framtida försäkringstid. I andra och
tredje styckena intas regler hur sådan framtida försäkringstidom skall
beräknas. Bestämmelsen utformadär på sätt nuvarandesamma som
regler framtida bosättningstid förom beräkning folkpension i formav

förtidspension 5 kap. 9 §av AFL. Samma bestämmelse skall gälla
för beräkning försäkringstid för garantipensionav till ornställ-
ningspension och särskild efterlevandepension, 3 kap. 9 Det kanse
hänvisas till kommentaren till den paragrafen.

14§

Paragrafen innehåller bestämmelser hur garantipension till änke-om
pension skall beräknas. Garantipensionen till skillnadär, från nuva-
rande folkpension i fonn änkepension, inte någonav grundpension

med iutgessom stort samma-beloppsett till alla pensionsberättigade
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täckasyftepension har tillskall ettattutan somses som ensnarare
täcktfår behovdem inte dettamått grundtrygghet förvisst somav

efterlevande tillinkomstrelaterad änkepension. För män somgenom
allsänkepensioninkomstrelateradnågot underlag tillinte tjänat in en

pensionen,på den endagarantipensionen dettaemellertid sättutgör
lågt pensionsunderlagefterlevande till harmedan fördet män ettsom

basni-den fastställdautfyllnad tillgarantipensionutges uppsom en
van.

till denutfyllnadsåledes konstrueradGarantipensionen är som en
år räknatbasnivå föränkepensionen tillinkomstrelaterad upp en som
år dågånger gäller för detdet prisbasbelopp2,04motsvarar ga-som

såledespå garantipensionen skallutbetalas. Storlekenrantipensionen
Även utländskform änkepension.tilläggspension ireduceras av av

utfyllnadskaraktär skallinteefterlevandepension till änkan ärsom av
utgående garantipensionen §.reducera den se 11

inte harförsta vad skall gälla för änkaI stycket somanges som en
någon för vilken dennatill inkomstrelaterad änkepension alls ellerrätt

gånger sådant denprisbasbeloppet. fall kommerunderstiger 1,49 I
består garantipension ochtotala änkepensionen, dennaoavsett avom

hålletänkepension antingeninkomstrelaterad eller helt och garan-av
gånger2,04tipension eller inkomstrelaterad änkepension, att vara

förfall kronaprisbasbeloppet. Garantipensionen avräknas i dessa
prisbasbelopp.till 1,49inkomstrelaterad änkepensionkrona mot upp

framgår i 16 gäller detta enbartbestämmelserna 15 och §§Som av
oavkortadför tillförutsättning änkan uppfyllt villkorenunder rättatt

den15 §pension enligt den s.k. IS-delsberäkningen även attsamt
år garantipen-försäkringstid föravlidne kunnat tillgodoräknas 40 med

16 §.sion
denparagrafens skall gällaandra stycke regleras vadI omsom

överstigeränkepensionefterlevande till inkomstrelateradhar rätt som
skallBasnivån prisbasbelopp2,041,49 gånger prisbasbeloppet. om

tillstycket 1,49då, minskning gjorts enligt förstadenutöver uppsom
inkomstgrundadegånger denprisbasbeloppet, minskas med 30 % av

ocksåprisbasbelopp. Detta kanänkepension överstiger 1,49 ut-som
utifrån 2,04-1,490,55garantipensionen beräknastryckas attsom

inkomstrelate-gånger denprisbasbeloppet och minskas med 30 % av
gånger prisbasbeloppet.rade änkepension överstiger 1,49som

15§

15-innehåller s.k.för denFörevarande paragraf regler
innebärinom änkepensioneringen. Dennadelsberälcningen att garan-

kvin-sådan sigfall till pension grundartipensionen, i de rätten att
då med denår varit giftdödsfallet fyllt 36 ochvid tidpunkten förnan

visstifem år, i fall skall endastavlidne i minst vissa ettutgesmannen
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antal 15-delar. Har änkan fyllt 36 år däremot inte år,50 skallmen
enligt bestämmelsen i denna paragraf garantipension reduceras med

15 för varje felande år till 50 år. Någon motsvarande reduceringupp
garantipensionen skall däremot inteav ske under tid änkansom upp-

bär garantipension till följd hon har vårdnadenatt och stadigva-av om
rande sammanbor med barn under år,16 vid makens död stadig-som
varande vistades i makamas hem. I dessa fall spelar såledesdet ingen
roll hur gammal kvinnan vid dödsfallstidpunkten.var

Har garantipension inledningsvis till följd detutgetts s.k. barn-av
villkoret i 4 § första stycket 1 och övergår sedan änkan till uppbäraatt
garantipension grund bestämmelsen i 4 § första stycketav skall
IS-delsberäkningen enligt förevarande paragraf med hänsyngöras till
kvinnans ålder vid tidpunkten då tillrätten garantipension övergår till

grunda sig bestämmelsenatt i 4 § första stycket
Avkortningen enligt denna 15-delsberäkning skall göras motsva-

rande sätt den 40-delsberäkning skallsom i degöras fall densom
avlidne inte kan tillgodoräknas års40 försäkringstid för garantipen-

Ärsion enligt 16 änkan 50 år fyllda vid tidpunkten för dödsfallet
eller vid den tidpunkt i 4 § andrasenare stycket, skall nå-som anges

avkortning garantipensionengon inte ske. Uppfyllerav emellertid
änkan inte detta krav skall garantipensionens basnivå avkortas till så

andelstor det årantalmot kan tillgodoräknassom svarar änkansom
enligt bestämmelserna i 4 § och talet 15. Motsvarande avkortning
skall ocksågöras beträffande nivåerna 1,49 respektive 0,55 gånger
prisbasbeloppet.

Denna IS-delsberäkning med hänsyn till den efterlevande kvinnans
ålder skall innangöras avkortning till följd den avlidne inte kanattav
tillgodoräknas års40 försäkringstid för garantipension sker enligt
16

16§

Första stycket innehåller beräkningsbestämmelser för fallde den av-
lidne inte kan tillgodoräknas minst års40 försäkringstid för garanti-
pension enligt 12 och 13 §§.

Som redogjortsnärmare för i avsnitt 11.11 skall garantipension till
änkepension beroende den försäkringstidvara kan tillgodo-av som
räknas den avlidne på motsvarande folkpensionsätt i formsom av
änkepension beroendeär den avlidnes bosättningstid eller årav antal
med intjänade ATP-poäng. Härvid skall såväl försäkringstid fram till
tidpunkten för dödsfallet under vissa förutsättningar framti-som även
da försäkringstid, dvs. försäkringstid från dödsfallet tidpunktent.o.m.
då den avlidne skulle ha fyllt år,64 beaktas. För änkan skallatt vara
berättigad till oavkortad garantipension enligt förevarande bestäm-
melse erfordras den avlidne kanatt tillgodoräknas minst års40 sam-
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bas-avkortningfall skallförsäkringstid. I görasmanlagd annat aven
årantalförhållandet mellan detnivån så andeltill motstor svararsom

Även nivåerna 1,4940.avlidne och taletdentillgodoräknatssom
motsvarandeskall avkortasgånger prisbasbeloppetrespektive 0,55

hela dentill storlekenreducering med hänsynDärefter skersätt. en
änkepensionen.inkomstgrundade

försäkringstid inne-årstillgodoräknas 20kanavlidneOm den t.ex.
basnivångarantipensionen beräknasalltså dettabär attatt av-genom

sålunda reduce-gånger Denprisbasbeloppet.2,04kortas till 20/40 av
inkomstgrundade100 % denbasnivån därefter medrade avtrappas av

gånger1,49motsvarande 20/40beloppänkepensionen till ett avupp
basnivånnivåInkomstdelar dennaprisbasbeloppet. över avtrappar

inkomstgrundadedenberäkningssätt kommerGenom dettamed 30 %.
nivå ipå lägregarantipensionen änänkepensionen att trappa omenav

ochgarantipensionoavkortadförst hade skettstället reduceringen av
försäkringstiden.tillavkortning hade skett med hänsyndärefter

med denberäkningsmetodenDen föreslagna överensstämmer som
ålderspensioneringen.garantipension inomberäkninggäller för av

bestämmelse inomframhållits till motsvarandeSåsom i kommentaren
den iålderspensioneringen 1997/982152 154 kommerprop. para-s.

fullttillämpasinte kunnagrafen avkortningsmodellenangivna utatt
EEG46.2 i förordningeni artikelinom EU/EES. Reglerna nr

fastställandedet vidprorataberäkning innebär1408/71 s.k. att avom
vilkenberäknasförst skallgarantipension skallvilken utges ga-som

försäk-samtligaavlidnesdenrantipension skulle ha utgetts omsom
den avlidnede falli Sverige. IEU/EES hade fullgjortsringstider inom

innebärår EU/EESinomförsäkringstid 40tillgodoräknaskan omen
tillgodoräknaskanbasnivån inteinte För dendetta avkortas.att som

be-år kommer däremotinom EU/EESförsäkringstid minst 40omen
basnivån ieftersomnågot garantipensionlägreräkningen att enenge

totaladetmotsvarande andelsådan avkortas tillsituation kan som
detberäkningårs Efter dennaförsäkringstid 40.antalet utgör avav

såproportionering skebeloppet skall sätts.k. teoretiska att ga-en
erhållna beloppetden andel detrantipension skall medutges somav

försäk-tillgodoräknadeförhållandet i Sverigemellan denmotsvarar
försäkringstid.tillgodoräknadall inom EU/EESringstiden och

Inkomstprövn ing

17§

in-folkpensioninkomstprövningapril 1997 skerSedan den 1 aven
Utgångspunktenänkepensioneringen.pensionstillskott inomklusive

5a ochårsinkomst beräknad enligtinkomstprövningen änkansför är
avsnittpensionärer setill1994:308 bostadstillägg5b §§ lagen om
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11.11. Vi har, led i den anpassningett nuvarande regler inomsom av
änkepensioneringen direktiven blivit ålagdasom genom att genom-
föra, föreslagit inkomstprövningatt fortsättningsvisäven skall ske av
de delar änkepensionen i har tillav syfteett anpassatsom system att

de delar i dagmotsvara föremål förär inkomstprövning,som nämli-
folkpension inklusive pensionstillskott.gen Dessa delar iutgör nuva-

rande den efterlevandessystem grundskydd har samtidigt ocksåmen
utgjort kompensation för det första basbeloppets inkomster.en I det

föreslagna anpassade änkepensionssystemetav oss har dessa delar
90 %-tillägg ochersatts ett garantipension tillav änkepensionen.en

Som framgått avsnitt 11.11 uppstår frågordel beträffandeav denen
utformningennärmare reglerna för inkomstprövning iav ett anpassat

Som därsystem. skiljernämnt sig de föreslagna reglerna förav oss
garantipension och avräkningen den inkomstgrundade änkepen-mot
sionen från den avräkning i dag sker pensionstillskottet i för-som av
hållande till tilläggspension i form änkepension. påverkarDetta iav
sin Äveninkomstprövningen.tur det förhållandet föreslår höjdaatt
bruttobelopp för delvis kompenseraatt för borttagande detett sär-av
skilda grundavdraget påverkar utfallet efter inkomstprövning enligten
nuvarande regler. Frågan hur denna inkomstprövningom närmare
skall ske har emellertid även samband med hur reglerna för inkomst-
prövning bostadstillägget till pensionärer kommerav utfonnas.att
Regeringen har den 18 december 1997 lämnat i uppdrag till sär-en
skild utredare göra översynatt för inkomstprövningen systemetav av
bostadstillägg till pensionärer Dir. 1997:150. Enligt direktivenm.m.
skall utredarens förslag till bl.a. reglerna för efterlevan-anpassatvara
depension och utredaren skall därvid redovisa förslag till reglernya

inkomstprövning änkepension, vilkaom skall till deav anpassas av
lämnade förslagen avseendeoss förett grundtrygghetnytt system

inom för övergångsvis änkepension. Med hänsynramen bl.a. härtillen
inte ha möjlighetanser närmare ställningoss att till den tekniskata

utformningen reglerna för inkomstprövning änkepensioner.av av
Däremot föreslår tillägget för det förstaatt basbeloppets inkomster,
dvs. 90 %-tillägget, jämte garantipensionen skall föremål förvara
inkomstprövning iäven ett De regleranpassat närmaresystem. som
krävs härför får utarbetas De bör lämpligen in i förevaran-senare. tas
de paragraf och eventuellt i antal andra paragraferett i anslutning
härtill.

18§

Denna paragraf under vilken tid änkor beviljasanger änke-som som
pension efter ikraftträdandet skall undantas från reglerna inkomst-om
prövning i 17 dagI reglernaär inkomstprövning utformadeom
så kvinnorsätt uppbäratt änkepension behandlas på i principsom
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efterlevande uppbär omställningspension.sätt Dettasamma som som
innebär någon minskning folkpension i form änkepensionatt av av
inte sker under de inledande månaderna dåoch inte heller för tidsex
den efterlevande vårdnadenkvinnan har och stadigvarandeom sam-
manbor år,med barn under 12 vid dödsfallet stadigvarande vista-som
des i makarnas hem.

Vi det, motsvarande gäller i finnasdag skallsättattanser som
likforrnighet beträffande inkomstprövningsreglema för änkepen-en

sionen och reglerna grundskydd i form garantipension tillom av om-
ställningspension. Detta innebär någonmed andra ord minskningatt
till följd regeln inkomstprövning frå-i § inte skall komma17 iav om

dåunder den tid garantipension till omställningspension kun-hadega
dessa regler i stället hade tillämpats för den efterlevandenat utges om

kvinnan.
Vårt förslag i denna del innebär någon inkomstprövning inteatt

skall komma ståndtill under de första månaderna efter döds-ettsex
fall. I de fall har vårdnadenänkan och stadigvarande sammanborom
med barn årunder 18 skall någon inkomstprövning inte heller ske
under ytterligare månader18 efter den inledande sexmånadersperio-
den. Om barnet under artonmånadersperioddenna årfyller 18 skall
emellertid inkomstprövning kunna ske garantipensionen och 90 %-av
tillägget fr.o.m. artonårsdag.barnets Om änkan efter den inledande
sexmånadersperioden inte uppfyller förutsättningarna för till för-rätt
längd omställningspension, dvs. i de fall vårdnadenhon inte har om
och stadigvarande sammanbor med barn år,under 18 skulle hon en-
dast berättigad till inkomstrelaterad omställningspensionvara om
sådan pension hade till henne. dessa fallI har vi,utgetts motsva-
rande gäller i dag, föreslagitsätt inkomstprövning änke-attsom av
pensionen skall kunna komma i fråga.

Någon minskning skall förhållandenunder inga så längegöras som
den efterlevande har vårdnaden och stadigvarande sammanborom

bam år,med under 8 stadigvarande vistades i makarnas hem vidsom
dödsfallet. vårdnadMed den rättsliga vårdnaden.avses

Beräkning tilläggspension form änkepension till kvinnoriav av som
har fyllt eller65 dessförinnanår börjat uppbära inkomstgrundad
ålderspension

19§

19-22 §§ innehåller bestämmelser hur tilläggspension i formom av
änkepension skall beräknas för kvinnor århar fyllt 65 eller dess-som
förinnan börjat uppbära ålderspension. Bestämmelserna gälleregen
såväl änkepension till kvinnor vid dödsfallet 65 årfylldaärsom som
änkepension för tiden fr.o.m. 65-årsmånaden för börjatkvinnor som
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uppbära änkepension dessförinnan. I 19 § vilka regler skallanges som
tillämpas beroende änkan född.när är

Paragrafen behandlar fråganendast vad skall ske medom som
tilläggspension i form änkepension åränkan fyller 65 ellernärav
dessförinnan börjar uppbära inkomstgrundad ålderspension.egen
Däremot paragrafen inget hur påverkasgarantipensionenanger om av

åränkan fyller 65 eller dessförinnan börjar ålders-att uppbära egen
pension. framgårDetta i stället den bestämmelse reglerar rät-av som

sådantill pension, dvs. 4 denIten paragrafen garantipen-attanges
sion till änkepension förutsättningarna härför för handen,utges, ärom
till dess år.änkan fyller 65 Denna pension påverkas sålunda inte av
det förhållandet änkan dessförinnan gjort tidigt sinatt ett uttag av

ålderspension. Detsamma fallet med 90är %-tillägget enligt §7egen
första stycket alltså inte efter fyllda år.65 framgårDettautgessom

förevarande paragraf jämförd med 20-22 §§, innehållerendastav som
särskilda beräkningsregler för den ATP-baserade tilläggspensionen
enligt 7 § första stycket Detta innebär änka före fylldaatt en som
65 år ålderspensionuppbär samtidigt kan såväluppbära garanti-egen
pension till änkepension det i § första7 stycket 2 90 %-upptagnasom
tillägget detta påverkas änkans ålderspension. Närutan att väl än-av
kan fyller 65 upphör emellertid bådetill garantipensionrätten och
90 %-tillägg.

Liksom enligt nuvarande regler skall den tilläggspension i form av
änkepension grundar sig den avlidne tillgodoräknadesom mannens
ATP-poäng i vissa fall påverkas åränkan fyllt 65 eller dessför-attav
innan börjat uppbära ålderspension. följandeI de paragrafemaegen
finns bestämmelser samordning skallnär ske med änkansom egen
ålderspension och hur denna samordning skall till. Paragrafema

i huvudsakutgör anpassning till motsvarande bestämmelser ien nuva-
rande lagstiftning.

förevarandeI paragrafs punkt l hänvisas till § första7 stycket
Detta innebär änkor årfödda 1929är eller tidigareatt har tillrättsom
tilläggspension fonni änkepension beräknat fullt på grundvalutav av
den avlidne beräknade tilläggspension i formmannens av egenpen-
sion enligt de beräkningsgrunder i 7§ första stycketsom anges
Dessa kvinnor, vid ikraftträdandet regeln har 65 år,fyllt harsom av
alltså inte längre till det 90rätt %-tillägg har till syfte lämnaattsom
kompensation för det första basbeloppets inkomster och inte heller till
garantipension till änkepension. Någon samordning beträffandeskall
dessa kvinnor inte ske mellan den kvarvarande tilläggspensionen i
form änkepension och den inkornstgrundade ålderspensionav som
kvinnan kan uppbära.

I punkt finns2 bestämmelser beträffande beräkning änkepensionav
till änkor födda under något årenär 1930-1944 och fylltsom av som
eller fyller 65 eller dessförinnan ålders-uppbär inkomstgrundad
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till tilläggspen-gäller berättigadepension. För dessa änkor de äratt
mån överstiger änkansi änkepension endast i den dennasion form av

ålderspension på visst I dessainkomstgrundade beräknad sätt.egen
i 20särskild garantiregel. Reglerna härförfall gäller även upptasen

och 21 §§.
beräkningi vad skall gälla beträffandeSlutligen punkt 3 somanges

år ellertilläggspension i form änkepension till änkor födda 1945avav
år. enligtfyllt eller fyller 65 Pensionen beräknasdessanärsenare

första%-tillägg enligt 7 §reglerna i 8 § första stycket 90utanmen
från berättigadestycket Till skillnad äldre änkor dessa änkorär

änkepensionen den avlidneendast till den del baserad mannensav
år in-intjänade överstiger änkans1989 ATP-poängt.o.m. egensom

ålderspension. Någon denmotsvarandekomstgrundade garantiregel
kategorigäller för äldre kvinnor 20 § finns inte för dennasesom

änkepension iänkor. beräkningen tilläggspension i formHur av av
förevarande fall ochskall till i 20§ första stycket 21samtanges
22 §§.

20§

mellanI förevarande paragraf regleras den samordning skall skesom
ålderspension formtilläggspension i fonn och tilläggspension i avav

årennågot 1930-1953.änkepension för änkor födda underärsom av
sådan §Samordningen endast tilläggspension i 7avser som avses

första del för det första bas-stycket Den kompenseraattsom avser
ingår såledesinkomster, det inte ibeloppets s.k. 90 %-tillägget, sam-

sådantordningen ålderspension, till-med änkans bl.a. eftersomegen
års ålder.inte efter 65 i förevarandelägg Bestämmelsernautges para-

ochgraf anpassning bestämmelser i punkterna 8 9nuvarandeär en av
övergångsbestämmelsema ändring i lageni till lagen 1988:881 om

Ävenförsäkring några sak.allmän och innebär inte förändringar iom
i innehåller föreskrifter samordningbestämmelserna 21 och 22 §§ om

ålderspensionmellan och änkepension i vissa situationer.
påsikte änkorSamordningsbestämmelsen i första stycket endasttar

något åren sådan harfödda under änka1930-1953. Omärsom enav
till den avlidnetilläggspension i form änkepension baseradrätt av

fårmånad inkomstgrundadATP-underlag och förmannens samma
ålderspension förmåner ske.skall samordning mellan dessa Dettaen
innebär sådan stånd före det änkansamordning kan komma till attatt

65 år, inkomst-fyllt nämligen dessförinnan börjat uppbärahonom
ålderspension.grundad

Samordningen innebär, tidigare och närmarenämnts ävensom som
framgår änkepensionen skallavsnitt 11.8, ATP-baseradedenattav

påålderspension beräknadminskas kvinnans inkomstgrundademed
Överstiger ålderspensionen skallvisst därvid änkepensionen,sätt.
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någon Äränkepension inte längre det däremot så änkepen-utges. att
sionen överstiger ålderspensionen skall den förstnärrmda förmånen

med det överskjutandeutges beloppet. För uppnå likvärdiga jämfö-att
relsematerial vid denna samordning skall kvinnans ålderspensionäven
beräknas utifrån den förutsättningen hon erhåller inkomstgrundadatt
ålderspension beräknad helt hålletoch enligt nuvarande bestämmelser
för tilläggspension i form ålderspension. Detta innebär med andraav
0rd i de fall kvinnan tillhöratt mellangenerationen i ålderspen-man,
sionshänseende dvs. föddär under något åren 1938-1953, inteav
skall hänsyn till den del kvinnansta inkomstgrundade ålderspen-av
sion hon faktiskt uppbär från det reformeraderent ålderspen-som
sionssystemet till följd de särbestämmelse finns beträffandeav som
denna generation i 6 kap. 8-11 §§ lagen 1998:674 inkomstgrun-om

ålderspension.dad I detta sammanhang skall inte heller beaktas det
tillägg enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 skall till kvinnansgörassom
inkomstgrundade ålderspension från tilläggspensioneringen motsva-
rande kompensation för det första basbeloppets inkomster. I stället
skall änkans ålderspension beräknas i princip motsvarande sätt som
det underlag änkepension från tilläggspensioneringen enligtsom 7 §
första stycket beräknats1 på grundval Detta framgår det iattav. av
20 § hänvisas till i bestämmelserstort i 6 kap.sett lagensamma om
inkomstgrundad ålderspension det hänvisas till i 7 § Försom en
närmare redogörelse för de olika bestämmelsemas innebörd hänvisas
till kommentaren till 7 Detta innebär med andra ord kvin-ävenatt

ålderspension skall samordnas med den kvarvarandenans inkom-som
strelaterade änkepensionen skall beräknas fullt på grundval hen-ut av

tillgodoräknade ATP-poäng. Genomnes samordningsmodellen som
den här beskrivna vinner den fördelen den inkomstgrundadeattman
änkepensionen beräknad endast grundval den avlidneav mannens
ATP-underlag samordnas med änkans inkomstgrundade ålder-egen
spension beräknad på motsvarande De diskrepensersätt. kansom
finnas mellan det nuvarande och det reformerade ålderspensionssys-

kommer härigenomtemet inte påverka änkor med till änkepen-att rätt
sion dessa behandlasutan sätt enligt nuvarande be-samma som
stämmelser.

På motsvarande sätt enligt nuvarande bestämmelser skall detsom
förhållandet änkan gjort tidigtatt ålderspensionsin påver-ett uttag av
ka storleken änkepensionen vid tillämpningen såvälav samord-av
ningsregeln enligt första stycket garantiregeln enligt andra styck-som

i denna paragraf. Dettaet framgår hänvisning till 6 kap. 5 §genom en
första stycket lagen inkomstgrundad ålderspension. Beträffandeom

finns bestämmelseruttag i 21 § jfrsena 7 § första stycket 1.
Andra stycket innehåller undantag till regeln i förstaett stycket för

änkor födda någotunder åren 1930-1944. Bestämmelsen i dettaav
stycke innebär samordningsregeln i förstaatt stycket inte alltid skall
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tillämpas fullt De kvinnor här erhållahar alltidut. rätt attsom avses
så änkepension denna tillsammans med ålders-änkansstor att egen
pension uppgår till visst minsta belopp storlek gjorts beroendevars av

änkan född.när Detta garanteradeär belopp viss andelutgörs av av
kvinnans och den avlidne tilläggspension i formsumman av mannens

ålderspension beräknade enligt reglerna i första stycketav oavsett
generationstillhörighet i det refomierade ålderspensionssystemet. I
fråga pension beaktas inte tidiga ålderspen-ellerom mannens sena
sionsuttag. Om kvinnan däremot har gjort ålders-tidigt sinett uttag av
pension kommer detta påverka utfallet garantiregeln. Dettaatt av
framgår hänvisning i första stycket 6till kap. 5 § förstagenom en
stycket lagen inkomstgrundad ålderspension.om

Har kvinnan någoninte inkomstgrundad ålderspension eller endast
låg sådan begränsas enligt regeln i tredje stycket den beskrivnaovan
garantiregeln änkepensionen aldrig vid tillämpning dennaattav av
regel kan tillåtas överstiga den änkepension eller skulle hautgettssom

Änkepensionenvid tillämpning § första7utgetts stycket skallav
alltså inte grundval garantiregeln kunna höjas.av

21§

Även förevarande paragraf har sin motsvarighet i nuvarande över-
gångsbestämmelser till lagen 1988:881 ändring i lagenom
1962:381 allmän försäkring punkt 8. Bestämmelsen innebärom att

änka omfattas samordningsbestämmelsema i inte20 § kanen som av
uppskjuta den inkomstgrundade ålderspensionenuttaget ochav egna
därigenom undvika samordning mellan änkepensionen ochgörsatt
denna ålderspension. Om sådan avståränka från ålders-att ta uten
pensionen, fr.o.m.skall månadden varunder hon fyller år ändå65

samordninggöras mellan änkepension ålderspension.och Samord-en
ningen då ålderspensionden skulle ha kvinnanavser utgettssom om
hade erhållit därtill fr.o.m. 65-årsmånaden.rätt

Samma princip skall gälla i de fall kvinnan gjort frånundantagande
försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. §7 AFL i dess lydelse

Ålderspensionårföre 1982. från tilläggspensioneringen skall i dessa
Ävenfall beräknas något undantagande inte hade skett. densom om

ålderspension skulle ha kvinnan inte underlåtithadeutgettssom om
erlägga fastställd avgift till tilläggspensioneringenatt eller för in-

komstgrundad ålderspension skall beaktas vid beräkningen enligt
samordnings- respektive garantiregeln i 20 innebärDetta med andra

någonord andelsberälming motsvarande denatt föreskrivs i 4som
kap. 4 § och 8 § andra stycket lagen 1998:674 inkomstgrundadom
ålderspension inte skall komma frågai vid tillämpning reglernaav om
samordning. Kvinnans ålderspension skall vid alltsåsamordningen
beräknas den hade varit avgifter hade erlagts till fullo.som om
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§22

förevarandeI paragraf finns de samordningsbestämmelser skallsom
gälla för kvinnor årföddaär 1954 eller De motsvararsom senare.
regler i dag gäller enligt punkterna 6 Övergångsbestäm-och i9som
melsema till lagen 1988:881 ändring i lagen allmän försäk-om om
ring. Samordningen enligt denna paragraf innebär, sättsamma som
samordningsbestämmelsen i 20 änkepension efter detatt utges att
kvinnan fyllt 65 eller dessförinnan börjat uppbära inkomstgrundad
ålderspension endast änkepensionen överstiger kvinnansom egen
ålderspension. För dessa änkor finns någoninte motsvarighet till ga-
rantiregeln i 20 § andra stycket.

Dessa kvinnor tillhör ålderspensionshänseendei den "yngre" gene-
rationen. Deras inkomstgrundade ålderspension såledeskommer att

beräknad helt hålletoch utgångspunktmed från det reformeradevara
ålderspensionssystemet. Detta innebär bl.a., till frånskillnad nuvaran-
de änkans inkomstgrundade ålderspensionsystem, beräknas frånatt
första kronan och inte i dag inkomster överstigande bas-ettsom

Änkepensionen,belopp. med vilken samordningen skall ske, emel-är
lertid beräknad påenbart den avlidne inkomster överstigan-mannens
de basbelopp och dettaett född.när För dessaoavsett attmannen var
skillnader i beräkningarna inte skall till nackdel för änkan vidvara
den samordning skall ske enligt denna paragraf skall tillsom mannens
underlag vilket änkepensionen beräknats läggas ATP-poängen
motsvarande det första basbeloppets inkomster innan samordning sker
med kvinnans inkomstgrundade ålderspension. På åstad-detta sätt
kommer likvärdiga underlag, dvs. underlag båda hänför sigman som
till inkomster från första kronan.

Den ATP-poäng enligt denna bestämmelse läggs till detsom ur-
sprungliga ATP-baserade underlaget skall motsvarande sätt som
gäller för detta underlag 30-delsberäknas med hänsyn till den avlidne

intjänade årantal med ATP-poäng år 1989. Vid dennamannens t.o.m.
30-delsberäkning skall inte någon hänsyn till år med ATP-tas antagna

för tid efter årpoäng 1989. Detta framgår hänvisning tillgenom en
8

Vid den samordning skall ske skall beaktas bestämmel-ävensom
i 2l Detta innebär kvinnan inte påverkakan resultatetserna att av

samordningen skjuta ålderspensionsuttag.sitt Samord-attgenom upp
ningen skall således sådant utifrånberäknas denoavsett ett sent uttag
ålderspension skulle ha till änkan börjathon lyftautgettssom om
sådan pension fr.o.m. den månad då hon fyllt år.eller fyller 65 Inte
heller underlåten avgiftsbetalning skall i påverkadetta hänseende

ÄvenSamordningen. här skall utgångspunkten kvinnan betalatattvara
sina avgifter för inkomstgrundad ålderspension fullt och samord-ut
ning således,skall i fall bristande avgiftsbetalning, ske med denav
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ålderspension skulle ha avgiften hade betalats i veder-utgettssom om
börlig ordning.

7 kap. Utbetalning efterlevandepension,av m.m.

§1

innehållerDenna paragraf bestämmelse hur ansökan efterle-om om
vandepension skall Bestämmelser ochansökan pensiongöras. om om
formerna härför finns i dag i 16 kap. 1 § AFL. Utbetalning efterle-av
vandepension skall, i det fall i andraparagrafensutom som anges
stycke, kräva ansökan Denna skall skriftlig.görs.att en vara

Genom regel trädde i kraft den oktober i1 1997 gäller dagen som
uppgifter faktiska förhållanden ligger till grund föratt ersätt-om som

ning enligt påAFL skall lämnas heder och En motsvarandesamvete.
bestämmelse gäller för uppgifter vid ansökan inkomstgrundadom
ålderspension enligt lagen 1998:674 ålderspen-inkomstgrundadom
sion och ansökan garantipension enligt lagen 1998:702om om ga-
rantipension. tredje meningen i förstaI stycket uppställs krav att
uppgifter faktiska förhållanden påskall lämnas heder och samveteom

inom efterlevandepensioneringen.även
Andra innebär frånstycket undantag bestämmelsen i förstaett

stycket efterlevandepension betalas efterenbart ansökan.att utom
dåDet gäller situationer efterlevande uppbär särskild efterlevande-en

pension för begränsad tid och denna tid skall förlängas. Motsvarande
bestämmelse finns i dag i 16 kap. 1 § tredje stycket AFL.

