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5. Vederbörnnde myndighet bör, där å befinnes lämpligt, bestämma att
semestern förlänge alltefter : 111stäJlningens varaktighet. Sådan förläng
ning bör komma till tänd snara t möjli 0t och genomföras successivt i syfte
att stadgad minimi lid uppnås efter elt
tiimt 'antal ur .
. 6. Ehuru det k:in vara önskvärt, att möjligheter i undantagsfall öppnas
för uppdelning uv semestern, bör noga tillses, att en dylik uppdelning icke
motverkar eme terns 'yfte ::i tt bereda,, arbetstagarna tillfälle till återhämt
ning. I detta yfte bör arbetaren ägw att uttaga åtminstone en del av sin
semester i en sammanhängande period, som icke bör understiga viss före
skriven minimitid.
7. Där så befinnes lämpligt, böra i enlighet med det fastställda förfa
randet åtgärder vidtagas, för att undvika att semestern sammanfaller med
perioder av hög arbetsbelastning inom jordbruket eller att jordbrukspro
duktionen :ilh·arligt hot:is.

be

f

Bilaga C.
Konvention (ur 10'!) angående minimistandard för social trygghet.
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 4 juni 1952 till sitt trettiofemte sam
manträde,
och beslutat antaga vissa förslag angående minimistandard för social
trygghet, vilken fråga inbegripes under den femte punkten på samman
trädets dagordning,
samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell
konvention,
antager denna den 28 dagen i juni månad år nittonhundrafemtiotvå följande.
konvention, som skall benämnas �konvention angående minimistandard för
social trygghet, 1952> [ Social Security (Minimum Standards) Convention,
1952].
Del 1. Allmänna bestämmelser.
Artikel 1.
1. I denna konvention skall
a) med uttrycket ,föreskrivet> förstås fastställt i eller med stöd av
den nationella lagstiftningen;
b) med uttrycket >Vistelse, (residence) förstås regelmässig vistelse
inom medlemsstatens territorium och med uttrycket >i landet bosatt>
(resident) envar, som regelmässigt vistas inom medlemsstats territo
rium;
c) med uttrycket ,hustru, förstås hustru, som försörjes av sin make;
d) med uttrycket ,änka> förstås kvinna, som vid tidpunkten för ma
kens död försörjdes av honom;
e) med uttrycket ,barn> förstås barn under den ålder, då skolplikten
upphör, eller barn under 15 år, alltefter vad därom må föreskrivas;
f) med uttrycket ,kvalifikationsperiod, förstås en period av full-
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gjorda avgiftsbetalningur eller :w arbets-anställning eller en vistelse
period eller dylika perioder i förening, ::tlltefter vad därom må före
skrivas.
2. I artikl::trna 10, 34 och 49 aner uttrycket >>förmån» antingen direkt
tillhandahållen förmån i form av vård, eller indirekt förmån bestående av
ersättning för wdcrbörundes kostnader .
.-trtikel 2.
V::i.rje medlem av Intern::i.tionella arbetsorganisationen, för vilken denna
konwntion är i kraft, skall
a) tillämpa
i) del I;
ii) minst tre av delarna II, Ill, IV , V, VI, VII, VIII, IX och X,
däri inbegripen minst en av delarna IV, V, VI, IX eller X;
iii) ifrågakommande bestämmelser i delarna XI, XII och XIII; och
iv) del XIV; samt
b) i sin ratifikationshandling angiva vilka av delarna Il-X, beträf
fande vilka medlemmen godtager de ur konventionen härrörande för
pliktelserna.
,-{ rtikel 3.
- a resurser samt hälso- och sjukvårdsanord
1. Medlem, Ynrs ekonomisk
ningar äro otillräckligt utvecklade, må, om och under så lång tid veder
börande myndighet finner erforderligt, genom en vid ratifikationshand[jngen
fogad förklaring begagna sig av de temporära undant:,g, som finnas angivna
i följande artiklar, nämligen 9 d). 12: 2), 15 d), 18: 2J, 21 c), 27 d), 33 b),
34: 3), 41 d), 48 c), 55 d) och 61 d).
2. Medlem, som avgivit förklaring enligt mom. 1 av denna artikel, skall
i den årliga redogörelsen rörande tillämpningen av denna konvention enligt
artikel 22 av Internationella arbetsorganisationens stadga beträffande varje
undantag, varav medlemmen begagnar sig, giva tillkänna:
a) att skälen härför alltjämt föreligga; eller
b) · att medlemmen avstår från rätten att begagna sig av ifrågavaran
de undantag från och med viss dag.

Artikel 4-.

1. Varje medlem, som ratificerat denna konvention, äger därefter under
rätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om att medlemmen god
tager de ur konventionen bärrörande förpliktelserna med avseende å en
eller flera av delarna Il-X, vilka icke redan angivits i dess ratifikations
handling.
2. I mom. 1 av förevarande artikel omnämnda åtaganden skola anses
såsom en integrerande del av ratifikationen och medföra med densamma
identiska rättsverkningar från och med dagen för underrättelsens delgivande.

Artikel 5.

När en medlem i och för tillämpningen av de av delarna Il-X av före
varande konvention, vilka skola omfattas av ratifikationen, har att bereda
skydd åt föreskrivna kategorier av personer, utgörande minst en viss pro
cent av arbetstagarna eller av i landet bosatta personer, skall medlemmen,
innan den förbinder sig att tillämpa någon av dessa delar, förvissa sig om
att ifrågavarande procenttal är uppnått.
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.-l rlikel ti.
I och för tillii111pningen av dl•larna II. III, I\", \', \'III (såvitt avser hälso
och sjukvård). IX eller X av förevarande konwntion 111a medlemmen med
räkna sådant skydd som ernås genom t'örsiikring, vilken, ehuru den icke
blivit genom den nationella lagstiftningen obligatoriskt forcskriven för de
personer, som skola beredas skydd.
al överv:1ka� av offentlig myndighet eller i enlighet med föreskriyna
normer handhaves gemensamt av arbetsgi,·are och arbetare;
b) omfattar en väsentlig del av de personer, vilkas inkomster icke
överstiga en yrkesutbildad manlig kroppsarbetares; samt
cl i förening med ÖYriga eyentuellt förekommande former av skydd
fyller de krav, som uppställts i konventionens tillämpliga föreskrifter.
Del Il. Hälso- och sjukvård.
A.rtikel 'i.
Yarje medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade personer förmåner, när deras tillstånd kräver
hälso- och sjukvård av förebyggande eller bo\ande ·art, i enlighet med föl
jande artiklar av denna del.
.-l rtikel 8.
Här avsedda riskfall skola gälla rnrje sjukdomslillstånd, vad dess orsak
än må vara, haYandeskap samt förlossning och följderna därav .
•-1. rtikel .9.
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent av alla arbetstagare ävensom deras hustrur och barn; eller
b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut
görande minst 20 procent av alla i landet bosatta, ävensom deras hust
rur och barn; eller
c) föreskrivna kategorier av i landet bosatta, utgörande minst 50 pro
cent av samtliga; eller
d) när en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, föreskrivna
kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 procent av alla anställda
inom industriföretag, som sysselsätta minst 20 personer, ävensom deras
hustrur och barn.
Artikel 10.
1. Förmånerna skola minst omfatta:
a) ,·id sjukdomstillstånd:
i) vård av allmänpraktiserande läkare, innefattande jämväl hem
besök;
ii) specialistvård å sjukhus för där intagna och för patienter
i öppen vård samt sådan specialistvård, som må finnas tillgänglig
utanför sjukhus;
iii) väsentliga läkemedel, som ordineras av läkare eller annan
legitimerad utövare av sjukvård;
iv) vård å sjukhus, om så erfordras, samt
b) vid havandeskap och förlossning samt följderna därav
i) vård av läkare eller utbildad barnmorska s:häl före som vid
förlossningen ävensom eftervård; samt
ii) vård å sjukhus, om så erfordras.
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2. Förmånstngaren eller den, som är ansvarig för han s försörj ning, 11 1 ä
kunna åläggas att deltaga i bestridandet av kostnaderna för den hälso- och
sjukvård, som förmånstagaren åtnjuter vid sjukdom; reglerna härför sko la
utformas på sådant sätt, att ekonomiska svårigheter icke uppstå för vederbörande.
3. Den i enlighet med denna artike l t illh:.rndahållna hälso- och sjukvården
skall svfta till ntt vidmakthålln, återställa eller förbättra den skvddades
h älsa samt förmåga att arbeta och tillgodose sina personliga beho{.
4. De myndigheter eller institutioner, som äro ansvariga för tillhandahål
J and�t av förmånen, skola på lämpligt sätt söka förmå de skyddade att ut
nyttja de allmänna hälso- och sjukvårctsanordningar, som ställas till deras
förfogande av offentliga myndigheter e ller av andra av sådana myndigheter
erkända organ.
A rtikel 1 1 .
I artikel 1 0 angi rna förmåner skola i här avsett riskfall tillförsäkras åt
minstone sådana skyddade personer, som själva eller vil,kas försörjar e f ull
gjort en krnlifikatiomperiod, som må anses erforderlig till förekommande
av missbruk.
.-l rtikel 12.
1 . I artikel 1 0 angi , na förmåner skola utgå så länge följderna av det in
t räffade riskfnllet bestå, dock att vid s j ukdom förmånernas varaktighet må
begränsas til l 26 veckor i varje särski lt fall; förmåne rna skola emellertid
icke indragas , så länge kontantförmån utgår, och åtgif rder skola vidtagas i
syfte att förlänga tid en för förmånernas åtnjutande \" id vissa föreskrivna
�jukdomar, som enligt vunnen erfarenhet kräva utdragen vårdtid.
2. När en i enlighet med artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, må för
månstiden begränsas till 1 3 veckor i varje särskilt fall.
Del 111. Kontantförmåner vid sjukdom.
A. rtikel 13.
Varje medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade personer kontantförmåner vid sjukdom i en
li ghet med följande artiklar av denna del.

