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Convention (No. 128) concerning lnvalidity, 
Old-Agc and Survivors' Benefits 

The General Conference of the In
ternational Labour Organisation, 

Having been convened at Geneva 
by lhe Governing Body of the Inter
national Labour Office, and having 
met in its Fifty-first Session on 7 
Jnne Hl67, and 

Having decided upon thc adoption 
of certain proposals with regard to 
the revision of the Old-Age Insurance 
(Industry, etc.) Convention, 1933, 
the Old-Age Insurance (Agriculture) 
Convcntion 1933, the Invalidity In
surance (Industry, etc.) Convention, 
Hl33, the Invalidity Insurance (Agri
culture) Convention, 1933, the Sur
viYors' Insurance (lndus.1ry, etc.) 
Convention, 1933, and the Survivors' 
Insurance (Agriculture) Convention, 
Hl33, which is the fourth item on 
the agenda of the session, and 

Having determined that these pro
posals shall take the form of an in
ternational Convcntion, 

adopts this twenty-ninth day of 
.June of the year one thousand nine 
hundred and sixty-seven the follow
ing Convention, which may be cited 
as the lnvalidity, Old-Age and Survi
rnrs' Benefits Convention, 1967: 

Part 1. General Provisions 

Article 1 
In this Convention--
( a) the term "legislation" in

cludes any social security rules as 
well as laws and regulations; 

( b) the term "prescribed" means 
determin.ed by or in virtue of na
tional Iegislation; 

Bilaga 5 

(Översättning) 
' 

Konvention (nr 128) om invaliditets-, ålders-
och efterlevandcförmåner 

Internationella arbetsorganisatio
nens allmänna konferens, 

vilken av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 7 juni 
1967 till sitt femtioförsta samm:m
träde, 

och .beslutat antaga v.issa förslag 
rörande revision av de år 1933 an
tagna konventionerna angående ål
derdomsförsäkring (industri m. m.), 
angående ålderdomsförsäkring (jord
bruk), angående invaliditelsförsäk
ring (industri m. m.), angående in
validitetsförsäkr�ng (jordbruk), an
gående efterle,·andeförsäkring (in
dustri m. m.) samt angående cftcr
levandeförsäkring (jordbruk), vil
ken fråga· utgör den fjärde punkten 
på sammanträdets dagordning, 

samt beslutat, att dessa förslag 
skall taga form av en internationell 
konvention, 

antager denna den tj ugonionde da
gen i juni månad år nittonhundra
sextiosju följande konvenlion, som 
må benämnas konvention om inva
liditets-, ålders- och efterlevandeför
måner, 1967. 

Del t. Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 
I denna konvention skall 
a) med uttrycket �lagstiftning:» 

förstås såväl lagar och författningar 
som administrativa föreskrifter om 
social trygghet; 

b) med uttrycket »föreskriveb 
förstås fastställt i eller med stöd av 
den nationella lagstiftningen; 

I 



Kungl. Maj:ts proposition nr 39 dr 1968 59 

( c) the term "industrial under
taking" includes all undertakings in 
the following branches of economic 
activity: mining and quarrying; 
111anufacturing; construction; elec
tricity, gas, water and ·anitary serv
ices; and transport, torage and com-
1mmication; 

( d) the term "residence" means 
ordinary residence in the territory of 
the Member, and the term "resident" 
means a person ordinarily resident 
in the territory of the �iember; 

( e) the term "dependent" refers 
to a state of dependency which is 
presumed to exist in prescribed 
cases; 

( f) the term "·wife" means a wife 
,vho is dependent on her husband; 

( g) the term "widow" means a 
-woman who was dependent on her 
husband at the time of his death; 

(h) the term "child" covers-
(i) a child under school-leaving 

:age or under 15 years of age, which
,cver is the higher; and 

(il) a child under a prescribed 
age higher th�tn lhat specified in 
clause (i) of this subparagraph and 
who is an apprentice or student or 
has a cbronic illne s or infinnily 
disabling him for any gainful activ
ily, under presc1ibed conditions: 
Provided that this req1.1irement shall 
be deemed to be met where national 
legislation defines the term so as to 
cover any child under an age appre
ciably higher than that specified in 
clause (i) of this subparagraph; 

(i) the term "qualifying period" 
means a period of contribution, or a 
period of employment, or a period 
of residence, or any combination 
thereof, as may be prescribed; 

(i) the terms "contributory bene
fits" and "non-contributory benefits" 
mean respectively benefits the grant 

c) uttrycket �industriföretag:, om
fatta alla företag inom följande gre
nar av näringslivet: gruvor och sten
brott, tillverkningsindustrier, bygg
nads- och anläggningsverksamhet, 
elektricitets-, gas- och vattenverk 
samt anordningar för sanitära ända
mål ävensom transportverksamhet, 
lagring och kommunikationer; 

d) med uttrycket :,bosättning:, 
förstås stadigvarande bosättning 
inom medlemsstatens territorium och 
med uttrycket »i landet bosatt» en
var, som är stadigvarande bosatt 
inom medlemsstatens territorium; 

e) med uttrycket »beroende» för
stås ett tillstånd av beroende som 
förutsätts föreligga i föreskrivna 
fall; 

f) med uttrycket »hustru» förstås 
hustru som är beroende av sin ma
ke; 

g) med uttrycket »änka» förstås 
kvinna som vid tidpunkten för ma
kens död var beroende av honom; 

h) uttrycket :i>barm omfatta -
i) barn under den ålder då skol

plikten upphör eller barn under 15 
år, varvid den högre av dessa ålders
gränser skall gälla; 

ii) barn under en föreskriven 
högre ålder än den i föregående 
stycke angivna och som är lärling 
eller studerande eller lider av kro
nisk sjukdom eller invaliditet, som 
gör honom oförmögen till förvärvs
arbete, allt under föreskrivna vill
kor, om icke den nationella lagstift
ningen definierar uttrycket såsom 
innefattande varje barn under en ål
der, som är avsevärt högre än den i 
föregående stycke angivna; 

i) med uttrycket :,kvalifikationspe
riod:, förstås en period av fullgjorda 
avgi.ftsbetalningar eller av arbets
anställning eller en bosättningspe� 
riod eller dylika perioder i förening, 
alltefter vad därom må föreskrivas; 

j) med uttrycken »av avgifter be
roende förmånen respektive »av av
gift.er icke beroende förmånen för-

-'I 
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of which depends or does not depend 
on direct financial participation by 
the persons protected - or their em
ployer or on a qualifying period of 
occupational acti:vity. 

Article 2 
1. Each Member for which this 

Convention is in force shall comply 
with-

(a) Part I; 
( b) al least one of Parts II, 111 

and IV; 
( c) the relevant provisions of 

Parts V and VI; and 
( d) -Part VII. 
2. Each Member shall specify in 

its ratification in respect of which 
of Parts Il to IV it accepts the obliga
tions of thc Convention. 

Article 3 
1. Each Member which has rati

fied this Convention may subsequent-
1y notify .the Direc_tor-Ge\fieral . of 
the International Labour Office that 
it accepts the obligations of the Con
vention in rcspect of one or more of 
Parts II to IV not already specified 
in its ratification. · 

2. The undertakings refcrred to in 
paragraph 1 of this Article shall pe 
deemed to be an integral part of the 
ratification and to have the force of 
ratificalion as from the date of noti
fication. 