Enligt nuvarande regler i 16 kap. 1 § finnsAFL möjlighet för för-
säkringskassan under vissa förutsättningar ålderspensionbetalaatt ut

haransökan härom gjorts. sådan dåEn situation särskildutan att är
efterlevandepension eller änkepension i form folkpension till kvin-av

årfödd 1944 eller tidigare folkpensionskall avlösas i formna av av
ålderspension då den efterlevande 65 år.fyller Enligt kap. § tredje5 8
stycket AFL skall folkpension i ålderspensionform till denav som
omedelbart före den månad då fyllde århan 65 uppburit särskildhel
efterlevandepension beräknas i förhållande årtill det förantal vilka
den avlidne har tillgodoräknats förmånliga-bosättningstid detta ärom

den anknytningstiden såvittjfrän änkepension motsva-re egna avse
rande bestämmelse i övergångsbestämmelsema till 5 kap. OmAFL.
den avlidne kunnat tillgodoräknas år40 för-med bosättningstid har
säkringskassan kunnat besluta utbetalning folkpension i formom av

ålderspension ansökan härom gjorts. Denna möjlighet har,utan attav
skäl vi utvecklat i avsnitt 13.1, inte överförts till reforrne-detav som

rade pensionssystemet. Våra förslag, innebär s.k. överle-denattsom
danderegeln skall avskaffas för framtiden, någonhar inte inneburit
förändring i detta ställningstagande. således ocksåDet kommer med
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våra förslag fordras ansökan för ålderspension betalasatt skallatten
i de situationer dåäven den pensionssökandeut omedelbart före 65-

årsdagen uppburit hel särskild efterlevandepension eller änkepension
i form folkpension.av

Bestämmelserna angående ansökan och utbetalning efterle-om av
vandepension i detta kapitel skall tillämpas den efterlevandesoavsett
ålder och efterlevandepensionen skall påbeviljasoavsett grundom av
dödsfall inträffat före eller efter ikraftträdandet. Efterlevandesom

uppbär pension vid ikraftträdandet kommer emellertid eftersom även
denna tidpunkt få pensionen utbetaldatt ansökan behö-utan att en ny

framgårDettagöras. punkten i övergångsbestämmelsema3 tillver av
denna lag.

Tredje stycket nuvarande 16 kap 1 § femtemotsvarar stycket såvitt
särskild efterlevandepension.avser

2§

Paragrafen delar nuvarande 16 kap. 5 §motsvarar AFL.av
Första stycket 16 kap. 5 § tredjemotsvarar stycket AFL. Efterle-

vandepension fr.o.m. den månad då dödsfalletutges inträffade eller,
den avlidne vid sin död ålderspensionuppbarom enligt lagen

1998:674 inkomstgrundad ålderspension, fr.o.m. månaden efterom
dåden dödsfallet inträffade.

I andra stycket efterlevandepensionsägs skall betalasatt fr.o.mut
den månad då till förmånenrätten inträder denna tidpunkt ärom en

åsyftasvadäven i första stycket, dvs. dödsfallet. sådanannan Ensom
situation begynnelsetidpunktenär för till särskild efterlevande-rätt
pension. till sådanRätten pension inträder då till omställ-rätten
ningspension upphör, dvs. viss tid efter dödsfallet. En sådanen annan
situation den efterlevande återfårär vårdnadenatt barn underettom
åtta år eller börjar sammanbo med barn ålderi denna han ellerett som
hon har vårdnaden tidigare inte stadigvarande sammanbottom men
med.

I 16 kap. 5 § femte stycket finns bestämmelse innefattaren som en
generell möjlighet få pension utbetalad för vissatt tid före ansökan.
Denna tid det gällerär barnpension två år och månader.om treannars
Möjligheten få pension utbetalad för tid föreatt ansökan kommer
såvitt ålderspension avskaffas fr.o.m. den januari1att 1999.avser
Någon sådan möjlighet har inte heller införts i det reformerade ålders-
pensionssystemet. Skälen härför har vi redovisat i avsnitt 13.1. Vi har
emellertid i samband härmed föreslagit möjligheten till retroaktivatt
utbetalning skall finnas kvar inom efterlevandepensioneringen. Ett av
skälen för vårt ställningstagande efterlevandepensionär inte kanatt
betraktas intjänad rättighet beräknas på grundvalsom utanen ettav
beräkningsunderlag först då frågan till efterlevandepensionrättom



SOU 1998: 120 örfattningskommentarerF 675

uppstår. möjlighetenOm till retroaktiv utbetalning skulle avskaffas,
skulle detta innebära den efterlevande omedelbart i anslutning tillatt
dödsfallet skulle ansöka efterlevandepension förtvungen attvara om

kunna sådanauppbära förmåner under hela den tid bestäm-att som
melserna möjlighet till. En regel motsvarande den nuvarande harger
därför tagits in i tredje stycket.

16I kap. sjätte5 § stycket AFL finns i dag bestämmelseen som
reglerar avdrag barnpension från ATP för för mycket utbetald
tilläggspension formi omställningspension eller efterle-särskildav
vandepension vissai fall. Dessa förmåner skall enligt nuvarande reg-
ler med 20 % underlaget till bampension samtidigtutges rättav om
föreligger efter den avlidne och dåmed 40 %. Om det omställ-annars
ningspension utbetalas saknas kännedom till barnpensionrättattom
föreligger, kan omställningspension felaktigt komma haatt utgetts
med för högt belopp. Om det framkommerett bampensionattsenare
skall retroaktivt för tid, skall det belopp förstutges samma som
förfaller till betalning sedan beslutet barnpension har fattatsom av-
drag ske med för mycket utbetald omställningspension.

Våra förslag innebär omställningspension och särskild efterle-att
vandepension inte längre skall med olika kompensationsgradutges
beroende barnpension samtidigt efter den avlidne ellerutgesom
inte. Någon motsvarighet till bestämmelsen i 16 kap. 5 § sjätte stycket
AFL behövs därför inte. I punkten 4 i övergångsbestämmelsema till
lagen 1988:881 ändring i lagen allmän försäkring finnsom om
emellertid bestämmelse innebär 16 kap. 5 § sjunde stycketatten som
AFL i lydelse före dennärmast 1 januari 1990 alltjämt skall gälla i
vissa fall. Enligt denna regel skall från det belopp först förfallersom
till betalning efter beslut tilläggspension formi barnpensionom av
dras vad utbetalats med för högt belopp i änkepension. Enav som
motsvarighet till denna bestämmelse bör finnas efter ikraftträ-även
dandet regler eftersom barnpension i vissa fall alltjämt skallav nya

enligt bestämmelseräldre då det samtidigt föreligger tillutges rätt
tilläggspension formi änkepension till årkvinna föddärav en som
1944 eller tidigare. sådantI fall såledesskall avdrag på det belopp

först förfaller till betalning sedan beslut barnpension harsom om
fattats ske förmed mycket utbetald änkepension.

Enligt våra förslag kan vidare situation motsvarande den ien som
dag regleras i 16 kap. 5 § sjätte stycket dåAFL uppkomma den av oss
föreslagna begränsningsregeln inom bampensioneringen skall tilläm-

Om enbart bampension efter avliden får bampensions-utgespas. en
beloppen sammanlagt uppgå till högst 100 % den avlidnes efterle-av
vandepensionsunderlag. Om till omställningspensionrätt eller sär-
skild efterlevandepension samtidigt föreligger skall barnpension kun-

med högst 80 % underlaget. alltsåutges Härutöver skallna av om-
ställningspension eller särskild efterlevandepension med 55 %.utges
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Våra iöverväganden dessa delar har vi redovisat i avsnitt 9.4.3. För- l
islagen innebär påstorleken barnpensionema i fall dåkommer, denatt

efterlevande efterlämnar så många bam det totala barnpensions-att
belopp skall kommer överstiga 80 efterlevande-%utges attsom av
pensionsunderlaget, beroende omställningspensionatt vara av om
särskild efterlevandepension samtidigt skall eller inte. Om detutges
då barnpension utbetalas inte känt det samtidigt föreliggerär rättatt
till omställningspension efter den avlidne kan barnpension komma att g

iförmed högt belopp. Enligt nuvarande någonregler finns inteutges
bestämmelse imedger fåravdrag ske på retroaktivt utbetaldattsom en
efterlevandepension dåi fall begränsningsregeln tillämpas med vad

i efterlevandepension till eller efterlevandeandrautgettssom annan
med för högt belopp avseende tid den retroaktivt utbetal-samma som
da pensionen Vi emellertid de skäl legat tillattavser. anser som

förgrund den nuvarande regeln i 16 kap. 5 § sjätte stycket AFL kan
gällande i beskrivnagöras situationer.även nu

Med hänsyn till de beskrivna situationerna har det i paragrafensnu
fjärde stycke tagits in bestämmelse innebär efterlevande-atten som
pension till efterlevande får minskas det visar sig för myck-en attom

efterlevandepension har felaktigt föret tidsperiod tillutgetts samma
efterlevande på grund besluten efterlevandepen-en attannan av om

sion inte förelegat samtidigt. Denna bestämmelse alltså dels fallavser
regleras i punkt i års4 1988 Övergångsbestämmelser, dels fallsom nu

då begränsningsregeln i 2 kap. 5 § tillämplig beträffande retroaktivtär
utgiven inkomstgrundad efterlevandepension till barn eller vuxen
efterlevande.

Enligt denna paragraf kan efterlevandepension återkallas.uttag av
Bestämmelser ändring pension i fall, grundannat t.ex.om av av
förändringar i beräkningsunderlaget, finns i 8 särskildkap. En be-

återkallelsestämmelser efterlevandepension har viom ansettav vara
påkallad bl.a. med hänsyn till internationella förhållanden.

4§

Motsvarande bestämmelse finns i dag i 16 kap. 9 § AFL. I paragrafen
efterlevandepension månad dådenatt tillrättenutges t.o.m.anges

förmånen har upphört. Det kan för efterlevandeden avli-t.ex. attvara
dit under dåtid till efterlevandepensionrätt föreligger. Rätten kan
vidare det gäller förlängdnär Omställningspensiont.ex. upphöra ge-

det hemmavarande barnet åttafyller år tvâoch åratt harännom mer
förflutit från dödsfallstidpunkten Omställningspension dåutges t.o.m.
månaden efter denna händelse.
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Omställningspension och särskild efterlevandepension aldrigutges
efter det efterlevande fyllt år. framgården 65 Detta bestämmel-att av

sådani 3 och 4 kap. Enligt bestämmelsen i paragraf skalldennaserna
pension månaden dålängst före den efterlevandedenutges t.o.m.

år.fyller 65 gäller förDetsamma till det föreslagna 90 %-rätt av oss
tillägget inom änkepensioneringen för garantipension tilloch tillrätt
änkepension. efterlevande in-Den kan under tid uppbärasamma

ålderspension.komstgrundad efterlevandepension skallRätten till
ålderspensioninte beroende huruvida ellersamtidigt utgesvara av

inte se härom avsnitti 8.5.3 det mellangäller samordningnärsamt,
tilläggspension i form änkepension ålderspen-och inkomstgrundadav
sion, avsnitt 11.8. Möjligheten från ålders-garantipensionatt ta ut
pensioneringen inträder månad då 65-emellertid först fr.o.m. den
årsdagen inträffar. Omställningspension efterlevandepen-och särskild
sion utgåskall därför kunna månaden dåföre den den efterle-t.o.m.

år.vande fyller 65

5§

I första i dennastycket paragraf regleras möjligheten i vissa fallatt
avdrag retroaktivt utbetald dågöra garantipension i fall den efter-

ålagts återbetalningsskyldighetlevande för för mycket uppburen in-
komstgrundad efterlevandepension. sådanFörutsättningarna för att
återbetalningsskyldighet uppståskall regleras i 8 kap. 5 Grunden

återbetalningsskyldighetför kan antingen den efterlevandeattvara
själv eller den avlidne lämnat felaktiga uppgifter orsakat attsom pen-
sion utbetalats med för högt belopp. skäl kan denEtt annat attvara
pensionsrätt eller pensionspoäng ligger förtill grund beräkningensom

efterlevandepension i efterhand ändras grund bristande ellerav av
underlåten avgiftsbetalning. Om den inkomstgrundade efterlevande-
pensionen tilläggspensioneneller i form änkepension blir lägre tillav
följd det ändringsbeslut sin återbe-i föranlett beslutetturav som om
talning kan detta innebära garantipension kan kommaatt att utges
med högre belopp för förfluten tid. för den efter-I ställetävenett att

åläggslevande betala återkrävdain det skall ipensionsbeloppetatt
sådant fall, enligt vad föreskrivs i denna paragraf, i första handsom

frånavdrag det garantipensionsbelopp skall retroak-göras utgessom
tivt.

Enligt paragrafens andra stycke skall motsvarande bestämmelse
gälla försäkringskassa återbetalninghar beslutat garanti-om om av
pension. dåAvdrag skall på inkomstgrundad efterlevandepen-göras
sion eller tilläggspension i form föränkepension utgesav sammasom
tid den för högt utbetalda garantipensionensom avser.
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6 §

Paragrafen nuvarande 16 kap. 10 §motsvarar AFL.

7 §

Paragrafen 16 kap. 11 § AFL i denmotsvarar nuvarande lydelsen.

Utbetalning pensionav

8 §

Paragrafen delar nuvarande 16motsvarar kap. §4 AFL.av
Enligt nuvarande regel i 16 kap. 4 § AFL kan Riksförsäkringsver-

ket förordna pension skallatt månadsvisutges sätt änannat om
den pensionsberättigade bosattär utomlands och har tillsamtyckt en
sådan utbetalning. Regeln kommer emellertid fr.o.m. den januari1
1999 ändras. Om årspensionenatt inte överstiger 2 400 kr skall oav-

den enskildes samtycke,sett det inte finns särskilda skäl, pensio-om
betalas i efterskott tvåeller gångerut månad.nen Detsammaen per

kan efter överenskommelse ske iäven fall. Motsvarande regelannat
finns i lagen inkomstgrundad ålderspension och skall gällaom även
för utbetalning garantipension enligt lagen garantipension.av Viom
har i avsnitt 13.2 förslagit motsvarande bestämmelseatt skall gällaen

för utbetalningäven efterlevandepension.av
I andra och tredje styckena utbetalningsbestämmelserupptas som

innebär årligaden efterlevandepensionenatt skall avrundas till när-
hela krontal delbartmast är med tolv. Den ökning eller minsk-som

ning avrundningen kan innebära skall, enligtsom vad isägssom
tredje stycket, tillkomma respektive belasta garantipensionen.

Enligt nuvarande regel i 16 kap. 4 § andra stycket AFL vidanses,
den avrundning skall enligtgöras regeln, samtliga de pensions-som
förmåner tillkommer den pensionsberättigade pension.som som en
Ålders-, förtids- respektive efterlevandepension kommer emellertid i
framtiden beräknas enligt olikaatt regelsystem. Detta bör innebära att

avrundningenäven sker inom varje för sig. sådanEn lösningsystem
ocksåär föredra lagteknisk synvinkel. Någonatt motsvarighet tillur

den nämnda avrundningsbestämmelsen har därför intenu upptagits i
lagen efterlevandepension.om

9§

Denna paragraf med vissa redaktionellamotsvarar ändringar 16 kap.
13 § AFL.
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10 §

Denna paragraf med redaktionella ändringar kap.17 1 §motsvarar
andra stycket AFL.

11§

Bestämmelsen 16 kap 8§ såvittAFL anmälnings-motsvarar avser
skyldighet för den uppbär särskild efterlevandepension.som

12§

I denna paragraf regleras följden efterlevande uppbärattav en som
särskild efterlevandepension giltig anledning under-vägrarutan att
kasta sig undersökning viss läkare eller följa sådant villkorannatav

uppställs i kap.4 5 Den särskilda fårefterlevandepensionen isom
sådant fall helt eller delvis innehållas. En förutsättning för detta är
dock den efterlevande erinrats påföljd.dennaatt En bestämmelseom
med motsvarande innehåll finns i dag i 20 kap. 3 § AFL.

Samordning med livränta m.m.

13§

Bestämmelsen i huvudsak nuvarande samordningsbestäm-motsvarar
melse i kap.17 2 § AFL och sikte de situationer där efterlevan-tar
depension och yrkesskadelivränta i form efterlevandelivränta utgesav
samtidigt. I paragrafen i vilka situationer samordning skallanges en
ske sådanaoch det i fall efterlevandepensionenär skall mins-att som
kas. De bestämmelsernanärmare hur denna minskning skall görasom
gesi 14-16 §§.

14§

Denna paragraf reglerar samordningen mellan barnpension och yrkes-
skadelivränta formi efterlevandelivränta. framgårAv 13 § i vilkaav
situationer sådan samordning skall ske och sådant falldet isom en att

bampensionenär skall minskas. Våra överväganden bakomsom ut-
formningen regeln i denna paragraf har redovisats i avsnitt 12.3.3.av
Samordning skall, enligt vad föreskrivs i första stycket, skesom ge-

inkomstgrundad barnpension enligtatt denna lag ochnom summan av
underhållsstöd enligt lagen underhållsstöd minskas fjär-med treom
dedelar den livränta barnet för tid har såsomtillrättav som samma
efterlevande. Däremot skall yrkesskadelivränta den efterlevandesom
själv uppbär grund skada, s.k. egenlivränta, inte påverkaav egen
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sig underhållsstödets eller barnpensionens storlek. Minskningenvare
skall i första hand ske underhållsstödet. Därefter skall minskningav
ske det 25 %-tillägg enligt bestämmelsen i kap.2 4§ skallav som

till barn beviljas barnpension i form tilläggspensionutges som av om
det samtidigt föreligger till änkepensionrätt efter den avlidne. Först
härefter skall minskning ske inkomstgrundad barnpension enligt 2av
kap. 3 § eller kap.2 4 § första stycket Detta innebär skillnad ien
förhållande till nuvarande regler enligt vilka minskningen i första
hand skall tilläggspensionen.göras

I paragrafens andra stycke på enligt nuvarandesättges samma som
regler garanti innebär barnet samordningen skallatten oavsettsom

visst minsta belopp från efterlevandepensionering-garanterat ettvara
och/eller i form underhållsstöd. Enligt nuvarande regler bar-en ärav

visst minsta belopp från folkpensioneringen.net garanterat Enett
bestämmelse barnet skall visst minstaatt be-garanterat ettom vara
lopp kan våraemellertid med förslag inte motsvarande siktesätt ta
på enbart underhållsstödet eftersom detta till sin påverkasstorlek av
barnpensionen och inte på folkpensionen någonsätt utgörsamma som
baspension. Regeln i andra stycket innebär därför barnpensionatt
aldrig skall med belopp tillsammans underhållsstö-medutges ett som
det enligt 3 kap. lagen underhållsstöd understiger fjärdedelom en av
det 3 kap. 3 § lagen underhållsstöd garanterade beloppet.genom om
Detta belopp med dagens nivå på underhållsstödetutgör 293 kr per
månad.

15§

Denna paragraf reglerar samordningen mellan omställningspension
respektive särskild efterlevandepension och yrkesskadelivränta i form

efterlevandelivränta enligt Våra13 överväganden i dessa delarav
har redovisats i avsnitt 12.3.3.

Samordningen skall ske motsvarande gäller försätt som sam-
ordningen med barnpension och underhållsstöd enligt 14 Summan

inkomstgrundad omställningspension eller särskild efterlevande-av
pension och garantipension till sådan pension skall minskas med tre
fjärdedelar den livränta den pensionsberättigade förav som samma
tid berättigad såsomtillär efterlevande. Minskningen skall därvid, till
skillnad från i idag, första hand garantipensionen och förstgöras
därefter på den inkomstgrundade pensionen. Enligt regel i punktenen
10 i övergångsbestämmelsema skall vid tillämpningen bestämmel-av

i denna paragraf för efterlevande har beviljats omställ-sen som
ningspension eller särskild efterlevandepension på grund dödsfallav
före ikraftträdandet minskning på det 90 %-tillägg, enligtgöras som
vad vi föreslagit se avsnitt 16.23 skall kompensera för det första
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basbeloppets inkomster, före det minskning tilläggspen-görsatt
sionen i övrigt.

Någon garantiregel innebär den efterlevande alltid skallattsom
berättigad till viss minsta efterlevandepension efter samord-vara en

ningen finns inte i dag och har inte heller föreslagits av oss.

16§

dennaI paragraf regleras hur minskningen tilläggspension i fonnav
dåänkepension skall ske denna enligt 13 § skall samordnas medav

yrkesskadelivränta i form efterlevandelivränta. Våra övervägandenav
i dessa delar har redovisats i avsnitt 12.3.3.

Samordningen skall enligt vårt förslag påske motsvarande sätt som
beträffande samordningen mellan yrkesskadelivränta barnpensionoch
respektive omställningspension eller särskild efterlevandepension.
Summan den inkomstgrundade änkepensionen beståendeav av
tilläggspension och 90 %-tillägg se härom avsnitt 11.9 och garanti-
pension till denna änkepension änkegarantipension skall minskas
med fjärdedelar den livränta den pensionsberättigade förtre av som

tid såsomhar till efterlevande. Minskningenrätt skall i förstasamma
hand änkegarantipensionen förstgöras och därefter tilläggspen-
sionen.

På enligt nuvarande regler skall efterlevandesätt densamma som
våramed förslagäven viss minsta änkepension vidgaranteras en

samordningen. Denna i pådag, det gällerär sätt närsamma som
barnpension, utformad viss andel folkpensionen. Folkpen-som en av
sionen skall enligt hittillsvarande regler i vidAFL samordningen
minskas såendast mycket återstårminst hälften det beloppatt av som

skulle ha betalats Garantiregeln kan skälut.annars av samma som
redovisats beträffande garantiregeln inom bampensioneringen se
kommentaren till 14 § inte knytas till garantipensionen sådan.som
Vårt förslag innebär i stället får behållaänkan vid Samordningenatt

visst minsta belopp den lägsta nivångaranterade inom änkepen-ett av
sioneringen. Detta gäller oberoende beståränkepensionenav om av
garantipension, 90 %-tillägg eller tilläggspension. översättningEn av
den nuvarande garantiregeln leder till vidänkan samordning alltidatt

fåskall behålla belopp 8,5 prisbasbeloppet%ett motsvararsom av
månad, dvs. för närvarande 0943 kr.per

17§

Bestämmelsen i huvudsak nuvarande bestämmelse i 10motsvarar
kap. 2 § AFL. Den intagen kriminalvårdsanstalti får sinärsom m.m.
folkpension i form bl.a. efterlevandepension påminskad visst sätt.av
Motsvarande regel har det gäller ålders-till garantipension tillnär rätt
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pension införts i lagen garantipension 4 kap 5 §. Som framgåttom
avsnitt 12.5 bör regel minskning garantipension införasav en om av

detäven gällernär garantipension till omställningspension, särskild
efterlevandepension och änkepension. Till skillnad från vad gäl-som
ler enligt nuvarande regler skall, falletsätt enligtärsamma som
lagen garantipension, reduktion förmånen ske först efter 30om av
dagars sammanhängande anstaltsvistelse. Detta skall gälla även om
den pensionsberättigade då inte varit intagen under hel kalender-en
månad. Reduktionen skall ske för tid dåäven den pensionsberättigade
har permission eller olovligen har frånavvikit anstalten. På samma

gäller isätt dag skall visst belopp förbehållas den intagne.som ett
Detta belopp skall enligt vad vi redogjort förnämnare i avsnitt l2.5.4

detsamma gäller inom ålderspensioneringen,vara dvs, 4,5 %som av
prisbasbelopp. Detta förbehållsbeloppett inkluderar eventuelläven

inkomstgrundad efterlevandepension.
I bestämmelsen har inte tagits någon motsvarighet till nuvarande

regel möjlighet för anhörig uppbära hela eller visssom delger att av
den pensionsfönnån inte betalas Motiven till vårt ställnings-ut.som
tagande i denna del har vi redovisat i avsnitt 12.5.4.

Överklagande8 kap. m.m.

Beslut efterlevandepensionom

1 §

Beslut efterlevandepension fattas allmän försäkringskassa.om av
Detsamma gäller enligt nuvarande regler för samtliga former av pen-
sion 16 kap 1§ AFL. Närmare bestämmelser vilken försäk-om
ringskassa skall fatta beslut i dag i kungörelsen 1962:394som ges
med vissa bestämmelser rörande ansökan pension enligt lagenom om
allmän försäkring, Enligt l § denna kungörelse skall ansökanm.m.

hosgöras den allmänna försäkringskassa hos vilken sökanden in-är
skriven eller skulle ha varit inskriven han fyllt år.sextonom

När det gäller beslut inkomstgrundad ålderspension i 13om anges
kap. §4 lagen inkomstgrundad ålderspension beslut skall fattasom att

den försäkringskassa där den försäkrade ellerav skallär in-vara
skriven. Detsamma gäller beträffande beslut garantipension tillom
ålderspension 5 kap. l § lagen garantipension. Regler vilkenom om
försäkringskassa skall fatta beslut efterlevandepension börsom om

denna bakgrund i dennamot lag. Härvid bör det, påges sättsamma
enligt nuvarande regler, den försäkringskassasom hos vilken denvara

sökande, dvs. den efterlevande, inskrivenär skall fatta beslutsom om
efterlevandepension. För inte eller skall inskriv-ärpersoner som vara

hos någon försäkringskassa skall beslut fattasna Stockholms länsav
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allmänna försäkringskassa. Bestämmelsen vilken försäkringskassaom
skall fatta beslut efterlevandepension gäller emellertid intesom om

något särskilt i författning. I EU:s regelverkannatom anges annan
Ävenfinns särskilda bestämmelser ansökan pension.t.ex. om om

framtida bestämmelser i förordning eller i Riksförsäkringsverketav
utfärdade föreskrifter angående vilken försäkringskassat.ex. ärsom
behörig besluta efterlevandepension för vissaatt om grupper av per-

medför frånundantag lagens regler.soner
allmänI andra stycket bestämmelser försäkringskassaattanges om

finns i 18 kap. AFL.

2§

Enligt 13 kap. 5§ lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspen-om
sion gäller bl.a. beslut inkomstpension får fattasatt auto-om genom
matisk databehandling. Detta skall gälla för beslut efterle-även om
vandepension, vilket framgår hänvisning i denna paragrafgenom en
till nämnda bestämmelse i lagen inkomstgrundad ålderspension.om
Beslut automatisk databehandling fattas Riksförsäkrings-genom av
verket för försäkringskassans räkning. Detta innebär fortfaran-detatt
de försäkringskassanär beslutsinstans i dessa frågorärsom attmen
Riksförsäkringsverket beslutar i stället för försäkringskassan i de fall
då beslutet tillkommer med stöd ADB. Det försäkringskassanärav

beslutande beslutavgör ellersom ettorgan som om av en annan an-
ledning inte fattasbör ADB, grund beslutet bört.ex.genom attav

Äveninnehålla utförligare motivering. beslut tillkommeren som ge-
automatisk databehandling får emellertid motiveras.nom

Eftersom det försäkringskassanär beslutsinstans skall änd-ärsom
ringar och omprövningar beslutet försäkringskassan.göras Be-av av
slut har fattats Riksförsäkringsverket för försäkringskassanssom av
räkning skall ändras eller den försäkringskassaomprövas vidav som
tillfället för ändringen eller omprövningen behörig fatta beslutär att
enligt bestämmelserna i l Detta framgår hänvisningen tillgenom
13 kap. 5 § lagen inkomstgrundad ålderspension.om

3§

dennaI paragraf regleras beslut efterlevandepensionnär skallett om
ändras. förstaAv stycket följer sådant beslut skall ändrasatt ett när
detta föranleds den pensionsbehållning enligt 1998:674lagenattav

inkomstgrundad ålderspension legat till förgrund beräk-om som
ningen ändras. Detta kan i sin bero ändringar i den avlidnestur
taxering eller sådanaandra ändringar påverkat beräkningensom av
pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp eller pen-
sionsrätt för inkomstpension. Ett skäl den eftersläpningärannat som
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det gäller fastställande pensionsgrundande inkomstnär ochav pen-
sionsgrundande belopp kan leda till pensionsbehållningen efter detatt

beslut efterlevandepension har fattats visar sig högreatt änom vara
vad den vid tidpunkten för beslutet. En situation kanvar annan som
leda till pensionsbehållningenändring den avlidne inte harär atten av
betalat ålderspensionsavgiftin eller allmän pensionsavgift i föreskri-

ordning, vilket i sin påverkar beräkningen pensionsrätt ochturven av
därigenom också pensionsbehållningen. I avsnitt vi13.2 har närmare
redogjort för de olika situationer kan föranleda ändring densom en av
pensionsbehållning legat till grund för beslut efterlevan-ettsom om
depension alltsåoch innebär sådant beslut skall ändrasatt ettsom ex
officio.

Förutom de reglerade situationema finns i 26 § förvaltningsla-nu
1986:223 möjlighet ändra beslut enligt bestämmelsernaatt ettgen
självrättelse. Härutöver kan beslut efterlevandepensionettom om

ändras efter omprövning och överklagande enligt 4 Vilka situatio-
därvid kommenteras i anslutning till denna paragraf.ner som avses

Av andra stycket framgår beslut garantipension skallatt ett om
ändras det föranleds storleken garantipensionen påverkasattom av

ändring gjorts beträffande inkomstgrundad efterlevande-av en som
pension eller tilläggspension i form änkepension. sådanEn ändringav
kan innebära det beslutade garantipensionsbeloppet blir antingenatt

Änd-högre eller lägre den varit enligt detän ursprungliga beslutet.
ringen ocksåkan innebära den inkomstgrundade efterlevandepen-att
sionen eller tilläggspensionen i form änkepension så hög detär attav
inte längre föreligger till garantipension.rätt

4§

I 13 kap. 9-23 lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspensionom
regleras vad skall gälla för omprövning och överklagandesom av
beslut bl.a. inkomstpension. I denna paragraf vilkasom avser anges

dessa bestämmelser i tillämpliga delar skall gälla beträf-ävenav som
fande omprövning och överklagande beslut efterlevande-ettav om
pension.