A rtikel H.

Här avsett riskfaH skall gälla a,r betsoförmåga, härrörande av sjukdom och
medförande inkomstbortfall av den innebörd den nationella lagstiftningen
angiver.
A. rtikel 1 5.
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent av samtliga; eller
b ) föreskriYna kateaorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut
görande m inst 20 procent av alla i landet bosatta ; eller
c) alla i landet bosatta, Yilkas tillgångar så länge följ derna av det in
träffade riskfallet bestå icke översli"a viss gräns, som tår i överens
stämmelse med \' ad i artikel 67 föreskrives; eller,
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d ) när en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, föreskrivna
kategorier av nrbetstagare, utgörande minst 50 procent av alla anställda
inom industriföretag, som sysselsätta minst 20 personer.
A.rtikel 1 6.
1. När skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare eller av
den förvärvsarbetande befolkningen, skall kontantförmånen utgöras av en
periodisk utbetalning, beräknad i enlighet med bestämmelserna i artikel 65
eller artikel 66.
2. När skyddet omfattar alla i landet bosatta, vilkas tillgångar, så länge
följderna av det inträffade riskfallet bestå, icke överstiga föreskrivna grän
ser, skall kontantförmånen utgöras av en i enlighet med bestämmelserna i
artikel 67 beräknad periodisk utbetalning.
A rtikel 1 7.
I artikel 16 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsiiikras åtmin
stone sådana skyddade personer, vilka fullgjort en kvalifikationsperiod, som
må anses . erforderlig till förekommande av missbru-k.
A.rtikel 1 8.
1. I artikel 16 angiven förmån skall utgå så länge följderna av det in
träffade riskfallet bestå, dock att förmJ.nens varaktighet må begränsas till
26 veckor i varje särski lt sjukdomsfal l , samt att förmånen icke behöver ut
givas för de först a tre dagarna av inkomstbortfallet .
2. När en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, m å förmånens
varaktighet begränsas till
a) en period så beräknad att det totala antalet dagar, för vilka kon
tantförmånen utgår under ett år, icke understiger tio gånger det genom
snittliga antalet under nämnda år skyddade personer; eller
b) 13 veckor i varje särskilt sjukdomsfall. varvid förmånen icke be
höver utgå för de tre första dag,una av inkomstbortfallet.
Del IV. Förmåner vid arbetslöshet.

A rtikel 19.
Varje medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft skall till
försäkra av skyddet omfattade personer förmåner vid arbetslöshet i en
lighet med följande artiklar av denna del.
A rtikel 20.
Här avsett riskfall skall gälla inkomstbortfall - av den innebörd den
nationella lagstiftningen angiver - på grund av bristande tillgång på l ämp
ligt arbete för en skyddad person, som är arbetsför och oförhindrad att åtaga
sig arbete.
A rtikel 2 1 .
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent av samtliga; eller
b) alla i landet bosatta, vilkas tillgångar, så länge följderna av det
inträffade riskfallet bestå, icke överstiga ,iss gräns, som står i överens
stämmelse med vad i artikel 6 7 föreskrives; eller
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c } när en jämlikt artikel 3 a,·given förklaring är i kraft, föreskrivna
kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 procent av alla anställda
inom industriföretag, som sysselsätta minst 20 personer.
.--1. rtikel 22.
1. NJr skyddet omfattar endast vissa kategorier av ·arbetstagare, skall för
månen utgöras av en periodisk utbetalning, beräknad i enlighet med be
stärnmf'lserna i artikel G5 eller artikel 66.
2. När skyddet omfattar alla i landet bosatta, vilkas till gångar, så länge
följderna av det inträffade riskfallet bestå, icke överstiga föreskrivna grän
ser, ska l l förmånen utgöras av en i enlighet med bestämmelserna i artikel
67 beräknad periodisk utbetalning .
.--1.rtikel 23.
I artikel 22 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras åt
minstone sådana skyddade personer, vilka fullgjort en kvalifikationsperiod,
som må anses erforderlig til l förekommande av missbruk.
•-l rtike[ 24.
1 . I artikel 22 angiven förmån skall utgå ·s å länge följderna av det in
trMfad c riskfallet bes l å, dock att förmå nens varaktighei må begränsas
a) när skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare, till
1� vecko1 unäer en period av 1 2 månader ; eller
b) när skyddet omfattar alla i l andet bosatta. v ilkas tillgångar, så
s å länge följderna av det inträffade riskfallet bes t:\., icke överstiga före
skrivna gränser, til l 26 veckor under en period av 1 2 månader.
2. När enl igt den nationella lagstiftningen förmånens rnraktighet skall be
stämmas i föhållande till avgiftsperiodens längd eller tidigare under en
föreskriven period uppburna förmåner, skola bestämmelserna i mom. 1 a)
anses uppfyllda, om förmånens genomsnittliga varaktighet uppgår till minst
13 veckor under en period av 12 månader.
3. Förmånen behöver icke utgå under en karenstid omfattande de första
sju dagarna av varje period av inkomstbortfall varvid dagar av arbetslöshet
före och efter en tillfällig anställning, som icke Ö\'erstiger en föreskriven tid
rymd, skola räknas såsom u tgörande del av en och samma period av in
komstbortfall.
4. I fråga om säsongarbetare må förmånens varaktighet och karenstiden
anpassas efter arbetsförhållandena.
Del V. Förmåner vid ålderdom.

A rtikel 25.

Varje medte'm, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade personer förmåner vid ålderdom i enlighet
med följ ande artiklar av denna del.

Artikel 26.