Article 4 
1. A Member whose econ.omy is 

insufficientJy developed may avail -
itself, by a declaration accompanying 
its ratification, of tllc temporary 
exccptions provided for in the fol10w
ing Articles: Article 9, paragraph 2; 
Article 13, paragraph 2; Article 16, 
paragraph 2; and Article 22, para
graph 2. Any such declaration shall 
�tate the reason for such _exccptions. 

stås förmåner, vilkas utgivande är 
beroende eller icke är beroende av di
rekt ekonomiskt deltagande från de 
skyd_dade personernas eller deras ar
betsgivares sida eller av fullgörandet 
av en ,·iss kvalifikationsperiod i för
värvsarbete. 

Artikel 2 
1. Varje medlem för vilken denna 

kon...-ention är i kraft skall tillämpa: 
a) del I; 
b) minst en av delarna II, III och 

IV; 
c) häremot svarande bestämmel

··ser i delarna V och VI; samt 
d) del VII. 
2. Varje medlem skall i sin rati

fikationshandling ange de av delar
na Il-IV av denna konvention be
träffande vilka medlemmen godta
ger de ur konventionen bärrörande 
förpliktelserna. 

Artikel 3 
1. Varje medlem, som ratificerat 

denna konvention, äger därefter un
derrätta Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör om att medlemmen 
godtager de ur konvcnlioncn hårrö
rande förpliktelserna med avseende 
på en eller flera av delarna Il-IV, 
vilka icke redan angivits i dess ra
tifikationshandling. 

2. I mom. 1 av förevarande artikel 
omnämnda åtagande·n skall anses in
gå i medlemss'tatens ratifikation och 
de skall från och med dagen för 
underrättelsen medföra samma rätts
verkningar . som den ursprungliga 
ratifikationen. 

Artikel 4 
1. Medlem vars ekonomi är otill.: · 

räckligt utvecklad kan genom en vid 
sin ratifikationshandling fogad för-, 
klaring begagna sig av de temporära 
undantag, som finns angivna i föl
jande artiklar, nämligen artikel 9 
mom. 2; artikel 13 mom. 2; artikel 
16 mom. 2 och artikel 22 mom. 2. I 
varje förklaring skall skälen till så
dana undantag anges. 
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2. Each l\fember which has made 
a declaration under paragraph l of 
this Article shall include in ils re
ports upon the application of this 
Convention submitted under article 
:22 of the Constitution of the Inter
national Labour Organisation a state
ment in respect of each exception 
,of which it avails itself-

( a) that ils reason for doing so 
subsists; or 

( b) that it renounces its right to 
.avail itself of the exception in ques
tion as from a stated date. 

3. Each Member wliich has made 
a declaration under paragraph 1 of 
this Article shall increase the num
ber of employees protected as cir
·CUmstances permit. 

Article 5 
\Vhere, for the purpose of compli

.ance with any of the Parts Il to IV 
-of this Convention which are to be 
-covered by its ratification, a Member 
' is required to protect prescribed clas
:ses of persons constituting n.ot less 
ihan a speci fied percentage of em
_ployees or of the whole economica.lly 
active popu lation, the Member sball 
:satisfy itself, before undcrlaking to 
-comply with any such Part, that the 
-:relevant percentage is attained. 

Article 6 
. For the purpose of compliance 

,vi.th Parts II, III or IV of this Con
vention, a Member may take account 
-of protection effected by means · of 
'insurance which, although not madc 
reompulsory by its legislation for the 
persons to be protected--'-

( a) is supervised by the public 
-authorities or administered, in ac-
-cordance with prescribed standards, 
1:Jy joint operation of employers and 
workcrs; 

,(b) covers a substantial part of 
the persons whose earnings do not 
-exceed those of the skilled manual 
male employec ; and 

r( c,) complie.s., in conjunction with 

2. Medlem som avgivit förklaring 
enligt mom. l av denna artikel skall 
i sina rapporter rörande tillämpning
en av denna konvention enligt ar
tikel 22 av Internationella arbetsor
ganisationens stadga beträffande 
varje undantag, varav medlemmen 
begagnar sig, ge till känna : 

a) att skälen härför alltjämt före
ligger; eller 

b) att medlemmen avstår från rät
ten att begagna sig av ifrågavarande 
undantag från och med viss dag. 

3 .  Varje medlem so·m avgivit för
klaring enlig,t mom. 1 av denna ar
tikel skall öka antalet skyddade ar
betstagare allteftersom omständighe
terna medgiver. 

Artikel 5 
När en medlem i och för tillämp

ningen av de av delarna Il-IV av 
förevarande konvention, vilka skall 
omfattas av ratifikationen, har att 
bereda skydd åt föreskrivna katego
rier av personer, utgörande minst en 
viss procent av arbetstagarna eller 
av hela den förvärvsarbetande be
folkningen, skall medlemmen, innan 
den förbinder sig att tillämpa någon 
av dessa delar, förvissa sig om att 
ifrågavarande procenttal är uppnått. 

A rtikel 6 
I och för tillämpningen av delarna 

Il, III eller IV av förevarande kon
vention äger medlemmen medräkna 
sådant skydd som ernås ·genom för
säkring, vilken, ehuru den icke bli
vit genom dess lagstiftning obligåto
riskt föres�ri".en för de personer, som 
skall beredas skydd, 

a) står under tillsyn av offentlig 
myndighet eller i enlighet med före
skrivna normer handhas gemensamt 
av arbetsgivare och arbetstagare; 

b)' omfattar en väsentlig del av de 
personer, vilkas inkomster icke över
stiger en yrkesutbildad manlig 
kroppsarbetares; samt 

c) i förening med övriga eventuellt 

; � 
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other forms of protection, where ap
propriate, with the relevant provi
sions of the Convention. 

Part II. Invalidity Denefit 

A rticle 7 

Each 1\-lember for which this Part 
of this Convention is in force shall 
secure to the persons protected the 
provision of invalidity benefit in 
accordance with the following Ar
ticles of this Part. 

A rticle 8 

The contingency covered shall in
clude incapacity to engåge in any 
gainful activity, to an extent pre
scribed, which incapacity is likely to 
hc permanent or persists afler the 
lermination of a prescribed period 
of temporary or initial incapacity. 

A rticle 9 

1. The persons protected shall 
comprise-

( a) all employees, incl uding ap
prentices; or 

(b) prescribed classes of the eco
nomically active population, consti
tuting not less than 75 per cent. of 
the whole economically active pop
ulation; or 

( c) all residents, or residents 
whose means during the contingency 
do not exceed l imits prescribed in 
such a manner as to comply with 
the requirements of Article 28. 

2. Where a declaration roade in 
virtue of Article 4 is in force, the 
persons protected shall comprise

( a) prescribed classes of employ
ees, constituting not less than 25 
per cent. of all ernployees ; 

(b) prescribed classes of employ
ces in industrial undertakings, con
stituting not less than 50 per cent. of 
all employees in industrial under
takings. 

förekommande former av skydd fyl
ler de krav som uppställts i konven
tionens tillämpliga föreskrifter. 

Del II. Förmåner ,·id invaliditet 

A rtikel 7 
Varje medlem, för vilken denna 

del av konventionen är i kraft, skall 
tillförsäkra av skyddet omfattade 
personer förmåner vid invaliditet i 
enlighet med följande artiklar ay 
denna del. 