Hänvisningen till 13 kap. 9§ första stycket innebär beslutatt ett
efterlevandepension skall den beslutetomprövasom om som avser

begär det eller det finns andra sådantskäl. Ett skäl den ef-är attom
terlevande lämnat oriktiga uppgifter avlidnesden bosätt-t.ex.om
ningstid, påverkatkan ha beräkningen garantipension, ellersom av

sin inkomst, vilket kan påverkatha den inkomstprövningom egen
skall ske viss änkepension.som av

Frågan omprövningnär beslut efterlevandepensionettom av om
får ske fåroch begära sådan omprövning reglerasvem som genom
hänvisning till bestämmelserna i 13 kap. 10-13 och 15-16 §§ i till-
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överklagandefråganPå reglerasmotsvarandelämpliga delar. sätt om
bestämmel-hänvisning tillefterlevandepensionbeslutett av enav om

§§,20-21tredje styckena,och17-18 §§, 19 § andrai kap.13serna
23tredje styckenaandra och22 § samt

inkomstgrun-stycket lagen13 § tredjei 13 kap.Bestämmelsen om
fårbeslutvilka situationer omprövasålderspension reglerar idad ett

jfr 13för omprövninggällertidsfristerhänsyn till deutan annarssom
densådan situationstycket nämnda lag. En är§ förstakap. 13 att

efterlevandepensionsåvitt beslutdvs. gällerbeslutet omavser,som
underlåtitoriktiga uppgifter ellerhar lämnatefterlevande,den att

skallanmälningsskyldighet. Detsammauppgifts- ellerfullgöra en
påuppgifteroriktigaavlidne har lämnat sättdengälla det är somom

stycke.i paragrafens andraDettasagts. angessom nu

5§

efterlevande kanframgår situationerparagraf i vilkadennaAv en
efterlevandepension utbeta-återbetalningsskyldighet föråläggas som

ifrågor redovisatVåra har vifelaktigt. överväganden i dessalats av-
snitt 13.4.

ändras be-efterlevandepension skallFrågan beslutnär ett omom
efterlevandepen-framgår beslut4§ vidarehandlas i 3 Av att om

tillledasituationer, vilket i sin kankan i vissasion attomprövas tur
felaktigt ochvaritefterlevandepension visar sig habeslutet attom

inteutgått emellertidDetmed lägre belopp.pension skulle ha ärett
efterlevandepensionsbeslutomprövningaralla ändringar och somav

skall iåterbetalnigsskyldighet för efterlevande. Dettadenleder till
elleruppgifterefterlevande oriktigaden lämnatförsta hand ske när

anmälningsskyldig-underlåta fullgöra uppgifts- ellerattatt engenom
belopp. Denmed för högtlämnatshet har orsakat pensionen haratt

in-sinauppgifterfelaktigaefterlevande kan ha lämnatt.ex. egnaom
individu-någon betydelse för denuppgift harellerkomster somom

tillbedömningenprövning sker i samband medella rättenavsom
Äterbetalningsskyldighet emeller-skallsärskild efterlevandepension.

efterlevandepensionockså åläggas uppburittid den efterlevandeom
inse det.för eller skäligen bortmed högt belopp och insett

avsnittivi utvecklatefterlevande bör emellertid inte,Den som
denundgå återbetalningsskyldighet situationer däri de13.4, kunna

hadedetålagts återbetalningsskyldighetavlidne skulle hasjälv om
harålderspension. avlidnedet dengällt utbetalning Om är somav
tilli sin lettdeklaration,felaktiga uppgifter, i sinlämnat turt.ex. som

således kunnaefterlevandepension skall dettafelaktigt beslutett om
Likaså skallefterlevande.återbetalningsskyldighet för denleda till
avgiftsskyl-förhållandet underlåtit fullgöra sinden avlidnedet att att

enligtpensionspoängpensionsrätten ellerdighet, vilket inneburit att
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lagen inkomstgrundad ålderspension harom minskat, kunna leda till
återbetalningsskyldighet för den efterlevande.

Av tredje stycket framgår den efterlevande inteatt skyldigär att
betala tillbaka för mycket uppburen efterlevandepension i andra situ-
ationer deän i denna paragraf. Vidare kan försäkringskas-som anges

efterge kravet återbetalningsskyldighetsan helt eller delvis detom
finns särskilda skäl för det. Denna regel bör tillämpas enligt samma
principer motsvarande regel i 14 kap. 1 §som lagen 1998:674 om
inkomstgrundad ålderspension

6§

Denna paragraf i principmotsvarar 14 kap. 7 § lagen 1998:674 om
inkomstgrundad ålderspension och 20 kap. 4 § fjärde femteoch
styckena AFL.

Har försäkringskassan fattat beslut återkrav får det beloppom som
skall återbetalas dras från framtida utbetalningar enligt dennaav lag.
Avdrag får såväl förgöras ersättning återbetalasskall enligten som
denna lag ersättning skall betalassom en grundsom ut av en annan
författning, försäkringskassan har beslutat återkravom denom av
ersättningen. I förarbetena till AFL prop. 1962:90 384 underströkss.

möjligheterna tillatt kvittning måste begagnas med urskillning och att
skälig hänsyn i varje enskilt fall måste till den ersättningsberätti-tas
gade och dennes familjs försörjning.

Övriga9 kap. bestämmelser

1 §

I 15 kap. lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspension finnsom
olika administrativa bestämmelser avseende inkomstgrundad ålders-
pension. Bestämmelserna gäller efter hänvisning i lagen 1998:702

garantipension i tillämpligaom föräven garantipension.
I denna paragraf vissa uppräknadeatt bestämmelseranges i 15 kap.

lagen inkomstgrundad ålderspensionom skall gälla i tillämpliga delar
beträffandeäven efterlevandepension. Således skall reglerna om

Riksförsäkringsverkets åligganden i l § och bestämmelserna om un-
derrättelse till enskild i 3 § första stycket första meningen och andra
stycket gälla beträffandeäven ärenden efterlevandepension. Lika-om
så skall bestämmelserna anmälan och uppgiftsskyldighet förom en-
skilda och för statliga och kommunala myndigheter mfl. i 10-11 och
13-14 och regler undantag från sekretess i 15 §om gälla i tillämp-
liga delar för beslut efterlevandepension.om

När det gäller bestämmelsen i 15 kap. 16 § lagen inkomstgrun-om
dad ålderspension utmätning ålderspension har iom avsnitt 13.6av
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sådanvåra fråga bestäm-redovisat överväganden i behovetom av en
efterlevandepension. därvid funnit det tvek-melse beträffande Vi har

uppståpå före dethuruvida fordran efterlevandepension kansamt en
bestämmelsetillgänglig för utbetalning ochpensionen äratt om en

första således syfte intemotsvarande 16 § stycket erforderlig. Iär att
missförstånd bestämmel-skapa för vid jämförelse mellanutrymme en

i de lagarna har vi emellertid funnit lämpligtolika det att,serna
föreslå uttryckliggäller enligt nuvarande regler,sättsamma som en

påfrån inneståendebestämmelse undantag för fordranutmätningom
sådan får ellerefterlevandepension. En fordran inte heller pantsättas

överlåtas sådantinnan pensionen tillgänglig för lyftning. Ettär un-
dantag hindrar dock inte efterlevandepension kan skeutmätningatt av

framgårenligt reglerna i kap. utsökningsbalken. hän-7 Detta genom
visningen till 16 §15 kap. andra stycket.

frågankap. § fordranI 15 17 regleras preskription enskildsom av
på pension. I paragrafens andra stycke finns bestämmelse somen
innebär preskriptionslagen 1981:130 inte tillämpligäratt en-
skilds fordran pension. Det torde preskriptions-tveksamtvara om
lagen huvud tillämplig efterlevandepen-tillöver är rätttaget en
sion. Av skäl vi redovisat beträffande utmätning ef-samma som av
terlevandepension har vi emellertid funnit bestämmelse motsva-att en
rande stycket17 § andra bör gälla beträffande efterlevandepen-även

Vårasion. överväganden härom har i avsnitt 13.6. Enskildsredovisats
påfordran pensionsbelopp har förfallit till betalning skallsom

i dag 20 kap. 5 § preskriberad belop-AFLsättsamma som vara om
utgångeninte före året dåhar lyfts det andra efter det det blevpet av

tillgängligt för lyftning.

Övergångsbestämmelserna

Punkt 1

VåradennaI punkt tidpunkten för ikraftträdandet lagen.anges av
kring avsnittöverväganden ikraftträdandetidpunkten har redovisats i

16.1. kraftFörslaget innebär efterlevandepension träder ilagenatt om
samtidigt med lagen 1998:702 garantipension och samtidigt medom
reglerna utbetalning inkomstgrundad ålderspension enligt la-om av

ålderspension.1998:674 inkomstgrundadgen om

Punkt 2

Bestämmelsen innebär efterlevandepensionreglerna i lagenatt om
skall gälla för efterlevandepension beviljats ellerharäven somsom

påkommer beviljas ikraftträ-grund dödsfall inträffat föreatt av som
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dandet. Detta gäller emellertid endast i månden inte i deannat anges
följande övergångsbestämmelsema. I punkterna 5-9 särskildages lbestämmelser avseende till ochrätten beräkningen barnpension,av g
omställningspension och särskild efterlevandepension har bevil-som
jats på grund dödsfall inträffat före ikraftträdandet. I punkter-av som

12-23 motsvarande bestämmelsersätt för beståndetna ges änke-
pensioner. I punkten 10 särskild bestämmelse antagande-ges en om
poängberäkning för avlider under år 2001 ochpersoner ärsom som
födda år 1937 och i punkten 11 bestämmelse hur samord-ges en om
ningsreglema i 7 kap. 14 och 15 skall tillämpas då tilläggspension
i form barnpension, omställningspension ochav särskild efterlevan-
depension har beräknats enligt bestämmelserna i punkterna 5-7 och

Våra förslag innebär efterlevandeatt vid ikraftträdandeten som
uppbär efterlevandepension på grund dödsfall inträffat föreettav som
denna tidpunkt skall vid denna tidpunkt nybeviljas sådan pension med
stöd de föreslagna övergångsbestämmelsema.av Pensionen dåskall
beräknas den 1 januari 2001 grundval det årförper 2001 gäl-av
lande prisbasbeloppet. För tid därefter skall den årliga inkomstgrun-
dade efterlevandepensionen i form tilläggspension följsamhetsin-av
dexeras enligt vad föreskrivs i kap.1 10 Detta innebär alltsåsom

årlig inkomstgrundadatt efterlevandepensionen kommer utvecklasatt
på oberoendesätt den har beviljatssamma på grund dödsfallav om av

inträffat före ikraftträdandet ellersom den har nybeviljats påom
grund dödsfall därefter. Garantipension tillav omställningspension,
särskild efterlevandepension eller änkepension enligt punkterna
18 och 19 skall vid ikraftträdandetsätt beräknassamma grund-
val prisbasbeloppet år 2001 skallav för tid därefter,ävenmen

sätt garantipension enligtsamma 4 och 6 kap., räknassom iom
förhållande till förändringen i prisindex.

Punkt 3

Efterlevandepension skall enligt kap.7 1 § beviljas efter ansökan. En
sådan ansökan skall skriftlig. Efterlevande vid ikraftträdan-vara som
det uppbär efterlevandepension på grund dödsfall inträffatettav som
före denna tidpunkt skall vid ikraftträdandet våra förslag nybevil-av
jas sådan pension med stöd de föreslagna Övergångsbestämmelser-av

Detta innebär i princip efterlevandena. att enligt nuvarandeen som
regler har till efterlevandepensionrätt kommer ha det efterävenatt
ikraftträdandet. Pensionen skall emellertid vid denna tidpunkt räknas

i enlighet med de bestämmelserna.om sådanEn omräkningnya av
utgående efterlevandepensioner skall göras den efterlevandeutan att
ansöker det. Efterlevandepension skall alltsåom betalas ansö-ut utan
kan den efterlevande vid utgången år 2000om uppbär efterlevan-

i
av

depension enligt AFL under förutsättning till sådanrätt pensionatt
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tillövergångsbestämmelsemaenligt lag ochföreligger dennaäven
denna.

Punkt 4

tillgo-harjanuari 2001före deninnebär tid 1Bestämmelsen att som
enligt 5 kap.folkpensionbosättningstid föravlidendoräknats somen

änd-1992:1277till lagenövergångsbestämmelsemaochAFL om
iskalljanuari 2001före denreglers lydelse li i dessaring AFL tas

omställningspen-garantipension tillförförsäkringstidbeaktande som
änkepension.efterlevandepension ochsion, särskild

Punkt 5

för barnberäknasbarnpension skallregleras hurbestämmelsenI som
enligthar beräknatstill barnpensionikraftträdandet harvid rätt som

iVåra övervägandeni 14 kap. 2 och 3 AFL.gällande reglernu
Utgångspunkteni avsnitt 16.2.2. rättenredovisats ärdenna del har att

reglerna.enligt defall skall bedömasi dessatill barnpension även nya
harikraftträdandetföreefterlevande barninnebärDetta ettatt som

skall be-ellerenligt tidigare regler i AFL,beviljats barnpension som
inträffat förepå hardödsfallsådan pension grundviljas ett somav

inkomst-tillefter denna tidpunkt haskallikraftträdandet, rättäven
dendenna lag. Ii 2 kap.barnpension enligt vadgrundad sägssom

inkomstgrun-regler hurbestämmelsen särskildaförevarande omges
iberäknas dessa fall.barnpension skalldad

inkomstgrundad.enbartenligt reglernaBampension kan varanya
i 5 kap.,det underlaggrundvalskall beräknasDen som angesav

tilläggspensioneringenskillnadpensionsunderlag tilldvs. motett som
emel-skallunderlagfrån första inkomster. Dettaberäknat kronansär

inkomstgrundad barn-för beräkningentill grundlertid inte ligga av
barnpen-tilläggspension i formpension för har beviljatsbarn avsom

inkomstgrundadeskall denbarnsion före ikraftträdandet. För dessa
tilläggspen-ikraftträdandet beräknasbampensionen efteräven som en

hittillsvarandeenligtpåskall beräknassion. Denna sätt somsamma
förebeloppalltså i principmedregler och skall utges somsamma

skallTilläggspensionstycketikraftträdandet. uttrycks i andraDetta
i formtilläggspensionantingen densåledes beräknas grundval av

avlidnedenoch 3 §§ AFLförtidspension enligt 13 kap. 2hel somav
berättigad tilldå varithadödsfallet eller skulleberättigad till vidvar

tilläggspensionberättigad tillavlidne vid dödsfalleteller, den varom
ål-beräknadgrundvalålderspension enligt AFL,i form enavav

Ålderspensionen påberäknasemellertid inteskallderspension.
beräk-ställetskall ikap.bestämmelserna i 12 AFLgrundval utanav

lageni 6 kap.bestämmelserangivnai paragrafenenligt vissanas
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1998:674 inkomstgrundad ålderspensionom och vissa bestämmel-
i lagen 1998:675 införandeser nämnda lag. Dettaom emel-av ger

lertid resultat beräkning enligtsamma nuvarande regler isom en AFL
och innebär pensionen beräknas påatt grundval medeltalet deav av
pensionspoäng har tillgodoräknats den avlidne eller,som sådanom

har tillgodoräknatspoäng för år,15än medeltalet de 15 högstamer av
Ålderspensionenpoängtalen. beräknas 60 % produktensom av av

detta medeltal och det för år 2001 gällande prisbasbeloppet. Pen-
sionspoäng måste emellertid ha tillgodoräknats den avlidne för minst
30 år för tilläggspension skallatt tillgodoräknat fullt på detut nu re-
dovisade underlaget. I fall reduceras tilläggspensionenannat förhål-i
lande till det årantal saknas till 30. Detta framgårsom upp genom
hänvisningen till 6 kap. 3 § lagen inkomstgrundad ålderspension.om
Det förhållandet den avlidne gjortatt tidigt eller ålders-sent uttag av
pension skall emellertid, sätt i dag, inte påverka be-samma som
räkningen barnpensionens storlek. Detta framgårav någonattgenom
hänvisning till 6 kap. 5 § lagen inkomstgrundad ålderspension inteom

Omgörs. den avlidne född år 1927 eller tidigare gäller enligtvar 6
kap. 14-16 §§ lagen inkomstgrundad ålderspension vissaom särskilda
regler för den reduktion skall vidgöras tillämpningensom be-av
stämmelsen andelsberäkning i 6 kap. 3 §om lag. Härutöversamma
kan denna andelsberäkning påverkas det för den avlidne påattav
grund underlåten avgiftsbetalning inte tillgodoräknatsav pensionspo-

föräng tilläggspension för tid före år 1998. Särskilda bestämmelser
gäller i detta avseende för avliden född år 1923 elleren tidi-som var

och för vilken undantagandegare enligt 11 kap. 7 § AFL i bestäm-
melsens lydelse före den 1 januari 1982 gällt.

Bampensionen skall, på sätt gäller enligt hittillsvaran-samma som
de regler, 30utgöra % sålundaden beräknade förtidspensionenav

ålderspensionen.eller Om den avlidne efterlämnar fler pensionsbe-
rättigade barn skallän tillägg tillett denna göras med 20procentsats
för varje barn det första.utöver Det sammanlagda bampensionsbe-
loppet delas sedan lika mellan barnen. Detta framgår tredje styck-av
et.

Tilläggspensionen beräknadär enbart inkomster överstigersom
basbelopp. Inkomsterett därunder kompenseras i dag folkpen-genom

sionen. Efterlevandepension skall emellertid efter ikraftträdandet inte
kunna i form folkpension.utges Detta skall gälla beträffandeav även
efterlevandepension har beviljats på grund dödsfallsom in-av som
träffat före ikraftträdandet. Skälen härför har vi redovisat i avsnitt
16.2.2. För kompensera för inkomsteratt understigande basbeloppett
skall tillägg tillett göras den beräknade tilläggspensionen enligt andra
stycket Detta tillägg skall uppgå till 25 % det för året, dvs. årav
2001, gällande prisbasbeloppet och således den kompensa-motsvarar
tionsnivå enligt nuvarande reglersom folkpensionen.ges genom
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ATP-baseradedenTilläggspensionen beräknas som summan av
det enligtenligt punkt ochi form barnpension ltilläggspensionen av

sålundabasbeloppet. Denpunkten angivna tillägget 25 %2 om av
årsskiftet följ-2001/2001tilläggspensionen skall fr.o.m.beräknade

årliga inkomst-principer denenligtsarnhetsindexeras somsamma
§.till kap. 10efterlevandepensionen jfr kommentaren 1grundade

l6.2.2.redovisats i avsnittVåra överväganden i denna del har
in-basbeloppettillägg skall kompensera för det förstaDet som

inkomstrelate-princip betrakta del denkomster iär att som en aven
tillgodoräknasför skallpensionen. förutsättning tilläggrade En att ett

tilläggetavlidne till in Eftersomdärför den har tjänat ATP.är rättatt
i principdel inkomstrelaterade pensionen skall detdenär utgesaven

övrigt. Tilläggeti 30-delar tilläggspensionen iantal mot-samma som
emellertid enligt nuvarande regler folkpensionen, utgessomsvaras av

årbosättningstid efter antal medi 40-delar efter eller 30-delar pen-
förmånligt enskil-på för densionspoäng beroende vilket är mestsom

ikraftträ-efterTillägget därför enligt reglerde. bör ävenutges samma
i avsnitthärför vi redovisatdandet de reglerna. Skälen harnyaav

förhållande16.2.2. innebär %-tillägget skall beräknas iDetta 25att
bosättningstidtill det den avlidne kan tillgodoräknasantal omsom

iförmånligare beräknasdet leder till resultat tilläggetänett om
förhållande årtill antalet med pensionspoäng.

Vidare innebär hänvisningen till § tillägg beräknat5 kap. 1 att ett
enligtgrundval bosättningstid 40-delsberäknat tillägg utgesav

så efterlevande i Sverige,huvudregeln enbart länge den bosattär me-
medborgaretillägg till svenskadan 30-delsberälmat betalasett ut
25 %-tilläggvid bosättning utomlands. 40-delsberäknatEttäven

tillmed till och med hänsynkommer härutöver, hänsyn EG-rätten
bosättningkonventionsåtaganden, fall vidutbetalas i vissa ävenatt

utomlands.
folkpension iskallEnligt 5 kap. 11 § AFL i dess nuvarande lydelse

den bosätt-form efterlevandepension beräknas grundvalav av
folkpension i formningstid till för beräkning denlegat grundsom av

dettaförtidspension vid dödsfalletden avlidne uppbar omsomav
förrnånligare beräkning grundvalleder till resultat änett av enen

dödsfallet.bosättningstid kan avlidne vidtillgodoräknas densom
40-delsberäkningDenna bestämmelse skall tillämpas vidäven aven

innehåller i%-tillägget. Vidare bestämmelsen i punkten 325 över-
gångsbestämmelsema års vissa särbestäm-till 1992 ändringar i AFL

folkpension vidmelser uppbar40-delsberäkning för somom personer
40-delsberälmingikraftträdandet de nuvarande bestämmelserna omav

folkpensionsfönnånema. i densärbestämmelser skall,Dessa om-av
tilläm-lydelse,fattning följer bestämmelsen i dess nuvarandesom av

vid 40-delsberäkning 25 %-tillägget.ävenpas en av
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Bampension skall inte kunna folkpension efter ikraftträ-utges som
dandet. Detta skall gälla för deäven barn uppbär sådan pensionsom
på grund dödsfall före ikraftträdandet. Dessa barn skallav emellertid

denutöver inkomstgrundade bampensionen berättigade tillvara un-
derhållsstöd enligt reglerna i den lagen underhållsstöd. Dettanya om
framgår bestämmelsen i 1punkten 3 i övergångsbestämmelsernaav till
lagen underhållsstöd. Underhållsstödet, uppgårom till 1 173 kr isom
månaden, till barn lbosattautges i Sverigeär och avräknassom mot
tilläggspensionen i sin helhet, dvs. både 25 %-tillägget ochmot g
tilläggspensionen i övrigt. Avräkning sker därvid i första hand mot
tillägget jfr kommentaren till punkt 11.

Punkt 6

I denna punkt särskilda bestämmelser beräkning bampen-ges om av
sion för barn vid utgången år 2000 har sådantillsom rätt pensionav l
på lgrund dödsfall inträffatett före den 1 januariav 1990. Be-som
stämmelserna vissaäven fall då barnpension beviljats ipåavser grund

dödsfall inträffatett därefterav före ikraftträdandetsom den 1 imen
januari 2001. Dessa barn har enligt vissa förutsättningar i dag tillrätt
barnpension från tilläggspensioneringen lenligt de regler gälldesom .före den 1 januari 1990. i

Barn uppbär barnpension på grund dödsfallsom inträffadeav som
före den 1 januari 1990 uppbär barnpension enligt punkten i2 1988
års Övergångsbestämmelser. Detta innebär barnpension i formatt av
tilläggspension fortfarande enligt äldre bestämmelserutges och upp-
går, det samtidigt föreligger till tilläggspensionom rätt i form än-av
kepension efter den avlidne, till 15 % beräknad förtidspensionav en
eller ålderspension och till 40 % sådant underlag. Be-annars ettav
räkningen barnpension för dessa barn efter ikraftträdandetav våraav
förslag skall, enligt vad i förstasägs stycket, enligtgörassom samma
principer i punkten Barnet skall alltså berättigatsom anges tillvara
inkomstgrundad barnpension och underhållsstöd. Den inkomstgrun-
dade bampensionen skall, på barnpensionsätt enligtsamma som
punkten beräknas på grundval tilläggspensionsunderlag.ettav
Tilläggspensionen i form barnpension skall emellertid medav utges
de kompensationsgrader gällde före ikraftträdandet, dvs. medsom
15 % den förtidspension eller ålderspensionav i punkten 5som anges

det samtidigt efter den avlidne finns någonom berättigad tillärsom
tilläggspension i form änkepension efter honom och medav annars
40 %. Om flera barn berättigadeär till barnpension efter den avlidne
skall de nämnda procenttalen ökas med för10 barnnu detutövervare
första. Det sammanlagda bampensionsbeloppet skall därefter delas
lika mellan barnen.
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tidpunktenvidbampensiongällaskallVad ävensagts somsom nu
års1988tilli punkten 4bestämmelsenenligtikraftträdandetför utges

inträffat efter dendödsfallgrundÖvergångsbestämmelser somav
Övergångsbestäm-januari 2001.11989 före dendecember31 men

bestäm-enligt äldreberäknasbampensionen skallinnebärmelsen att
samti-dettilläggspensionsunderlaget,15 %dvs. medmelser, omav

kvinnaänkepension förtillavlidne föreliggerefter dendigt rätt en
bestämmel-förutsättning förår tidigare. En1944 ellerfödd attärsom

tillämpasskallårs övergångsbestämmelsemai l988i punkten 4sen
barnpensionbeträffandefrånskillnad vad gälleremellertid, tillär som

januariföre den 1inträffatdödsfallbeviljats grundhar somavsom
kvinnatillänkepensioni formtilläggspension1990, tillrättatt enav

så-iUpphörföreligger.samtidigtår eller tidigarefödd 1944ärsom
regelsys-nuvarandeenligt detänkepension skall,fall tilldant rätten

deenligtberäknasbarnpensiontilläggspension i form re-temet, av
egenpension.avlidnesmed 30 % dendvs.fonnerade reglerna, av

efterbarnpensionfråga beräkninggälla iskallDetsamma avom
punktdennabestämmelsen iförutsättning förikraftträdandet. En att

stycket,framgår tredjesåledes, enligt vadtillämpasskall attär avsom
änkepensiontilläggspension i formföreligger tillsamtidigtdet rätt av

skallfallår eller Ikvinna född 1944till är annatsenare.somen
bestämmelser-enligtberäknasform barnpensiontilläggspension i av

andra och tredje styckena.i 5punktenna
kompensationsnivå förfrån vadMed undantag sagtssom nu om

beräknasskallsådan pensionför hurtilläggspensionen och reglerna
ibestämmelsernaskalltill fler barn,barnpension ännär ettutges

enligt dennabarnpensionberäkningvid5 tillämpaspunkten även av
tredjeochenligt andraberäknatstilläggspensionpunkt. Till den som

prisbasbeloppet25 %således tilläggskall läggasstyckena ett avom
i kommentarenutvecklatsår skall, enligt vad2001. tilläggDetta som

år medförhållande antaltill det30-delsberäknas itill punkten pen-
40-delsberäknasellerden avlidnekan tillgodoräknassionspoäng som

förhållande bosättningstid.avlidnestill deni
förförutsättningframhållas rättsammanhang börI detta attatt en

harefterlevande barnet rätt%-tillägget skall föreligga dettill 25 är att
har tjänatavlidne intedenvid ikraftträdandet. Omtill tilläggspension

tilläggs-alltså någon tillintenågon föreliggeralls rättin ATP-poäng
Dettanågon 25%-tillägget.tilldärmed inte hellerpension och rätt

iparagraf kansådant tillägg enligt dennagäller utgesatt ettoavsett
kom-efterlevande seför denfördelaktigare även40-delar det ärom

till punkten 7.mentaren
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Punkt 7

I bestämmelsen regleras hur tilläggspension i form omställ-av
ningspension vartill föreliggerrätt vid utgången år 2000 skall be-av
handlas efter denna tidpunkt. De föreslagna reglerna in-av oss om
komstgrundad omställningspension skiljer sig från de bådenuvarande
såvitt den tid under vilken förmånenavser skall kunna så-ochutges
vitt beräkningen den. Våraavser överväganden hurav dessa skill-av
nader skall komma påverkaatt omställningspensioner beviljatssom
på grund dödsfall före ikraftträdandet harav vi redovisat i avsnitt
16.2.3.

Utgångspunkten enligtär punkten 2 i dessa Övergångsbestämmel-
bestämmelsernaatt i lagenser efterlevandepension skall gällaom

beträffandeäven omställningspension har beviljats på grundsom av
dödsfall inträffat före ikraftträdandet.som I förevarande punkt görs
vissa undantag från den regeln.

När det gäller tillrätten omställningspension och hur länge så-en
dan förmån skall kunna skall dödsfallstidpunktenutges avgöran-vara
de för vilka regler skall tillämpas. Rätten tillsom tilläggspension i
form omställningspension harav beviljats grundsom döds-ettav
fall inträffat före ikraftträdandetsom skall bedömas enligt äldre reg-
ler. Detta framgår andra stycket och innebärav alltså inledandeatt
omställningspension har beviljats enligt hittillsvarandesom regler
skall kunna under tidutges månader och inteen under år.om sex ett
Vidare skall förlängd omställningspension kunna så länge denutges
efterlevande vårdnadenhar och stadigvarande sammanborom med ett
barn inte har fyllt år.tolv Densom föreslagna möjlighetenav oss att
uppbära förlängd omställningspension under begränsad tid såen
länge det hemmavarandeyngsta barnet inte har fyllt år18 skall alltså
inte gälla i de fall dödsfallet inträffat före ikraftträdandet. Förlängd
omställningspension kommer emellertid alltid så länge bar-att utges

inte har fyllt årnet tolv och den föreslagna åldersgränsenav oss om
åtta år skall alltså inte få genomslag i diskuterade fall.nu

Beräkningen inkomstgrundad omställningspensionav regleras i 3
kap. 5 Denna bestämmelse skall inte tillämpas vid beräkningen av
inkomstgrundad omställningspension i de fall dödsfallet har inträffat
före ikraftträdandet. I sådana fall skall den efterlevande efteräven
ikraftträdandet tilläggspension i form omställningspension be-av
räknad på sätt enligt äldresamma regler i AFL.som Detta framgår av
tredje stycket Tilläggspensionen skall alltså beräknas enligt de
hittillsvarande nivåerna, dvs. 20 %, det samtidigt föreliggerom rätt
till barnpension efter den avlidne och med 40 % den avlid-annars av

beräknade förtidspension ellernes ålderspension. Hur förtidspensio-
respektive ålderspensionennen skall beräknas framgår punkten 5av
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till denanslutningioch har kommenteratsandra stycket 1 närmare
bestämmelsen.

beräknadtilläggspensionen,sålunda beräknadeTill ärden som
skallåret prisbasbeloppet,gällandeöverstiger det förinkomster som

%belopp 90läggasi tredje stycketdet, enligt vad sägs ett omsom
Härigenomår prisbasbeloppet.året, 2001, gällandedet för dvs. gesav

omfatt-iinkomsterförsta basbeloppetskompensation för det samma
huvud-folkpensionensnuvarande reglerenligtning ges genomsom

enligt ochtilläggspensionen lförmån. den ATP-baseradeSumman av
omställningspen-inkomstgrundadeenligt 2 den90%-tillägget utgör

pension skall,efter ikraftträdandet. Dennaskallsion utgessom
årli-och5för enligt punkternagäller barnpensionsättsamma som

enlighet mediårsskiftet 2001/2002 följsamhetsindexerasfr.o.m.gen
i kap. 10vad föreskrivs lsom

till%-tilläggetskall, 2590 %-tillägget över-sättsamma som
del6, betraktasgångsvis barnpension 5 ochpunkterna avsom en

tilläggs-omfattningoch skall itilläggspensionen utges somsamma
årförhållande pensionspo-i till det antal medpensionen i övrigt, dvs.

Tillägget30-delsberäkning.tillgodoräknas den avlidnekanäng som
huvudförrnånersättning för folkpensionensemellertid ävenutgör en

beträffandeprinciper redovisatsdärför enligtoch skall samma som
för denleder till40-delsberäknas detta25 %-tillägget kunna ettom

framgår stycketfjärdefördelaktigare resultat. Dettaefterlevande av
fjärde stycket. Be-5punktenutformat sättär samma somsom

i anslutning till punktenutförligthar kommenteratsstämmelsen
förutsättningframhållasemellertidsammanhang börI detta att en

efterlevande vidföreligga%-tillägget skall denför till 90 ärrätt attatt
alltsåinnebärutgången år hade till tilläggspension. Detta2000 rättav

sådan omfatt-måste tillgodoräknats iha ATP-poängden avlidneatt
måste haavlidnetilläggspension förelegat, dvs. denning tillrättatt

år. väl kon-detför Närtillgodoräknas minstkunnat ATP-poäng tre
%-tilläggtill 90till tilläggspension därmedochrätt ettstaterats att

be-förevarandeenligtföreligger kan detta tillägg 40-delsberäknas
fördelaktigareefterlevandestämmelse det leder till för denettom

resultat.