1. Här avsett riskfall skall gälla överskridandet av en stadgad ålders
gräns.
2. Den stadgade högsta åldersgränsen skall ligga vid 65 år eller den högre
ålder, som behöriga myndigheter må fastställa med beaktande av äldre per
soners arbetsförmåga i vederbörande land.
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3. Den nati onella l agstiftnin gen må förcs k r i \'a, a l l med utgh'ande nv för
månerna ma anstå, d ärest den därti l l eljest b rii l l ig, de utöv ar v isst förvärvs
ar? ete, el__ler att för_�nå1�erna, diirest <le � g-rund a __s i g P'. erlagda avgifter,
ma nedsattas, om formans tagarens arbet in kom t _ove rst1ge r elt föreskrivet
belopp, iiwnso111 ntt förmånerna, därest de i c k <,> grunda si g på erlagda avgif
ter, må nedsiittas. om fö rmånstagaren arbel inkom t l!er övriga tillgån 0ttnr
eller bådadera samman lagt överstiga ett föreskri t·et belopp.
A. rtikel 27.
Den skyddade personkret en ska ll omfatta
a ) föreskri\'na kategorier a\' arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent a,· ·a mtligo ; eller
b ) föreskrirna kalc"orie r av d e n förvärvsarbetande befolkningen, ut
görande minst 20 procent av alla i landet bosatta ; eller
c) nlln i landet bosatln vi l k as tillgångar u nder den tid riskfallet av
ser, icke över tiga \'iss gräns, om står i överensstämmelse med vad i
artikel 67 föreskrives ; e l ler
d) när en jämlikt artike l 3 avgiven förklaring är i kraft, föreskrivna
kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 procent av alla anställ
da inom i ndustriföreta g, som sysselsätta minst 20 personer.
A rtikel 28.
Förmån s k all utgöras a,· periodiska utbetalningar, beräknade
a) i enl ighet med bestämmelserna i artikel 6;j e ller artikel 66, när
skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbe tstagare eller av den
förvärvsarbetande befolkn i n gen ;
b) i enlighet med bestämmelserna i artikel 67, när skyddet omfattar
alla i landet bosatta, vilkas t illgångar under den tid, riskfallet omfat
tar, icke överstiga fastställda gränser.
A rtikel 29.
1. I artikel 28 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras åt
minstone
a) skyddad person, som före riskfal let i enlighet med föreskrivna
regler kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod, omfattande antingen 30
års avgiftsbetalningar eHer anställning eller ock 20 års visteJ,se i lan
det; eller
b) när skyddet i princip omfattar alla förvärvsarbetande, skyddad
person. som kan tillgodoräkna föreskri ven kvalifikationsperiod av av
giftsbetalningar och be.t räffande vilken under hans arbetsföra ålder er
lagts föreskrivet genomsnittl igt antal årsavgifter.
2. När förmån, som avses i mom. I , är beroende av en minimiperiod av
avgiftsbetalningar eller anställning, skall en reducerad förmån tillförsäk
ras åtminstone
a) skyddad per on, som före riskfallet i enlighet med föreskrivna
regler kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod av 1 5 års avgiftsbetal
ningar eller anställning; eller
b ) när skyddet i princip omfattar alla förvärvsarbetande, skyddad
person, sqm kan til lgodoräkna föreskriven kvalifikationsperiod av av
giftsbetalningar och beträffande vilken under hans arbetsföra ålder er
lagts halva det genomsnittliga antal årsavgifter, som avses i mom. 1 b )
av denna artikef.
3. Bestämmelserna i mom. 1 av denna artikel skola anses vara u ppfyl lda,
när en förmån, som beräknats i enlighet med del XI men efter ett procent-
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tal L O enheter l iigre iin det tal, Yil-k et i den Yid nii.1nnda del fogade t ahel l C'n
angiYes för wderbörnnde standardförmånstagare, l i l lförsäkr:1s iit i11inslone
varje skyddad person, som i enlighet med föreskri\'na regle r kan til l godo
riikna antingen tio :'trs aYgi ftsbdalningar e l ler nnställning rll er ock fe m
års \'istelse i landet.
-1 - . Det procenttal, som :1ngiws i den vid del XI fog:1de tabellen ma pro 
portionellt ned s ä t tas, nät· kYalifikntionspe rioden för den förmån, som mot
S\'nrnr det reducerade p rocent t alet, omfattar mer än 10 men mindre än 30
år av avgiftsbetnlningar eller anställning; överstiger nämnda kvalifikations
period 1 5 år, skall en avkortad förmån utgå enligt 1110111. 2 av denna artikel.
5. �är förmån, som avses i mom. 1 , 3 eller -1- av denna nrtikel, iir beroen
de av en minimiperiod av avgiftsbetalningar e ller anställning, skall en av
kortad förmån under fastställda Y illkor utgå till skyddad person, som en
dast på grund av sin framskridna ålder Yid tidpunkten för ikraftträdandet
av de bestämme l ser, vilka medgiva tillämpning av förevarande del av kon
ventionen, icke kunnat uppfylla de i enlighet 111ed mom. 2 av denna artikel
föreskrivna villkoren, såvida icke förmån i enlighet med bestämmelserna i
mom. 1 , 3 eller -1- av denna artikel tillkommer sådan person först vid högre
ålder än den normala.
Artikel 30.
De i artiklarna 28 och 29 angivna förmånerna skola utgå under hela ti
den efter det wderbörande Ö\'erskridit stadgad åldersgräns.

Del VI. Förmåner vid yrkesskada.
A.rtikel 31.
Varj e medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade personer förmåner ,·id yrkesskada i enlig
het med följ ande artiklar av denna del.
Artikel 32.
Här avsedda riskfull skola innefatta följande fall, för såvitt de h ärröra av
olycksfall i arbete eller föreskriven yrkessj ukdom :
a ) sj ukdomstillstånd ;
b) av sådant sj ukdomstillstånd orsakad arbetsoförmåga, medföran
de inkomstJ:>ortfall av den innebörd den nationella lagstiftningen angi
ver;
c) sannolikt bestående fullständig förlust av förvärvs förmågan eller
mera avsevärd partiell förlust därav eller annan motsvarande fysisk
invaliditet; samt
d) änkas ell-er barns förlust av försörjningen vid familj eförsörj arens
frånfälle; i fråga om änka må dock rätten till förmån göras beroende
av att enligt den nationella lagstiftningen presumtion för oförmåga till
självförsörj ning kan anses föreligga.
A rtikel 33.
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent av samtliga och, i fråga om förmån vid familj eförsörjarens död,
ä ven deras hustrur och barn; el-ler
b) när en j ämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, föreskrivna
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kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 procent av alla anställ
da inom industri företag, som sysselsätta minst 20 personer och, i fråga
om förmån vid familjeförsörjarens död, även deras hustrur och barn.
.4. rtikel 34.

1. Vid sjukdomstillstånd skall förmånen utgöras av hälso- och sjukvård
enligt mom. 2 och 3 av d€nna arti kel.
2. Hälso- och sj ukvården skall omfatta :
a) såväl sluten som öppen vård av allmänpraktiserande läkare och
av specialist, innefattande jämväl hembesök;
b) tandvård;
c) sjuksköterskevård i hemmet eller å sj ukhus eller annan sjuk
vårdsinrättning;
d) vård å sjukhus, konvalescenthem, sanatorium eller annan sjuk
vårdsinrättning ;
e) tandprot€ser o. d., läkemedel j ämte övriga medicinska eller kirur
giska hjälpmedel, däri inbegripna proteser samt underhåll av sådana,
ävensom glasögon;
f) vård, som under kontroll av läkare eller tandläkare lämnas av
andra legitimerade utövare av sjukvård.
3. När en j ämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, skall hälso- och
sjukvården omfatta åtminstone
a) vård av allmänpraktiserande läkare, innefattande j ämväl hembe
sök ;
b) specialistvård å sjukhus för där intagna och för patienter i öppen
vård samt sådan Sp€cialistvård, som må finnas tillgänglig utanför sjuk
hus ;
c) väsentliga läkemedel, som ordineras av läkare eller annan legi
thnerad utövare av sjukvård; samt
d) vård å sjukhus, om så erfordras.
4. I enlighet med mom. 1-3 tillhandahållen hälso- och sjukvård sk.all
syfta till att vidmakthålla, återställa eller förbättra den skyddades häl.sa
samt förmåga att arbeta och tillgodose sina personliga behov.

A rtikel 35.

1. De myndigheter eller institutioner, som äro ansvariga för tillhandahål
landet av hälso- och sjukvården, skola, när så lämpligen kan ske, samarbeta
med de allmänna arbetsvårdsorganen i syfte att återanpassa personer med
nedsatt arbetsförmåga till lämpligt arbete.
2. Den nationella lagstiftningen må uppdraga åt nämnda myndigheter el
ler institutioner att vidtaga åtgärder för yrkesomskolning av personer med
nedsatt arbetsförmåga.

A rtikel 36.

1. Vid arbetsoförmåga, sannolikt bestående fullständig förlust av förvärvs
förmågan eller annan motsvarande fysisk invaliditet eller vid familjeför
sörjarens död skall förmånen utgöras av periodiska utbetalningar, beräkna
de i enlighet med bestämelserna i artikel 65 eller artikel 66.
2. Vid sannolikt bestående partiell förlust av förvärvsförmågan eller an
nan motsvarande fysisk invaliditet sk11ll förmånen, där sådan skall utgivas,
utgöras av periodiska utbetalningar, vilka stå i lämplig relation till den för
mån, som bestämts vid fullständig förlust av förvärvs.förmågan eHer annan
m otsvarande fysisk invaliditet.
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3. De periodiska utbetal ningarna m å utbytas mot ett kapital för en gång
a) då arbetsförmå gan är endast obetydligt nedsatt ; eller
b) då vederbörande myndighet prövar kapitalet komma att använ
das på lämpligt sätt.
.4.rtikel 37.
I artiklarna 34 och 36 angivna förmåner skola i här avsett riskfall till
försäkras åtminstone varje skyddad person, som var sysselsatt såsom ar
betstagare inom medlemmens territorium vid tidpunkten för olycksfallets
inträffande eller sjukdomens ådragande, samt, såvitt avser periodiska ut
betalningar vid familj eförsörjarens frånfälle, dennes änka och barn.
A rtikel 38.
I artiklarna 34 och 36 angivna förmåner skola utgå så länge följderna
av det inträffade riskfallet bestå, dock att i avseende å arbetsoförmåg a för
månen icke behöver utgivas för de tre första dagarna av inkomstbortfallet.
Del VII. Familjeförmåner.
A. rtikel 39.
Varje medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall
tillförsäkra av skyddet omfattade personer familjeförmåner i enlighet med
följande artiklar av denna del.
A rtikel 4-0.
Här avsett riskfall skall gälla försörjningsplikt mot barn
givna föreskrifter.

enlighet med

Artikel 4 -1 .

Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent av samtliga; eller
b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut
görande minst 20 procent av alla i landet bosatta; eller
c) alla i landet bosatta, vilkas tillgångar så länge följderna av det
inträffade riskfallet bestå icke överstiga föreskrivna gränser; eller
d) när en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, föreskrivna
kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 procent av alla anställda
inom industriföretag, som sysselsätta minst 20 personer.
A. rtikel 4-2.
Förmånen skall utgöras av
a) periodiska utbetalningar till varje skyddad person, som kan till
godoräkna den föreskrivna kvalifikationsperioden ; eller
b ) ti llhandahållande åt barn eller för barns räkning av föda, kläder,
bostad, ferievistelse eller hemhj älp; eller
c) under a) och b) angivna förmåner i förening.

Artikel 43.

l artikel 42 angiven förmån skalJ tillförsäkras åtminstone varj e skyddad
person , som under föreskriven tid kan tillgodoräkna en kvalifikationspe
riod, utgörande antingen tre månaders avgiftsbetalningar eller anställning
eller ock ett års vistelse i landet, alltefter vad därom må finnas föreskrivet.
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. l rlikel 1 1- .

Sa111111anlagda v iirde l a,· dl' r n ligt art i kel -!2 t ill skyddade personer ut
gående fiir1 11 :l1w rn :1 si- a l l uppgii t i l l !
a I :l procl'nl a ,· en Yanlig I ord inary l \'llXl'n 111 anlig arbetares liin .
sat.bn de11n:1 l)l'stii111 1m• s enligt i :1rt ikel u(i a ngiy n :1 regler. multiplicera d
med hela antale t barn t ill de skyddade persunerrw; l' l ler
bl l .5 procent a\' nii lllnda lön. m nltiplicernd med hela antalet b:un
till alla i landet bosatta.
.-t rtil.:el L3.
:\'är rörmånen består av periodiska u tbetalningar, ska ll den utgå under
hela den t id r i skfa llet o mfattar.

Del VIII. Förmåner vid havandeskap och barnsbörd .
.-t rtikel 4fi.
\'arje medlem, för Yilken denna de l av konven tionen är i kraft, skall t i l l 
försäkra a v skyddet omfattade personer förmåner vid havandeskap och
barnsbörd i enlighet med följande artiklar av de�na del.
A. rlikel 4 7 .

Här a,·sett riskfall skall gälla ha\'andeskap och förlossning, ävensom följ
derna dära,·, sam t härigenom uppkommet inkomstbortfall av den innebörd
den nationella lagstiftningen angiYer.
A rtikel 48.
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a ) alla kvinnor inom föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgö
rande m inst 50 procent av samtliga arbets tagare samt, såvitt avser
hälso- och sjukvårdsförmåner vid havandeskap och barnsbörd, även
hustrur till män tillhörande dessa kategorier; eller
b) all a kvinnar inom föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande
befolkningen, utgörande minst 20 procent av alla i landet bosatta samt,
såvitt avser hälso- och sj ukvårdsförmåner vid havandeskap och barns
börd, även h ustrur till män tillhörande dessa kategorier; eller,
c) när en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, alla kvinnor
inom föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cent av alla anställda inom industriföretag, som sysselsätta minst 20
personer samt, såvitt avser hälso- och sjukvårdsförmåner vid havande
skap och barnsbörd, även h ustrur till män tillhörande dessa kate
gorier.
A rtikel 49.
1. Med avseende å havandeskap och förlossning samt följderna därav
skaJl hälso- och sjukvårdsförmånen vid havandeskap och barnsbörd utgöras
av i mom. 2 och 3 av denna artikel angiven hälso- och sjukvård.
2. Hälso- och sjukvården skaJl omfatta åtminstone
a ) vård av läkare eller utbildad barnmorska såväl före som vid för
lossningen ävensom eftervård ; samt
b) vård å sjukhus, om så erfordras.
3. Den i mom. 2 av denna artikel angivna hälso- och sjukvården skall
syfta till att vidmakthålla, återställa eller förbättra skyddad kvinnas hälsa
samt förmåga att arbeta och tillgodose sina personliga behov.
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-4. De 111yndigheter eller i n . t i t u tioner, som äro nn variga för lil lhandahål
l unde a" hä lso- och sj uknirds förmåner vid harnndeskap och barnsbörd, sko la
på l ämplirrt sä t t öka förlllå kyddude kvinnor a t t utnyttja de u l lmiin na hä l
so- och sj ukd.rdsanord ningar, som ställas till deras förfo, g ande uv offen t
liga myndigheter e ller a,· a ndra av ådnna 111yndiaheter erkända organ .
A rtikel 50.
Vid in komstbor tfall, för:.i nle t t av havandeskap och ba rnsbörd ävensom
följ de r n a därav, skall fönuånen u t göras :.i v en periodisk u tbetalning beräk
nad i e n l i ghet med bes tämmelserna i artikel 65 eller artikel 66. Beloppet a
sådan utbe talnin � må variera u nder betal ningsperioden, såfram t genomnittsbeloppet fyller i nämnda artiklar uppställda krav.
A. rtikel 5 1 .
I arti k larna 49 oc h 50 angivna förmåner skola i här avsett riskfull tillför
säkras 111inst varj e kvinn a i nom de skyddade kategorierna, vilken kan till
godorä k n a en kvalifikation spel'iod, som må a n ses e r forderlig til l förekom
mande av mi s l.>ru k ; den i artikel 49 angi v n a förmånen skall jämväl til lföräkras h u stru t i l l man tillhörande de s kyddade kategorierna, under förut
ä t tning att nrnnnen k,1 n räkna sig till godo en sådan kyalifikaHonsperiod.
A rtikel 52.'
I artikl arn, 49 och 50 angivna förmåner skola utgå u n der hela den tid
!'iskfallet o m fa t tar, dock att den periodiska u t betalningen må begränsas till
1 2 veckor, där i c ke en längre från\'aro från arbetet är påkallad eller med
gh·en i den _ na tionella lagstiftni ngen, i Yilket fall u tbetalningen icke må avse
kortare penod.
Del IX. Förmåner vid invaliditet.
A rtikel 53.
Varje medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade personer fönnåner vid invaliditet i enlighet
med följande artiklar av denna del.
A rtikel 54-.
Här avsett riskfall skall gälla oförmåga till .förvärvsarbete i viss föreskri
ven utsträckning, när det kan antagas, att nämnda oförmåga kommer att
vara bestående eller kvarstår efter upphörandet av kontantförmånerna vid
sjukdom.