A rtikel 8 
Här avsett riskfall skall gälla oför

måga till förvärvsarbete, i föreski::_i
ven utsträckning, när det kan anta
gas, att nämnda oförmåga kommer 
att vara bestående eller när den kvar
står efter utgången av en föreskri
ven period av tillfällig arbetsoför
måga eller av arbetsoförmåga · som 
befinner sig i ett inledande skede. 

Artikel 9 

1 .  Den skyddade personkretsen 
skall omfatta 

a) alla arbetstagare, däri inbegri
pet lärlingar; eller 

b) föreskrivna kategorier av den 
förvärvsarbetande befolkningen, ut
görande minst 75 procent av hela den 
förvärvsarbetande befolkningen; el
ler 

c) alla i landet basat.ta eller såda
na därstädes bosatta, vilkas medel 
under den tid riskfallet omfattar, 
icke överstiger de gränser, som fö
reskrives i enlighet med bestämmel
serna i artikel 28. 

2. När en jämlikt artikel 4 avgiven 
förklaring är i kraft, skall den skyd
dade personkretsen omfatta 

a) föreskrivna kategorier av ar
betstagare, utgörande minst 25 pro
cent av alla arbetstagare ; el ler 

b) föreskrivna kategorier av ar
betstagare inom industriföretag, ut
görande minst 50  procent aY samtli
ga arbetstagare inom industriföretag. 
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A rticle 10 
The invalidity benefit shall be a 

periodical payment calculated as fol
lows : 

( a) where employees or classes of 
the economically active population 
are protected, in such a manner as 
to comply either with the require
ments of Article 26 or with the 
requirements of Article 2 7 ;  

( b )  where all residents o r  all res
idents whose means <luring the con
tingency do not exceed prescribed 
limits are protected, in such a man
ner as to comply with the require
ments of Article 28. 

Article 1 1  
1 .  The benefit specified i n  Article 

10 shall, in a contingency covered, 
be secured at least-

( a) to a person protected who has 
completed, prior to the contingency, 
in accordance with prescribed rules, 
a qualifying period which may be 15 
years of contribution or employment, 
or ten years of residence ; or 

( b) where, in principle, all eco
nomically active persons are pro
tected, to a person protected who has 
completed, prior to the contingency, 
in accordance with prescribed rules, 
a qualifying period of three years 
of contribution and in respect of 
,vhom, while he was of working age, 
the prescribed yearly average num
ber or yearly number of contribu
tions has been paid. 

2. Where the invalidity benefit is 
conditional upon a minimum period 
of contribution, employment or resi
dence, a reduced benefit shall be 
secured at least-

( a) to a person protected who has 
completed, prior to the contingency, 
in accordance with prescribed rules, 
a qualifying period of five years of 
contribution, employment or resi
dence ; or 

( b) where, in principle, all eco-

Artikel 10 

Förmån vid invaliditet skall ut
göras av periodiska utbetalningar be
räknade 

a) i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 26 eller artikel 27, när skyd
det omfattar arbetstagare eller vissa 
kategorier av den förvärvsarbetande 
befolkningen ; 

b )  i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 28, när skyddet omfattar 
alla i landet bosatta eller alla där
städes bosatta, vilkas medel under 
den tid riskfallet omfattar, icke över
stiger föreskrivna gränser. 

Artikel 11  

1 .  I artikel 1 0  angiven förmån skall 
i här avsett riskfall tillförsä,kras 
åtminstone 

a) skyddad person, som före risk
fallet i enlighet med föreskrivna reg
ler fullgjort en kvalifikationsperiod, 
omfattande 15 års avgiftsbetalningar 
eller anställning eller ock tio års bo
sättning; eller 

b) när skyddet i princip omfattar 
alla förvärvsarbetande, skyddad per
son som före riskfallet i enlighet med 
föreskrivna regler fullgjort en kvali
fikationsperiod omfattande tre års 
avgiftsbetalningar och beträffande 
vilken under hans arbetsföra ålder 
erlagts avgifter som uppgår till ett 
föreskrivet årligt genomsnittsantal 
eller ett föreskrivet ·antal per år. 

2. När förmånen vid invaliditet är 
beroende av en minimiperiod av av
giftsbetalningar, anställning eller bo
sättning, skall en reducerad förmån 
tillförsäkras åtminstone 

a) skyddad person, som före risk
fallet i enlighet med föreskrivna reg
ler fullgjort en kvalifikationsperiod 
av fem års avgiftsbetalningar, an
ställning eller bosättning ; eller 

b) när skyddet i princip omfattar 

I l  
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·nomically active ·per-sons are pro
·lected, to a person protected who has 
.completed, prior to the contingency, 
-ln accordance with prescribed rules, 
:a qualifying period of three years 
of contribution and in respect of 
whom, while be v.-as of working age, 
half of the ycarly a\'erage numbcr 
or of thc ycarly number of contri
butions prescribed in accordancc 
with subparagraph (b ) of paragraph 
1 of this Article has been paid. 

3. The requirements of paragraph 
1 of this Article shall be deemed to 
be satisficd where a benefit calcu
lated in conformity with the require
ments of Part V but at a percentage 
.of ten points. lower _than shown in 
.the Schedule appended to that Part 
;for the standard beneficiary con
,ccrned is secured at least to a person 
protected who has completed, in ac
..cordance with prescribed rules, five 
_ycars of contribution, employment or 
residence. 

4. A proportional reduction of the 
percentage indicated in the Schedule 
.appended to Part V may be cffected 
where the qualifying period for the 
benefit corresponding to the reduced 
percentage exceeds five years of 
:Contribution, employment or resi
dence but is less than 15 years of 
eontribution or einployment or ten 
years öf residence ; ·a reduced benefit 
ihall be payable in conformity with 
paragraph 2 of this Article. 

5. The requirements of paragraphs 
1 and 2 of this Article shall be 
.deemed to be satisfied where a bene
fit calculated in conformity with the 
requirements of Part V is secured 
at least to a person protected who 
has completed, in accordance with 
prescribed rules, a qualifying period 
of contribution or employment which 
shall not be more than five years at a 
prescribed minimum age and may 
rise with advancing age to not more 
than a prescribed maximum number 
,>f years. 

alla förvärvsarbetande, skyddad per
son, · som före risk.fallet i enlighet 
med föreskrivna regler fullgjort en 
kvalifikationsperiod av tre års av
giftsbetalningar och beträffande vil
ken under hans arbetsföra ålder er
lagts halva det årliga genomsnitts
antal, eller halva det antal avgifter 
per år, som avses i mom. 1 b) av 
denna artikel. 

3. Bestämmelserna i mom. 1 av 
denna artikel skall anses vara upp
fyllda, när en förmån som beräknats 
i enlighet med del V men efter elt  
procenttal som är t io enhcter' lägre 
än det tal, vilket i den vid nämnda 
del fogade tabellen anges för veder
börande standardförmånstagare, till
försäkras åtminstone varje skyddad 
person, som i enlighet med föreskriv
na regler under fem år fullgjort av
giftsbetalningar, anställning eller bo
sättning. 