Punkt 8

efter-föromställningspensionregleras beräkningenI denna punkt av
i formutgången år uppbär folkpensionvid 2000levande avsom av

omställ-i formomställningspension enligt FolkpensionAFL. av
skallikraftträdandet. Dettaningspension skall inte kunna efterutges

omställningspen-formgälla i situationer där folkpension ideäven av
i AFL.bestämmelserstöd hittillsvarandesion har beviljats med av

16.2.3. DettaVåra avsnitti redovisats iöverväganden denna del har
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innebär emellertid inte bestämmelserna i 3 kap. 6-13att §§ om garan-
tipension till omställningspension skall tillämpas. Enligt vad som
föreskrivs i första stycket skall, i stället för vad i 3 kap. 6-sägssom
13 §§, gälla vad föreskrivs i denna punkt.som

Den efterlevande skall enligt vad i andra stycket, isägs ställetsom
för folkpension, berättigad till garantipension beräknasvara en som
på garantipensionsätt till änkepensionsamma enligt 6 kap. Ensom
förutsättning härför emellertidär villkoren i 8 kap. 4 och 5 §§att AFL
i bestämmelsemas lydelse före ikraftträdandet uppfyllda. Den ef-är
terlevande skall för till garantipensiont.ex. rätt till förlängdatt om-
ställningspension skall föreligga vårdnadenha och stadigvarandeom
sammanbo med barn under år.tolvett Om sammanboendet upphör,
upphör också tillrätten garantipension enligt bestämmelsen i denna
punkt och tilläven inkomstgrundadrätten omställningspension enligt
punkten 7. Garantipensionen beräknas enligt 6 kap. ll § första
stycket och 14 dvs. enligt regler garantipension tillsamma som
änkepension. Till grund för beräkningen läggs tilläggspensionen i
form omställningspension enligt punkten Härmedav såvälavses
den ATP-baserade tilläggspensionen enligt punkten 7 tredje stycket 1

90 %-tillägget enligt punktsom tredje stycket För eftersamma en
levande helt saknar till tilläggspensionrätt i formsom omställ-av
ningspension och därigenom inte berättigad någotär till 90som %-
tillägg garantipensionenutgör för år räknat gånger2,04 prisbasbe-
loppet. Tilläggspension till 1,49 prisbasbelopp avräknas krona förupp
krona basnivån. Inkomstermot uppgår till 1,49 prisbasbeloppsom
och däröver avräknas till 30 % den del basnivånmot översti-av som

1,49 prisbasbelopp.ger
Storleken garantipension till omställningspension skall enligt

bestämmelserna i 3 kap. beroende den försäkringstid kanvara av som
tillgodoräknas den avlidne. Försäkringstid för garantipension motsva-

i princip bosättningstid inom folkpensioneringen.rar Folkpension kan
emellertid beräknas påäven grundval det årantal med pensionspo-av
äng kan tillgodoräknas den avlidnesom detta för den ef-ettom ger
terlevande förmånligare resultat. Garantipension till omställningspen-
sion till efterlevande påutges grundsom dödsfall före ikraftträ-av
dandet skall därför, på gällersätt för 90 %-tillägget, be-samma som
räknas enligt de regler gäller för beräkning folkpension i fonnsom av

omställningspension före ikraftträdandet,av dvs. enligt 30- elleren
40-delsberäkning beroende på vilket det förmånligastesom ger re-
sultatet. Detta framgår bestämmelsen i tredje stycket, såvittav som

första meningen utformadäravser beträffandesättsamma som
90 %-tillägget i punkten 7 och 25 %-tillägget i punkterna 5 och I
denna del hänvisas till kommentarerna till dessa bestämmelser.

I de fall årantalet med pensionspoäng eller bosättningstid kansom
tillgodoräknas den avlidne inte uppgår till 30 respektive 40 skall ga-
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skall40-delar. Dettaantal 30- ellerrantipensionen beräknas i relevant
garantipensionavkortningprincip gäller förske enligt avsomsamma

tillgarantipensionför avkortningi 6 kap. 16 § ochtill änkepension av
basnivånvilket innebärkap. 13omställningspension enligt 3 att

reduceringavkortas före detavkortningsintervallen skalloch att av
bådegällaskalltilläggspensionen.basnivån grundval Dettasker av

40-delsberäkning.30-delsberäkning ochvid enen

Punkt 9

efterlevande-särskildbestämmelser tilldenna punktI rättenges om
efterlevandesådan förberäkningen pensionpension och somenav

itilläggspensionutgången år till folkpension ellervid 2000 har rättav
efterlevandepensionefterlevandepension. Särskildform särskildav

efterlevandeinte tillefter ikraftträdandet kunnakommer att utges en
emel-år. åldersvillkor skallfylltvid dödsfallet inte har 55 Dettasom

efterlevandepen-tillför efterlevande harlertid inte tillämpas råttsom
dödsfallgrundhittillsvarande bestämmelser i AFLsion enligt av

folk-uppbärikraftträdandet. efterlevandeinträffat före En somsom
efterlevandepensiontilläggspension i form särskildpension eller av

alltså efterårinte fyllt 55 skallvid ikraftträdandet och har ävensom
skall gällasådanfortsatt till pension. Dettaikraftträdandet ha rätt

förstefterlevandepension uppkommertill särskildäven rättenom
grundardödsfallikraftträdandet under förutsättning detefter att som

ikraftträdandet.inträffat föreharrätten
efterlevandepen-bestämmelser särskildEnligt hittillsvarande kan

pensionhalv fjärdedelshel, fjärdedels, ellersion treutges ensom
förvärvsförrnåga ned-på vilken grad den efterlevandesberoende i är

efter ikraftträdan-efterlevandepension emellertidSärskild skallsatt.
förvärvsförmå-förmån. Omdet kunna endast hel eller halvutges som

Ärefterlevandepensionhelt skall hel särskildnedsattär utges.gan
omfattningförvärvsfömiåga i mindreden efterlevandes nedsatt men

såhälftensådan medlikväl med hälften skall pensionminst utges
efterlevande-särskildefterlevande beviljatsbelopp. harEnstort som

ikraftträdandet deninträffat förepension grund dödsfallettav som
pensionenvid beräkningjanuari 2001 skall emellertid den1 somav

andelmedtill pensionvid ikraftträdandet skall ha rättgöras samma
fjärdedelsdåikraftträdandet. efterlevande uppbärföre En tresomsom

ikraftträdan-således efterfjärdedels pension skallrespektive ävenen
fönnån. Vid densådan andel heldet de reglerna ha tillrätt avav nya

skall10§ AFLomprövning enligt kap. 8 § jfr 8 kap. göras4som
efterle-särskildgång år emellertid tillminst tredje skall rättenvarten

ibestämmelsernaaktuellt bedömas enligtvandepension i avseendenu
nedsattförvärvsförmåga bedöms4 kap. 2 En efterlevande varavars

uppburitreglerhälften enligt hittillsvarandemed mindre ochän som
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fjärdedels särskild efterlevandepension, kommer alltså efteren om-
prövningen inte berättigad till särskild efterlevandepension.att vara
På motsvarande kommer efterlevandesätt enligt nuvarandeen som
bestämmelser varit berättigad till fjärdedelar hel särskild efter-tre av
levandepension, under förutsättning nedsättningen förvärvsför-att av
mågan vid omprövningstillfället densammaär vid beviljandet, isom
stället bli berättigad till halv särskildatt efterlevand

Med undantag den åldersgränsen och bestämmelsernaav nya om
till särskildrätten efterlevandepension i förhållande till graden av

nedsättning förvärvsförrnågan skall bestämmelserna i 4 kap.av om
villkor för till särskildrätt efterlevandepension tillämpas beträf-även
fande särskild efterlevandepension beviljats enligt äldre bestäm-som
melser.

Beräkningen särskild efterlevandepension enligt denna punktav
skall enligtgöras principer gäller för beräkningsamma som av om-
ställningspension enligt punkterna 7 och Således skall tilläggspen-
sion i form särskild efterlevandepension beräknas tilläggspen-av som
sion i form omställningspension enligt punkten 7 tredje stycket,av
dvs. tilläggspension jämte tillägg 90 %som prisbasbelop-ett om av

Till denna tilläggspensionpet. skall den efterlevande berättigadvara
till garantipension enligt vad i punktenen sägs 8 i tillämpligasom
delar. När det gäller vilka villkor skall uppfyllda för rättsom attvara
skall föreligga till inkomstgrundad särskild efterlevandepension re-
spektive garantipension sådantill pension gäller bestämmelserna i 4
kap. med undantag från den i 1 § angivna åldersgränsen.

I sista stycket särskild förregel hur den s.k. minskningsre-ges en
geln i 4 kap. 13 § skall tillämpas såvitt särskild efterlevande-avser
pension har beräknats med stöd reglerna i denna punkt.som Be-av
stämmelsen innebär inkomstgrundadatt särskild efterle-summan av
vandepension och garantipension skall minskas krona för krona mot

sådan förmån i 4 kap. 13 Detta innebären skillnad isom avses en
förhållande till hittillsvarande bestämmelse 8 kap. 12 § AFL enligt
vilken den sociala förmånen skall beaktas enbart intill andelsamma
30- eller 40-delar ligger till grund för beräkningen densom sär-av
skilda efterlevandepensionen. Denna skillnad våraoch överväganden
i denna fråga har redovisats i avsnitt 10.4.9. Vid minskningen enligt 4
kap. 13 § skall med inkomstgrundad särskild efterlevandepension
likställas tilläggspension beräknad enligt punkten 7 tredje stycket,
dvs. tilläggspension inklusive 90 %-tillägget. Minskning skall i första
hand enligt vad i 4 kap.sägs 14 garantipensionen.görassom av
Därefter skall minskning på tilläggspensionen,göras varvid 90 %-
tillägget skall minskas före minskning tilläggspension.av annan
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Punkt 10

I denna punkt särskild regel antagandepoängberäkning videnges om
beräkning efterlevandepension efter åravliden föddärav en som

år1937 och avlider 2001. Underlaget för beräkning efterle-som av
vandepension efter årfödda 1937 tidigareeller skall,ärpersoner som
i stället för vad i 5 kap. 3-13 §§, baseras den avlidnessom anges
pensionspoäng för tilläggspension. Underlaget skall, enligt vad som

i 5 kap. 15 60 dödsfallsåret% produkten fördetutgöraanges av av
gällande prisbasbeloppet och medeltalet de pensionspoäng harav som
tillgodoräknats den avlidne sedan tillägg till medelpoängen gjorts
med pensionspoäng. Om pensionspoäng har beräknats för änen mer

år,15 beaktas de 15 högsta vid medelpoängberäkningen. beloppDet
beräknats detta det efterlevandepensionsunderlagsätt utgörsom
skall ligga till förgrund beräkning inkomstgrundad barnpen-som av

sion, omställningspension och särskild efterlevandepension enligt de
reglerna.nya

årPersoner födda 1936 dåeller tidigare år årär har fyllt 65 detsom
de reglerna träder i kraft, årdvs. år2001. Personer föddaärnya som
1937 fyller år år.64 detta På beträffandesättsamma som personer

födda år 1938 ellerär bör till förgrund beräkningensom senare av
efterlevandepension ligga den avlidnes faktiska eller in-antagna
komster årdet den avlidne skulle ha fyllt 64 år. Bestämmelsert.o.m.

beräkning antagandeinkomst för årfödda 1938 ellerom av personer
i 5 kap. 6-8 §§. Till förgrund beräkningen enligt dessasenare ges

bestämmelser ligger den avlidnes årliga pensionsrätt i reformeradedet
ålderspensionsystemet. Eftersom det i stället pensionspoäng förär
ATP ligger till grund för beräkningen efterlevandepensions-som av
underlaget det gäller årfödda föreslårnär 1937 eller tidigarepersoner
vi särskild regel hur pensionspoäng skall beräknas för årdeten om
den avlidne fyllde eller skulle årha fyllt 64 i fallde dödsfallet inträf-

årfar 2001.
förutsättningEn för 64-årsåretantagandepoängberäkning föratt

skall ske den avlidne kan tillgodoräknasär förpensionspoängatt tre
fem årende före dödsfallsåret, årennärmast dvs. 1996-2000.av tre av

sådantI fall skall årpensionspoäng för 2001 påberäknas grundval av
medeltalet poängtalen för fem år,dessa varvid från tvåbortses deav
år då poängtalen högst respektive lägst.var

Punkt 11

dennaI punkt bestämmelser hur samordningsreglema i 7 kap.ges om
14 och 15 §§ skall tillämpas i de fall inkomstgrundad efterlevande-
pension har beräknats med stöd bestämmelserna i punkterna 5-7av
och Minskning skall, på förgäller barnpension,sättsamma som
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omställningspension och särskild efterlevandepension har bevil-som
jats efter ikraftträdandet, underhållsstöd enligt dengöras av oss
föreslagna lagen underhållsstöd eller garantipension tillom om-
ställningspension respektive särskild efterlevandepension. Därefter
skall minskning på 25 %-tilläggetgöras enligt punkten 5 andra styck-

2 och 90 %-tillägget enligt punkten 7 tredje stycket Först däref-et
skall minskning övrig tilläggspension,ter göras dvs. den del av

tilläggspensionen beräknad grundvalär den avlidnessom av pen-
sionspoäng för tilläggspension punkten 5 andra stycket l och punk-

7 tredje stycket 1.ten

Punkt 12

dennaI punkt samtliga efterlevande vid utgången årattanges som av
2000 berättigade till änkepension frånär folk- eller tilläggspensione-
ringen enligt hittillsvarande regler har fortsatt sådantill pensionrätt

efter ikraftträdandetäven de reglerna. hittillsvarandeDennaav nya
till änkepension följerrätt de övergångsbestämmelsemanuvarandeav

till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381 allmän för-om om
säkring. Närmare regler för vad skall gälla för fallberördasom nu ges
ipunktema 13-23.

Beräkningen änkepension grundas dödsfall in-ettav som som
träffat årföre 2001 skall enligt de bestämmelsergöras närmaresom

i punkterna 13-23. Som i avsnitt 11.7-1 skall såväl1.13angettsanges
redan före ikraftträdandet beviljade änkepensioner därefter nybe-som
viljade sådana pensioner beräknas och nämligensätt,ett samma
utifrån den avlidne tillgodoräknade ATP-poäng, medmannens en
kompensation för det första basbeloppets inkomster i form ettav
90 %-tillägg i förekommande fall änkegarantipension. Någonsamt en
folkpension såledesskall inte längre finnas kvar inom änkepensione-

Ävenringen. det särskilda grundavdraget skall avskaffas för framti-
den också såvitt årredan före 2001 beviljade änkepensioner.avser

Samma regler skall gälla för änka beviljatsäven änkepen-en som
sion på grund dödsfall inträffat före den juli 1960.ett l Dettaav som
innebär dessa änkor skall,även de uppfyller förutsättningarnaatt om
för till garantipensionrätt till änkepension, sådanuppbära pension i
stället för folkpension i form änkepension de uppbär enligtav som
nuvarande regler. Däremot kommer dessa änkor, i likhet med vad

fallet enligtär nuvarande regler, inte uppbära tilläggspension isom att
form änkepension efter ikraftträdandet de föreslagna regler-av av nu

För dessa änkor gäller i tillämpliga delar de ireglerna lagenna. nya
efterlevandepension, bl.a. vad där föreskrivs samordningom som om

mellan efterlevandepension och yrkesskadelivränta.
För änka tillhör beståndet skallatt berättigad tillen som vara

tilläggspension i form änkepension bådedvs. den ATP-baseradeav
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förutsättningarnadelen och 90 %-tillägget krävs hon har uppfylltatt
vidtilläggspension, hon gift med den avlidneför till dvs. variträtt att

någotdödsfallet.tidpunkten för kvinnor blivit änkor underFör avsom
åren gifta med avlidne1990-2000 krävs de varit denäven att mannen

utgången år detta äktenskapvid 1989. Dessutom krävs antingen attav
år ingåttstidpunkten dödsfallet minst fem ochvid för hade ivarat

då år efter-den dag den avlidne fyllde 60 eller den avlidnesenast att
årockså föddalämnat barn barn till änkoränkan. För ärvar somsom

1945 1990-taleteller och beviljats änkepension undersenare som
förhållanden utgången årkrävs dessa för handen redan vidatt avvar

1989 oförändrade dödsfallet.och varit det fram till tidpunkten för
för till dödsfal-Utöver detta krävs 90 %-tillägget änkan vidrätt att

årlet eller, beträffande kvinnor födda 1945 eller ochärsom senare
utgången årblivit under l990-talet, vid 1989 antingenänkorsom av

vårdnadenhade och stadigvarande sammanbodde med barn underom
år,16 vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hemsom

eller hos eller hade fyllt 36 år iänkan, och varit gift med den avlidne
år.minst fem dessa villkor fram-gäller för till 90 %-tilläggetAtt rätt

går den hänvisning till 6 kap.i punkterna 13 och 14görsgenom som
§ första styckena7 och andra i punkt till 6 kap. 815samt

beträffande frånDessa krav 90 %-tillägget skiljer sig nuvarande
regler för folkpension i formtill änkepensionrätt av som samma-

detta tillägg bl.a. kompenserat för det första basbeloppetssätt som
inkomster så efterlevande inte gift medkvinnasätt att en som var-
den avlidne dödsfallet utgången årvid eller vid 1989 endastutanav

likställd med till %-tillägg.änka inte har 90rättattvar anse som en
sådankan änkaDäremot ha till änkegarantipension. Dennarätten

förändring emellertid någoninnebär inte försämring för änkan i för-
hållande till nuvarande regler. Var den efterlevande kvinnan berätti-
gad till folkpension i inte tillform änkepension däremotav men
tilläggspension form utgången åri änkepension vid 2000 kom-av av

hon få formmed de reglerna i princip pension iattmer nya avsamma
garantipension till änkepension. Garantipensionen, till skillnadsom
från bådefolkpension i form utfyllnad tillänkepension utgörav en
den ATP-baserade änkepensionen och %-tillägget, kommer i dessa90

någonfall reducering eftersom inte samtidigtänkanatt utges utan
uppbär inkomstrelaterad änkepension.

Punkt 13

I denna beträf-punkt vad fortsättningsvis skall gälla bl.a.anges som
fande beräkning tilläggspension änkepension bevil-i formav somav
jats grund dödsfall inträffat före ikraftträdandet deettav som av
reformerade efterlevandepensionssystemet, år Vilketdvs. före 1990.
år änkan född i detta beräk-sammanhang intresse. Sammaär är utan
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ningsgrunder såledesskall tillämpas på samtliga dessa änkor oavsett
födelseår. Samma beräkningsförutsättningar skall gälla beträf-även
fande änkepension till änkor födda årär 1929 eller tidigare ochsom

beviljats änkepension någotunder åren 1990-2000som ellerav som
beviljas sådan pension efter de reglemas ikraftträdande jfr 6 kap.nya
19 §.

Tilläggspension i form änkepension skall för dessa änkor beräk-av
dels viss andel den avlidne dödsfalletnas som en av t.0.m.mannens

intjänade ATP-poäng. Om har avlidit i förvärvsaktiv åldermannen
skall i förekommande fall även ATP-poäng årdet denantagna t.0.m.
avlidne skulle fylltha 64 år beaktas vid beräkningen tilläggspen-av
sion i form änkepension under förutsättning den avlidneav att man-

uppfyllt villkoren för antagandepoängberäkning inen 13 kap. 2§
AFL. Som i kommentaren till 6 kap.angetts 7 § skall någon antagan-
depoängberäkning, till skillnad från nuvarande regler, inte vidgöras
nybeviljande änkepension endast den grunden den avlidneav att

vid dödsfallet hade sjukpenninggrundandemannen inkomsten upp-
gående till lägst basbelopp. Detta framgårett någon hänvisningattav
i den nämnda paragrafen inte till 13 kap.görs 2 § första stycket andra
meningen AFL. Vi har emellertid det inte kan komma frå-iansett att

beträffande beståndetatt änkor införa denna begränsningga beträf-
fande villkoren för när antagandepoängberäkning skall kunnaen
komma till stånd. Därför har i punkt 16 intagits regel möjlig-en som
gör antagandepoängberäkning grund denna SGI-regel beträf-av
fande beståndet änkor efter ikraftträdandet.även

Tilläggspension i form änkepension skall 40 % eller,utgöraav om
det efter den avlidne finns barn berättigat tillär barnpension eftersom
honom, 35 % den avlidnes beräknade frånegenpension ATP. Där-av
till skall 90 % -tilläggutges ett motsvarande kompensation för det
första basbeloppets inkomster beträffande förutsättningarna för när

sådant 90 %-tilläggett skall utbetalas hänvisas till kommentaren till
punkt 12. Något sådant tillägg skall emellertid inte till änkorutges

föddaär 1929 eller tidigare, eftersom dessasom änkor vid ikraft-
trädandet har fyllt 65 år se andra stycket.

De änkor omfattas förevarande punkt skall, desom utöverav om
förutsättningarna för till tilläggspensionrätt i form änkepensionav

uppfylltäven förutsättningar enligt nuvarande regler för till folk-rätt
pension i form änkepension, kunna uppbära 90 %-tillägg. Nå-av ett

motsvarighet till den för änkegarantipensionengon gällande likstäl-
lighetsregeln i 6 kap. 5 § skall emellertid inte gälla för 90 %-tillägget.
För till detta tilläggrätt skall, liksom för tilläggspension i form av
änkepension i övrigt, alltid krävas äktenskap.

Ett 90 %-tillägg kan endast till änkor vidutges ikraftträdandetsom
inte fyllt år.ännu 65 Detsamma skall gälla för änkegarantipensionen,

kommentaren till punkt 18 och 19. Till skillnad frånse nuvarande
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regler skall emellertid både änkegarantipension och 90 %-tillägget
kunna fram till dess änkan fyller år65utges hon dessför-oavsett om
innan börjat uppbära inkomstgrundad ålderspension. Detta haregen
sin förklaring i garantipension ålderspensiontill inteatt kommer att
utbetalas före det den pensionsberättigade har årfyllt 65att oavsett

denne dessförinnan börjat uppbära inkomstgrundad ålderspension.om
För redogörelsenärmare för vårt förslag i denna del hänvisas tillen
kommentaren 6till kap. 4 § och avsnitt 11.9.

90 %-tillägget skall föreslagitssätt gälla för nybe-samma som
viljad änkepension i vissa fall 15-delsberäknas utifrån ålder.änkans
Detta följer hänvisningen i förevarande punkt till 6 kap. 9 Dessaav
bestämmelser överensstämmer med nuvarande sådanregler där 15-en
delsberäkning under vissa förutsättningar sker folkpension i formav

änkepension och därmed den deläven kom-av attav som avser ge
pensation för det första basbeloppets inkomster. Av framgårpunkt 18

90 %-tillägget skall avkortas i vissaatt fall, nämligen då den avlidne
inte kunnat tillgodoräknas 40 års bosättningstid eller framtida bosätt-
ningstid åreller 30 med intjänade eller antagna ATP-poäng. Att
också den ATP-baserade änkepensionen skall 30-delsberäknas utifrån
den avlidnes årantal med intjänade eller ATP-poäng framgårantagna

den hänvisning i 6 kap.görs § till7 6 kap.av 3 § lagensom
1998:674 inkomstgrundad ålderspension.om

Genom hänvisning till 6 kap. 17 § föreskrivs änkepension ien att
form 90 %-tillägg och änkegarantipension, punkterna 16 ochav se
17 skall inkomstprövas änkans inkomster påmot sättegna samma

sker motsvarande del änkepensionen enligt nuvarandesom av av
regler. Av 22 framgårpunkt inkomstprövning emellertid inte skallatt

undergöras viss tid efter dödsfallet. Bestämmelsen i nämnda punkt
överensstämmer hittillsvarandemed bestämmelse i punkt 19 i över-
gångsbestämmelserna i lagen 1988:771 ändring i lagenom
1962:381 allmän försäkring.om

I andra stycket i denna punkt änkor fyllt år65 skallattanges som
berättigade endast till tilläggspension i form änkepensionvara av

beräknad på den avlidne ATP-poäng. Varken 90 %-tilläggmannens
eller änkegarantipension skall således, i likhet med vad falletärsom
för folkpension enligt dagens regler, efter det uppnåttänkanutges att
denna ålder. Någon samordning denna kvarvarande tilläggspensionav
i form änkepension och änkans inkomstgrundade ålderspen-av egen
sion skall inte ske för den kategori änkor i denna punkt.som avses

Rätt till tilläggspension i form änkepension dvs. både den ATP-av
baserade änkepensionen och 90 %-tillägget upphör den efterle-om
vande kvinnan ingår äktenskap. Upplöses äktenskapet innan det har
bestått i fem år skall emellertid tilläggspensionen börja betalas påut

förutsättningarna sådanförnytt pension alltjämt för handen.om är
Detta framgår hänvisning till 6 kap. 3genom en
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Punkt 14

Förevarande punkt reglerar tilläggspension i form änkepensionav
beviljats någotunder åren 1990-2000 till änka föddärsom av en som

år 1944 eller tidigare. Dessa änkor har, de uppfyllt förutsättning-om
för till änkepension, interätt till reformerad efterlevandepen-rättarna

sion. framgårDetta hänvisning i förevarande punkt till 1genom en
Ävenkap. 5 i dessa fall skall den inkomstrelaterade änkepensionen

beräknas grundval den avlidne intjänade och i före-av mannens
kommande fall ATP-poäng jämte därtill kopplat 90 %-antagna ett
tillägg motsvarande kompensation för det första basbeloppets in-
komster. angivnaI avseenden gäller regler för de än-nu samma som

Ävenkor omfattas punkt 13. reglerna inkomstprövningsom av om
överensstämmer i princip med de skall gälla för de äldre änkomasom
i sistnämnda punkt.

En änka i denna punkt påskall, skallsättsom avses samma som
gälla för änkor omfattas punkt 13 fråntill skillnad vadsom av men

fallet i dag,är kunna uppbära 90 %-tillägg till dess hon fyllersom att
65 år hon dessförinnanäven börjar uppbära inkomstgrundad ål-om
derspension. Detsamma skall gälla för änkegarantipensionen, se
punkterna 18 och 19. För redogörelsenärmare för syftena bakomen
denna bestämmelse hänvisas till avsnitt 11.9.

På motsvarande gäller enligtsätt nuvarande regler skall 90 %-som
tillägget inkomstprövas änkans inkomster. framgårDettamot egna

hänvisning till 6 kap. 17 framgårAv punkt 22 i vilka fallgenom en
sådan inkomstprövning inte skall komma till stånd. Dessa regler
överensstämmer med de gäller enligt hittillsvarande övergångs-som
bestämmelser.

Till frånskillnad vad skall gälla beträffande de i punkt 13som
angivna änkepensionema skall den tilläggspension i form änke-av
pension enligt denna punkt beräknats på den avlidnesom mannens
ATP-poäng bli föremål för samordning med inkomst-änkans egen
grundade ålderspension. Detta skall ske änkan börjar uppbäranär
sådan ålderspension, dock då hon fyller 65 år. Sålunda kansenast
denna samordning komma frågai redan före det änkan fyllt 65haratt
år hon dessförinnan har börjat ålderspension.uppbära dennaHurom
samordning gåskall till har redovisats i avsnitt 11.8 iävensamt
kommentarerna till 6 kap. 20 och 21 §§. Gör änkan tidigtett uttag av
sin inkomstgrundade ålderspension skall emellertid beräkningen av
garantipensionen utifrån den tilläggspensiongöras i form änkepen-av
sion framräknats före det samordningen ål-mellan kvinnansattsom
derspension och den inkomstgrundade änkepensionen enligt 6 kap. 20
och 21 §§ sker. framgårDetta 6 kap. ll § tredje stycket.av

Liksom enligt nuvarande bestämmelser skall den omständigheten
änkan ålderspensionsuttaguppskjuter sittatt inte påverka den sam-
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Såledesordning skall ske. skall samordning änkepensio-skesom av
med den inkomstgrundade ålderspension änkan skulle hanen som

varit berättigad till hon börjat sådan årsuppbära pension vid 65om
ålder. Samma princip skall gälla i de fall änkan gjort undantagande
från försäkringen för tilläggspension enligt kap. § i dess11 7 AFL

årlydelse före 1982. framgårDetta 6hänvisning till kap.genom en
21

På gäller enligt nuvarande bestämmelser skallsättsamma som
dessa åtnjutandeänkor komma i den s.k. garantiregel garante-av som

änkan viss angiven andel den avlidne och änkansrar en av mannens
inkomstgrundade ålderspension dvs. faktisktden änkanegen som

uppbär eller skulle ha uppburit ålderspensionhon tagit vid 65utom
Ävenårs ålder. Denna andels storlek ålder.beroende änkansär av

detta har redovisats i kommentaren till 6 kap. 20
Rätt till tilläggspension i form bådeänkepension dvs. den ATP-av

baserade änkepensionen och 90 %-tillägget upphör efterle-denom
ingårvande kvinnan äktenskap. Upplöses äktenskapet beträf-eller,

fande änkegarantipensionen samboendet, beståttinnan det femhar i
år skall emellertid tilläggspensionen börja påbetalas förut-ut nytt om
sättningarna sådanför pension framgåralltjämt för handen. Dettaär

hänvisning till 6 kap. 3genom en

Punkt 15

Denna punkt bl.a. vilka beräkningsbestämmelser skallanger som
tillämpas tilläggspension i form änkepension beviljatsav som un-

någotder åren 1990-2000 till åränka född 1945 ellerärav en som
På enligt nuvarande regler och fö-sätt ävensenare. samma som som

reslagits för änkepension nybeviljas år sådanefter 2000 skallsom en
änkepension påberäknas den avlidne år intjäna-1989t.o.m.mannens
de ATP-poäng någon möjlighet till antagandepoängberäkning förutan
det fall avlidit i förvärvsaktiv ålder. framgårDettamannen genom en
hänvisning till 6 kap. 8 Utöver denna ATP-baserade änkepension
har dessa änkor, de omfattas punk-änkorsättsamma som som av

13 och till14, 90 %-tillägg de uppfyllt förutsättning-rättterna ett om
Ävenhärför angåendese detta i kommentaren till punkt 12.arna

detta tillägg skall beräknas utifrån ården avlidnes 1989 intjä-t.o.m.
nade årantal med ATP-poäng. Har den avlidne vid dennamannen
tidpunkt färre år30 sådanamed skall avkortning ske.än poäng en
Detta följer nämnda paragraf jämförd med 6 kap. 10§ tillav nyss

ocksåvilken hänvisas i förevarande punkt. Var den avlidne mannen
årfödd 1927 eller tidigare gäller andra bestämmelser för tillrätt oav-

Ävenkortad tilläggspension i form framgåränkepension. dettaav av
6 kap. 10

SOU23 1998:120
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Av 6 kap. 8 § framgår dessutom tidiga respektive ålder-att sena
spensionsuttag den avlidne kan ha gjort årföre 1990 intesom mannen
skall påverka det påunderlag vilket änkepensionen skall beräknas.