ö

A rtikel 55.
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgörande minst 50 pro
cen t av samtliga ; eller
b) föreskrivna kategorier av den förvärvsarbetande befolkningen, ut
görande minst 20 procen t av alla i landet bosatta ; eller
c ) alla i landet bosatta, vilkas tillgångar så länge följderna av det
i nträffade riskfallet bestå icke överstiga viss gräns, i enlighet med vad
i artikel 67 föreskrives ; eller
d) när en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, föreskrivna
kategorier av arbetstagare, u tgöra nde minst 50 procent av alla anställda
inom ind ustriföretag, som sysselsätta minst 20 personer.
Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 sam{. Nr 73.
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A rtikel 56.
Förmånen skall u tgöras av periodiska utbetalningar, beräknade
a) i enlighet med bestämmelserna i artikel 65 eller artikel 66 när
skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare eller a� den
förvärvsarbetande befolkningen ;
b) i enlighet med bestämmelserna i artikel 67, när skyddet omfattar
alla i landet bosatta, vilkas tillgångar under den tid riskfallet omfattar
icke överstiga föreskrivna gränser.
A rtikel 57.
1 . I artikel 56 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras
åtminstone
a) skyddad person, som före riskfallet i enlighet med föreskrivna
regler kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod, omfattande antingen
1 5 års avgiftsbetalningar eller anställning eller ock 1 0 års vistelse i
landet; eller,
b ) när skyddet i princip omfattar alla förvärvsarbetande, skyddad
person, som kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod av tre års av
giftsbetalningar och beträffande vilken under hans arbetsföra ålder er
lagts föreskrivet genomsnittligt antal årsavgifter.
2. När förmån, som avses i mom. 1 , är beroende av en minimiperiod av
avgiftsbetalningar eller anställning, skall en reducerad förmån tillförsäkras
åtminstone
a ) skyddad person, sorn före riskfallet i enlighet med föreskrivna
regler kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod av fem års avgiftsbe
talningar eller anställning; eller,
b) när skyddet i princip omfattar alla förvärvsarbetande, skyddad
person, som kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod av tre års av
giftsbetalningar och beträffande 'Vilken under hans arbetsföra ålder er
lagts halva det genomsnittliga antal årsavgifter, som avses i mom. 1 b)
av denna artikel.
3. Bestämmelserna i mom. 1 av denna artikel skola anses vara u ppfyllda,
när en förmån, som beräknats i enlighet med del XI men efter ett procent
tal 1 0 enheter lägre än det tal, vilket i den vid nämnda del fogade tabellen
angives för vederbörande standardförmånstagare, tillförsäkras åtminstone
varje skyddad person, som i enlighet med föreskrivna regler kan tillgodo
räkna fem års avgiftsbetalningar, anställning eller vistelse i landet.
4. Det procenttal, som angives i den vid del XI fogade tabellen, må pro
portionellt nedsättas, när kvalifikationsperioden för den pension, som mot
svarar det reducerade procenttalet, omfattar mer än fem men mindre än
15 år av avgiftsbetalningar eller anställning; en avkortad förmån skall ut
givas enligt mom. 2 av denna artikel.
A rtikel 58.
De i artiklarna 56 och 57 angivna förmånerna skola utgivas under hela
den tid riskfallet omfattar eller till dess de ersättas med förmåner vid ålder
dom.
Del X. Förmåner till efterlevande.
.4.rtikel 59.
Varje medlem, för vilken denna del av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade personer förmåner vid familjeförsörjarens
frånfälle i enlighet med följande artiklar av denna del.
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.-l rtikel 60.
1. Här a\'Selt riskfall skall avse änkas eller barns förlust av försörj
ningen till följd av familjeförsörjarens frånfälle ; i fråga om änka må dock
rätten till förmån göras beroende av att enligt den nationella lagstiftning en
presumtion för oförmåga till självförsörjning kan anses föreligga.
2. Den natione lla lagstiftningen må föreskriva, att med utgivande av för
måner na må anstå, därest den därtill elj est Qerättigade utövar visst förvärvs
arbete, eller att förmånerna , därest dessa grunda sig på erlagda avgifter, må
nedsättas, om förmånstagarens arbetsinkomst överstiger ett föreskrivet be
lopp, ävensom att förmånerna, därest de icke grunda sig på erlagda avgifter,
må nedsättas, om förmånstagarens arbetsinkomst eller övriga tillgångar el
l er bådad era sammanlagt överstiga ett föreskrivet belopp.
A.rtikel 6 1 .
Den skyddade personkretsen skall omfatta
a) hustru och barn till familjeförsörjare inom föreskrivna kategorier
av arbe tstagare, utgörande min t 50 procent av samtliga ; eller
b ) hustru och ba rn ti ll familjeförsörjare inom föreskrivna katego
rier av den förvärvsarbetande befolkningen, utgörande minst 20 procent
av alla i landet hosa tta; eller
c) alla i landet bosatta änkor och barn, vilka förlorat sin försörjare
och vilkas tillgångar under den tid r iskfallet omfattar icke överstiga
viss gräns, i enlighet med vad i artikel 67 föreskrives; eller,
d) när en jämlikt artikel 3 avgiven förklaring är i kraft, h ustru och
barn till försörjare i nom föreskrivna kategorier av arbetstagare, utgö
r a nde minst 50 procent av alla anställda inom industriföretag, som sys
selsätta minst 20 personer.
Ar tikel 62.
Förmånen skall utgöras av periodiska utbetalningar, beräknade
a) i enlighet med bestämmelserna i artikel 65 eller artikel 66, när
skyddet omfattar endast vissa kategorier av arbetstagare eller av den
förvärvsarbetande befolkninge n ;
b ) i enlighet med bestämmelserna i artikel 67, när skyddet omfattar
alla i landet bosatta, vilkas tillgångar under den tid riskfallet omfattar
icke överstiga föreskrivna gränser.
A rtikel 63.
1. I artikel 62 angiven förmån skall i här avsett riskfall tillförsäkras åt
minstone
a ) skyddad person, vilkens försörjare i enlighet med föreskrivna reg
ler kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod, omfattande antingen 15
års avgiftsbetalningar eller anställning eller ock 10 års vistelse i lande t ;
eller,
b) när skyddet i princip omfattar hustru och barn till alla förvärvs
arbetande, skyddad person, vilkens försörjare kan tillgodoräkna en kva
lifikationsperiod av tre års avgiftsbetalningar, under förutsättning att för
denne försörjares räkning under hans arbetsföra ålder erlagts föreskri
vet genomsnittligt antal årsavgifter.
2. När förmån, som avses i mom. 1, är beroende av e n minimiperiod av
avgiftsbetalningar eller anställning, skall e n reducerad förmån tillförsäkras
åtminstone
a) skyddad person, vilkens försörjare i enlighet med föreskrivna reg-
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ler kan tillgodoräkna en kvalifikationsperiod· av fem års avgiftsbetal
ningar eller anställning ; el ler,
b ) när skyddet i princip omfattar hustru och barn till alla förvärvs
arbetande, skyddad person , vilkens försörjare kan tillgodoräkna en kvali
fikation sperioct av lre års avgiftsbelalningar, under föru tsättning att
för denne försörj ares räkning under hans arbetsföra ålder erlagts halva
det geno111s n ittliga antal årsavgifter, som avses i mom. 1 b) av denna
artikel.
3. Besti� mmels rna i mom. 1 av denna artikel skola anses vara uppfyllda,
när en för t 1 1 · n , 0 1 1 1 beräknats i enlighet med del XI men efter ett procent
tal 1 0 enheter läore än det tal, vilket i den vid nämnda del fogade tabellen
angives för ,•edcrbörande standardförmånstagare, tillförsäkras åtminstone
varje skyddad person, vilkens försörjare i enlighet med föreskrivna regler
fullgjort fem års avgiftsbetalningar, anställning eller vistelse i landet.
4. Det procenttal, som angives i den vid del XI fogade tabellen, må pro
portionellt nedsättas, när kvalifikationsperioden för den förmån, som mot
svarar det reducerade procenttalet, omfattar mer än fem men mindre än
15 år av avgiftsbetalningar eller anställning ; en avkortad förmån skall u tgå
enligt mom. 2 av denna artikel.
. 5. För att barnlös änka, som presumeras vara oförmögen att sj älv för
sörja sig, skall äga rätt till förmåner vid familjeförsörjarens frånfälle, må
kriivas att äktenskapet bestått viss minimitid.
A rtikel 64-.

De i artiklarna 62 och 63 angivna förmånerna skola u tgå under hela den
tid riskfallet omfattar.
Del XI. Normer för beräkning av de periodiska utbetalningarna.
A rtikel 65.