4. Det procenttal, som anges i den 
vid del V fogade tabellen, får propor
tionellt nedsättas, när kvalifikations
perioden för den förmån, som mot
svarar det reducerade procenttale1, 
omfattar mer än fem men mindre än 
15 år av aygiftsbctalningar, anställ
ning eller bosättning; en avkortad 
förmån skall utges enligt mom. 2 av 
denna artikel: 

5. Bestämmelserna i mom. 1 och 2 
av denna artikel skall anses vara 
uppfyllda när en förmån, som be
räknats i enlighet med del V, till
försäkras åtminstone varje skyddad 
person som, i enlighet med föreskriv
na regler, fullgjort en kvalifikations
period av avgiftsbetalningar eller an
ställning, som icke får vara mer än 
fem år vid en viss föreskriven mi
nimiålder men som får höjas med 
stigande ålder, dock ej till mer än 
ett föreskrivet högsta antal år. 
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Article 12 
The benefit spccificd in Articles 1 0  

and 1 1  shall be granted throughou t 
the contingency or until an old-age 
benefit becomes payable. 

A rticle 13 
1 .  Each Membcr for which this 

Part of this Convention is in force 
shall, under prescribed conditions-

( a) providc rehabi l italion services 
which arc designed to prepare a 
disabled person where er possible 
for thc res11 111pt ion or bis previous 
acth ity or, if th is  is not possiblc, the 
most suitablc alternative gainful 
activity, lrnving regard to his ap
titudes and capacity ; and 

( b) take measnres to further the 
placement of disablcd persons iu 
suitahle employmenl. 

2. \Vhcre a declaration made in 
virtue of Art icle 4 is in force, thc 
Member may derogatc from lhc 
provisions of paragraph 1 of lhis 
Article. 

Part III. Old-Age Bencfit 

A rticle 14 
Each Member for which this Part 

of this ConYention is in force shall 
secure to the persons protected thc 
provision of old-age benefit in ac
cordance with the following Arlicles 
of this Part. 

Article 15 

A rtikel 12 
Den i artiklarna 10 och 1 1  angivna 

förmånen skall utges under hela den 
tid riskfallet omfattar eller till dess 
rätt till förmåner vid ålderdom in
träder. 

Artikel 13  
1 .  Varje medlem, för vilken denna 

del av konventionen är i kraft skall, 
under föreskrivna villkor, 

a) t illhandahålla rehabiliterings
hjälp som är ägnad att, närhelst så 
är möjligt, sätta en handikappad i 
stånd att återupptaga sin tidigare 
verksamhet eller, om detta icke är 
möjligt, den förvärvsverksamhet som 
är lämpligast med hänsyn till hans 
fallenhet och förmåga; 

b) vidtaga åtgärder för att främj a 
placering av handikappade i lämplig 
anställning. 

2. När en jämlikt artikel 4 avgiven 
förklaring är i kraft, äger medlem
men bortse från bestämmelserna i 
morn. 1 av denna artikel. 

Del III. Åldersförmåner 

A rtikel 14-
Varje medlem, för vilken denna 

del av konventionen är i kraft, kal l  
ti llförsäkra av skyddet omfattade 
personer åldersförmåner i enlighet 
med följande artiklar av denna del . 

A rtikel 15 
1. The contingency covered shall 1. Här avsett riskfall skall gälla 

be survival beyond a prescribed age. överskridandet av en föreskriven ål
dersgräns. 

2. The prescribed age shall be not 2. Den föreskrivna åldersgränsen 
more than G5 years or such higher får ej överstiga 65 år. Högre ålder 
age as may be fixed by the competenl får dock fastställas av vederbörande 
authority with due regard to demo- myndighet med vederbörligt beak
graphic, economtc and social critcria , tande av demografiska, ekonomiska 
which shall be demonstrated stalist i- och sociala förhållanden, som skal l 
cally. statistiskt påvisas. 

3. If the prescribed age is 65 years 3. Om den föreskrivna åldersgrän-
or higher, the age shall be lowered, sen är 65 år eller högre, skall ål-
5 - Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 sam[. Nr 39 
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under p.rcscri bcd condil ions, i ! l rc
spect ef persons who havc becn 
engaged in occupations thal arc 
deemed by national legisfalion, for 
the purpose of old-age benefit, to be 
ardnous or unhealthy. 

Article 16 
1 .  The persons protected shal l  

comprise-
(a) all employees, including ap

prentices ; or 
( b) prescribed classes of thc 

economically active population, con
stituting not less than 75 per cent .  
of the v,:hole economically actiYe 
population; or 

( c) all residcnts or residents 
whose me::rns <luring the contingency 
do not cxceed Iimits prescribed in 
such a manncr as to comply with the 
rcquirements of Articlc 28. 

2. \Vhere a decla:::-ation made in 
virtue of Article 4 is in forcc, thc 
persons protectcd slrnll comprise

( a) prcscribed classes of em
ployecs, constituting not less tlum 
25 per cent. of all employces; or 

(b) prescrihed classcs of em
ployecs in industrial undertakings, 
conslituting not less th:111 50 per cent. 
of all employces in indus,trial undcr
takings. 

Article 1 7  
The old-age benefit shall b e  a 

periodical payment calculated as 
follows : 

( a) where employees or classes of 
the economically active population 
are protected, in such a manner as 
to comply either with the require
ments of Article 26 or with the re
quirements of Article 27; 

( b) where all residents or all res
idents whose means <luring the con
tingency do not exceed prescribed 
Iimits are protected, in snch a man
ner as to comply with the require
ments of Article 28. 

dersgränsen, under föreskrivna vill
kor, sänkas beträffande personer 
Yilka Yarit sysselsatta inom yrken 
som enligt nationell lagstiftning, med 
avseende på åldersförmåner, bedö
mes vara tunga eller ohälsosamma. 

A rtikel 16 
1.  Den skyddade personkretsen 

skall omfatta 
a )  al la  arbetstagare, däri inbcgri

nct lärl in!!"ar ; eller 
· h )  före�krivna kategorier av den 
föryärnarbetande befol lrningen ut
gönmde mi nst 75 procent av heln 
den fön-ärYsarbelancte befolkningen; 
e ! lcr 

c) al la  i landet bosatta el ler sådana 
diirslädes bosatta, vilkas medel un
der den tid risk.fallet består, icke 
överstiger de gränser, som föreskri
vits i enlighet med beshimmelserna 
i artikel 28. 

2. När en j ämlikt artikc>l 4 avgiven 
förklaring är i kraft, skall den skyd
dade personkretsen omfatta 

a) föreskrivna kategorier av ar
betstagare u tgörande minst 2;> pro
cent av alla arbetstagare; eller 

b) föreskrivna lrntcgorier av ar
betstagare inom industriföretag ut
görande minst 50 procent av samt
liga arbetstagare inom industriföre
tag. 

A rtikel 1 7  
Åldersförmåner skall utgöras av 

periodiska utbetalningar beräknade 

a) i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 26 eller artikel 27, när skyd
det omfattar arbetstagare eller vissa 
kategorier :1 ,, den förv5.rvs:irbctandc 
befolkningen; 

b) i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 28, när skyddet omfattar 
all:1 i landet bosatt� eller aila dfa
sUides bosatta, vilkas medel under 
den tid riskfallet omfattar, icke över
stiger föreskrivna gränser. 
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Article 18  · Artikel 18  

1 .  The benefit specified in  Article 
17 shall, in a contingency covered, 
be secured at least--

( a) to a person protected who has 
complcted, prior to the contingency, 
in accordance with prescribed rules, 
a qualifying period which may be 
30 years of contribution or employ
ment, or 20 years of residencc; or 

( b) v,:here, in princip le, all eco
nomically active persons are pro
tected, to a person protected who 
has completed, prior to the con
tingency, a prescribed qualifying 
period of contribution and in re
spect of whom, while he was of 
working age, the prescribed yearly 
average number of contributions has 
been paid. 