På för änkorsätt enligt punkterna 13 och skall14samma som en
änka förevarandei punkt kunna uppbära 90 %-tillägg ochsom avses
änkegarantipension fram till dess hon fyller år65 honatt oavsett om
dessförinnan börjar uppbära inkomstgrundad ålderspension.

Av hänvisningen till 6 kap. 9 § framgår 90 %-tillägg skall 15-att
delsberäknas utifrån änkans ålder i vissa fall.

På motsvarande gällersätt enligt nuvarande regler skall änke-som
garantipensionen och 90 %-tillägget inkomstprövas änkansmot egna
inkomster. Detta framgår hänvisning till 6 kap. 17 Avgenom en
punkt 22 framgåri vilka fall sådan inkomstprövning inte skall komma
till stånd. Dessa regler överensstämmer med de gäller enligtsom nu-
varande Övergångsbestämmelser.

Av hänvisningen till 6 kap. 19-22 framgår hur samordningen g
mellan änkans inkomstgrundade ålderspension Åoch den ATP-egen
grundade änkepensionen skall till. Som under kommenta-nämnts

till punkt 14 skall sådan samordning komma ståndren till ävenen
före det fylltänkan 65 år under förutsättningatt hon dessförinnanatt
börjat uppbära inkomstgrundad ålderspension. På motsvarandeegen
sätt gäller enligt nuvarande Övergångsbestämmelser skallsom änke-
pensionen baserad år 1989 intjänade ATP-poängt.o.m.mannens
minskas med den inkomstgrundade ålderspension änkan uppbär.som
Är änkan född någotunder åren 1945-1953 ålderspensionskall denav
med vilken samordning med tilläggspension i form änkepensionav
skall ske beräknas utifrån den förutsättningen hon erhåller in-att
komstgrundad ålderspension beräknad helt hålletoch enligt nuvaran-
de bestämmelser tilläggspension i form ålderspension och inteom av
utifrån den ålderspension hon faktiskt uppbär från det reformera-som

ålderspensionssystemet.de Någon kvotdelsberäkning i detsom re-
formerade ålderspensionssystemet skall för pensionsberättigadegöras
tillhörande den s.k. mellangenerationen skall således inte vidgöras
den samordning skall ske enligt 6 kap. 20 § första stycket. An-som
ledningen till denna konstruktion uppnåär med änkepensionenatt ett
överensstämmande jämförelseunderlag. För redogörelsenämnareen

skälen härtill hänvisas till kommentaren tillav nämnda paragrafnyss
avsnitt 11.8.samt

Är däremot änkan född år 1954 eller skall vid den samord-senare
ning skall ske enligt 6 kap. 22 § den faktiska inkomstgrundadesom
ålderspension änkan uppbär läggas till grund. Orsaken härtillsom är

det för denna kategori inteatt kommer registreras några pensions-att
tillpoäng ATP för tiden efter år 2000. Denna sålunda helt enligt re-

formerade ålderspensionsregler beräknade ålderspension omfattar
inkomster från den första kronan till skillnad från det ATP-underlag
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vilket änkans änkepension skillnad inteberäknad. För dennaär att
skall till nackdel för avlidneänkan skall det till denvara mannens
ATP-poäng adderas dock i visst antal 30-delar med hän-poäng, etten

årtill den avlidne år antal med1989 intjänadet.o.m.syn mannens
ATP-poäng. för beräkningFör redogörelse hur dennanärmareen
skall till hänvisas avsnitttill kommentaren till 6 kap. 22§ och

1.13.1
Liksom enligt nuvarande bestämmelser skall den omständigheten

ålderspensionsuttagänkan uppskjuter påverkasitt inte denatt sam-
ordning skall enligt 6 Såledesske kap. 20 och 22 §§. skallsom sam-
ordning ske änkepensionen ålderspen-med den inkomstgrundadeav
sion skulleänkan ha varit berättigad till uppbärahon börjatsom om
sådan års ålder.pension vid 65 fallSamma princip skall gälla i de
änkan gjort frånundantagande försäkringen enligtför tilläggspension

kap.11 7 § i dess lydelse före år framgårAFL 1982. Detta engenom
hänvisning till 6 kap. 21

16Punkt

Denna punkt dåantagandepoängberäkning, i fall dendeattanger
avlidne avlidit förvärvsaktiv ålder,i vid fastställandet denmannen av
avlidnes ståndATP-poäng skall komma till då den avlidneäven man-

vid tidpunkten för dödsfallet haft in-sjukpenninggrundandenen en
komst uppgående till lägst basbelopp. Som 13under punktett angetts

vihar det mindre lämpligt beståndetbeträffande änkepen-ansett att
sion reducera ATP-underlaget i de fall då den avlidne enligt nuvaran-
de bestämmelser har tillgodoräknats antagandepoäng på grund av
SGI-regeln. Denna bestämmelse endast beräkning änkepen-avser av
sion till änkor i punkterna 13 och Till änkor14. äravsessom som

årfödda 1945 eller och berättigade till änkepensionblivitsenare som
på grund dödsfall inträffat under 1990-talet gäller alltjämtettav som

underlaget vilket änkepensionen beräknas skall utgörasatt av
år faktiskt någon1989 intjänade ATP-poängt.o.m. utanmannens

möjlighet till avlidit iantagandepoängberäkning för de fall mannen
förvärvsaktiv ålder.

Punkt 17

Beräkningen tilläggspension i form vadänkepension skall enligtav av
i punkterna 13-15 ske enligt bestämmelserna i bl.a. 6 kap.sägssom

Beräkningen7 enligt nämnda paragraf prisbasbe-relaterad tillär
dödsfallsåret,loppet för vilket det prisbasbelopp skall tilläm-är som

vid nybeviljande änkepension efter ikraftträdandet depas av av nya
reglerna i de fall dödsfallet ålder.inträffar i förvärvsaktiv detNär
gäller beräkning pension utgången årvid emellertid2000 skallav av
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naturliga skäl tillämpas det prisbasbelopp årgäller för 2001.av som
Detta såvälgäller vid beräkning tilläggspension grundar sigav som
på den avlidnes intjänade ATP-poäng vid beräkning 90 %-som av
tillägget.

Det belopp beräknas med stöd bestämmelserna i punkternasom av
13-15 skall därefter årligen följsamhetsindexeras enligt bestämmel-
semai 1 kap. 10

Punkt 18

I denna punkt vad efter ikraftträdandet skall ske bl.a. be-anges som
träffande folkpension i form änkepension beviljats på grundav som

dödsfall inträffat före årett 1990 såvitteller, gäller änkaav som en
född år 1944är eller tidigare, någotunder åren 1990-2000.som av

Denna bestämmelse sålunda sikte på sådan änkepensiontar även som
beviljats på grund dödsfall inträffat före den juli 1960.ett 1av som

Som redovisats inärmare avsnitt 11.9 skall folkpension i form av
änkepension och iutmönstras stället bl.a.ersättas garantipen-av en
sion på motsvarande föreslagitssätt för efter år 2000 nybeviljadesom
änkepensioner. Denna änkegarantipension bl.a.är kom-att se som en
pensation för nuvarande regler pensionstillskott och det särskildaom i
grundavdraget. 5

En förutsättning för änkan skall ha till garantipensionatt rätt är att
hon uppfyllt förutsättningarna för härtill. Detta framgårrätt genom en

Änkegarantipensionenshänvisning till 6 kap. 4-6 §§. storlek bero-är
ende den tilläggspension i form änkepension bestående bådeav av av

ATP-baserad Ävendel och 90 %-tillägg änkanett uppbär.en som
utländsk efterlevandepension inte utfyllnadskaraktärär skallsom av
beaktas vid beräkningen garantipensionen. Beräkningen skall skeav
utifrån bestämmelser reglerar sådan pension kom-samma som som

kunna nybeviljas efter år 2000.att För redogörelsemer närmareen
för hur denna beräkning skall gå till hänvisas till kommentaren till 6

Änkor,kap. 11 och 14 §§. beviljats änkepension före den 1 julisom
1960, har i dag inte till tilläggspensionrätt i form änkepension ochav
kommer därför inte heller efter ikraftträdandet ha till sådanrättatt
pension. Dessa änkor kommer därför uppbära oreducerad änke-att en
garantipension, emellertid sedan inkomstprövas fulltsom ut.

En änka, har beviljats änkepension efter år 1989, kan emeller-som
tid samtidigt med garantipension till änkepension berättigad tillvara
tilläggspension i form omställningspension eller särskild efterle-av
vandepension i stället för tilläggspension i form änkepension.av
Detta kan inträffa i de fall då den efterlevande kvinnan var samman-
boende med den avlidne vid utgången år 1989 och döds-mannen av
fallet inträffat därefter. Uppfyllde kvinnan vid tidpunkten för döds-
fallet villkoren för till omställningspensionrätt eller särskild efterle-



öifattningskommentarer 709FSOU 1998: 120

sådan inkomstgrundadvandepension berättigad tillkan hon vara
Någon tillpension jämte garantipension till änkepension. rätt

inte, ef-tilläggspension i form änkepension föreligger emellertidav
utgången årgift 1989. Ihon inte med den avlidne vidtersom avvar

skall tilläggspensionen i form omställningspen-dessa situationer av
enligt 6ligga grund för beräkningen änkegarantipensionension till av

framgår 6kap. 14 kap. ll § andra stycket.Detta av
änkegaranti-förevarande punkt skall uppbäraEn änka enligt kunna

årpension fram fyller 65och 90 %-tillägg till dess hon oavsettatt
ålderspension.hon dessförinnan börjar uppbära inkomstgrundadom

tillAnledningen härtill har i kommentarerna till punkt 13 ochangetts
6 kap. 4 § i avsnitt 11.9. 6 kap. § tredje stycketI llävensamt anges

garantipensionen tilläggspen-skall beräknas grundval denatt av
sion i form änkepension framräknats samordning-före det attsomav

ålderspensionmellan kvinnans inkomstgrundade änkepen-och denen
tidigtsionen sker enligt 6 kap. 20 och i fall kvinnan gjort21 §§ de ett

ålderspension.sinuttag av
sålunda framräknadeDen därefter iänkegarantipensionen skall

utifrånvissa fall IS-delsberäknas 90 %-tilläggetsättsamma som
ålder.änkans följer hänvisningen punkt till 6Detta i förevarandeav

bestämmelserkap. 15 Dessa med nuvarande regleröverensstämmer
sådandär 15-delsberäkning under vissa förutsättningar skeren av

folkpension i änkepension. redogörelse förform För nämnareav en
denna 15-delsberäkninghur skall hänvisas till tillkommentarengöras

6 kap. 15
framgårAv punkt 20 änkegarantipensionen skall avkortas i vis-att

årsfall, dånämligen den avlidne inte tillgodoräknas 40kunnatsa
årbosättningstid eller framtida bosättningstid 30 intjänadeeller med

eller ATP-poäng.antagna
På motsvarande garantipension till änke-sker i dag skallsätt som

pension och 90 %-tillägget änkans inkomster. Iinkomstprövas mot
vilka fall sådan stånd fram-inkomstprövning skall komma tillinteen
går Till från in-punkt 22. skillnad nuvarande regler skallav samma
komstprövningsregler ikraftträdandet de föreslagnagälla efter av

dåreglerna för änkor änkegarantipensionde kommer uppbäraattsom
grund dödsfall juli 1960.inträffat före den lettav som
Rätt till kvinnanänkegarantipension den efterlevandeupphör om

efter ingårdödsfallet sammanbor medäktenskap eller stadigvarande
med vilken hon eller har haft barn.har varit gift eller haren man

framgårDetta hänvisningen till 6 kap. 6av

Punkt 19

Även uppfylltde änkor i förevarande depunkt är,som avses om nu-
varande förutsättningar för folkpension änkepension,till i formrätt av
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berättigade till änkegarantipension. Till skillnad från de fall som avser
nybeviljande änkepension kan således änkegarantipensionav utges

tilläven änka född efter årär 1944 dödsfallet inträffaten som om
någotunder åren 1990-2000 eller före år 1990, punkt 18. Så-av se

dan garantipension beräknas bl.a. utifrån den tilläggspension i form
änkepension dvs. både den ATP-baseradeav delen och 90 %-

tillägget Äventillkommer änkan. efterlevandepensionsom enligt
utländsk lagstiftning skall härvid påverka garantipensionens omfatt-
ning. På motsvarande sätt i kommentaren till punktangetts 18som
och till 6 kap. 11 § kan det förekommaäven garantipensionenatt
beräknas på grundval inkomstgrundad omställningspension ellerav
särskild efterlevandepension i de fall där sådantill pensionrätt före-
ligger i stället för till tilläggspensionrätt i form änkepension. Dettaav
kan inträffa i de fall då den efterlevande kvinnan attvar anse som
likställd med den avlidne vid utgången år 1989 och döds-mannen av
fallet inträffat därefter och hon då fortfarande uppfyllde kraven i lik-
ställighetsregeln eller efter år 1989 ingått äktenskap med mannen.
Någon till tilläggspensionrätt i form änkepension föreligger dåav
inte för den efterlevande kvinnan, eftersom detta kräver äkten-att ett
skap förelåg vid utgången år 1989. Hur beräkningen garantipen-av av
sionen i förhållande till inkomstgrundad pension skall tillannan
framgår 6 kap. 14 För redogörelsenärmareav för denna beräk-en
ning hänvisas till kommentaren till denna paragraf.

På skallsätt gälla för änkorsamma i punkt 18 skallsom som avses
änka enligt förevarande punkt kunnaen uppbära änkegarantipension

och 90 %-tillägg fram till dess hon fyller 65 åratt honoavsett om
dessförinnan börjar uppbära inkomstgrundad ålderspension. Gör än-
kan sådant tidigt sinett inkomstgrundade ålderspensionuttag skallav
beräkningen garantipensionen utifrångöras den tilläggspensionav i
form änkepension framräknats föreav det samordningensom att
mellan kvinnans ålderspension och den inkomstgrundade änkepensio-

sker enligt 6 kap. 19-22 §§. Detta framgårnen 6 kap. 11 § tredjeav
stycket.

I andra meningen föreskrivs under vilka förutsättningar som oav-
kortad garantipension till änkepension skall till änkorutges ärsom
födda år 1945 eller Liksom beträffande 90 %-tillägget skallsenare.
förhållandena vid utgången år 1989 avgörande för i vilkenav vara
omfattning sådan änkegarantipension skall utbetalas. Har den avlidne
vid nämnda tidpunkt inte kunnat tillgodoräknasnyss minst år30 med
intjänade ATP-poäng, skall garantipensionens basnivå avkortas såtill

andelstor förhållandet mellan det årmotsom antal för vilkasvarar
pensionspoäng kan tillgodoräknas den avlidne och talet 30. Motsva-
rande avkortning skall för beloppengöras 1,49 respektive gånger0,55
prisbasbeloppet. Någon ytterligare avkortning skall, till skillnad från
hur nuvarande regler i 5 kap. AFL tillämpas, inte komma ståndtill
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kunnatdödsfallet intetidpunkten föravlidne vidgrund denattav
års garantipension. Dennaförsäkringstid för40tillgodoräknas av-

6enligtskall skeIS-delsberälcningefter denkortning skall göras som
15kap.

skall änke-nuvarande reglerPå gäller enligtmotsvarande sätt som
änkans%-tillägget inkomstprövasgarantipensionen och 90 mot

sådan inkomstpröv-framgår fallpunkt 22 vilkainkomster. Avegna
med destånd. reglerning inte till Dessaskall komma överensstämmer

Övergångsbestämmelser.gäller enligt nuvarandesom
kvinnanefterlevandetill änkegarantipension upphör denRätt om

medingår sammanborstadigvarandeefter dödsfallet äktenskap eller
haft barn.harhon varit gift eller har ellermed vilken haren man

framgår hänvisningen till 6 kap. 6Detta av

Punkt 20

innehåller 90 %-bestämmelser hurFörsta stycket i denna punkt om
då dentillägget änkegarantipensionen avkortas i de falloch skall av-
anknytningviss tidslidne inte har uppfyllt kraven längremannen

Bestämmelserna i dennatill Sverige eller svensk förvärvsverksamhet.
årföresikte på sådan har beviljatspunkt endast änkepensiontar som

något åren 1990-2000 tillänkepension beviljad1990 och under av
Övrigaår fall i punk-födda eller tidigare. reglerasänkor 1944ärsom

15 och 19.terna
i 5enligt nuvarande regleroavkortad folkpension krävsFör tillrätt

försäkradeträdde i kraft den januari 1993, denkap. AFL, 1 attsom
års Sverigetillgodoräknas 40 bosättning ieller den avlidne kunnat

folkpensionenår intjänade falleller 30 med ATP-poäng. I annat utges
förhållandetså mellan antalet bosätt-med andel motstor som svarar

30.ningsår respektiveår med intjänade ATP-poäng och talet 40eller
fråga för-folkpension i form efterlevandepensionI samt ävenom av

framtida bosättningstidtidspension beaktas även samt antagna
oavkortadtillmed pensionspoäng under vissa förutsättningar. För rätt

år med30tilläggspension den försäkrade kan tillgodoräknaskrävs att
intjänade eller antagna ATP-poäng.

för det första basbeloppetsDet 90 %-tillägg skall kompenserasom
pensio-inkomstrelateradeinkomster betrakta del denär att som en av
tilläggborde dettadvs. tilläggspensionen. den anledningenAvnen,

övrigt, dvs.tilläggspensionen ii antal 30-delarutges somsamma som
emellertidATP-baserade änkepensionen. Tilläggetden motsvarar

beträffandegällernuvarande folkpension och skall sättsamma som
föremål inkomstprövningförfolkpension i form änkepensionav vara

änkepensionFolkpension i form bl.a.änkans inkomster. utgesmot av
efteri 30-delarefter avlidnes bosättningstid elleri dag i 40-delar den

beräkningarår dessaantal med pensionspoäng, beroende vilken av
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det för den efterlevande förmånligaste resultatet. Ett krav påsom ger
års30 ATP-poäng för oavkortat 90 %-tillägg skulle därför kunna

innebära änkor, före ikraftträdandet våra fåttatt förslag sinsom av
folkpension 40-delsberäknad, årefter 2000 skulle kunna få sänkt pen-
sion. För beståndet änkor, dvs. för dem redan ingångenvid årsom av
2001 uppbär änkepension till följd dödsfall inträffat dess-ettav som
förinnan, har inte det lämpligt föreslå fårregleransett den-att som

konsekvens. Vi har därför beträffandet beståndet änkepensionerna
funnit detta tillägg bör enligtatt regler i dagutges ävensamma som
efter ikraftträdandet regler. 90 %-tillägget skall sålundaav nya an-
tingen 30- eller 40-delsberäknas enligt hittillsvarande regler i 5 kap.
AFL. En grundläggande förutsättning för detta 90 %-tillägg överatt
huvud skall änkan vid utgångentaget är årutges 2000att varitav
berättigad till tilläggspension i form änkepension. Detta innebärav
alltså den avlidne måsteatt ha tillgodoräknats ATP-poäng imannen
sådan omfattning till tilläggspensionrätt förelegat,att dvs. den avlid-

måste ha tillgodoräknats ÄvenATP-poäng för år.minstne tre garan-
tipension till änkepension skall 30- eller 40-delsberäknas enligt hit-
tillsvarande regler. Vid avkortning garantipensionen 6skall kap.av
16 § gälla i tillämpliga delar och dåfalläven garantipensionenavse
beräknas enligt 5 kap. § första1 stycket AFL, i detta lagrums lydel-a

före den 1 januari 2001. Detta innebär änkase tillhör be-att en som
ståndet skall kunna erhålla oavkortad garantipension det för denom
avlidne har kunnat tillgodoräknas minst år30 med intjänade ATP-

Har denpoäng. avlidne inte kunnat tillgodoräknas årminst 30 med
sådana skall avkortningpoäng basnivån sågöras till andelen storav

förhållandet mellan det årantalmotsom tillgodoräknatssvarar som
Ävenden avlidne och talet 30. nivåerna 1,49 respektive gånger0,55

prisbasbeloppet skall avkortas motsvarande Därefter skallsätt. en
reducering ske med hänsyn till storleken hela den inkomstgrunda-
de änkepensionen. För närmare redogörelse för skälen bakom vårten
förslag hänvisas till avsnitt 11.11. Dessa regler innebär 30-att en
delsberäknad garantipension och 30-delsberäknat 90 %-tillägg, iett
likhet med vad fallet enligtär nuvarande regler till skillnadsom men
från vad kommer gälla för nybeviljandefallenatt kommenta-sesom

till 6 kap. l0 §, endast kan tillren svenska medborgareexporteras
bosattaär utomlands.som

Genom den hänvisning till punkternagörs 3 och 5 i över-som
gångsbestämmelsema till års1992 ändringar i AFL framgår ävenatt
de särskilda regler där beträffande bl.a. änkor erhållitsom anges som
änkepension grund dödsfall inträffat före 30- ochett 40-av som
delsbestämmelsemas ikraftträdande skall tillämpas också fortsätt-
ningvis. Dessa särbestämmelser skall alltså alltjämt tillämpas för be-
ståndet beträffande både 90 %-tillägget och änkegarantipensionen.
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andra skeI stycket avkortning enligt denna punkt skallattanges
efter den 15-delsberäkning §§skall ske enligt 6 kap. 9 och 15som
grund hänvisning dit i punkterna 13, och 18.14av

Punkt 21

i övergångsbestämmelsemaBestämmelsen punkten 1 i till lagen
1979:127 ändring i lagen allmän försäkring innebär attom om en
änka under förutsättningar fåvissa kan folkpension utbetald vid bo-
sättning utomlands med belopp skulle vid bo-ha utgettssamma som
sättning i Sverige. förutsättningEn härför hon uppbar folkpen-är att
sion i form änkepension eller förtidspension såväl juliden 1 1979av

årvid utgången 1992 mantalsskrivenhonsamt attsom av var
folkbokförd år åri Sverige under då fyllde femdet hon 62 och de
åren dessförinnan. Vi har föreslagit denna bestämmelsenärmast att
skall upphävas för framtiden såvitt gäller änkepension. Bestämmelsen
kommer emellertid tills vidare gälla såvitt folkpension i formatt avser

ålderspension och förtidspension. Bakgrunden till bestämmelsensav
nuvarande utformning och dess innebörd har utvecklats inärmare om
författningskommentaren till förslaget till lag ändring i lagenom om
allmän försäkring.

Bestämmelsen ocksåbör efter ikraftträdandet tillämpligkunna vara
vid beräkning 90 %-tillägg och tillgarantipension änkepension förav
änkor har utgångentill folkpension vid år 2000 ochrättsom av som
då uppbär folkpension vid bosättning utomlands med stöd dennaav
regel. Det innebär alltså änkor bosatta utomlands ochäratt som som
där uppbär folkpension i form änkepension skall efter ikraftträdan-av
det kunna fortsätta uppbära 90 %-tillägg och garantipension iatt

utsträckning. Med hänsyn till hur bestämmelsen konstrue-ärsamma
rad kan frågadet endast bli änkor vid ikraftträdandet iärom som
åldrarna år.62-64 månadFr.o.m. den fyller 65 årde skall änkepen-
sioneringens grundskydd ålderspen-grundskydd inomersättas ettav
sioneringen. Utformningen detta för undernärvarande utred-ärav
ningen Utredningen den övergångsvisa garantipensionen. Detom
kan med hänsyn till i samband med beredningen den utredningensav
förslag bli aktuellt 57-62-årsregelnutformningenprövaatt nytt av
inom änkepensioneringen.

Punkt 22

Denna punkt Övergångsbestämmel-med punkt 19 iöverensstämmer
till lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381 allmänserna om om

försäkring. Den föreskriver under vilka förutsättningar och under
vilken tid inkomstprövning änkegaranti-90 %-tillägget ochsom av
pensionen inte Sådanskall ske. inkomstprövning enligtskall, liksom
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nuvarande regler, inte komma frågai under den tid änkan hadesom
varit berättigad till omställningspension enligt nuvarande bestämmel-

hon inte hade haft till änkepensionrätt enligt Övergångsbe-ser, om
stämmelserna årstill 1990 reform.

Punkt 23

Denna punkt punkt 10 i övergångsbestämmelsemamotsvarar till la-
1988:881 ändring i lagen allmän försäkring innebärochgen om om

änka åter kan uppbära tilläggspensionatt i form änkepensionen av
förutsättningaräven härför enligt 6 kap. §3 andra meningen inteom

uppfyllda,är dvs. i fall då hon varit gift med i änen annan man mer
fem år dettanär äktenskap upplöses. En förutsättning försenare att
regeln skall tillämplig kvinnan före årär 1990 har beviljatsattvara
tilläggspension formi änkepension. Vidare krävs denna änke-av att
pension före ikraftträdandet de reformerade efterlevandepensions-av
reglerna den l januari 1990 har dragits den grunden kvinnanatt
ingått äktenskap. Innebördennytt denna regel kvinnan kanär attav
återfå den indragna änkepensionen från tilläggspensioneringen efter
den förste det äktenskapet skulle upplösas eftermannen, om nya att
ha bestått i fem år. Dettaän gäller dock enbart under förutsätt-mer
ning den 60 åratt eller äldre vid äktenskapets ingå-nye mannen var
ende varför kvinnan inte kan bli berättigad till tilläggspension i form

änkepension efter den mannen. Skulle det äktenskapetav upplö-nya
efter beståttha kortare tid fem åratt följerän redansas hänvis-av

ningen i punkterna 13-15 till 6 kap. 3 § kvinnan återfår tillatt rätten
tilläggspension i form änkepension efter den försteav mannen.

17.2 Förslaget till lag underhållsstödom

Under vårt arbete med bl.a. barnpension till reformeratatt anpassa ett
ålderspensionssystem har vi skäl redovisats i kapitelnärmareav som
7 och 9 funnit det angeläget konstruera regler tillförsäkraratt som
efterlevande barn grundläggande ekonomiskt frånskyddett samhället

överensstämmer med det stöd barn till särlevande föräldrarsom som
garanteradeär underhållsstöd i nuvarande lag underhålls-genom om

stöd. Av bl.a. denna anledning har vi valt lägga grundskyddet inomatt
barnpensioneringen i lag underhållsstöd, således fram-en ny om som

kommeröver reglera både underhållsstöd tillatt efterlevande barn
och underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar. vårtUnder arbete
har vi kunnat konstatera det finns behov i bl.a.att översynett av en
lagteknisk språkligtoch hänseende de bestämmelser reglerarav som
underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar. På grund begrän-av
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tid då måstesad och detta ligga vårtutanfört uppdrag har vianses
emellertid inte gjort sådan videssa regler och lämnaröversynen av
inte någraheller förslag förändringar påkallade.till be-Deärsom
stämmelser särskilt sikte underhållsstöd till barn till särle-tarsom
vande föräldrar har i stället förts till den föreslagna lagen iöver av oss
huvudsak i oförändrat skick. Vi emellertid bestämmel-dessaattanser

bör föremålbli för ordentlig i lämpligtöversyn annatser en samman-
hang.

l kap. Allmänna bestämmelser

§1

Paragrafen underhållsstöd enligt denna lag dels tillkanatt utgesanger
bam till särlevande föräldrar enligt 2 kap., dels till efterlevande barn
enligt förutsättningar i 3 kap. Genom denna lösning kom-som anges

således endast inkomstrelaterad barnpension iregleras lagenattmer
1999:000 efterlevandepension. frånDet grundläggande skyddetom
samhällets sida vid bådaeller frånfälleföräldrarnas kommeren av
således regleras enbart bestämmelserna i den föreslagnaatt av nu
lagen underhållsstöd. Detta framgår i lagen efterlevandepen-om om
sion hänvisning till underhållsstödlagen i 2 kap. 7 §genom en om
förstnämnda lag.

2§

Första och iandra styckena denna paragraf har sin motsvarighet i § i2
underhållsstöd.den nuvarande lagen om

I tredje stycket utländskt barn i adoptions-ävenatt ettanges som
syfte tagits i Sverige under vissa förutsättningar skallnärmareemot

barn till den avlidne således underhållsstödoch ha tillrättanses som
såsom efterlevande barn enligt de förutsättningar i 3 kap.som anges
En motsvarighet till denna bestämmelse finns i dag i kap. 2 § fjär-20
de stycket AFL och infördes efter det reformarbetet efter-senaste
levandepensioneringens område år 1990. Syftet med bestäm-denna
melse tillerkänna utländska barn kommit till Sverige förattvar som

vårdhand för och fostran i adoptionssyfte efterlevande-att tas ettom
skydd innan rättsligt gällandeäven adoptionsbeslut fattats be-ett av
hörig domstol. förutsättningEn härför emellertid socialnämndenär att
har lämnat sitt medgivande till adoptivföräldrama barnet iatt ta emot
sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte. 25 § soci-I
altjänstlagen 1980:620 föreskrivs socialnämnden skall lämnaatt ett

Ärsådant medgivande innan barnet lämnar sitt hemland. dessa för-
hållanden för handen barnet efterlevande till presumti-denanses som
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adoptivföräldem får såledesoch underhållsstödtillrätt enligt den-ve
lag och i förekommande fall barnpension enligt lagenävenna

1999:000 efterlevandepension villkor biologiskaom samma som
barn och på adoptionsätt redan hunnit komma tillsamma som om en
stånd före dödsfallet. Rätten förutsätter det utländska barnet haratt
förts till Sverige i adoptionssyfte och har tagits för vård elleremot
fostran i enskilt hem innan någon på detta vårdett sätt tarsom om
barnet skulle Sådanavlida. föreliggerrätt oberoende adop-ettav om
tionsbeslut har meddelats i barnets ursprungsland eller inte. Skyddet
för barnet i fonn underhållsstöd och barnpension uppkommerav
således i och med de blivande adoptivföräldrama faktisk vårdatt tar

barnet. Någon motsvarighet till 20 kap. 2 § fjärde stycket andraom
meningen har inte förts till lagen underhållsstödöver eller lagenom

efterlevandepension. Den bestämmelsen tillkom vid ikraftträdan-om
det efterlevandepensionsreforrnen den januaril 1990. Vid dennaav
tidpunkt gällde särskilda kvalifikationskrav för utländska medborga-

till bl.a. barnpensionrätt i 5 kap. 4 § AFL. Enligt denna bestäm-res
melse krävdes för till barnpensionrätt antingen den avlidne föräl-att
dern omedelbart före sin död hade varit bosatt i Sverige i minst sex
månader och barnet vid dödsfallet bosatt iatt Sverige eller attvar
barnet bosatt i Sverige sedan minst månader och barnetvar attsex
eller den avlidne föräldern bosatt i landet vid tidpunkten för döds-var
fallet. Syftet med bestämmelsen i 20 kap. 2§ fjärde stycket andra
meningen enligt förarbetena SOU 1987:55 och Prop.var
1987/88:171 barnet skulle bosatt i Sverige vidatt tillämpninganses

den särbestämmelse gällde för utländska medborgare vid be-av som
dömning de uppfyllt det för dessa särskilt uppställda kvalifika-av om
tionskravet i 5 kap. 4§ AFL. Den sistnämnda regeln avskaffades
emellertid den januari1 1993. Enligt nuvarande bestämmelse har barn

utländskaär medborgare till barnpensionsom rätt barnsamma som
svenskaär medborgare. Med hänsyn härtill finns det inte någonsom

anledning föra denna bestämmelseöver frånatt 20 kap. 2§ fjärde
stycket andra meningen till lagen underhållsstöd eller lagenom om
efterlevandepension.