1. Vid periodisk utbetalning, varå denna artikel äger tillämpning, skall
förmånens belopp, ökat med beloppet av familjebidrag, som må utgå under
den tid riskfallet omfattar vara sådant, att det för i bifogade tabell angiven
standardförmånstagare vid riskfallet ifråga utgör minst i tabellen angiven
procent av summan av förmånstagarens eller hans familjeförsörjares ti
digare inkomster och familjebidragen till en skyddad person med samma
försörjningsplikt som standard förmånstagaren.
2. Förmånstagarens eller hans försörjares tidigare inkomster skola be
räknas enligt föreskrivna regler ; när de skyddade personerna eller deras
försörjare ära u ppdelade i inkomstklasser, må deras tidigare inkomster be
räknas efter grundlönerna inom de inkomstklasser, vilka de tillhörde.
3. För förmånsbeloppet liksom för de inkomster, vilka ligga till grund för
beräkningen av förmånen, må fastställas ett högsta belopp under förutsätt
ning att detta bestämmes på sådant sätt, att föreskrifterna i mom. 1 av den
na artikel uppfyllas, när förmånstagarens eller hans försörjares tidigare in
komster icke överstiga en yrkesutbildad manlig kroppsarbetares lön.
4. Förmånstagarens eller hans försörjares tidigare inkomster, en yrkesut
bildad manlig kroppsarbetares lön, förmånen och familjebidragen skola
samtliga beräknas i förhållande till samma tidsenhet.
5. Vad beträffar övriga förmånstagare skall förmånen stå i skäligt för
hållande till standardförmånstagarens förmån.
6. I denna artikel avses med yrkesutbildad manlig kroppsarbetare
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a l hopsättare eller svarvare inom industri rör til l vcrlrnin-g a \' and ra
1 1 rn skim•r än elektriska sådana ; e ller
b I person, som kan anses typisk för yrkesutbildad a rbetskra ft, u t
,·:1 Id i enlighet nH:d föreskrifterna i mom. i ; eller
c I person, vilkens inkomst är lika med e ller öwrsti ger den inkomst
s 0 111 uppnås av 75 procent av alln skyddad e personer, s kol:rndc inkoms
terna beräknas för ett år eller korta re tid, i enlight-t med vad därom må
föreskrivas ; eller ock
d ) person, vilkens inkomster äro lika med 1 25 procent av genom
snittsinkomsterna för samtliga skyddade.
i. Såsom typisk för yrkesutbildad arbetskraft enligt 111 0 1 11 . 6 b) ska 1 1 an
ses person, som tillhör den undergrupp, vilken med hänsyn till anta let av
ifrågavarande riskskydd omfattade manliga förvärvsarbetande eller med
hänsyn till a n ta let försörj a re för skyddade personer, utgör den största grup
pen inom den huvudgrupp, om i sig innesluter det största antalet dylika
förvärvsarbe tande eller försörj are ; vid bedömandet härav skall begagnas den
av Förenta :\'ationernas ekonomiska och sociala råd vid dess sjunde sam
manträde den 27 augusti 1 948 antagna, såsom bilaga till denna konvention
fogade internationella standardindelningen av all ekonomisk verksamhet ef
ter verksamh.etens art med de ändringar, som senare må komma att vid
tagas i nämnda indelning.
8. Om förmånens storlek växlar inom olika områden, må den vrkesutbil
dade manliga kroppsarbetaren för va rj e område utvälj as i en lighet me<l
mom. 6 och 7 av denna artikel.
9. Yrkesutbildad manlig kroppsarbetares lön skall bestämmas på grund
val av den för normal arbetstid gällande lönen - � s å som denna fastställts ge
nom kollektivavtal eller, i förekommande fall, genom eller i kraft av na
tionell lagstiftning e ller genom sedvana -- inklusive dyrtidstillägg, om så
dana utgå ; i de fal l då den sålunda bestämda lönen varierar mellan olika
områden, men mom. 8 av de-nna artikel icke tillämpas, skall medianlönen
användas.
10. Beloppen av löpande periodiska utbetalningar avseende ålderdom, yr
kesskada ( utom i fal l av övergående arbetsoförmåga) , invaliditet samt för
sörjarens död, skola göras till föremål för översyn i anslutning til l väsent
liga ändringar i den allmänna inkomstnivån, då sådana föranledas av vä
sentliga ändringar i levnadskostnaderna.

A rtikel 66.
1. Vid periodisk utbetalning, varå denna artikel äger tillämpning, skal l
förmånens belopp, ökat med beloppet av familjebidrag, som må utgå under
den tid riskfallet omfattar vara sådant, att det för i bifogade tabell angiven
standard.förmånstagare vid riskfallet i fråga utgör minst i tabellen angiven
procent av summan av en vanlig vuxen manlig arbetares lön och familje
bidragen till en skyddad person med samma försörjningsplikt som standard
förmånstagaren.
2. En vanlig vuxen manlig arbetares lön, förmånen och familj ebidragen
skola samtliga beräknas i förhållande till samma tidsenhet.
3. Vad beträffar övriga förmånstagare skall förmånen stå i skäligt för
hållande till standardförmånstagarens förmån.
4. I denna artikel avses med vanlig vuxen manlig arbetare
a l person, som kan anses typisk för icke yrkesutbildad arbetskra.ft
inom industri för tillverkning av andra maskiner än elektriska sådana;
e ller
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b l person, som kan a n ses typisk för icke yrkesutbildad arbets k raft.
utyald i enlighet med föreskri f terna i nwm . 5 .
5. Såsom typisk för icke yrkesu tbildad :i rbet k ra f t cnli nl 1 1 1 0 111 . ..J. h > �kall
anse per on, 0111 tillhör den undergrupp, ,:ilken 111ed hän y n t ill n n t n l t a v
ifråga vara nde risk k ydd omfn ttnde ma nli ga för d r \'sa rbctande eller me-d
hänsy n till anta let försörj ure för kyddode per oner, u t gör den sti.i r to g rup·
pen inom den huvud g r upp, om i ig inneslu ter det största antalet dy lika
fön·än· a rbel:1 1Hk eller försörj are ; \'i d bedömandet härnv kall be g n gnas den
av Före n t a \1:1.lionernas ckonorn i·kn och sociala råd vid de
!>j unde s:1 111 manträde den '17 augusti 1948 antag n a , såsom bilaga t i l. l denna kon \'ention
fogade internationel la standardindelni ngen av all e konomi k ,·erk amhet
efter verksamhetens art med de ändringar, som senare må komma att vidta
gas i nämnda indelning.
6. Om förmånens storlek växlar inom olika områden, må den vanliga
vuxna manliga arbetaren för va1·j e område utväljas i enlighet med mom. 4
och 5 av denna artikel.
7. Den vanliga rnxna manli ga arbetarens lön skall bestämmas på grund
val a v den för normal arbetstid gäl la nde lönen - såsom denna fastställts
genom kollektivavtal e l ler, i förekom mande fall, genom eller i kraft av
nationell ta,,stiftning el ler genom sedvana - inklusive dyrtids tillägg, om
sådana utgå ; i de fall då den sål unda bestämda lönen varierar mellan olika
områden , men mom. 6 av denna artikel icke tillämpas , skall medianlönen
användas.
8. Beloppen av löpande periodiska utbetalnin gar avseende ålderdom,
y rkesskada ( utom i fall av överg ående a rbetsoförmåga ) , inval iditet samt
försörj arens död, skola göras till förem :H för översy n i an lutnin g till vä
sentliga ä n d r i n g ar i den a llmi.i n n n inkomstnivån, clå. sådana föranledas av
,·äsenlliga ändringa r i levnadskostnaderna.
A rtikel 67.
Vid periodisk utbetalning, varå denna artikel äger tillämpning.
a) skall förmånens belopp bestämmas efter en föreskriven skala el
ler en av vederbörande offentliga myndighet i enlighet med föreskriv
na regler fastställd skala ;
b ) må sådant belopp nedsättas endast i den mån förmånstagarens
familjs övriga tillgångar översti�a föreskrivna väsentliga belopp eller
av vederbörande offentliga my ndighet i enlighet med föreskrivna regler
fast tällda väsentliga belopp ;
c ) skall det sammanlagda beloppet a v förmåner och samtliga övriga
tillgångar - efter avdrag av under b) nämnda väsentliga belopp vara tillräckligt för att tillförsäkra förmånstagarens familj sunda och
drägliga levnadsförhållanden och må icke understiga det förmånsbe
lopp, som beräknats i enlighet med artikel 66;
d) skola bestämmelserna i punkt c) anses vara uppfyllda, om det
sammanlagda beloppet av enligt vederbörande del av denna konven
tion utgivna förmåner med minst 30 procent överstiger det samman
lagda förmånsbelopp, som skulle ernås genom tillämpning av bestäm
melserna i artikel 66 samt bestämmelserna i
i) artikel 15 b) i fråga o m del I II ;
ii ) artikel 27 b ) i fråga om del V;
iii) artikel 55 b ) .i fråga om del IX;
iv ) artikel 61 b)
fråga om del X.
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Tabell till del XI. Periodiska utbetalningar till stan dard förmånstagare.
f

Del

Riskfall

Standardförmåns tagare

III

Sj ukdom

Man med hus tru och två barn

IV

Arbetslöshet

V
VI

Ålderdom

:\-Ian med hustru och två barn
Man med hustru i pensionsåldern

Yrkesskada :
Arbetsoförmåga
Invaliditet
Efterlevande

VIII
IX
X

Man med hustru och två barn
Man med hustru och två barn

Procentsats

45
45
40
50
50

Änka med två b arn

Havrutdeskap och
barnsbörd
Invaliditet

40

Kvinna

Efterlevande

Änka med två barn

45
40
40

.'.\fan med hustru och två barn

Del XII. Likabehandl ing av i landet bosatta utländska med borgare.

A rtikel 68.