2. ,vhere the old-agc benefit is 
conditional upon a minimum period 
of contribution or employment, a 
reduced benefit shall be secured at 
least-

( a) to a person protected who has 
completed, prior to the contingency, 
in accordance with prescribed rules, 
a qualifying period of 15 years of 
contribution or employment ; or 

(b) where, in principle, all eco
nomically active persons are · pro
tected, to a person protected who 
has completed, prior to the contin
gency, a prescribed qualifying pe
riod of contribution and in respect 
of whom, while he was of working 
age, half of the yearly average num
ber of contributions prescribed in 
accordance with subparagraph (b) 
of paragraph 1 öf this Article has 
been paid. 

3. The requirements of paragraph 
1 of this Article shall be deemed to 
be satisfied where a benefit calcu
lated in conformity with the rcquire
ments of Part V but at a percentage 
of ten points lower than shown in 
the Schedule appended to that Part 
for the standard beneficiary con
cerned is secured at least to a person 

1. · I artikel 1 7  aQgiven fö�mån sk-�H_ 
i här avsett risk.fall tillförsäkras åt
minstone 

· · · · '  ·· 

. a) skyddad person, som före risk
fallet i enlighet med föreskrivna reg: 
ler fullgjort en kvalifikationspei·-iod; 
omfattande 30 års avgiftsbetalningar 

eller anställning eller ·ock 20 års 
bosättning; eller 

b )  när skyddet i princip omfattar 
alla förvärvsar!Jetanq�, skyddad p�r� 
son, som före ris.k.f�U�t full. gjort t':n 
fö1·cskrivon k _-å.l i fikationspe1;jo�, . fl� 
avgiftsbetalningar Qch bclra.ffa.nqc 
vilken under hans arbetsföra ålde1; 
erlagts . ett föi;eskrivet årligt ge·�win� 
snittsantal avgifter. · · 

2. När åldersförmån är beroende 
_av en minimiperiod av -avgiftsbetal
ningar eHer anställni;11g, skall· _en i:e.� 
ducerad förmån , tillförsäkras • .åt�, 
minstone 

a) skyddad person som för.e risk
fallet i 'enlighet med föreskrivna reg
ler fullgjort 'en kvalitikationsperiod 
omfattande 15  års avgiftsbetalhirigar 
eller anställning; eller 

'b )  när skyddet i ,  princip omfattai; 
alla förvärvsarbetande, skydda!J. per, 
son som före risk.fallet, fullgjort en 
föreskriven kvalifikationsperiod ; .av 
avgiftsbetalningar och beträffande 
vilken under hans' 'arbetsföra ålder 
erlågts halva det ·årliga ·genomsnit-ts
antal avgifter; som avses i mom. 1 b) 
av denna· artikel. ' · · · 

3. Bestämmelserna i riiom. • 1 av 
denn'a artikel sirnJI'. arises :vara UPP: 
fyllda, när en förmån, soin beräknats 
i enlighet med del V inen· efter ett 
procenttal som •är tio enheter lågre 
än det tal, vilket i den vid "nämnda 
del fogade tabellen anges för veder
börande standardförmånstagare, till
försäkras åtminstone_ varje skyddad 
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protected who has completed, in ac
cordancc with pr�scribed rules, ten 
ycars of contribution or employ
ment, or five years of residence. 

4. A proportional reduction of thc 
percentage indicated in thc Schedule 
appended to Part V may be effected 
where the qualifying period for the 
bcnefit corresponding to the reduced 
percentage excceds ten ycars of con
lribution or cmployment or fivc 
years of residence bu l is less lhan 
30 years of  contr ibution or employ
ment or 20 years of rcsidcnce ; if 
�uch qunlifying period excccds 15 
years of c_ontribution .or cmploy
ment, a rcduced benefit shal l  be 
payable in conformity with para
graph 2 of this Article. 

A rlicle 19 
The ·benefit specified in Articles 

1 7  and 18 shaU be granted through
out  the contingency. 

Part IV. Survh•ors' Dcncfit 

Article 20 
I_<:ach Mcmber for which this Part 

of this Convention is in forcc shall 
secure to the persons protected the 
provision of survivors' benefit in 
accordance with the following Ar
ticles of this Part. 

A rticle 21 
1. The contingency covered shall 

include the loss of support suffered 
by the widow or child as the result 
of the death of the breadwinncr. 

2. In the case of a widow the right 
to a survivors' benefit may be made 
conditional on the attainment of a 
:prescribed age. Such age shall not 
be higher than the agc prescribed 
for old-age benefit. 

3. No requircment as to age may 
be made if the widow-

( a) is invalid, as may be pre
;;cribed; or 

{b) is caring for a dependent child 
of thc deceased. 

person, som i enlighet med föreskriY
na regler fullgjort tio års avgifts
betalningar e l ler anställning eller ock 
fem års bosättning. 

4. Det procenttal , som anges i den 
vid del V fogade tabel len fö.r propor
lioncl It nedsäl las, ni:ir kvalifikations
perioden för den förmån, som mot
svarar det reducerade procenttalet, 
omfattar mer än 1 0  års avgiftsbetal
ningar e l ler :rnsläl l n ing eller fem årn 
bosäl tning men mindre än 30 års av
giflshcla lningar eller anstä l lning e l 
ler 20  års bosättn ing :  ö,·erstigcr k\'.1-
l i fi lrn lion perioden J :3 :\rs avgi ft shc-
talningar e l l er anställning, ska l l  cn 
aYkorlad förmån u tges i enlighet 
med mom. 2 av denna artikel .  

A rtikel 19  
De i artiklarna 17  och 18 angi\·na 

förmånerna skall u tges under hel a  
den tid riskfallet omfattar. 

Del IV. Förmåner till 1irtcrlcvamlc 

A rtikel 20 
Varj e medlem, för vilken denna del 

av konventionen är i kraft, skall till
försäkra av skyddet omfattade per
soner efterlevandeförmåncr i enlig- 1 

het med följande artiklar av denna 
del. 

A rtikel 21  
1 .  Här avsett riskfall skall gälla 

änkas eller barns förlust av försörj
ningen till följd av familjeförsörja
rens frånfälle. 

2. I fråga om änka får rätten til l  
efterlevandeförmån göras beroende 
av att hon uppnått en viss föreskri
ven ålder. Denna åldersgräns får ej 
vara högre än den som föreskrivits 
beträffande förmån vid ålderdom. 

3. Intet ålderskrav får dock upp
ställas om änkan 

a) är invalid enligt vad därom må 
vara föreskrivet ;  eller 

b) i sin vård har barn som var be
roende av den avlidne. 
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4. In order that a widow who is 
without a child may be entitled to a 
survivors' benefit, a minimum dura
tion of rnarriage may be required. 

Article 22 
1. The persons protected shall 

comprise--
( a) the wives, children and, as 

rnay be prescribed, other dependants 
of all breadwinners who were ern
ployees or apprentices; or 

(b) the wives, children and, as 
may be prescribed, other depend:mts 
of breadwinners in prescribed classes 
of the economically active popula
tion, which classes constitute not 
less than 75 per cent. of the whole 
economically active population ; or 

( c) all widows, all children and all 
other prescribed dependants who 
have !ost their breadwinner, who 
are residents and, as appropriate, 
whose means during the contingency 
do not exceed limits prescribed in 
such a manner as to comply with 
the provisions of Article 28. 