30ch4§§

Dessa paragrafer har sin motsvarighet i 6 och 7 §§ i den nuvarande
lagen underhållsstöd.om

I 3 § underhållsstöd till barnatt inte har fylltanges utges ännusom
år.18 Bestämmelsen inte de förutsättningarnärmare krävsanger som

för till underhållsstöd.rätt Dessa krav finns intagna för barn till särle-
vande föräldrar i 2 kap. och för efterlevande barn i 3 kap. En motsva-
rande finnsregel i dag i 8 kap. 2§ och hänvisning i 14genom en



717Författningskommentarer1998:120SOU

frånbarnpensionåldersgräns för tillvad beträffarkap. 2 § AFL rätt
tilläggspensioneringen.folk- och

förmåste uppfylldaförutsättningardeI 4 § vissa varasomavanges
underhållsstöd. Bestäm-berättigat till förlängtbarn skallatt ett vara

bestämmelse i denmotsvarandemedmelsen överensstämmer nuva-
från vadi vissa delarunderhållsstöd skiljer sigrande lagen menom

18fyllttill efterlevande barntill barnpensionkrävs för rätt somsom
frånTill skillnad§år nuvarande bestämmelse i 8 kap. 2 AFL.enligt

ingåttharskall barnbarnpensioneringenvad gäller inom ett somsom
grundskydd istatsfinansieratberättigat tilläktenskap inte ettvara

efterlevandefråganunderhållsstöd detform är ettoavsett omav om
efterlevandefall dettill särlevande föräldrar. I debarn eller barnett

ingått kanäktenskaptill föräldrareller särlevandebarnet barnet
och föräldrarnamellan barnetförutsättas ekonomiska bandetdetatt

rimligt utbetalapå sådant det inte hellerbrutits sätt är attattett un-
tillUnderhållsstöd inte heller,derhållsstöd förlängd skallför tid.

till barnfrån för förlängd tidbarnpension, kunna utbetalasskillnad
påstudier endast deltid.bedriversom

Underhållsstöd föräldrartill barn till särlevande2 kap.

1 §

underhållsstöd till bamenligt detta kapitelParagrafen utgesattanger
underhållsstöd för barnetföräldrar tillsammans. tillinte bor Rättvars

hos.förhållande till förälder barnet inte bosattföreligger i den ärsom

2§

1996:1030§ lagenBestämmelsen i huvudsak 3motsvarar om un-
förderhållsstöd förutsättningarnareglerar grundläggandeoch de att

Förunderhållsstöd föräldrar skall kunnatill barn till särlevande utges.
hänvi-bestämmelseredovisning syftena bakom dennanärmareen av

till 1995/962208.sas prop.

3§

4§ ii huvudsakförevarande paragrafBestämmelserna i motsvarar
denunderhållsstöd skillnadenmed denden nuvarande lagen attom

tagits ochfemte på efterlevande barn bortpunkten siktetar er-som
redovisat ivibestämmelse i kap. Skälen härför har3satts av en ny

avsnitt 9.5.
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4-7 §§

Dessa paragrafer överensstämmer med 5 och 8-10 §§ i den nuvarande
lagen underhållsstöd. Paragrafema har endast erhållitom beteck-nya
ningar och hänvisningar bl.a. till följd den föreslagnanya av av oss
kapitelindelningen. För närmare redovisning grunderna bakomen av
dessa bestämmelser hänvisas till 1995/96:208.prop.

3 kap. Underhållsstöd till efterlevande barn

1 §

I denna bestämmelse, saknar motsvarighet i nuvarande lag, regle-som
de grundläggande förutsättningarnaras för till underhållsstödrätt till

efterlevande barn. Barn kan således erhålla underhållsstöd såsom
efterlevande endast i förhållande till avliden förälder. Har barneten
blivit skilt från någon sina föräldrar anledning föreliggerav av annan
inte till underhållsstödrätt enligt detta kapitel. Däremot kan den situ-
ationen uppstå det underhållsstödatt utges enligt 2 kap. samtidigt som
underhållsstöd enligt förevarandeutges kapitel i det fall barnets ena
förälder avlidenär och barnet, till följd det lever särskilt frånattav
den efterlevande föräldern, boendeär hos eller flera särskilt för-en
ordnade vårdnadshavare.

2§

Innehållet i denna paragraf har, såvitt gäller underhållsstöd till barn
till särlevande föräldrar, sin motsvarighet i 3 § i den nuvarande lagen

underhållsstöd ochom motsvarande bestämmelse har tagits inen även
i kapitlet behandlar underhållsstöd till barn tillsom särlevande föräld-

2 kap. 2 §. En förutsättning förrar underhållsstöd till efterlevan-att
de barn och till barnäven till särlevande föräldrar skall lämnas är
sålunda barnet bosattär iatt Sverige. För barn inte svenskärsom
medborgare krävs dessutom barnet eller den avlidneatt föräldern
vistas i Sverige sedan minst månader. Genom den avlid-ävensex att

vistelsetid i Sverige beaktas undvikernes den situationen barnattman
till utländska föräldrar föds i Sverige får i månaderväntasom sex
underhållsstöd i händelse dödsfall i anslutningett till barnets fö-av
delse. Beaktande den avlidne förälderns vistelsetid iav landet kan
också leda till utländskt barnatt ett kommer till Sverige efter detsom

i Sverige bosattatt förälder har avliditen erhåller underhållsstöd di-
rekt vid ankomsten till Sverige under förutsättning den avlidneatt
föräldern varit bosatt i Sverige i minst månader före dödsfallet.sex
Eftersom underhållsstöd till efterlevande bam, liksom inkomstgrun-
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från avlidne härleddbarnpension, dendad ärrättär att anse som en
i landetförälderns vistelsetiddet rimligt beakta den avlidneävenatt

få tillefterlevande utländska barnet skallför avgörande det rättnärav
underhållsstöd Sverige.i

upprätthållasmånaders ipå vistelse i Sverige kan inteKravet sex
framgår paragrafensförhållande till EU/EES-medborgare, vilket av

någottredje vilket detta krav inte gällerstycke, i ärannatattanges om
särskilt föreskrivet.

speciella situa-Vidare redovisas i paragrafens andra stycke vissa
iutlandsvistelse skall bosatttioner där barnet alltjämttrots anses vara

Sverige. tillfälligt lämnarförsta fallet de fall där bamDet ettavser
Sverige för tidsperiod inte avsedd längre högstär änattsom varaen

månader. fall utlandsvistelsen alltjämtdessa skall barnet underlsex
såledesunderhållsstödbosatt i Sverige. Rätt till föreligger ävenanses

utsändningsfal-under denna tidsperiod. Det andra fallet de s.k.avser
år föräl-dvs. situationer där barn inte fyllt följer medlen, 18som en

förder utomlands statlig arbetsgivare för arbetesändssom ar-av en
betsgivarens räkning. bam i SverigeDessa skall alltjämt bosattaanses
under hela utsändningstiden denna avsedd längreäven är attom vara

månader. Underhållsstöd efter avliden förälder kommerän sex en
därför sådanutbetalas till utlandsvis-kunna barnet underävenatt en
telse.

3§

underhållsstödparagrafen med vilket belopp högst kanI anges som
bådai eller barnets föräldrar avlidit. beloppde fall Dessautges aven

med belopp till särlevan-det kan till barnöverensstämmer utgessom
månadföräldrar. beloppet ochde garanterade 173 krDet lom per

något nivåförälder frånavviker den oavkortade garanterade som nu-
regelvarande garantiregel i innebär. Enligt dennafolkpensioneringen

frånbarnpensionbam efter avliden förälder berättigat tillär ett en
ifolkpensioneringen, tillsammans med barnets tilläggspensionsom

form barnpension, uppgår efter avlidentill 40 basbeloppet%av enav
månad årsförälder 1998 basbe-dvs. 213 kr och förälder medl per

årsOm den avlidne föräldern tillgodoräknas 40 bosätt-lopp. inte kan
år kommerningstid eller 30 intjänade eller ATP-poängmed antagna

våraemellertid detta belopp Med förslag kommeravkortas.att en
månförälders Sverige i form för-i viss bristande anknytning till av

påverka under-säkringstid efterlevande barnsinte storlekenatt ettav
hållsstöd. utgångspunktema bakom den föreslagnaEn mo-av ossav

återskapaunderhållsstöddellen till efterlevande har varitmed barn att
den likforrnighet underhållsstöd särlevande föräld-mellan till barn till

åsyftades underoch grundläggande till efterlevandestöd barnrar som
område. Videt förra reforrnarbetet efterlevandepensioneringens
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detäven angelägetär barnattanser vistas i Sverigeatt som garanteras
visst lägsta belopp förett den händelse barnet skulle skiljas från nå-

eller båda sina föräldrar och dettagon av anledningen tilloavsett se-
parationen och förälderns anknytning till Sverige. Av denna anled-
ning har inte ställts något krav den avlidne skall ha vissupp att en
anknytning till landet för efterlevande barnatt ett skall ha tillrätt
oavkortat underhållsstöd. Av skäl föreslås nivå för alltsamma samma
underhållsstöd.

I andra stycket underhållsstöd skallatt lämnas medanges l 173 kr
månad och förälder i de fall då bådaper barnets föräldrarper avlidit.

Motsvarande gäller beträffande folkpension i form barnpensionav
enligt nuvarande regler.

4§

Som närmare redovisats i avsnitt 9.5 underhållsstödetär till efterle-
vande barn konstruerat utfyllnad till inkomstrelaterad barn-som en
pension motsvarande sätt garantipension till ålderspensionsom
och även garantipension till efterlevandepension till efterle-vuxna
vande. Detta innebär underhållsstöd till efterlevandeatt barn skall
kunna utbetalas endast i de fall den avlidne inte efterlämnat något
eller endast lågt efterlevandepensionsunderlagett på vilket barnpen-
sion skall beräknas.

Av förevarande paragraf framgår underhållsstöd enligt 3 kap.att
skall endast för de fallutges det efterlevande barnets barnpension
efter den avlidne föräldern enligt 2 kap. lagen 1999:000 efterle-om
vandepension understiger det belopp i 3 dvs. 1 173 krsom anges

månad. Detta innebär med andraper ord underhållsstöd till efter-att
levande barn skall avräknas krona för krona med den enligt den an-
givna lagen utgående bampensionen. Uppgår således bampensionen
till exempelvis 600 kr månad, skall underhållsstöd medper utges
endast 573 kr månad. Däremot skall underhållsstödper ett utgessom
till barnet förhållandei till bidragsskyldig förälder enligt reglerna ien
2 kap. inte påverkas barnpension efteratt den andra avlidneav utges -föräldern.-

Av andra stycket framgår underhållsstöd till barnatt bådavars
föräldrar har avlidit skall endast i den månutges den sammanlagda
bampensionen enligt 2 kap. lagen efterlevandepension inte uppgårom
till det belopp i 3 § andra stycket, dvs. 2 346 månad.krsom anges per
Detta innebär vid beräkningenatt underhållsstödman skallav om

eller inte skallutges hänsyn till den barnpensionta sammanlagtsom
utbetalas efter båda föräldrarna. Detta kan således innebära någotatt
underhållsstöd inte skall utbetalas till följd den föräldernattav ena
efterlämnar högt efterlevandepensionsunderlagett medan den andra
föräldern inte efterlämnar någon huvudrätt över till barnpensiontaget
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endast denvaritunderhållsstöd detskulle haoch utgettstrots att om
underhållsstödettillavlidit. Med hänsynsistnämnde föräldern attsom

fårdå intebarneti de situationerutfyllnadskall motsva-ses som en
sådan följd-lösningpåtillgodoseddrande försörjning ärsättannat en

ofrånkomlig.riktig och
iintagenbestämmelsedenligger ärlinje med dettaI även som

utländsk efterlevan-ochparagrafens tredje stycke ävenattsom anger
skallför kronaavräkning kronabeaktas vid dendepension skall som
dockförutsättning härföroch styckena. En ärenligt första andragöras

betraktaefterlevandepensionen inteden utländska är att enatt som
Somefterlevandepension.inkomstrelaterad utländskutfyllnad till en

underhållsstödetavräkningeni avsnitt 9.5.3 skallnärmare motangetts
efterlevandepensio-utländskatill deninte beroende rättenattavvara

förhållande vilkentillförälder iefter den avlidnauppkommitnen
allunderhållsstöd Avräkningen skallföreligger.till göras moträtten

sådan pensiontillefterlevandepension,utländsk även rätten upp-om
Ifar ellerinte barnetsavlidenkommit efter är mor.person somen

frånförsörjningalltså erhålla till sinsådana kan medelfall där barnet
vårt något vägande skälintehåll enligt förrnenandefinns det attannat

underhållsstöd till barnet.skattefinansieratdessutom utbetala ett
tillsålunda föreslagna kommerreglering denGenom mansomen

överkompensation kanrespektivefall under-med derätta somav
1996: 1030uppstå utformning reglerna i 4 § lagennuvarandemed av

dettabeskrivits i avsnitt 9.5.2 kanunderhållsstöd. Som närmareom
månadunderhållsstöd med 173 kruppbär linträffa barnet perom

på grund be-avliderbidragsskyldige föräldernvarefter den avmen
EES-land efterlärrmarSverige elleranknytning tillgränsad annat

understigerbarnpensionliten enligt AFL,endast mycket un-somen
underhållsstöd utbetalasintederhållsstödets I dessa fall kanbelopp.

de fallinträffar isituationenenligt gällande andrade reglerna. Dennu
någonbarnpension enligtdå tilldet efter avlidne finnsden rätt annan

lagenhinder enligtföreligger ingetlagstiftning AFL. detHärän
denutbetalningunderhållsstöd samtidigt med1996:1030 att avom

fråga. Mediunderhållsstöd till barnetutländska bampensionen utge
efterlevandeunderhållsstöd tillföreslagen utformning reglerna omav

tillberättigadeefterlevande barnkommer emellertid allabarn att vara
belopp kanmånad och förälder. Dettabelopp 173 kr1ett perom

ef-bestå underhållsstöd, barnpension enligt lagenemellertid omav
lagstiftning. Denenligt utländskterlevandepension eller barnpension

uppstå falli debestämmelser kansärbehandling enligt nuvarandesom
barnpensionjämfört meddå barnpension enligtbarnet AFLuppbär

borttagen.lagstiftning därigenomenligt utländsk ärannan
kommunalskattelagen§bestämmelse i 19I likhet med nuvarande

krunderhållsstödet, dvs. l 173föreslår belopp motsvarandevi att ett
dettafrån ochinkomstskattmånad förälder, skall befriatoch varaper
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beloppet beståroavsett helt eller delvis barnpensionom förslagseav
till lag ändring i kommunalskattelagen.om

De nuvarande reglerna för folkpension gjordes vid ikraftträdandet
efterlevandepensionsreformen den januari1av 1990 tillämpliga även

beträffande barnpension beviljats dessförinnan. Detta innebärsom att
den garanti barnet skulle berättigatatt till sammanlagdvara en
tilläggspension och folkpension minst 40 % basbeloppom ettav
skulle gälla för dessaäven barn. Därvid föreskrevs emellertid detatt
vid beräkningen barnets folkpension, i enlighet med vadav gäll-som
de enligt dåvarande regler, skulle hänsyn till folkpensionäventas i
form änkepension barnet och änkan boddeav tillsammans. Viom har

detnär gäller dåfall barnpension nybeviljas den 1 januari 2001 eller
och till änkepensionrätt samtidigtsenare föreligger för kvinnaen som

född årär 1944 eller tidigare föreslagit denna regel inte längreatt
skall finnas kvar. Underhållsstödet den diskuteradeersättersom nu
40 %-garantin skall således inte reduceras folkpension i formmot av
änkepension endast barnetsutan inkomstgrundademot pension. Det-

skall gälla beträffandeäven barnsamma uppbär barnpension vidsom
ikraftträdandet. såAtt blir fallet följer det inte några reglerattav ges
motsvarande 8 kap. 6 § AFL i dess lydelse före den 1 januari 1990 i
lagen underhållsstöd.om

5§

Bestämmelsen i huvudsakmotsvarar nuvarande samordningsbestäm-
melse i 17 kap. 2 § AFL och sikte de situationertar där efterlevan-
depension och yrkesskadelivränta i form efterlevandelivräntaav utges
samtidigt. Förevarande paragraf är anpassning till bl.a. de föränd-en
ringar vi föreslår beträffande utformningensom efterlevandeettav
barns tillrätt garanterad nivå i form underhållsstöd enligten dennaav
lag. En motsvarighet till denna bestämmelse finns i 7 kap. 13 och
14 §§ lagen efterlevandepension för de fall barnpensionom och yr-
kesskadelivränta i form efterlevandelivränta samtidigtav utges.

De överväganden ligger bakom förslagen har redovisats isom av-
snitt 12.3.

Samordning skall ske så sätt underhållsstödatt summan av som
på grund bestämmelserutges i detta kapitel och barnpensionav enligt

lagen efterlevandepension skall minskasom med fjärdedelartre av
efterlevandelivräntan. Däremot skall yrkesskadelivränta densom
efterlevande kan uppbära på grund skada, s.k. egenlivränta,av egen
inte påverka sig underhållsstödets eller bampensionensvare storlek.
Minskningen skall i första hand ske underhållsstödet och förstav
därefter bampensionen. Detta innebär emellertidav avräkningenatt

underhållsstödet barnets barnpensionav mot eller utländskannan
barnpension enligt 4§ måste innangöras samordning med efterle-
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Däref-fråga.paragraf iförevarande kan kommavandelivränta enligt
med barnpensionen.skall samordning sketer

garantiregelinnehåller motsvarighet till dagensTredje stycket en
berätti-samordningen alltid skallinnebär barnet oavsettatt varasom

från folkpensio-barnpensioni formtill visst minsta beloppgat ett av
enligt denna bestäm-reduceringneringen skulle ha utgetts omsom

från folk-Underhållsstödet skillnaddock tillmelse inte hade skett. är
utfyll-någon tillbaspension allapensionen inte utges utan ensom
någotmån efterlämnati den avlidne intenadspension denutgessom

bestämmelselågt efterlevandepensionsunderlag. Eneller endast ett
förbehållas pensionsbe-denminsta pensionsbelopp skallett somom

på under-samordningen kan därför inte sikte enbarträttigade vid ta
från samord-hållsstödet. frittRegeln minsta pensionsbeloppettom

både underhållsstöd och barn-till efterlevande barnning därföravser
pension enligt lagen efterlevandepension.2 kap. om

6§

underhållsstöd barnetsinkomstprövasEnligt nuvarande regler mot
grundskyd-Vårainkomster i viss omfattning. förslag innebär attegna

inom bampensioneringen helt skall omfattas reglernadet om un-av
underhållsstödderhållsstöd. föreslår vibl.a. denna anledningAv att

underhållsstöd tillpå till barnefterlevandetill barn sättsamma som
föremål inkomstprövning bar-föräldrar skall försärlevande motvara

vi redovisat iskälen härför harinkomster. De närmarenets av-egna
snitt 9.5.4.

i paragrafen endast inkomsterEnligt bestämmelsen skall över-som
överstigandeår påverka underhållsstödet.kunnastiger 48 000 kr per

utgående inne-underhållsstöd 50 Dettamed %.inkomster reducerar
år,överstiger 76 000 krhar inkomsterbär barnetatt, percasomom

I deunderhållsstödet helt bortreducerat.efter avliden förälder ären
vårdnadshavaredå särskilt förordnadfall barnet bosatt hosärt.ex. en

tillberättigatdå båda därföreller barnets föräldrar avlidit ochhar är
bortreducerade vidunderhållsstöd båda underhållsstödtvå dessaär

dvs.år. fribelopp,Sammainkomster överstiger 105 000 krca persom
år, fallet. detta000 gäller i det sistnämnda I48 kr även samman-per

under-endastfinns anledning särskilt betona dethang det ärattatt
inkomstprövning.hållsstödet sådant föremål förskallsom som vara

reduceratdelvis harUppbär barnet barnpension helt elleräven som
de-underhållsstödet således kvarvarandeenligt endast den4 § detår

inkomster.underhållsstödet barnetslen skall prövas mot egnaav som
lågt efter-relativtRedan barnpension beräknad grundval ettaven

fallunderhållsstödet i flertalettilllevandepensionsunderlag leder att
blir aktuellnågon inkomstprövning intehelt bortreduceras, varför att

göra.
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De inkomster enligt de nuvarande bestämmelserna beaktassom vid
inkomstprövningen underhållsstödet bl.a. inkomstär tjänst,av av
intäkt kapital och inkomst näringsverksamhetav under vissa förut-av
sättningar studiemedel och förmögenhetsamt i viss omfattning. Där-

betraktas enligt dagensemot regler inte barnpension skattepliktigsom
inkomst till den del den inte överstiger garantibeloppet månad,per
dvs. tolftedel 40 % basbeloppet avlidenen förälder.av Barn-av per
pension överstigande detta belopp betraktas emellertid enligt 34§
kommunalskattelagen skattepliktig inkomst tjänst och skallsom av
därför enligt reglerna i den nuvarande lagen underhållsstöd kunnaom
påverka underhållsstödets storlek enligt reglerna inkomstpröv-om
ning.

Som framgåttnärmare avsnitt 9.5.3 och 9.5.4 föreslår vi, påav
sätt gäller i dag, visssamma del den förmånattsom en av ettsom

efterlevande barn uppbär efter avliden förälder inte skall betraktasen
skattepliktig inkomst. Detta beloppsom en således skall undan-som

från beskattningtas skall överensstämma med det minsta belopp som
alla efterlevande barn bosattaär i Sverige enligt våra förslagsom är
garanterade, eller med andra 0rd 1 173 kr månad och avliden för-per
älder. Om båda barnets föräldrar avlidit skall det skattebefriade be-
loppet uppgå till det dubbla eller 2 346 kr månad. Dessa beloppper
skall undantagna från skattvara beloppen till viss deloavsett be-om
står underhållsstöd och till viss del barnpensionav eller helt ochav
hållet antingen underhållsstöd eller barnpension.av Som följden av
detta skall dessa belopp inte heller beaktas vid den inkomstprövning

skall ske underhållsstödetsom barnets inkomster.av mot Ge-egna
sådant generelltett undantagande frånnom vad skall betraktassom

skattepliktig inkomst undgårsom den barnpensionatt redanman som
reducerat underhållsstödet i viss omfattning vid efterföljande in-en
komstprövning barnets inkomstermot ytterligare reducerar det-egna
ta.

Av paragrafens placering efter bestämmelsen samordning mel-om
lan underhållsstöd och yrkesskadelivränta i form efterlevandeliv-av

följerränta inkomstprövningenatt underhållsstödet skall ske förstav
efter det samordningen enligtatt 5 § skett.

7§

Denna paragraf har sin motsvarighet i nuvarande 10 kap. 4§ andra
stycket AFL innebäroch i sak inte någon förändring. I dag tillämpas
bestämmelsen så barnet kan väljaatt vilken förrnånema skallav som

dvs. vilken fönnånutges, leder till det för barnet fördelaktigastesom
ekonomiska resultatet.

Av bestämmelsen framgår samordning skallatt ske mellan folk-en
pension i form förtidspension och underhållsstödav till efterlevande
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förrnånema,bådatillhardå efterlevande barnetdet rätti fallbarn, de
Enligtutbetalas.förmånemasådant endast denpå störstasätt att av
tillför-sådan situationirimligt barndetvårt förmenande är ettatt en

grundskydd.skattefinansieratendastsäkras ett

och beslutAnsökan4 kap.

1 §

lagennuvarandei 12 § i denmotsvarighetsinParagrafen har om un-
finnsbampensioneringenförbestämmelsederhållsstöd. Motsvarande

i 16 AFL.idag kap.
ellerförrnånsberättigadeskall denvåra förslag det krävasEnligt att

försäkrings-den allmännaskriftligt ansökan hoslänmar enannan
aktualiseras.underhållsstöd kunnaskallärendekassan för att ett om

ansökansangående dennavad krävsbestämmelserNärmare om som
under-ansökabehörigutformning äräven attsamt omom vem som

studerandeskallregeringen.hållsstöd får meddelas Däremot enav
falli dessaunderhållsstöd. Barnetförlängt ärkunna ansökasjälv om

ilämnasstå uppgiftersjälv för dedärför kunnamyndigt och bör som
tredje§fall enligt 9i dessaskall dessutomansökningen. Stödet

tillfall,för övrigainte,studerande ochtill denstycket betalas ut som
vård-förordnadsärskiltförmyndare eller tillboföräldem, barnets en

till barnetunderhållsstöd tidigaresedannadshavare 9 §. Utgesse
underhållsstöd blirfrågan förlängtändå ansökankrävs när omen ny

aktuell.
oktoberi kraft den 1träddelagändringmedI samband somen

läm-uppgifteribestämmelse AFLallmän1997 intogs att somomen
grund förförhållanden ligga tillskallfaktiskabeträffande ettsomnas

talarskälsärskildainteheder ochbeslut skall lämnas samvete, om
12§ andranuvarandeihärtill finnsmotsvarighetdet. En ävenmot

fortsätt-underhållsstöd. börDetta1996: 1030 ävenstycket lagen om
tillsåväl till barnunderhållsstödningsvis gälla för ansökningar om

efterlevande barn.föräldrar tillsärlevande som

2§

underhålls-nuvarande lagen§ i denparagraf 13Denna motsvarar om
bestämmel-till dennaför grundernaredogörelsestöd. För närmareen

på under-endast sikte1995/961208. Regelnhänvisas till tarprop.se
i dessadet endasteftersomhållsstöd särlevande föräldrar,till tillbarn
återbe-förälderbidragsskyldigfråga åläggaifall kan komma att en

talningsskyldighet.
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3 §

Bestämmelserna i denna paragraf överensstämmer med l4§ i den
nuvarande lagen underhållsstöd se 1995/96:208.om Förstaprop.
stycket, sikte på underhållsstödtarsom enligt både 2 och 3 kap., före-
skriver sökanden skriftligenatt skall underrättas beslut enligt 1a-om

och, stöd beviljats,gen bestämmelsernaom angåendeom upplys-
ningsplikt återbetalningsskyldighetoch i vissa fall då underhållsstöd

felaktigtutgetts med för högt belopp enligt bestämmelserna i 11 och
13 §§.

Andra stycket endast sikte påtar underhållsstöd till barn till särle-
vande föräldrar. För närmare redogörelse för syfteten med denna
bestämmelse hänvisas till 1995/96:208.prop.

4§

Paragrafen överensstämmer med nuvarande 15 En motsvarighet till
bestämmelserna i förevarande paragraf finns i 20även kap. 2 ocha
4 §§ AFL.

Paragrafen möjliggör utbetalning underhållsstöd såväl till barnav
till särlevande föräldrar till efterlevande barn i fallsom där det inte är
helt klart kriterierna för till sådanträttom underhållsstöd enligt 2 kap.
l-4 §§ och 3 kap. 1 och 2 äruppfyllda.

Frågan återbetalningsskyldighetom enligt andra stycket kan bli
aktuell endast den mottagit underhållsstödetom förorsakatsom det
felaktiga interimistiska beslutet eller skäligen borde ha insett detatt

felaktigt. Samma kravvar uppställs i dag i 20 kap. 4 § AFL för att
kunna återkräva felaktigt utbetalda interimistiska ersättningar enligt
AFL. En motsvarighet till denna bestämmelse fanns tidigareäven i
lagen bidragsförskott. Dessa förutsättningarom för ålägga återbe-att
talningsskyldighet skiljer sig från återbetalningsregelden gällersom
beträffande slutliga beslut underhållsstöd enligt 13om Det torde
emellertid ligga i det interimistiska beslutets det inte heltnatur att
behöver överensstämma med det slutliga beslutet. Den risk för eko-
nomisk förlust detta innebär bör inte barnetöverut sökandenom
inte själv förorsakat felbedömningen eller skäligen borde ha insett att
beslutet felaktigt.var

I tredje stycket finns intaget regel möjliggör eftergeen som att
återbetalningsskyldigheten enligt andra stycket det föreliggerom
särskilda skäl.

5§

Paragrafen innehåller bestämmelser från vilken tidpunktom som
underhållsstöd skall börja utbetalas och sådanäven när utbetalning
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utbetal-såvitt gällerfinnstill reglernamotsvarighetskall upphöra. En
första stycketI16 kap. 5 § AFL.barnpension i dag ining angesav

dåmånadfr.o.m. denunderhållsstöd skall utbetalasinledningsvis att
sist-uppkommit. Denstödeller tillföräldrarna flyttat isär rätt annars

svenskintedåfall barnbl.a. ärnämnda situationen ett somavser
månaderfår ilandethit tillkommer väntamedborgare och sexsom

2isärflyttat seföräldrarnaunderhållsstöd lämnasinnan näroavsett
efterlevandeunderhållsstöd tillBeträffande2§ tredje stycket.kap.

då dödsfalletmånadfr.o.m. densådant stöd utbetalasgällerbarn att
för-ålders- ellersin dödföräldern vidinträffade. den avlidneUppbar

månadenfr.o.m.sådant förstemellertid stödtidspension skall utges
utbetalninggrund iinträffade. har sindå dödsfallet Dettaefter den att

dödsfallsmånaden.förålders- förtidspensionen skereller ävenav
Även bestämmelseefterlevande barn finnsbeträffande tarsomen

tillkommermedborgaredå svenskpå fall barn intesikte de ärett som
uppbärabörjahär kanefter viss tids vistelseSverige och först un-en

derhållsstöd § andra stycket.3 kap. 2se
underhålls-längehurlämnas beskedI andra stycket närmare om

föräldrarsärlevandesåväl tilltill barnutbetalas. Stödetstöd utges
fylltbarnetmånad under vilkenefterlevande barn dentill t.o.m.som

stöd dess-månad tillår tidigare under vilkenden18 eller rättent.o.m.
förtid,underhållsstöd ikan upphöratillförinnan upphört. Rätten ex-

utlandsvistelsenfrånflyttat landet ochempelvis barnet attavserom
föreva-månader 2 §. Ioch 3 kap.2 kap. 2 §längre tid änvara sex
för för-gällervadfinns inga bestämmelserrande paragraf somom

Sådana 6underhållsstöd. finns ilängt
fårinteunderhållsstöd enligt denna lagI tredje stycket attanges

månad ansöknings-företid tillbakaför längreretroaktivt änutges en
bestämmel-från enligt nuvarandemånaden. skiljer sig vadDetta som

sådan retroaktivbarnpension, däri formgäller för folkpensionser av
sådanansökningsmånaden. Entvå år företillutbetalning kan ske upp
barn-inkomstrelateradetvåårsgräns också beträffande denskall gälla
följabarnefterlevandeunderhållsstöd tillpensionen. skallDäremot

föräld-särlevandeunderhållsstöd till bam tillgäller förden regel som
således inne-underhållsstöd ochenligt lagen 1996:1030 somrar om

månad företillutbetalningarbegränsning för retroaktivabär enen
ansökningstillfället.