1 . I laudet bosatta u t länd s k a medborgare skola äga samma rättigheter som

landets egna där bosatta medborgru·e, dock att särskilda regler rörande ut
ländska medborgare och landets egna medborgare, födda utom medlems
statens territorium, må föreskrivas, såvitt fråga är om förmåner eHer delar
därav, som helt eller till övervägande del utgå av allmänna medel, eller så
vitt fråga är om system av övergångskaraktär.
2. Inom sociala trygghetssystem, som grunda sig på erlagda avgifter och
omfatta arbetstagare, skola de skyddade pel'8oner, som äro medborgare i
annan medlemsstat, vilken godtagit de ur wderbörande del av konventio
nen härflytande förpl iktelserna, med avseende å nämnda del äga samma
rättigheter som medlemsstatens egna medborgare, dock att tillämpningen av
detta mom. må göras beroende av förekomsten av ett bilateralt eller mul
tilateralt avtal om ömsesidighet.
Del XIII. Gemensamma bestämmelser.

A rtikel 69.
Förmån, vartill skyddad person eljest vore berättigad i enlighet med nå
gon av delarna Il-X av denna konvention, må innehållas i den utsträckning som må varda stadgad,
a) så länge vederbörande icke befinner siig inom medlemsstatens ter
ritorium;
b ) så länge vederbörande försörjes av allmänna medel eller på so
cial trygghetsinstitution.s bekostnad, dock att om förmånen överstiger
underhållskostnaden, skillnaden må utgå till dem som för sin försörj
ning äro beroende a,· förmånstagaren;
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c) så liincre n�derbörunde åtnjuter annan kontant social tr g•,hets
förmån än familjebid ra�. samt under tid, för vilken han hålles ' kades
lös föl' riskfallel :\\' t redje part, under förutsättning att den · l u nch\
innehållna delen icke ÖYer tiger sistnämnda förmån e l ler frän tredje
part utgående sku deslånd :
d ) då Yede rbörande sökt erhålla förinån under falska förutsättning
ur;
e J då riskfallet framkallats a v ett av vederbörande begånget brott ;
f ) då riskfallet framkallats av en aY vederbörande avsiktligt be
gången förseel,s e ;
g ) när så kan anses skäligt i fall då vederbörande underlåter att
utnyttja till hans förfogande stående hälso- och sj ukvårds- eller arbets
vårdsanordningar eller icke iakttager för styrkande av riskfallets in
träffande eller fortvaro eller för förmånstagarens uppförande föresk riv
na regler ;
h) i fråga om förmån vid arbetslöshet, då Yederbörande underlåtit att
utnyttja till hans förfogande stående arbetsförmedlingsinstitutioner ;
i) i fråga om förmån vid arbetslöshet, då vederbörande förlorat sin
anställning s om en omedelbar följd av arbetsnedläggelse i samband med
arbetstvist eller frivilligt lämnat ans tällningen utan giltigt skäl ; samt
j) i fråga om efterlevande pensi on, så länge änkan sa mmanlever med
en man såsom dennes hustru.
A.rtikel 70.
1. Envar som gör anspråk på social trygghetsförmån skall äga anföra be
svär över avslag å framställning därom sam t k l a gan rörande dess beskaf
fenhet eller storlek.
2. När vid tillämpningen av fö.revarande konvention ett inför den lag
stiftande .församlingen an varigt regeringsdepa rtement handhaver admini
strationen av hälso- och sju kvård må i mom. 1 avsedd besvärsrätt ersättas
med en rätt att få klagan rörande vägrad hälso- och sju kvård eller beskaf
fenhtten av meddelad vård prövad av vederbörande myndighet.
3. Då ansökan om förmån avgöres av en för behandling av socialförsäk
ringsfrågor särskilt inrättad domstol, i vilken de s kyddade personerna äro
representerade, är besvärsrätt icke erforderlig.
A rtikel 7 1 .
1 . Kostnaderna för förmåner, som utgå vid tillämpning av denna konven
tion, ävensom förval lningskostnader skola bestridas kollektivt genom för
säkringsavgi fter eller beskattning eller bådadera, dock att därigenom icke
alltför tunga bördor må påläggas ekonomisRt svaga befolkningsskikt , var
jämte hänsyn bör tagas till medlemsstatens och de skyddade personkate
goriernas ekonomiska läge.
2. Det sammanlagda beloppet av de försäkringsavgifter, som bestridas av
s kyddade arbetstagare, må ic ke överstiga 50 procent av vad som åtgår för
s kyddet av arbetstagarn,a samt deras hustrur och barn. För att bestämma
om detta villkor är uppfyllt må alla av medlemsstaten enligt denna kon
,·en�ion tillhandahållna för måner sammanräknas med undantag för familje
bidrag sam t förmåner vid yrkesskada därest de sistnämnda utgöra en sär
skild social trygghetsgren.
3. Medlemsstaten s kall ikläda s i g ansvaret för vederbörligt tillhandahål
lande av de förmå.ner, som skola u tgå enligt denna konvention och vidtaga
alla nödiga åtgärder i ådant syfte; där så lämpligen kan ske har medlems
staten att tillse, att erforderliga försäkringsteknisk a undersökningar och
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h er å kningar rörande finansiell balans företagas med vissa bestämda mel
l � nrum och i varje fall före rnrje ändring av förmånerna, försäkringsav
gifternas storle k eller skatter för täckande av ifrågavarande riskskydd .
.{ rtikel 72.
1 . Då administrationen icke handhaves av institution under kontroll av
offentlig myndighet eller av ett inför den lag tiflande försa mlingen ans,·a
rigt regeringsdepartement, skola reµresentanter för de skyddade personerna
m edverka vid administrationen eller knytas till densamma i egenskap av
rådgi rnre under föreskrirna villkor ; <.len nationella lagstiftningen må även
innehålla bestämmelser 0111 representation för arbet givare och för offent
liga myndigheter.
2. Medlemsstaten skall ikläda sig det aUmänna ansvaret för behörig ad
ministration av de institutioner och inrättningar, som handhava tillämp
ningen av denna konvention.
Del XIV. Diverse bestämmelser.
•{rtikel 73.
Förevarande konvention skall icke äga tillämpning å
a ) riskfall, som inträffat före i kraftträdandet för medlemmen i fråga
av vederbörande del av konYentionen;
b) förmåner vid riskfa ll , som inträffat före ikraftträdandet för med
lemmen i fråga av vederbörande del av konven tionen, i den mån rätten
till sådana förmåner hänför sig till tid före n ii1nnda ikra rtträdande.
A rtikel 74-.
Denna konvention skall icke anses innebära revision av någon nu gällande
konvention.
.{rtikel 75.
Därest konvention, som senare må komma att antagas av konferensen
rörande något eller några av de i förevarande konvention behandlade ämnen,
så stadgar, skola sådana bestämme16er i förevarande konvention, vilka i den
nya konventionen särskilt angivas, u pphöra att gälla för medlem, som rati
ficerat den nya konventionen, från och med den dag, då sistnämnda kon
vention träder i kraft för medlemmen.
A rtikel 76.
1. Varje medlem, som ratificerar d�nna konvention, skall i sin årsredo
görelse an-gående tillämpningen av konventionen enligt artikel 22 av Inter
nationella arbetsorganisationens stadga lämna
a) fullständiga ui>plysningar angående den lagstiftning, enligt vilken
konventionens bestämmelser genomföras; samt
b ) bevis (vilka till formen så nära som möjligt ansluta sig till av
Internationella arbetsbyråns styrelse framlagda förslag avseende större
likformighet) rörande uppfyllandet av de statistiska krav, som angivas
i
i) artiklarna 9 a) , b) , c) eller d) ; 15 a) , b ) , elle1· d ) ; 2 1 a) eller
c) ; 27 a) , b) eller d) ; 33 a) eller b) ; 41 a) , b) eller d) ; 48 a ) , b)
eller c) ; 55 a) , b) eller d) ; 61 a) , b) eller d) , såvitt avser antalet
skyddade ,personer ;
ii) artiklarna 44, 65, 66 eller 67, såvitt avser förmånernas belopp;
iii) artikel 18 mom. 2 a) , såvitt avser varaktigheten av kontan t
förmån ;
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iv) artikel U mom. 2. s,hitt a\'ser varaktigheten av förmån vid
arbetslöshet; samt
v ) artikel 7 1 mom. 2, så,·itt aner den antlel av de medel, som ut
göras av försäkringsavgifter från skyddade arbetstagare.
2. Varje medlem, som rati ficerar denna konvention, skall tid efter annan,
enligt vad styrelsen därom må komma ntt bestämma, till Inte rnationella ar
betsbyråns generaldirektör avgiva redogörelse för lagstiftning och praxis med
avseende å de av delarna Il-X i konventionen, vilka icke redan angivits i
medlemmens ratifikationshandl ing eller i underrättelse, som avses i artikel 4.
J.rti kel i 7 .
1 . Denna konvention äger icke tillämpnmg å sjömän och utövare av havs
fiske ; bestämmelserna rörande skydd av sjömän och ubövare av havsfiske
ha antagits av Internationella arbetskonferensen i konventionen angående
social trygghet för sjömän, 1 946, och i konventionen angående pensionering
av sjömän 1 9 4 6.
2. Medlem må utesluta sjömän och utövare av havs fiske från antalet an
ställda, från antalet av den fönärvsarbetande befolkningen eller från an
talet i landet bosatta vid beräkningen av procen�talet anställda eller i landet
bosatta, som skyddas i enlighet med de ay delarna II- -X, som omfattas av
medlemmens ratificering.
Del XV. Slutartiklar.
•-! rtikel 78.
De officiella ratifikationerna av denna kom·ention skola delgivas Inter
nationella arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom.
A. rtikel 79.
1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Interna
tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
direktören.
2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generaldirektören.
3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader
efter den dag, då dess ratifikation registrerats.
A rtikel 80.
1 . Förklaringar, som delgivits Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör i enlighet med mom. 2 av artikel 35 av Internationella a,rbetsorganisatio
nens stadga, skola angiva
a) de områden, med avseende å vilka vederbörande medlem förbin
der sig att utan ändringar tillämpa bestämmelserna i konventionen eller
i vissa delar av densamma;
b ) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att
tillämpa bestämmelserna i konventionen eller i vissa delar av densam
ma med vissa jämkningar samt innebörden av dessa jämkningar;
c) de områden, med avseende å ,·ilka konventionen icke skall till
lämpas samt skälen härför ;
d) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbehåller sig att
efter ytterligare överväganden framdeles fatta beslut.
2. De i mom. 1 a) och b) av denna artikel omnämnda förbindelserna skola
anses såsom en integrerande del av ratifikationen och medföra med densam
ma identiska verkningar.
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3. Medlem må genom förnyad förklaring hel t elle r delvis återkalla förbe
håll, som inrymt_s i hans ursprungliga förklaring enligt mom. 1 b) , c l el ler
d) av denna ar tikel.
-1. :\Iedlem må, under den tidrymd, då förevarande konvention enligt be
stämmelserna i artikel 82 k::tn uppsägas, tillställa generaldirektören ny för
klaring, som i varje annat :wseeende ändrar lydelsen av tidigare avgiwn
förklaring och klargör liiget 111cd hän yn till de avsedda områdena .
.-1. rtikel 8 1 .
1. Förklaringar, som delgivits Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör i enlighet med mom. -1 ellt:'r 5 av artikel 35 av Internationella arbetsor
ganisationens stadga, skola angiva huruvida bestämmelserna i konwntio
nen eller i \.issa delar av densamma, vilka omfattas av förklaringen skola
tillämpas inom vederbörande område utan ändring eller med vissa j ämk
ningar ; därest i förklaringen angives, att bestämmelserna i konventionen
eller i vissa delar av densamma skola tillämpas med vissa j ämkningar, skall
förklaringen innehålla närmare upgifter rörande dessa.
2. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet må
genom senare förklaring helt eller delvis avstå från rätten att åberopa varje
i en tidigare förklaring angiven jämkning.
3. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet må,
under den tidrymd, då denna konvention enligt beslämmel erna i artikel 82
kan uppsägas, tillställa In ternationclln arbetsbyråns generaldirektör förkla
ring, som i varj e annat avseende ändrar lydelsen av tidigare avgh·en för
klaring och klargör läget med hänsyn till ifrågarnr:r nde kon\'entions tillämp
ning.
A. rtikel 82.
1. Medlem, som ratificerat denna konvention, k::i.n, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga konventio
nen eller en eller flera av delarna Il-X av densamma genom skrivelse, som
delgives Internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Upp
sägningen träder icke i kraft förrän ett år efter det den registrerats.
2. Medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter
utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperioden gör bruk av
den i denna artikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara bunden för en
ny period av tio år och kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel
föres krivna villkoren, uppsäga konventionen eller en eller flera av delarna
Il-X av densamma vid utgången av varj e följande tioårsperiod.
A rtikel 83.
1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga
medlemmar av Internationella arbetsorganisationen om registreringen av
alla ratifikationer, förklaringar och uppsägningar, som delgivits honom aY
organisationens medlemmar.
2. Då generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om re
gistreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom,
har han att fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag, då konventio
nen träder i kraft.
.-1. rtikel 84.
Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall, för registrering jämlikt
artikel 1 02 nv Förenta Nationernas stadga, lämna Förenta Nationernas gene
ralsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation, förklaring
och uppsägning, som av honom registrerats i enlighet med bestämmelserna i
föregående artiklar.
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A rtikel 8.'i .
:\'ärhels t Internationella arbetsbyråns styrelse finner det erforderligt, skall
styrelsen förelägga Interna tionella arbetsorganisationen s allmänna konfe
rens en redogörelse för konventionens t i llämpning och taga under övervä
gande, huruvida anledning föreligger a t t på k onferensens da gordning upp
föra frågan om dess revision, helt eller delvis.
A rtikel 86.
I. Därest konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revi
sion, helt eller delvis, av förevarande konvention, och den nya konventionen
icke föreskriver annat,
a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen,
för såvi tt denna trätt i kraft ipso jure medföra omedelbar uppsägning
av förevarande konvention, utan hinder av vad i artikel 82 här ovan
stadgas ;
b) skall från dag, då den nya, reviderade konventionen träder i kraft,
förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmarna.
2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och in
nehåll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera den
nya, reviderade konventionen.
A rtikel 87.
De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika
vitsord.