2. \Vhere a declaration rnadc in 
virtue of Article 4 is in force, the 
persons protected shall comprise-

( a) the wives, children and, as 
may be prescribed, other dependants 
of breadwinners in prescribed classes 
of employees, which classes consti
tute not less than 25 per cent. of all 
employees; or 

( b) the wives, children and, as 
may be prescribed, other dependants 
of breadwinners in prescribed classes 
of employees in industrial under
takings, which classes constitute not 
less than 50 per cent. of all em
ployees in industrial undertakings. 

A rticle 23 
The survivors' benefit shall be a 

periodical payment calculated as 
follows : 

. . . ,, . .  
4. För att barnlös änka skall äga 

rätt till efterlevandeförmån kan krä
vas att äktenskapet bestått viss mi
nimitid. 

A rtikel 22 
1. Den skyddade personkretsen 

skall omfatta 
a)  hustrur och barn samt, om så är 

föreskrivet, andra beroende personer 
efter alla familjeförsörjare som var 
arbetstagare eller lärlingar; eller 

b) hustrur och barn samt, om så 
är föreskrivet, andra beroende per
soner efter familjeförsörjare inom 
föreskrivna kategorier av den för
värvsarbetande befolkningen, vilka 
kategorier skall utgöra minst 75 pro
cent av hela den förvärvsarbetande 
befolkningen; eller 

c) alla i landet bosatta änkor och 
barn samt alla andra i lagstiftningen 
föreskrivna beroende personer, vilka 
förlorat sin familjeförsörjare och 
vilkas medel i förekommande fall 
under den tid riskfallet avser ej över
stiger de gränser som föreskrivits i 
enlighet med bestämmelserna i arti
kel 28. 

2. När en jämlikt artikel 4 avgi
ven förklaring är i kraft, skall den 
skyddade personkretsen omfatta 

a)  hustrur och barn samt, om så 
är föreskrivet, andra beroende per
soner efter familjeförsörjare inom 
föreskrivna kategorier av, arbetsta
gare, vilka kategorier skall utgöra 
minst 25 procent av samtliga arbets
tagare ;  eller 

b) hustrur och barn samt, om så 
är föreskrivet, andra beroende per
soner efter familjeförsörjare inom 
föreskrivna kategorier av arbetsta
gare i industriföretag, vilka katego
rier skall utgöra minst 50  procent 
av samtliga arbetstagare i sådana 
företag. 

A rtikel 23 
Efterlevandeförmåner skall u tgö

ras av periodiska utbetalningar, be
räknade 

I 
1, 

! I  
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. ( a) where employees or classes of 
the economically active population 
are protected, in such a manner as 
to comply either with the require
ments of Article 26 or with the re
quirements of Article 27; 

(b) where all residents or al l  res
idents whose means during the con
tingency do not exceed prescribed 
limits are protected, in such a 
manner as to comply with the re
quii;-ements of Article 28. 

Article 24 
L The benefit specified in Article 

23 · shall, in a contingency covered, 
he secured . at . least-

. ( a) to a person protected whose 
breadwinner has compleled, in ac
cordance with prcscribed rules, a 
qn;alifying period which may be 15 
years of contribution or employ
ment, or ten years of rcsidence: 
Provided that, for a bcncfil  payablc 
to a widow, the complelion of a 
prescribed qualifying. period of res
idence by such widow may be re
quired instead; or 

. (b) where, in principle, the wivcs 
and children of all economically 
activc persons are protected, to a 
person protected whose breadwinner 
has completed, in accordance with 
prescribed rules, a qualifying period 
of three years of contribution and in 
respect of whose breadwinner while 
he - was of .working age, the pre
scribed yearly average number or 
the yearly numbcr of contributions 
has bcen paid. 
. 2. Where the survi vors' benefit is 
conditional upon a minimum period 
of contributio� or employment, a 
reduced benefit shall be secured at 
least-

(a) to a person protected whosc 
hrcadwinncr has cornpleted, in ac
cordance with prescribcd rules, a 

qual ifying · period of five years of 
cori.tribution or employment; or 

(b) where, in prir1ciple, the wives 
and children of all economical ly 
active persons :irc protccted, to a 

L------��-�------

a) i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 26 eller artikel 27, när skyd
det omfattar arbetstagare eller Yissa 
kategorier av den förvärvsarbetande 
befolkningen ; 

b )  i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 28, när skyddet omfattar 
alla i landet bosatta eller alla sådana 
därstädes bosatta, vilkas tillgångar 
under den tid riskfallet omfattar, 
icke överstiger före.skrivna gränser. 

Artikel 24 
1. I artikel 23 angiven förmån 

skall i här avsell riskfall till fiirsäk
ras åtminstone 

a) skyddad person vars försörja
re i enl ighet med föreskrivna regler 
fullgjort en kvalifikationsperiod, om
fattande 15 års avgiftsbetalningar el
ler anställning eller ock tio års bo
sättning; gäller det efterlevandeför
måner till änka får dock i stäl let 
krävas att hon fullgjort en föreskri
ven .bosättningspcriod ; eller 

h)  när skyddet i princip omfattar 
hustrur och barn till alla förvärvs
arbetande, skyddad person vars för
sörjare i enlighet med föreskriyna 
regler ful lgjort en kvalifikationspe
riod omfattande tre års avgiftsbetal
ningar, under förutsättning att för 
denne försörjares räkning under 
hans arbetsföra ålder erlagts avgifter 
som uppgår til l  ett föreskrivet årligt 
genomsnittsantal eller ett föreskrivet 
antal per år. 

2. När efterlernndeförmånen är 
beroende av en minimiperiod av av
giftsbetalningar eller anstäl lning, 
skall en avkortad förmån tillförsäk
ras åtminstone 

a )  skyddad person vars försörj are 
i enl ighet med föreskriYna regler 
fu l l-gjort en kvalifikationspcriod om
fattande fem års avgiftsbetal ningar 
eller anstäl lning; el ler 

b )  när skyddet i princip omfattar 
hustrur och barn til l  alla förvärvs
arbetande, skyddad person vars för-
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person protected whose breadwinner 
has completed, in accordance with 
prescribed rules, a qualifying period 
of three years of contribution and 
in respect of whose breadwinner, 
while he was of working age, half 
of the yearly average number or of 
the yearly number of contributions 
prescribed in accordance with sub
paragraph (b) of paragraph 1 of this 
Article has been paid. 

3. The requirements of paragraph 
1 of this Article shall be deemed to 
be satisfied where a benefit calcu
lated in conformity with the require
ments of Part V hut at a percentage 
of ten points lower than shown in 
the Schedule appended to that Part 
for the standard beneficiary con
cerned is secured at least to a person 
protected whose breadwinner has 
completed, in accordance with pre
scribed rules, five years of contri
bution, employment or residence. 

4. A proportional reduction of the 
percentage indicated in the Schedule 
appended to Part V may be effected 
where the qualifying period for the 
benefit corresponding to the reduced 
percentage exceeds five years of con
tribution, employment or residence 
hut is less than 15 years of contri
bution or employment or ten years 
of residence; if such qualifying pe
riod is one of contribution or em
ployment, a reduced benefit shall be 
payable in conformity with para
graph 2 of this Article. 