6§

vilkenföreskrifter fr.o.m.förevarande paragraf lämnasI närmare om
längehurunderhållsstöd utbetalasförlängttidpunkt ävensamtsom

förBeträffande tidpunktensådant fall. stö-skall utbetalas i vissastöd
bestämmelsefinns i kap. 4§dets upphörande läven angersomen

underhållsstöd.utbetalning förlängtsluttidpunkten förden absoluta av
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Förlängt underhållsstöd skall utbetalas fr.0.m. månadden då barnet
har fyllt år18 återupptagiteller skolgången, detta sker efter detom att
barnet fyllt år18 men före det barnet fyllt år.19att Uppkommer

tillrätten underhållsstöd vid tidpunkt, grunden senare t.ex. attav
föräldrarna först efter den angivna tidpunkten ellernyss attseparerar
dödsfallet sker därefter, skall förlängt underhållsstöd fr.0.m. denutges
månad under vilken föräldrarna flyttat isär eller fr.0.m. den månad då
dödsfallet inträffade. Uppbar den avlidne föräldern ålders- eller för-
tidspension vid tidpunkten för dödsfallet skall förlängt underhållsstöd,
liksom underhållsstöd i övrigt, först fr.0.m. månadenutges efternäst
den då dödsfallet inträffade. Skälen för den sistnämnda bestämmelsen
har redovisats i kommentaren till 5

Förlängt underhållsstöd skall utbetalas månaddent.o.m. under
vilken tillrätten stöd upphört och allra längst juni månad årdett.o.m.
då barnet fyller 20 år. Rätten till förlängt underhållsstöd kan emeller-
tid upphöra dessförinnan, barnett.ex. avslutar sina grund- ellerom
gymnasieskolestudier, ingår äktenskap eller flyttar utomlands för
längre tids vistelse månader.än I dessa fall skall enligt förevaran-sex
de paragraf underhållsstödet upphöra utbetalas fr.0.m. månadatt den
då tillrätten stöd upphör.

På motsvarande sätt gäller för underhållsstöd i övrigtsom skall
förlängt underhållsstöd inte kunna utbetalas för längre tid tillbaka än

månad före ansökningsmånaden.en

7§

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelsernärmare närom
underhållsstöd skall betalas Utbetalningar skallut. ske månadsvis i
förskott, och det försäkringskassanär skall sköta utbetalningarna.som
Underhållsstöd till efterlevande barn skall däremot, bampen-ävenom
sion enligt 2 kap. lagen efterlevandepension skall utbetalasom i för-
hållande till den avlidne förälder efter vilken till underhållsstödrätt
föreligger, i sambandutges med Ärbampensionen betalasatt bar-ut.

inte berättigat tillnet barnpension endast till underhållsstödutan en-
ligt förevarande lag skall däremot motsvarande gälla för utbetal-som
ning underhållsstöd till barn till särlevandeav föräldrar.

Liksom i dag förutsätts ,regeringen i verkställighetsföreskrifteratt .,
;närmare föreskriver sättet och tiden för utbetalningenom eller över-

låter detta på Riksförsäkringsverket.
Andra stycket innehåller bestämmelser vilka lägsta beloppom som

skall betalas försäkringskassan.ut Enligtav nuvarande bestämmelser
gäller för underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar pågränsen
50 kr månad. Understiger underhållsstödetper denna skall nå-gräns nutbetalning integon göras, beloppet bortfaller.utan I detta samman-
hang skall belopp slutar öretal avrundas tillsom lägrenärmast

ln



729FörfattningskommentarerSOU 1998:120

underhålls-bådefortsättningsvis gälla förkrontal. Dessa regler skall
underhållsstöd till efterle-till särlevande föräldrar ochstöd barn till

regleremellertid särskildavande bam. det sistnämnda fallet finnsFör
underhållsstöd i debeträffande utbetalningar till efterlevande barnav

avlidnebarnpension utbetalas efter denfall inkomstgrundadäven
underhållsstödet sambandfall betalas iföräldern. För dessa skall ut

Även frågor gällaregler skallmed barnpensionen. i övriga bör de som
underhållsstödet i före-för den inkomstgrundade barnpensionen styra

varande situationer. intagits hänvisning tillAv detta skäl har mot-en
efterlevandepension. denna lagsvarande bestämmelser i lagen Iom

utbetalningfinns emellertid ingen bestämmelse lägsta belopp förom
innehållandepension. regel i dag finns i 16 § AFLDen kap. 4av som

föreslagitvissa bestämmelser har vi intelägsta utbetalningsbeloppom
efterlevande-skall överföras till gälla för barnpension i lagenatt om

pension. ålderspen-heller i lagen 1998:674 inkomstgrundadInte om
sion finns någon sådan dettamotsvarighet till bestämmelse. Aven

underhållsstödföljer barnpensionmedtillsammansatt utgessom
enligt efterlevandepensionlagen skall utbetalas beloppetävenom om

Även fråganunderstiger 50 hur skall under-kr. avrundning skeom av
hållsstödsbelopp paragrafen in-slutar öretal skall med den isom

tillhänvisningen 7 kap. lagen efterlevandepension reglerastagna om
på inkomstgrundad barnpension.motsvarande sätt som

underhålls-finns bestämmelseI tredje stycket tillnär rättenen om
föreskrivsstöd preskriberas. Där detta stödet inte har lyftsskeratt om

månader utgången underhållsstödetinom efter månaddensex av som
hänför sig till.

8§

Bestämmelsen l6§ den nuvarande lagenandra stycket imotsvarar
underhållsstöd underhållsstöd enligt 2 kap. Föroch berör endastom

redogörelse bestämmelsen hänvisas tillför syftena bakomnärmareen
1995/962208.prop.

9§

Paragrafen har sin i i nuvarande lagenmotsvarighet 17 § den om un-
derhållsstöd.

underhållsstödetI paragrafen föreskrifter skalltillges om vem
underhållsstöd för-utbetalas. Skall till till särlevandeutbetalas barn

äldrar under-skall utbetalning ske till boföräldern. Utbetalning av
hållsstöd till efterlevande förmyndare. Harbarn skall ske till barnets
två vårdnadensärskilt vårdnadshavareförordnade utövautsetts att

underhållsstödet kvinn-skall utbetalningen ske till dengemensamt av
vårdnadshavarenliga vårdnadshavama det, till deneller, begärom
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manliga vårdnadshavaren. Enligt tredje stycket skall förlängt under-
hållsstöd bådeenligt 2 och 3 kap. utbetalas till den studerande. Detta
överensstämmer med vad sker i dag.som

I 17 § i den nuvarande lagen underhållsstöd finns i tredje styck-om
bestämmelse detet möjligtgör utbetala underhållsstödeten som att

till lämplig efter framställning socialnämnden.annan Enperson av
förutsättning härför det föreliggerär synnerligaatt skäl. Vi föreslår att
denna möjlighet bort. En motsvarighet tilltas denna bestämmelse
finns beträffande pensioner i 16 kap. 12 § AFL. Däremot någonhar
motsvarighet till denna bestämmelse inte tagits in i lagen 1998:674

inkomstgrundad ålderspension. Grunden härförom iangavs prop.
1997/98:151 denna regel sällan tillämpadesatt och det därförvara att
kunde ifrågasättas det huvudöver fanns behov så-om taget ett av en
dan bestämmelse. Dessutom menade den inte kanatt taman som
hand sin pension själv sannolikt behöver hjälp med förvaltaom sinatt
egendom och bevaka sin irätt även andra sammanhang och detatt

kan så utbetalningt.o.m. enligtatt nuvarande regler ivara AFL till
någon den pensionsberättigades anhöriga medförav godmanskapatt
eller förvaltarskap inte kommer till stånd det sakligttrots att vore
påkallat. Det sistnämnda torde kunna anförasresonemanget även mot

behålla motsvarighetatt till 17 § tredje stycket lagen 1996:1030en
underhållsstöd såvitt utbetalning förlängtom underhållsstöd.avser av

I övriga fall det emellertid såär barnets omhänderhasrättatt av en
förmyndare denne barnets biologiskeoavsett är förälder ellerom en
särskilt förordnad vårdnadshavare se 10 kap. föräldrabalken. Att

dessautöver regler bibehålla möjlighet utbetala underhållsstö-atten
det till någon därför inte påkallat.annan person synes

10§

Bestämmelsen 11 § i denmotsvarar nuvarande lagen underhålls-om
stöd. I regeringens proposition Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar 1995/96:208 bestämmelsen i 11 innebar§m.m. attangavs

viss förändring i förhållande tillen motsvarande bestämmelse i lagen
1964:143 bidragsförskott. Bl.a. undantogs barnom även ärsom
placerade i familjehem eller i hem för vård eller boende från möjlig-
heten få underhållsstöd. Vårt förslagatt innebär bestämmelsen iatt
den nuvarande lagen underhållsstöd skall tillämpas detävenom när
gäller underhållsstöd till efterlevande bam. Underhållsstödet skall
emellertid, till skillnad från i dag, påverkas först sedan barnet varit
föremål för vård under sammanhängande period 30 dagar. Deten om
saknar därvid betydelse vården pågått under hel kalenderrnå-om en
nad eller inte. Underhållsstöd månadsvis. I andra stycketutges anges
hur beräkningen skall ske underhållsstöd skall dras in för delom av
kalendermånad.



SOU 1998:120 Författningskommentarer 731

innebär,Den regeln påpekatvi i avsnitt 12.5.4, vissa skill-nya som
förhållandenader i till vad enligt nuvarande regler i kap. §10 2som

AFL gäller för reduktion folkpension i form barnpension. Enav av
sådan skillnad bestämmelsen i innehåller något4 kap. 10 § inteär att
undantag för barn inackorderat i sådansameskola. En undan-ärsom
tagsbestämmelse finns i kap.10 2§ tredje Tidigarestycket AFL.
fanns sådan undantagsbestämmelse också i 8 § fjärde stycket lagenen

bidragsförskott. I samband med införandet lagen under-om av om
hållsstöd uttalades emellertid tillräckliga skäl för dessa barnatt att

fåskall underhållsstöd inte finns. vårDetsamma enligtgäller uppfatt-
ning beträffande underhållsstöd till efterlevande barn. Vidare i 10ges

fjärdekap. 2 § stycket förhållandeAFL särskilda, i till huvudregeln
förmånliga, bestämmelser vad skall gälla för pensions-mer om som

förmånen då eleven vistas utanför Någonskolan. speci-motsvarande
alregel inte i lagen underhållsstöd.ges om

Vårt förslag torde innebära förhållandevissa skillnader i tilläven
den nuvarande bestämmelsen i lO kap. 3 § AFL det gäller barnnär

placerat i familjehem ellerär bostad särskild förmed serviceettsom
barn och ungdomar enligt lagen 1993:387 stöd serviceoch tillom
vissa funktionshindrade. Underhållsstöd skall inte i dessa fall,utges
medan folkpension i form barnpension enligt nuvarande bestäm-av
melser i fall i vissa situationer torde kunna utbetalas. När detvart
gäller vårdasbarn i familjehem vårdeller hem för eller boendesom
inom socialtjänsten har kommunen enligt nuvarande bestämmelser i
10 kap. 3 § AFL möjlighet i anspråk del barnpensionenatt ta en av

ersättning för kostnaden för vårdden kommunen för.som som svarar
Någon motsvarande bestämmelse inte i lagen underhållsstöd.ges om
Föräldrar har emellertid enligt socialtjänstlagen och enligt denäven

nämnda lagen stöd och service vissa funktionshindradeovan om
skyldighet i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnaderatten
vården.för Underhållsbidrag fastställt enligt föräldrabalkenärsom

kan vidare uppbäras kommunen. fårDessa regler mind-emellertidav
eller ingen betydelse det gäller efterlevande barn före-när ärre som

mål för den aktuella vården.
Frågan påtaladede skillnaderna föranleda någonskall för-om nu

ändring reglerna i underhållsstödlagen eller i lagstift-av om annan
ning bör emellertid på i anslutning till den planerade all-prövas nytt
männa hur socialförsäkringsersättningar påverkasöversynen skallav

den berättigade föremål för olika anstaltsvårdformerärattav av
m.m.

11§

Paragrafen 18 § i den nuvarande underhållsstödlagenmotsvarar om
innehålleroch bestämmelser anmälningsskyldighet i vissa fall förom
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den underhållsstöd. Denne således förevarandemottar ärsom genom
bestämmelse ålagd upplysningsplikt sådanaavseende förhållandenen

inträffar och påverkakan till och storlekenrätten stödet.som som av
Denna skyldighet föreligger såväl beträffande underhållsstöd till barn
till särlevande föräldrar beträffande underhållsstöd till efterle-som
vande bam. Underlåtenhet fullgöra anmälningsskyldigheten kanatt
beaktas i de fall frågadet blir efterge återkrav enligt 13attom

12§

Paragrafen 19 § i den nuvarande lagen underhållsstödmotsvarar om
och innehåller bestämmelser ålägger försäkringskassan be-attsom
sluta indragning eller nedsättning underhållsstödet någotom av om
förhållande har inträffat föranleder underhållsstöd inte skallattsom
lämnas eller skall lämnas med lägre belopp. Bestämmelsen skallett
tillämpas underhållsstöd både till barn till särlevande föräldrar och
till efterlevande bam.

I andra stycket möjlighet interimistiskt dra in eller mins-attges en
ka underhållsstödet.

13§

Paragrafen medöverensstämmer 20 i§ den nuvarande lagen om un-
derhållsstöd. Reglerna återkrav skall gälla bådebeträffandeom un-
derhållsstöd till barn till särlevande föräldrar underhållsstödoch till
efterlevande bam. Möjligheten återkravtill inte, fråntill skillnadär
möjligheten återkräva felaktigt utbetalda underhållssstödatt ut-som
betalats till följd interimistiskt beslut se kommentaren tillett 4 §,av
beroende oriktiga uppgifter lämnats eller denatt mottagitav att som
stödet skäligen borde ha insett det felaktig utbetalning.att Detvar en
föreligger i stället strikt skyldighet betala tillbaka underhålls-atten
stödet i fallde stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp.ett
Det denär stödet betalats till återkravet skall riktasutsom mot.som
Möjligheten eftergifttill återkrav kräver särskilda skäl, vilket in-av
nebär denna möjlighet skall tillämpasatt med viss restriktivitet. Som

i förarbetena till nuvarande bestämmelse prop. l995/96:208angavs
kan särskilda skäl föreligga exempelvis underhålls-mottagarenom av
stödet skäligen inte borde ha förstått utbetalningen felaktig ochatt var
det dessutom med hänsyn till betalningsmottagarens ekonomiska och
personliga förhållanden finns skäl återkrävainte underhållsstödetatt

Äveneller del det. underlåtenhet fullgöra anmälningsskyldighetav att
enligt påverkall § kan möjligheten få återkrav eftergivet.att ettav

Av andra stycket följer försäkringskassan vid utbetal-att en senare
ning underhållsstöd eller ersättning får hålla inne skä-av en ettannan
ligt belopp i avräkning vad enligt första stycket har utbetalatssom



SOU 1998: 120 örfattningskommentarerF 733

för mycket. Vad får utifrånskäligt belopp bedömasutgör ettsom
återkravets storlek och den enskildes personliga och ekonomiska för-
hållanden.

Återbetalningsskyldighet5 kap. för bidragsskyldig förälder, m.m.

Paragraferna i kapitlet i princip helt med 21-36 §§ iöverensstämmer
nuvarande underhållsstöd.lag förFör redogörelsenärmareom en
bakgrunden till dessa bestämmelser hänvisas 1995/96:208.till prop.

Övriga6 kap. bestämmelser

1 §

innehållParagrafens i huvudsak 37 § iden nuvarande lagenmotsvarar
underhållsstöd de bestämmelser för närvarandeävensamtom som

gäller beträffande motsvarande frågor rörande barnpension enligt
AFL och tillhörande kungörelse 1962:394 med vissa bestämmelser
rörande ansökan pension enligt lagen allmän försäkring,om om m.m.
Avgörande för vilken försäkringskassa skall behörig attsom vara

frågor underhållsstödpröva skall hos vilken försäkringskassaom vara
barnet inskrivet eller skulle ha varit inskrivet ålder-är hossom om

svillkoreti 1 kap. 4 § AFL varit uppfyllt.
Enligt nuvarande bestämmelse det försäkringskassadenär som

boföräldem inskriven hos förstaiär hand behörig handläg-är attsom
ärendet. praktiken detI torde inte innebära någon reell skillnad attga

i låtastället försäkringskassaden barnet inskrivet hos vilket iärsom
sig innebär försäkringskassan barnets folkbokföringsort be-vara
hörig förutsättningärendet. En underhållsstödpröva för tillatt att
barn till särlevande föräldrar huvud skall barnetöver ärtaget utges att

folkbokfört hos boföräldem.är I detta sammanhang likställs särskilt
förordnad vårdnadshavare med boförälder 2 kap.se l §. Det torde
därför kunna barnet och boföräldem i det alldelesantas övervä-att
gande antalet fall inskrivna hos försäkringskassa. Dennaär samma
ändring sålundamedför ingen ändring i sak bestämmelsen. Inteav
heller beträffande stödet till efterlevande barn innebär bestämmelsen
någon förändring förhållandei till vad gäller enligt nuvarandesom
bestämmelser barnpension.om

Finns ingen behörig försäkringskassa enligt första stycket skall
ansökan hos Stockholms läns allmänna försäkringskassa.göras

Tredje stycket heltöverensstämmer med 37 § tredje stycket i den
nuvarande lagen underhållsstöd innehålleroch bestämmelserom om
behörig försäkringskassa återbetalningsskyldigheti de fall enligt 5
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kap. eller minskning underhållsstöd enligt 2 kap. 7 § andra stycketav
kan komma i fråga.

2-6§§

Dessa paragrafer överensstämmer med 38-42 §§ i den nuvarande la-
underhållsstöd. För redogörelsenärmare för bakgrundengen om en

till dessa bestämmelser hänvisas till 1995/962208.prop.

7§

Enligt 43 § 1 i nuvarande lag underhållsstöd får regeringen träffaom
överenskommelse med andra utsträckt tillämpning lagen.stater om av
En motsvarande bestämmelse föreslogs för den reformerade ålder-
spensionen både i lagen 1998:674 inkomstgrundad ålderspen-om
sion 15 kap. 18 l997/98:151, bilagor 163 och i lagense prop. s.
1998:702 garantipension 5 kap. prop.3 1997/98:152 221.om s.
Lagrådet konstaterade i sitt yttrande dessa lagförslag så-över att ett
dant bemyndigande till regeringen har föga praktisk betydelse, efter-

internationella överenskommelser härsom avsedd ändå brukarartav
underställas riksdagen för godkännande, Lagrådet förordade dessaatt
bestämmelser skulle utgå, vilket också skedde. Med hänsyn härtill bör
i den lagen underhållsstöd inte någon motsvarighetnya tillom upptas
den angivna bestämmelsen. Däremot skall nuvarande punkten 2 ges

motsvarighet. Denna bestämmelse skall emellertiden kunna tillämpas
påendast underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar.

Övergångsbestämmelserna

De reglerna träda i kraft vid tidpunkt lagennya avses samma som
1999:000 efterlevandepension, dvs. den 1 januari 2001. Genomom
den lagen underhållsstöd upphävs den hittillsvarande lagen.nya om
Någon retroaktiv verkan skall de bestämmelserna inte få. Under-nya
hållsstöd enligt den lagens bestämmelser skall inte kunnanya utges
avseende tid ligger före ikraftträdandet. Beträffande sådan tidsom
skall den äldre lagens bestämmelser ha fortsatt tillämpning.

Däremot skall efterlevande barn fortsättningsvis i förekommande
fall ha till underhållsstödrätt i stället för folkpension i form barn-av
pension dödsfalletäven grund vilket till barnpensionrättenom av
uppkommit inträffat före den l januari 2001. sådantI fall skall det
efterlevande barnet erhålla inkomstgrundad barnpension enligt punk-

4 och 5 i övergångsbestämmelsematerna till lagen efterlevande-om
pension. I dessa punkter barnet fåskall tilläggspensionatt ianges
form barnpension dels viss andel den avlidne föräldernsav som en av
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beräknade frånegenpension ATP, dels 25 %-tillägg ärettsom som
kompensation för det första basbeloppets inkomster, dvs.avsett att ge

den del dagi kompenseras för folkpension. Dennasom genom
tilläggspension formi barnpension skall vid tillämpningen la-av av

underhållsstöd likställas med inkomstgrundad barnpensiongen om
enligt 2 kap. lagen efterlevandepension. innebärDetta bl.a. attom
underhållsstöd till efterlevande barn enligt bestämmelserna i 3 kap.

första4 § och andra stycket skall avräknas den tilläggspen-även mot
Ävension i form barnpension barnet har. vid samordningenav som

med yrkesskadelivränta i form efterlevandclivränta enligt 3 kap.av
5§ skall tilläggspension i form barnpension enligt de nämndaav
övergångsbestämmelsema beaktas. Minskningen skall därvid i första
hand underhållsstödetgöras och därefter 25 %-tillägget.

17.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

3 kap. Om sjukpenning

5 och 7 §§

Ändringama följd särskildär efterlevandepension efteratten av
ikraftträdandet inte skall enligt lagen allmän försäkringutges utanom
enligt lagen 1999:000 efterlevandepension.om

5 kap. Om allmänna förutsättningar för till folkpensionrätt

1 0ch3§§

Ändringarna följd folkpensionär i form efterlevandepen-atten av av
sion inte skall finnas efter ikraftträdandet.

4§

I denna paragraf regler årvilka skall tillgodoräknasges om som som
poängår vid beräkning folkpension årgrundval med ATP-en av av

Efter ikraftträdandetpoäng. kommer folkpension inte kunnaatt utges
i form efterlevandepension. En efterlevande beviljas inkomst-av som
grundad efterlevandepension eller tilläggspension i form änkepen-av
sion efter ikraftträdandet skall i stället under vissa förutsättningar vara
berättigad till garantipension. Garantipensionen beräknasen
grundval försäkringstid i form bosättningsår och inte på grund-av av
val årantal med tillgodoräknad ålderspensionsrätt. Detta gäller förav
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efterlevandepension nybeviljas grund dödsfall inträf-som av som
fat efter ikraftträdandet och gäller oberoende den avlidnenärav var
född. Bestämmelser vilken tid skall tillgodoräknas för-om som som
säkringstid för garantipension finns i lagen efterlevandepension.om

Efterlevande har beviljats efterlevandepension grundsom av
dödsfall inträffat före ikraftträdandet skall efter ikraftträ-ävensom
dandet få förmånerde folkpensionen,ersätter dvs. tillägget försom
det första basbeloppets inkomster jämte garantipension, beräknade
enligt det fördelaktiga 30-delar i förhållande årtill medmest ATPav
och 40-delar förhållandei till bosättningstid. Vissa bestämmelser i 5
kap. AFL, däribland 4 kommer därmed få fortsatt tillämpning iatt
sin nuvarande lydelse efter denäven 1 januari 2001. Detta framgår av
punkterna och7 20 i övergångsbestämmelsema till lagen efter-om
levandepension.

50ch 7§§

Ändringama följd folkpensionär i form efterlevandepen-atten av av
sion inte skall efter ikraftträdandet. Bestämmelsernautges kommer
enligt vad utvecklats i kommentaren till 4 § efter denna tid-som att
punkt tillämpas i deras äldre lydelser i enlighet med vad före-som
skrivs i övergångsbestämmelsema till lagen efterlevandepension.om

10 kap. Särskilda bestämmelser folkpensionom

2 §

Bestämmelsen reglerar möjligheten reducera folkpension då denatt
pensionsberättigade intagen i kriminalvårdsanstaltär eller häktad.är
Regler härom för framtiden det gäller efterlevandenär i 7ges vuxna
kap. 17 § lagen 1999:000 efterlevandepension och det gällernärom
barn i 4 kap. lagen10 § 1999:000 underhållsstöd.om

16 kap. Om utgivande pensionav m.m.

1 §

Bestämmelser ansökan efterlevandepension i kap.7 lagenom om ges
Ändringenefterlevandepension. i paragrafens tredje styckeom är en

följd härav.



737örfattningskommentarerF1998:120SOU

§2

före-Ändringen kommerlängreparagrafen inteinnebär att avseatt
efterlevandepension. Be-särskildtillförvillkorskrivande rättav

efterlevandepen-lagenkap.i stället i 4lämnasstämmelser härom om
sion.

4§

kraftiträdalydelsennuvarandeangivnai den attParagrafen kommer
Ändringen folk-följdstycketi andra är att1999.januariden 1 aven

efterskall kunnaefterlevandepension inte utgesi formpension av
utgången år 2000.av

5§

kap.i 7efterlevandepensionutbetalningBestämmelser gesavom
Ändringen i den ly-paragraf,i dennaefterlevandepension.lagen om

följdjanuari 1999,fr.o.m. den 1 är atthadelse den kommer avatt en
för AFL.regleras inomlängreefterlevandepension inte ramen

8§

ställetifråga reglerasMotsvarandeföljdändring.paragrafenI görs en
efterlevande-lageni ll §efterlevandepension 7 kap.såvitt gäller om

pension.

9§

beträffandefrågaMotsvarandeföljdändring.paragrafenI görs en
efterlevandepen-lagen4 §i 7 kap.efterlevandepension regleras om

sion.

förmånerSammanträffandeOm17 kap. m.m.av

2 §

ef-i formfolkpensionföljdtilländringarparagrafenI görs att avav
år 2000.utgångenefterinte skall kunnaterlevandepension utges av

dengrundefterlevandepensionFrågan minskning attavavom
13-kap.i 7reglerasefterlevandetill livräntaefterlevande har rätt som

12.3.avsnittefterlevandepension se16 §§ lagen om

SOU 1201998.24
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Övriga20 kap. bestämmelser

2 §

Ändringen innebär fjärde stycketatt upphävs. Bestämmelsen har förts
tillöver 2 kap. 1 § andra stycket lagen efterlevandepension såvittom

gäller till inkomstgrundadrätt barnpension och till 1 kap. 2 § lagen
underhållsstöd detnär gällerom tillrätten underhållsstöd till efterle-

vande barn.

3§

I paragrafen följdändring.görs Bestämmelsenen såvittmotsvaras
gäller särskild efterlevandepension 7 kap. l2§ lagen efterle-av om
vandepension.

Punkt 1 i övergångsbestämmelserna till lagen 1979:127 ändringom
lageni allmän försäkringom

Före den 1 juli 1979 fanns i AFL bestämmelse enligt vilkenen en
svensk medborgare varit mantalsskriven i Sverigesom årdet han
fyllde 62 år och de fem åren nännast dessförinnan hade uppbä-rätt att

folkpension vid bosättningra utomlands. Denna s.k. 57-62-årsregel
hade betydelse i enbart för ålderspension.stort sett Den innebar alltid

tillrätt oavkortad pensionen och omfattadeen samtliga folkpensions-
förmåner kommunalt bostadstilläggutom Vårdbidrag.och

I Övergångsbestämmelser till lagen 1979:127 ändring i lagenom
allmän försäkring,om vilken lag reglernagenom till folkpen-rättom

sion vid bosättning utomlands ändrades så folkpension kundeatt ex-
till svenskaporteras medborgare i förhållande till det årantal för vilka

den pensionsberättigade kunde tillgodoräknas pensionspoäng för
ATP, föreskrevs äldre bestämmelseratt i den mån de fördelakti-var-

alltjämt skulle gälla förgare dem födda år 1929 eller tidiga-- som var
Detsamma skulle gälla för demre. föddasom var senare men som

uppbar folkpension vid ikraftträdandet den nämnda lagen den 1av
Övergångsreglemajuli 1979. gäller således formellt samtliga perso-

uppbar folkpension,ner som föräven dem då uppbar barnpen-som
sion.

Den beskrivna övergångsregelnnu ändrades i samband med den
lagändring ledde fram till de nuvarandesom reglerna folkpension.om
I 1992/93:7 uttalades detprop. alltjämt fannsatt skäl behållaatt re-
geln, den borde begränsasatt i förhållandemen till tidigare. Den änd-
rades därför SFS 1992: 1277 till omfatta enbart dematt föddaärsom
år 1929 eller tidigare dem föddasamt är år 1929änsom senare men
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förtidspension ellerålderspension,i formfolkpensionuppbar avsom
år 1992.utgångenvidjuli 1979 ochbåde den 1änkepension av

således idelefterlevandepensioneringens57-62-årsregeln förär
folk-utbetalningdet gälleralltjämt tillämpligviss utsträckning när av

sighar bosattänkepension till änkapension i forrn utom-somenav
änke-i formfolkpensionuppbarsådant fall änkanlands. Ett är när av

år 1992 ochutgångenvidjuli 1979såväl lpension den varavsom
förutsättning-årsåren. Under dessa57-62Sverige underfolkbokförd i
månaden föreårår 62hon fyllerför tiden efter detkan hon t.o.m.ar

änkepen-få folkpension i form65 år oavkortaddåden hon fyller av
be-tillämpningutomlands. Envid bosättningsion utbetald även av

efterlevandepensionikraftträdandet lagenefterstämmelsen omav
kanBestämmelsenbeståndet änkor.således framför allt gällaskulle

nybeviljan-gällerbetydelse detbegränsademellertid viss näräven
förutsättningEnikraftträdandet den lagen.efterde änkepension avav

änkepen-i formför folkpensiondå kvinnan i ställettorde att avvara
julisåväl den lförtidspensionfolkpension i formsion uppburit av

uppfylltårutgången hon dessutom1992. Om1979 vid man-avsom
änkepensionvid nybeviljandeskulle hontalsskrivningskravet ett av

57-62-årsregeln därigenomåberopa ochefter ikraftträdandet kunna
förmånerföreslagnafolkpension eller egentligen deuppbära ossav

Bestämmelsen harvid bosättning utomlands.dennaersättersom
längreår tidigare inte1929 ellersåvitt föddaden siktetar personer

framtiden inteår ifyllt 65 ochnågon eftersom dessa harbetydelse
föri ställetförmåner skallbeviljas dekommer kunna utgesatt som

änkepension.garantipension tilltillägg ochfolkpension %-90
Änkepension beståikraftträdandet kommernybeviljas efter attsom

prisbasbeloppet90%tillägginklusivetilläggspension ett avomav
ochinkomsterförsta basbeloppetsför detkompensation ga-ensom

till dessframgarantipensionenoch%-tilläggetrantipension. 90 utges
den%-tillägg krävsår. 90till oavkortatfyller 65 Föränkan rätt attatt
förpensionspoängår intjänadetillgodoräknas 30 medavlidne kunnat

avlidnekrävs dengarantipensiontill oavkortadförATP och atträtt
antalVid färreårs bosättning i Sverige.tillgodoräknas 40skall kunna

%-tilläggetbosättningstid 90år respektivemed pensionspoäng utges
40-delar.antal 30- ellerrelevantgarantipensionen medrespektive
tillägget ochandelsberälcningfunnit det vidVi har inte att aven

nuvarandetill dennågon motsvarighetbör finnasgarantipensionen
antalänkepension i detfolkpension i formmöjligheten beräknaatt av

pensionsberättiga-fördelaktigt för den30- eller 40-delar är mestsom
inågon möjlighetfinnasdärför det inte heller börde. Vi attattanser

beräkning57-62-årsregeln vidbeskrivnaden härframtiden tillämpa
Regeln ändrasänkepension.garantipension tilloch90 %-tilläggav

därför i enlighet härmed.
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När det gäller änkor vid ikraftträdandet har till folkpensionsom rätt
i form änkepension grund dödsfallav inträffatett före denav som
1 januari 2001 och uppbär sådan pension med tillämpningsom 57-av
62-årsregeln skall bestämmelsen dock gälla i sin äldre lydelse även
efter ikraftträdandet det gällernär beräkningen 90 %-tillägg ochav
garantipension till änkepension. En uttrycklig bestämmelse härom har
införts i punkt 21 i övergångsbestämmelserna till lagen efterle-om
vandepension.

Punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen 1992:1277 änd-om
ring lageni allmän försäkringom

Bestämmelsen såvitt gäller folkpension iavser form efterlevande-av
pension de uppbar sådan pensionpersoner i decembersom 1992 och

vid ikraftträdandet desom bestämmelserna beräkningav nya om av
folkpension den l januari 1993 hade till sådanrätt efterlevandepen-
sion. Vidare bestämmelsen fall där folkpensionavser grundutges

dödsfall inträffat i decemberav 1992som där pensionen börjatmen
utbetalas först i januari 1993 på grund den avlidne vid dödsfal-attav
let uppbar ålderspension eller förtidspension. Sådan efterlevandepen-
sion skall hinder bestämmelsenutan i 5 kap. 5 §av AFL i dess lydelse
fr.o.m. den l januari 1993 grundad på 40 bosättningsår.anses vara
Bestämmelsen skall gälla efteräven ikraftträdandet reglerav nya
såvitt gäller beräkningen 90 %-tillägg och garantipensionav för ef-
terlevande hade beviljats eller hade tillsom rätt omställningspension,
särskild efterlevandepension eller änkepension vid den aktuella tid-
punkten och alltjämt berättigadeär till sådan pension vid ikraftträ-
dandet. Detta framgår hänvisning tillatt punkten 3 igenom dessen
äldre lydelse i dengörs bestämmelse reglerar beräkningensom av
90 %-tillägget och garantipensionen i övergångsbestämmelserna till
lagen efterlevandepension punkternaom 7 och 8. Bestämmelsen
kommer vidare bli tillämpligatt detnär gäller beräkning tilläggs-av
pension i form barnpension till den del tilläggspensionenav består av

tillägg för det förstaett basbeloppets inkomster 25 %-tillägg. Detta
tillägg skall beräknas enligt de regler före ikraftträdandet gälldesom
för beräkning folkpension. I punkten 5 i övergångsbestämmelsernaav
till lagen efterlevandepension därförom 25 %-tillägget skallattanges
beräknas med tillämpning vissa bestämmelser i 5 kap. AFLav och
den förevarande bestämmelsen i punkten 3 i bestämmelsemas lydelse
före den 1 januari 2001.

övergångsbestämmelserna

Enligt den nuvarande lydelsen punkten i7 övergångsbestämmel-av
till lagen 1992:1277serna ändring i lagen allmän försäkringom om
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beträffande be-styckettredje8 § äveni 5 kap.bestämmelsengäller
kvinna ärtillålderspensioni formfolkpensionräkning somenavav

Övergångsbestämmel-stödmedochår eller1944född avsomsenare
omedelbartefterlevandepensionreglernanuvarandetill de omsema

ifolkpensionuppbärdå 65kalendermånad fylldehonföre den
då beräknasskallålderspensionHennesänkepension.form av

fönnånli-bosättningstid det äravlidnegrundval den ommannensav
hadeålderskategorinämndkvinna igällerDetsamma nuom engare.

tillberättigadvarithaskulleinträffardödsfalletår då65fyllt men
döds-förtidpunktenvidänkepension honfolkpension i form omav

år.65fylltinte hadefallet
Övergångsbe-årsi 1992punkten 7ibestämmelsennuvarandeDen

övergångsbestämmelsemaitill punkten 4överförtsstämmelser har
förgällerlaggarantipension. Denna1998:702till lagen personerom

i4punkteninnebär över-Våra förslagår 1938 ellerfödda attsenare.
Bak-upphävs.garantipensiontill lagengångsbestämmelsema om

författningskommentaren12.6 och ii avsnittredovisashärtillgrunden
7punktenBestämmelsen i ärgarantipension.6 § lagentill 2 kap. om

Vitidigare.ellerår 1937föddaföralltjämt relevant ärsompersoner
bestämmel-föreslagit12.6i avsnittredovisatsenligt vad atthar som

den-Motframtiden.avskaffas förstycket skalltredjekap. 8 §i 5sen
års1992ipunkten 7 över-föreslagitbakgrund har även attna
föreslagitsamtidigtemellertidVi harupphävs.gångsbestämmelser

ålderspensionuppbärredanövergångsregler förvissa sompersoner
och förbestämmelsennuvarandedenstödberäknad med personerav

ikraftträdan-vidålderspensionförtidakunnathar göra uttag avsom
uppbäroch1937år 1936 ochföddadvs.det, är somsompersoner

ikraftträdandet. Dessa över-änkepension vidfolkpension i form av
bestämmelsen.förevarandeuttryck i dentillgångsregler kommer

i lagenändringtill lagFörslaget17.4 om

1962:381ändring i lagen1998:704 om

försäkringallmänom

folkpensioninnebärtredje stycket AFL8i 5 kap. § attBestämmelsen
beräknaskanförutsättningarunder vissaålderspensionformi av
beräkningengrund förtilllegatbosättningstidgrundval den somav

kanefterlevandepension. Dettasärskildform helfolkpension i avav
efterlevandepensionsärskilduppburit helefterlevandedenske om

är65 ochfylldedå eller honkalendermånad handenomedelbart före
beräk-resultatförmånligare äntilldet lederskall tillämpas ett enom

bosättningstid. Bestäm-efterlevandespå grundval denning egenav
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melsen har såvitt gäller födda år 1938 eller tidigarepersoner överförts
till 2 kap. 6 § lagen garantipension skall enligtom Övergångsbe-men
stämmelser till lagen 1998:704 ändring lagen 1962:381om av om
allmän försäkring såvitt födda åravser är 1937 ellerpersoner som
tidigare gälla oförändrad.

Vi har i avsnitt 12.6 föreslagit de nuvarande bestämmelsenatt i 2
kap. 6 § lagen garantipension och 5 kap. 8om § tredje stycket AFL
skall avskaffas för framtiden. Det skall således inte finnas någon
möjlighet tillgodoräknasatt försäkringstid för garantipension till ål-
derspension eller bosättningstid för folkpension i form ålderspen-av
sion på grundval den bosättningstid legatav till grund för beräk-som
ningen hel särskild efterlevandepension.av Vi har emellertid i detta
sammanhang föreslagit vissa övergångsregler. Dessa innebär att per-

vid ikraftträdandetsoner densom 1 januari 2001 uppbär ålderspen-
sion har beräknats med stödsom den nuvarande regeln i 5 kap.av 8 §
tredje stycket AFL skall få sin ålderspension beräknad med stöd avden regeln efteräven denna tidpunkt. Detsamma skall gälla för perso-

vid sagda tidpunktner uppbärsom folkpension i form hel särskildav
efterlevandepension och födda årär 1937 eller tidigare.som Bestäm-
melsen i 5 kap. 8§ tredje stycket AFL kommer efter den 1 januari
2001 gälla endastatt födda årär 1937personer eller tidigare.som För
övriga gäller bestämmelsen ipersoner 2 kap. 6§ lagen garanti-om
pension. Eftersom födda årär 1938personer ellersom fr.o.m.senare
den januaril 1999 inte kan göra 40-delsberäknaduttag folkpen-av
sion före 65 års ålder har vi inte funnit skäl föreslå någraatt över-
gångsregler till upphävandet bestämmelsen i 2 kap. 6 § lagenav om
garantipension jfr kommentaren till denna bestämmelse.

Mot denna bakgrund föreslår vi den aktuellaatt Övergångsbestäm-
melsen till lagen 1998:704 ändring i lagen allmän försäkringom om
ändras så 5 kap. 8 § tredjeatt stycket AFL efter den januari1 2001
kommer gälla enbart iatt de fall den efterlevande vid ikraftträdandet
uppbar folkpension i form ålderspension beräknadav med stöd av
överledanderegeln eller vid denna tidpunkt uppbar folkpension i form

hel särskild efterlevandepension.av I det sistnämnda fallet detär en-ligt vad i huvudbestämmelsensägssom i 5 kap. 8 § tredje stycket
AFL i dess äldre lydelse förutsättning den efterlevandeen att även
omedelbart före 65-årsmånaden uppbar särskild efterlevandepension.
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17.5 till ändring iFörslaget lag lagenom

angående1962:382 införande lagenav om

försäkringallmän

beviljats dödsfallFör änkor änkepension grund ettsom somav
inträffat före 1 juli 1960 gäller i särskilda bestämmelser be-den dag
träffande sådanbl.a. inkomstprövning pension. skälAv när-av som

redovisats i avsnitt 11.13 kommer emellertid dessa änkor attmare
omfattas bestämmelser änkepensionövriga änkor medav samma som
efter ikraftträdandet de detbestämmelserna. Detta innebär attav nya

årför dessa efter garantipensionänkor 2000 kommer utbetalasatt en
till änkepension i förstället den folkpension i form änkepensionav

enligt hittillsvarande regler enligt de förutsättningarutgessom som
redovisats i avsnitt 11.9. Samma regler inkomstprövning dennaom av
garantipension skall gälla för efterövriga kategorier änkor skallsom
ikraftträdandet de reglerna änke-gälla för änkor beviljatsnyaav som
pension före juli 1960. sådanaden 1 Den utfommingentekniska av
inkomstprövningsregler får utarbetas Utredningen inkomst-av om
prövning bostadstillägg se avsnitt Vidare skall reglerna i11.12. 7av
kap. 13 16och lagen 1999:000 efterlevandepension sam-om om
ordning yrkesskadelivräntamellan i form efterlevandelivränta ochav
änkepension för Pågälla de berörda änkepensionema.även mot-nu
svarande gälla efterlevandepensionsfönnånerskall för övrigasätt som
skall diskuterad änkepension beskattas förvärvsinkomster,nu som

någondvs. möjlighet till särskilt grundavdrag för pensionärer.utan
Med hänsyn förslagtill detta kan 16,reglerna i och 32 §§ lagen17

angående införande lagen allmän försäkring upphävas.av om nu

17.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1969:205 pensionstillskottom

Våra förslag innebär folkpension i form omställningspension,att av
särskild efterlevandepension Övergångsbe-och änkepension enligt
stämmelser pensionstillskott sådana pensionsförmånertill intesamt
skall kunna efter bådeden 31 fördecember 2000. Detta gällerutges
pensioner nybeviljas efter denna tidpunkt och för pensionersom som
redan vid ikraftträdandet. folkpensionenDet grundskyddutges som
jämte pensionstillskottet tidigare för skall ersättassvarat en garan-av
tipension till omställningspension och särskild efterlevandepension.

detNär gäller änkepension Övergångsbestämmelserenligt dennaskall
alltjämt i form tilläggspension beräknad inkomsterärutges av som

uppgår basbelopptill huvudförmåneller Folkpensionensettsom mer.
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har härvid för kompensationen försvarat inkomster under basbe-ett
lopp. Denna kompensation kommer i fortsättningen att ettges genom
tillägg till tilläggspensionen. Pensionstillskottet kommer ersättasatt
med garantipension. Detta blir falleten för efterlevandeäven som
uppbär omställningspension eller särskild efterlevandepension vid
ikraftträdandet.

Mot denna bakgrund har gjorts ändringar i 2 3 och 4 §§c, som
innebär möjligheternaatt uppbära pensionstillskottatt till folkpension
i form omställningspension, särskild efterlevandepensionav eller
änkepension enligt Övergångsbestämmelser upphör fr.o.m. ikraftträ-
dandetidpunkten. Med hänsyn till till folkpensionrätt iatt form av
ålderspension och pensionstillskott till sådan pension fr.o.m. ikraft-
trädandet inte kommer finnas föratt födda år 1938 ellerpersoner se-

och till sådana förmånernare att enligt riksdagens principbeslut inte
skall kunna tillutges födda årär 1937 eller tidigarepersoner ochsom
till det enligt riksdagenatt beslutade riktlinjer inte hellerav skall ñn-

pensionstillskott till förtidspensionnas i framtiden kommer sannolikt
hela lagen pensionstillskott kunna upphävasom föreatt ikraftträdan-
det de föreslagna ändringarna. Detav kommer sådanti fall inte bliatt
aktuellt genomföra de ändringaratt vi lägger fram förslag till.som nu

Tilläggspension kommer enligt våra förslag inom efterlevande-att
pensioneringen kunna nybeviljas enbart i form änkepension ochav
således inte i form omställningspension eller särskildav efterlevande-
pension. Mot denna bakgrund har vi föreslagit ändring 4 §en av som
innebär inkomstgrundadatt omställningspension och särskild efterle-
vandepension enligt lagen efterlevandepension skall, i den frågaom

bestämmelsen behandlassom påavser, tilläggspen-sättsamma som
sion i form omställningspension och särskild efterlevandepensionav
enligt nuvarande lydelse. Enligt Övergångsbestämmelser till lagen om
efterlevandepension punkterna 7 och 9 kommer det emellertid även
efter ikraftträdandet kunna tilläggspensionatt utges i form av om-
ställningspension och särskild efterlevandepension till efterlevandeen

har beviljats sådan pension påsom grund dödsfall har inträffatav som
före ikraftträdandet. frågaI sådan tilläggspension skall, enligt vadom

föreskrivs i punkten 3 i övergångsbestämmelsema,som bestämmel-
i 4 § gälla efteräven ikraftträdandetserna de föreslagna ändringar-av

na.
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i lagenändringlagtillFörslaget17.7 om

arbetsskadeförsäkring1976:380 om

7§§ochsamtökap. 1§§90ch1J6,7,kap.5

hararbetsskadeförsäkringenefterlevandeskyddet inomnuvarandeDet
ock-Detefterlevandepensioneringen. ärsyftehuvudsaki somsamma

för rättenförutsättningarnaochprinciper,enligtså uppbyggt samma
huvudsakiarbetsskadeförsäkringeninomefterlevandepension hartill

pensio-allmännadeninomgällerfrån deefter mönsterutformats som
försäkringssyste-bådademellananknytningenDenneringen. nära

reglernauttrycktillkommitvidareefterlevandeskydd har genommens
viharhärtillbl.a.Med hänsynemellan.samordning deminbördesom

förutsätt-beträffandeförändringarvidtapåkallatdet att sammaansett
tidsmäs-livräntansochefterlevandelivränta äventillförningarna rätt

efterlevan-motsvarandebeträffandeföreslagitsutsträckningsiga som
vadidagtillförhållandeiskillnadvissinnebärDettadepension. en

I öv-efterlevandelivränta.särskildochomställningslivräntabeträffar
inteefterlevandepensioneringanpassadförslagvåraharrigt om en

efterle-påverkarhänseendeni dessaförändringnågoninneburit som
För närmarearbetsskadeförsäkring.enligt lagen envandelivräntor om

frånsigskiljerförändringarna nuva-föreslagnadehurredogörelse av
12.2.4.avsnitttillochkapitel 10tillhänvisasbestämmelserrande

efterlevandepen-följdbl.a.Ändringarna att6 kap.och är5i aven
efterlevande-i lagenreglerasfortsättningsvis kommer omattsioner

allmäni lagenoch inteunderhållsstöd omlagenochpension om
hänvisningari deföljdändringarradföranlettharförsäkring. Detta en

för-allmäntill lagenarbetsskadeförsäkring omi lagengörs omsom
i dag görshänvisningarvilkatillbestämmelsermån dedensäkring. I

lagenellerefterlevandepension un-omtill lagenflyttatshar över om
påkallade.varithänvisningarsåledesharderhållsstöd nya

Övergångsbestämmelserna

enligtLiksom2001.januariden lkraftiträdaskallreglernaDe nya
bestämmelservilkaförutgångspunktenskallbestämmelsernuvarande
arbetsskadannärtillämpasskallefterlevandelivränta varasomom

Harinträffar.arbetsskadanföljdtilldödsfalletnäruppstod avoavsett
bestäm-deikraftträdandetföreinträffat nyaarbetsskadan avsåledes

tillämpas.bestämmelseräldrefortsättningsvisskallmelserna även
1988:882till lagenövergångsbestämmelsemabl.a.innebärDetta att

tillämpning ifortsatthararbetsskadeförsäkringi lagenändring omom
därfall avses.som
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Vad skall emellertidsagtssom intenu gälla i de fall den efterle-
vande berättigadär till omställningslivränta eller särskild efterlevan-
delivränta grund arbetsskada inträffatav en under någotsom avåren 1990-2000 den efterlevande samtidigtom berättigadär till om-
ställningspension eller särskild efterlevandepension på grund ettavdödsfall inträffat till följd arbetsskadansom efter ikraftträdandetav avde bestämmelserna. I dennanya situation skall dödsfallstidpunkten

avgörande för vilka bestämmelservara skall tillämpas beträffan-som
de efterlevandelivräntan. Detta innebär sålunda de bestämmel-att nya

i lagen arbetsskadeförsälcringserna om angående omställningslivränta
och särskild efterlevandelivränta skall tillämpas i dessa fall även omden s.k. visandedagen uppstått Ärföre år 2001. däremot den efterle-
vande samtidigt med efterlevandelivränta i form omställningsliv-av

ellerränta särskild efterlevandelivränta berättigad till änkepension
enligt 6 kap. lagen efterlevandepension, skallom alltjämt visandeda-

för arbetsskadangen avgörande för vilka bestämmelservara skallsomtillämpas beträffande livräntan. Detta innebär efterlevandeatt en
kvinna född årär 1945 ellersom och visserligen berät-senare ärsom
tigad till änkepension enligt 6 kap. lagen efterlevandepensionom
grund dödsfall inträffatettav efter ikraftträdandetsom till följd av enarbetsskada uppstått under 1990-talet,som enligt 1 kap. 5 §men som
sistnämnda lag faktiskt uppbär omställningspension eller särskild
efterlevandepension, ändå skall få sin livränta enligt de bestämmelser

gällde vid visandedagensom och inte vid tidpunkten för dödsfallet.
För närmare redogörelse fören dessa bestämmelser hänvisas till av-snitt 12.2.4.

17.8 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:308 bostadstillägg tillom

pensionärer

Våra förslag innebär bostadstilläggatt till pensionärer i framtiden inte
skall kunna till efterlevandeutges uppbären omställningspensionsom
eller särskild efterlevandepension enligt 3 respektive 4 kap. lagen
1999:000 efterlevandepension. Våraom överväganden härom har
redovisats i avsnitt l0.3.4. Bostadstillägg skall emellertid alltjämt
kunna till kvinnautges efter ikraftträdandeten som lagen ef-av om
terlevandepension den 1 januari 2001 beviljas änkepension enligt 6
kap. nämnda lag, under förutsättning hon född åratt är 1944 eller
tidigare. Bostadstillägg skall däremot i den situationen inte kunna

kvinnanutges född årär 1945om eller Bakgrunden till dessasenare.
ställningstaganden har vi redovisat i avsnitten 11.9 och 11.143. I de
fall änkepension har beviljats enligt hittillsvarande regler på grundval
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bostadstilläggikraftträdandet, skallinträffade föredödsfallett somav
dendettaikraftträdandet ochefterdock kunna även oavsettutges

efterlevan-beträffandefödelseår. skall gällaefterlevandes Detsamma
efterlevandepensionsärskildomställningspension ellerde uppbärsom

Våraikraftträdandet.föredödsfallbeviljats grundhar ettavsom
16.2.3.ochi avsnitten 11.9delar har redovisatsöverväganden i dessa

punktstycket§ förstagjorts ändringar i 1bakgrund harMot denna
till änkabostadstillägg skall kunnainnebär3 utgesatt somensom

inträf-dödsfallgrundvaluppbär änkepension ettutges somavsom
år 1944 ellerföddår under förutsättning änkanfat efter 2000 äratt

inträffatdödsfallänkepensionen grundar sigtidigare. Om ett som
kvinnatillkunnajanuari 2001 skall bostadstilläggföre den 1 utges en

född.änkepension kvinnanuppbär ärnäroavsettsom
2001.januarikraft den 1ändringarna skall träda iDe föreslagna

Äldre dessförin-såvitt tidskall fortfarande gällabestämmelser avser
framgår till bo-övergångsbestämmelsernaipunkt 3 rättAv attnan.

ikraft-efterför tiddenna lag skall föreliggastadstillägg enligt även
uppbärSverige ochefterlevande iträdandet för bosattär somsomen

punk-enligtefterlevandepensionomställningspension eller särskild
efterlevandepen-övergångsbestämmelserna till lagen7-9 iterna om

sådan på dödsfallbeviljats grundsion, dvs. har pension somavsom
januari 2001.inträffat före den l

bestämmelserbostadstillägg till pensionärerLagen ävenupptarom
bestämmelserinkomstprövning bostadstillägg. Dessareglerar avsom

inkomstprövningsåvittapril 1997tillämpas den lsedan även avser
inkomstprövningform änkepension. Reglernafolkpension i omavav

Utredningenföremål förför närvarandebostadstillägg översynärav
bostadstillägg tillför inkomstprövningöversyn systemet avom av

förslagredovisat1997:150. Vi har i avsnitt 11.12pensionärer, Dir
iänkepension inkomstprövasi vilken omfattning bör anpassatettom

intepågående utredningen,har, hänsyn till denmedsystem, men
såda-utformningennågra tekniskaförslag beträffande denlämnat av

bostadstilläggsut-får föri inomregler. Detta stället göras ramenna
också vilkatillfår ställninghärmedredningens arbete. I samband tas

förevarande lag.erfordras iytterligare ändringar som

i lagenändring17.9 Förslaget till lag om

garantipension1998:702 om

lydelse 5 kap.nuvarande6 i sinBestämmelsen i 2 kap. § motsvarar
folkpension iinnebärtredje styckena8§ andra och AFL, attsom

påberäknasålders-pension förutsättningar kanunder vissaform av
beräkningengrund förbosättningstid tillgrundval den legatsomav
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folkpension i form hel förtidspensionav eller helav särskild efterle-
vandepension. Detta kan ske under förutsättning förtidspensionä-att

eller den efterlevanderen uppburit dessa förmåner omedelbart före
den kalenderrnånad då han eller hon fyllde 65 år och skall tillämpas

det förmånligareärom än beräkning i förhållande tillen den egna
bosättningstiden. Bestämmelsen har såvitt pensionsberättigadeavser

föddaär 1938 ellersom överförts till 2 kap. 6senare § lagen om
garantipension skall enligt vadmen framgårsom av prop.
1997/981152 kunna omprövas reformeringennär förtidspensions-av

ochsystemet anpassningen efterlevandepensionssystemetav till de
reformerade ålders-pensionsreglema klar.är Bestämmelsen i 5 kap.
8§ AFL skall emellertid enligt Övergångsbestämmelser till lagen
1998:704 ändring i lagen allmänom försäkring gällaom efteräven
ikraftträdandet såvitt födda år 1937avser eller tidigare.personer

Vi har i avsnitt 12.6 redovisat våra överväganden och förslag när
det gäller bestämmelserna i 5 kap. 8 § tredje stycket AFL och 2 kap.
6 § lagen garantipension såvittom överledandeett försäk-avser av
ringstid från efterlevandepensioneringen till ålderspensioneringen.
Efterlevandepensioneringens ålderspensioneringensoch grundskydds-
modeller kommer framöver, till skillnad från i dag, såväl lagtekniskt

ñnansieringsmässigtsom helt skildaatt ochvara överledandeett avförsäkringstid enligt bestämmelsen i 2 kap. 6 § lagen garantipen-om
sion och 5 kap. 8§ tredje stycket, författningskommentaren tillse
denna ändring skulle med hänsyn till dessa olikheter kunna leda till

ekonomiskastörre överföringseffekter. Vårt förslag innebär därför att
det i framtidaett inte bör finnassystem motsvarighet till denen nuva-
rande regeln i 2 kap. 6§ lagen garantipension. Detsamma börom
gälla för föddaär 1937 ellerpersoner tidigare.som Vi har därför läm-
nat motsvarande förslag detnär gäller övergångsbestämmelsema till
lagen 1998:704 ändring i lagen allmänom försäkring.om

Vårt förslag innefattar emellertid detnär gäller ärpersoner somfödda år 1937 eller tidigare vissaäven Övergångsbestämmelser för de
efterlevande redan vid ikraftträdandetsom uppbär folkpension i form

ålderspension beräknadav med stöd den nuvarande överledande-av
regeln. Vidare föreslår vi efterlevande iatt vissa ålderskategorier somvid ikraftträdandet uppbär hel särskild efterlevandepension skall kun-

åberopa överledanderegelnna vidäven beviljande folkpensionett iav
form ålderspension efter ikraftträdandetav den januari1 2001. Syftet
med sådan bestämmelseen är undvikaatt att kan görapersoner som
förtida ålderspensionuttag före ikraftträdandetav möjlighet attges
göra särskilda överväganden i vilket skede det är lämpligtom mest att

ålderspension.ta ut
Personer föddaär år 1938 ellersom kommer fr.o.m. den 1senare

januari 1999 inte kunnaatt göra 40-delsberäknaduttag folkpensionav
i form ålderspension före 65 års ålder.av Möjligheten beräknaatt
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bosätt-tillgodoräknatsår hartillförhållande somifolkpension som
lagenomfattas ga-för omsåledes bort avningstid sompersonertas

ålderårs65förealltjämtemellertidskallDessarantipension. personer
år medtillförhållandeiberäknadfolkpensionkunna göra uttag av

detinnebärDetta attfolkpension.30-delsberäknadpensionspoäng
garantipen-lagenomfattasnågonfinnas omkommer avinte att som

kunna göra uttagkommereller ga-gjort avha attkansion och som
harskälDe2001.januariden 1ikraftträdandet somförerantipension

AFLstyckettredje§8kap.i 5regelnnuvarandedenföranförts att
sigikraftträdandet görefteråldersgrupper ävenvissaförgällaskulle

garantipension.lagensåvittgällandesåledes inte omavser
till lagenövergångsbestämmelsema garan-4 i ompunktenGenom

folk-beräkningfrågaiöverledanderegeln även avgäller omtipension
år 1944föddkvinna ärålderspension tilli formpension somenav

la-tillövergångsbestämmelsemastödmedochtidigareeller avsom
uppburitförsäkringallmänlageniändring1988:881 omomgen

möjlighetdessutomRegelnänkepension.formfolkpension i gerav
inträffardödsfalletdåår65fyllt menåldrari dessakvinnorför som
folkpensione-frånänkepensiontillberättigadevaritdå haskullesom

Viöverledanderegeln.åberopaår65fyllthadeinte attderingen om
möjlighetenföreslagit att12.6avsnitt attiredovisatvadenligthar

bosättnings-makensavlidnedenstödmedgarantipensionberäkna av
ifolkpensionuppbärefterlevandedenfalli deavskaffas ävenskalltid

Övergångsbestäm-i4punkteniBestämmelsenänkepension.form av
årföddakvinnor ärförgällergarantipension somtill lagenmelsen om

intekvinnordessakommerredovisatviSomeller1938 ovansenare.
ålder-i formfolkpension40-delsberäknad avkunna göra uttagatt av

övergångs-förstödtillanförtsskälålder. Deårs65spension före som
folkpen-uppbärredankvinnorålderskategoriervissaförregler som

överledanderegelnstödmedberäknadålderspensionform avision av
ikraftträdan-förepensionsådankunnaskulle göra uttageller avsom

tidi-ellerår 1938föddakvinnorförgällandeintesåledessigdet gör
tillövergångsreglernågraföreslås intebakgrunddennaMotgare.

lagentillövergångsbestämmelsemai om4punktenupphävandet av
eller1937årföddakvinnor ärgällerdetNärgarantipension. som

tillövergångsbestämmelsematilltill kommentarenhänvisastidigare
ÖvergångsbestämmelsertillochAFLiändringartill lagförslagen om

i lagenändring1998:704 omi lagenändringförslaget omtill om
försäkring.allmän
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17. 10 Förslaget lag ändring i kommunalskatte-om

lagen 1928:370

I 19 § vilka fönnåneranges och ersättningar inte skall be-m.m. somtraktas skattepliktig inkomstsom enligt kommunalskattelagen. Enligt
nuvarande bestämmelser barnpensionär till beloppett motsvararsomhögst tolftedel 40 %en eller, vidav pension efter båda föräldrarna,
80 % basbeloppet månadav inte betraktaper att skattepliktigsom eninkomst. Detta skattebefriade belopp detmotsvarar garantibelopp somfolkpensionutges i formsom barnpension i de fallav där den avlidneföräldern efterlämnat begränsad barnpensionen från tilläggspensione-
ringen. Beloppet överensstämmer i princip även med förutvarande
regler bidragsförskottom även medsamt nuvarande regler under-omhållsstöd till barn till särlevande föräldrar. Inte heller underhållsstöd
till barn till särlevande föräldrar är betraktaatt skattepliktigsom eninkomst.

Vi har det rimligtansett även fortsättningsvisatt undanta viss delefterlevandefönnånenav till pensionsberättigatett bam från beskatt-
ning. Som framgått avsnitt 9.5.3 föreslårav grundskyddetatt inom
bampensioneringen skall samordnas med det underhållsstöd som en-ligt nuvarande regler till barnutges till särlevande föräldrar. Bådaförrnånema skall regleras i lagen 1999:000 underhållsstöd. Medomhänsyn härtill föreslår beloppatt ett motsvarande underhållsstödets
storlek skall undantaget frånvara beskattning på motsvarande sättenligt dagenssom regler se avsnitt 9.5.3. Detta innebär beloppatt ett
motsvarande 1 173 kr månad och förälderper skall undantagetvarafrån beskattning. Eftersom underhållsstödet till efterlevande barn ärutfyllnad till denen inkomstrelaterade barnpension tillutgessom ettpensionsberättigat barn enligt 2 kap. lagen 1999:000 efterlevan-omdepension skall det i skattehänseende betydelseutanvara dettaomskattefria belopp består helt eller endast delvis underhållsstöd.avÄven i de fall då den inkomstrelaterade bampensionen har reducerat
underhållsstödet helt och hållet enligt 3 kap. 4 § lagen 1999:000 omunderhållsstöd skall beloppett motsvarande l 173 kr månad ochperförälder, bestående endast inkomstrelateradav barnpension, undantasfrån beskattning.

Som framgått kommentarernaav till övergångsbestämmelsema tilllagen underhållsstödom kommer även barnett blivit berättigatsomtill barnpension grund dödsfallettav inträffat före ikraftträ-somdandet den 1 januari 2001 fortsättningsvisatt kunna uppbära under-hållsstöd och i förekommande fall tilläggspension i form barnpen-avsion. Av punkterna 5 och 6 i övergångsbestämmelsema till lagen omefterlevandepension framgår tilläggspensionatt i form barnpensionavkommer bestå bådeatt delav baseraren sig påsom den avlidne föräl-
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ipunkt 3I%-tillägg.25ochATPföregenpension ettberäknadedems
underhållsstöd ävenatttill lagenövergångsbestämmelsema angesom

in-betraktabarnpension äri form att somtilläggspensionsådan av
underhållsstö-reduceraskallsåledesochbarnpensionkomstgrundad

kanbarnpensioninkomstrelateradsådanföljer ävendettadet. Av att
paragraf.förevarandemedenlighetbeskattning ifrånundantas

tilläm-ochjanuari 2001kraft den 1träda iskallförändringDenna
taxering.års2002vidgångenförstapas
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