Bilaga.
Internationell standardindelning av all ekonomisk verksamhet efter verk
samhetens art.
Förteckning över huvudgrupper och undergrupper.
Huvudgrupp
01.
02.
03.
04.

0.

Jordbruk med binäringar:
Jordbruk och boskapsskötsel.
Skogsbruk.
Jakt.
Fiske.

Huvudgrupp
11.
12.
13.
14.
1 9.

1.

Gruvbrytning:
Kolbrytning.
Malmbrytnin g.
Utvinning av råoljor och naturgas.
Stenbrytning, ler- och sandtäkt.
U tvinning av icke metallförande mineral, som icke
redovisats annorstädes.

Huvudgrupperna 2-3. Industri och hantverk:
20.
Livsmedelsindustri ( utom tillverkning av dryckes
varor ) .
Dryckesvaruindustr.i.
21.
22.
Tobaksindustri.
23.
Textilindustri.
24.
Sko- och beklädnadsindustri.
25.
Trä- och korkindustri ( utom möbelindustri ) .
26.
Möbel- och inredningsindustri.
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28.
29.
30 .
31.
32 .
33.
34.
35.
36.
37.
:18.
39.
Huuudgru pp
-10.
Huvudgrupp
51.
52.
Hu vudgrupp
61.
62.
63 .
64.
Huvudgrupp
71.
72.

73.

Huvudgrupp
81.

i.
5.

6.

7.

8.

82.

83.
84.

Huvudgrupp
90.

9.

(Bilagor).
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Pappers- och pappersvaruindustri.
Grafisk och därmed besläktad industri.
Läder- och lädervaruindust ri ( utom skoindustri 1 .
Gum 111 ivaruindustri.
Kemisk-teknisk industr i .
Framställning av olje- och kolprodukter.
Jord- och stenindustri ( utom produkter av olja och
kol ) .
Järn- och stålverk sam t andra metallverk.
'.\fetallmanufakt ur ( utom maskiner och transport
materiel ) .
Tillverkning av maskiner ( utom elektriska maski
ner ) .
Elektroteknisk industri.
Tillverkning av transportmateriel.
övr i g industri.
Byggnads- och anläggningsverksamhet:
Byggnads- och anläggningsverksamhet.
Elektricitets-, gas-, ua iten(ednings- och renhåll
ningsverk :
Elektrici tets-, gasverk o. d.
Vattenlednings- och renhällningsverk.
Handel:
Par ti- och detalj handel.
Bank väsen.
Försäkringsverksamhet.
Fastighetsförvaltning.
Samfärdsel m. m . :
Transportverksam bet.
Lager- och magasinsrörelse.
Post, telegraf. telefon och radio.
Tjänster:
Administrativa tjänster.
Andra samhälleliga tjänster, kommersiell uppdrags
verksamhet m. m.
Rekreations- och nöjesverksamhet.
Personliga tjänster.
Ospecificerad verksamhet:
Ospecificerad verksamhet.

Bilaga D.

Konvention (nr 103) angående skydd id h avandeskap och barnsbörd
(reviderad 1952).
Internationella arbetsorganisationen allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internat' nella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 j ni 1 952 till sitt trettiofemte samman
träde