5. The requirements of paragraphs 
1 and 2 of this Article shall be 
deemed to be satisfied where a 
benefit calculated in conformity 
with the requirements of Part V is 
secured at least to a person protected 
whose breadwinner has c9mpleted, 
i n  accordance with prescribed rules, 
a qualifying period of contribution 
or employment which shall not be 
more than five years at a prescribed 
minimum age and may rise with 
advancing age to not more than a 
prescribed maximum number of 
years. 

sörj are i enlighet med föreskrivna 
regler fullgjort en kvalifikations pe
riod omfattande tre års avgiftsbe
talningar, under förutsättning att för 
denne försörjares räkning under 
hans arbetsföra ålder erlagts avgifter 
som uppgår till halva det årliga ge
nomsnittsantal eller halva det antal 
per år, som avses i mom. 1 b) av den
na artikel. 

3. Bestämmelserna i mom. 1 aY 
denna artikel skall anses vara upp
fyllda, när en förmån, som beräk
nats i enlighet med del V men efter 
ett procenttal som är tio enheter 
lägre än det tal, vilket i den ,id 
nämnda del fogade tabellen anges 
för vederbörande standardförmåns
tagare, tillförsäkras åtminstone var
je skyddad person, vars försörjare 
i enlighet med föreskrivna regler 
fullgjort fem års avgiftsbetalningar, 
anställning eller bosättning. 

4. Det procenttal, som anges i den 
till del V fogade tabellen, får pro
portionellt nedsättas, när kvalifika
tionsperioden för den förmån som 
motsvarar det sänkta procenttalet 
omfattar mer än fem års avgiftsbe
talningar, anställning eller bosätt
ning men mindre än 15 års avgiftsbe
talningar eller anställning eller tio 
års bosättning; en avkortad förmån 
skall utgå enligt mom. 2 av denna 
artik�l, . .  om kvalifikationsperioden 
ävs·er· avgiftsbetalningar eller anställ
ning. 

5. Bestämmelserna i mom. 1 och 2 
av denna artikel skall anses vara 
uppfyllda, när en förmån, som beräk
nats i enlighet med del V, tillförsäk
ras åtminstone varje skyddad per
son vars försörj arc i enlighet med 
föreskr_ivna . regler fullgjort en kva
lifikatiönsperiod av avgiftsbetalning
ar eller anställning, som icke får 
vara mer än fem år vid en viss fö
reskriven minimiålder men som får 
höjas med stigande ålder, dock ej 
till mer än ett föreskrivet högsta an
tal år. 
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Article 25 
The benefit specified in Articles 

23 and 24 shall be granted througb
out the contingency. 

Part V. Standards to Be Complied with 

by Periodieal Payments 

Article 26 
1 .  In the case of a periodical pay

ment to which this Article applies, 
the rale of the benefit, increased by 
the amount of any family allowances 
payable during the contingency, 
shall  be such as to attain, in respect 
of the contingency in question, for 
the standard beneficiary indicated 
in the Schedule appended to this 
Part, at least the percentage in
dicated therein of the total of the 
previous earnings of the beneficiary 
or his breadwinner and of the 
amount of any family allowances 
payable to a person protected with 
the same family responsibilities as 
the standard beneficiary. 

2. The previous earnings of the 
beneficiary or his bread,vinner shall 
be calculated according to prescribed 
rules, and, where the persons pro
tected or their breadwinners are 
arranged in classes according to 
their earnings, their previous earn
ings m ay be calculated from the 
basic earnings of the classes to 
which they belonged. 

3. A maximum limit may be pre
scribed for the rate of the benefit or 
for the earnings taken into account 
for the calculation of the benefit, 
provided that the maximum limit is 
fixed in such a way that the provi
sions of paragraph 1 of this Article 
are complied with where the previous 
earnings of the beneficiary or his 
breadwinner are equal to or Iower 
than the wage of a skilled manual 
male employee. 

4. The previous earnings of the 
beneficiary or his breadwinner, the 
wage of the skilled manual male em
ployee, the benefit and any family 

Artikel 25 
De i artiklarna 23 och 24 angivna 

förmånerna skall utges under hela 
den tid riskfallet omfattar. 

Del V. Normer för beräkning :w 11eriodi

ska utbetalningar 

Artikel 26 
1 . Vid periodisk utbetalning, \"arå 

denna artikel äger ti llämpning, skall 
förmånens belopp ökat med beloppet 
av familjebidrag som kan utgå under 
den tid riskfallet omfattar vara så
dant, att det för i bi fogade tabel l an
given standardförmånstagare vid 
riskfallet i fråga utgör minst i tabel
len angiven procent av summan av 
förmånstagarens eller hans familje
försörj ares tidigare förvän·sinkoms
ter och familj ebidragen till en skyd
dad person med samma försörj 
ningsplikt som standardförmånsta
garen . .  

2. Förmånstagarens eller hans för
sörjares tidigare förvärvsinkomster 
skall beräknas enligt föreskrivna reg
ler ; när de skyddade personerna eller 
deras försörjare är uppdelade i in
komstklasser, får deras tidigare in
komster beräknas efter grundlöner
na inom de inkomstklasser, vilka de 
tillhörde. 

3. För förmånsbcloppet liksom för 
de förvärvsinkomster, Yilka ligger 
till grund för beräkningen av för
månen, får fastställas ett högsta be
lopp under förutsättning att detta 
bestämmes på sådant sätt, att före
skrifterna i mom. 1 av denna artikel 
uppfylles, när förmånstagarens eller 
hans försörjares tidigare förvärvs
inkomster icke överstiger en yrkesut
bildad manlig kroppsarbetares lön. 

4. Förmånstagarens eller hans för
sörj ares tidigare förvärvsinkomster, 
en yrkesutbildad manlig kroppsar
betares lön, förmånen och familje-
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allowances shall be calculated on the 
same time basis. 

5. For the other beneficiaries the 
benefit shall bear a reasonable rela
tion to the benefit for the standard 
beneficiary. 

6. For the purpose of this Article, 
a skilled manual male employee 
shall be-

( a) a filter or turner in the manu
facture of machinery other than e!ec
trical machinery ; or 

( b) a person deemed typical of 
skilled labour selected in accordance 
with the provisions of the following 
paragraph; or 

( c) a person whose earnings are 
such as to be equal to or greater than 
the earnings of 75 per cent. of all 
the persons protected, such earnings 
to be determined on the basis of 
annual or shorter periods as may be 
prescribed; or 

( d) a person whose earnings are 
equal to 125 per cent. of the average 
earnings of all the persons protected. 

7. The person deemed typical of 
skilled labour for the purposes of 
subparagraph (b) of the preceding 
paragraph shall be a person employ
ed in the major group of economic 
activities with the largest number of 
economically active male persons pro
tected in the contingency in question, 
or of the breadwinners of the persons 
protected, as the case may be, in  
the division comprising the largest 
number of such persons or bread
winners; for this purpose, the inter
national standard industrial classifi
cation of all economic activities, 
adopted by the Economic and Social 
Council of the United Nations at its 
Seventh Session on 27 August 1948, 
as amended up to 1 958 and repro
duced in the Annex to this Con
vention, or such classification as at 
any time further amended, shall be 
used. 

·-·----- ----------

bidragen skall samtliga beräknas i 
förhållande till samma tidsenhet. 

5 .  Vad beträffar övriga förmåns
tagare skall förmånen stå i skäligt 
förhållande till standardförmånsta
garens förmån. 

6. I denna artikel avses med yrkes� 
utbildad manlig kroppsarbetare 

a) hopsättare eller svarvare inom 
industri för tillverkning av andra 
maskiner än elektriska sådana; el-· 
ler 

b) person som kan anses såsom ty
pisk för yrkesutbildad arbetskraft 
utvald i enlighet med föreskrifterna 
i mom. 7 ;  eller 

c) person vars förvärvsinkomster· 
är lika med eller överstiger de in
komster som uppnås av 75 procent 
av alla skyddade personer, därvid 
inkomsterna skall beräknas för ett 
:'ir eller kortare tid, i enlighet med 
vad därom må föreskrivas; eller ock 

d) person vars förvärvsinkomster· 
är lika med 125 procent av genom-· 
snittsinkomsterna för samtliga skyd-· 
dade. 

7. Såsom typisk för yrk.esutbil-· 
dad arbetskraft enligt mom. 6 b) 
skall anses person som tillhör den· 
undergrupp vilken med hänsyn till'. 
antalet av ifrågavarande riskskydd 
omfattade manliga förvärvsarbetan
de eller med hänsyn till antalet för
sörjare för skyddade personer, utgör 
den största gruppen inom den hu
vudgrupp som i sig innesluter det 
största antalet dylika förvärvsarbe
tande eller försörjare; vid bedöman
det härav skall begagnas den av 
Förenta Nationernas ekonomiska och 
sociala råd vid dess sjunde samman
träde den 27 augusti 1948 antagna, 
såsom bilaga till denna konvention 
fogade internationella standardin
delningen av all ekonomisk verksam
het efter verksamhetens art med däri 
intill år 1958 vidtagna: ändringar 
samt med de ytterligare ändringar, 
som senare kan komma att vidtagas 
i nämnda indelning. 

7 
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8. Where the rate of benefit varies 
by region, the skilled manual male 
employee may be determined for each 
region in accordance with paragraphs 
6 and 7 of this Article. 

9. The wage of the skilled manual 
male employee shall be determined 
on the basis of the rates of wagcs for 
normal honrs of work fixed by col
lective agreements, byor in pursuancc 
of  national Iegislalion, where ap
pl icable, or by custom, including 
cost-of-living allowances if any; 
where such rales differ by reg'ion but 
1>aragraph 8 of this Article is not 
:applied, the median ratc shall be 
taken. 

Article 27 
1 .  In thc case of a periodical pay

ment to which this Article applies, 
the rate of the benefit, increased by 
the amount of any family allowances 
payable du ring the contingency, shall 
be such as lo attain, in respcct of 
the contingency in question, for the 
standard beneficiary indicated in 
thc Schedule appended to this Part, 
at least the percentage indicatcd 
therein of lhe total of the wage of an 
ordinary adult male labourer and 
·<>f the amount of any family allow
ances payable to a person protected 
with the same family responsibilitics 
as the standard beneficiary. 

2. The wage of the ordinary adult 
male labourer, the benefit and any 
family aJlowances shaJl be calculated 
on the same time basis. 

3. For the other beneficiaries, the 
henefit shall bear a reasonable rela
tion to the benefit for the standard 
bencficiary. 

4. For the purpose of this Article, 
the ordinary adult male labourer 
shall be-

( a) a person deemed typical of 
unskiHed labour in the manufacture 
of machinery other than electrical 
machinery; or 

(b) a person deemed typical of 

8. Om förmånens storlek växlar 
inom olika områden, får den yrke ut
bildade manliga kroppsarbetaren för 
varje område utväljas i enligh t med 
mom. 6 och 7 av denna artikel. 

9. Yrkesutbildad manlig kropps
arbetares lön skall bestämmas p:l 
grundval a,· den för normal arbets
tid gällande lönen, såsom denna fast
stä-11ls genom kollektivavtal el l er, i 
förekommande fall, genom e ller i 
kraft av nationell lagsti ftn ing eller 
genom sedvana, inklusive dyrtidstill
lägg, om sådana utgår ; i de fal l  då 
den sålunda bestämda l önen \'aricrar 
mellan olika områden, men mom. 8 
av denna artikel icke tillämpas, skall 
medianlönen användas. 

Artikel 27 
1 .  Vid periodisk utbetalning ,•ur:\ 

denna artikel äger tillämpning skall 
förm:\11cns belopp ökat med belop
pet av fami l jebidrag snm kan ulg:i 
under den lid riskfallct omfattar 
vara sådant, att det för i bifogade ta
bell angiven standardförmånstagare 
vid riskfallct i fråga utgör minst i ta
bellen angiven procent av summan 
av en vanlig vuxen manlig arbetares 
lön och familj ebidragen t i ll en skyd
dad person med samma försörjnings
plikt som standardförmånstagaren. 

2. En vanlig Yuxen manlig arbeta
res lön, förmånen och familjebidra
gen skall samtliga beräknas i förhål
lande till samma tidsenhet. 

3. Vad beträffar Ö\Tiga förmånsta
gare skall förmånen stå i skäligt för
hållande till standardförmånstaga
rens förmån. 

4. I denna artikel avses m ed van
lig vuxen manlig arbetare 

a) person som kan anses såsom ty
pisk för icke yrkesutbildad arbets
kraft inom industri för tillverkning 
av andra maskiner än elektriska så
dana; eller 

b) person som kan anses såsom ty-
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unskilled labour selected in  accor
dance wi.th the pro,•isions of the 
foJ Jowing paragraph. 

5. The person deemed typical of 
unskilled Iabour for the purpose of 
subparagraph (b) of the preceding 
paragraph shall be a person employed 
in tbe major group of economic ac
tivities wilh the largest number of 
economically activc male persons 
protcctcd in the contingcncy in qucs
tion, or of thc breadwinners of the 
persons protected, as thc case may be, 
in the division comprising the largest 
number of such persons or brcad
winners; for this purpose the inter
national standard industrial cla sifi
eation of all economic activities, 
adopted by the Economic and Social 
Council of the United Nations at its 
Seventh Session on 27 August 1948, 
as amended up to 1958 and repro
duced in the Annex to this Conven
tion, or such classification as at any 
time further amended, shall be used. 

6. Where the rate of benefit varies 
by region, the ordinary adult male 
labourer may be deterrnined for each 
region in accordance with paragraphs 
4 and 5 of this Article. 

7. The wage of the ordinary adult 
male labourer shall be determined 
on the basis of the rates of wages for 
normal hours of work iixed by 
,collective agreenients, by or in pursu
ance of national leb1i.slation, where 
applicable, or by custom, including 
cost-of-living allowances if any;  
where such rates differ by  region hut 
pnragraph O of this Article is not 
applied, the median rate shall be 
taken. 

.4 rticle 28 
In the case of a periodical payment 

to which this Article applies-
( a) the rate of the benefit shall be 

determined according to a prescribed 
scale or a scale fixed by the compe-

pisk för icke yrkesutbildad arbets
kraft, utvald i enlighet med före
skrifterna i mom. 5. 

5. Såsom typisk för icke yrkesut
bildad arbetskraft enligt mom. 4 b )  
skall anses person som tillhör den 
undergrupp vilken med hänsyn till 
antalet av ifrågaYarande riskskydd 
omfattade manliga förvärvsarbetan
de eller med hänsyn till antalet för
sörjare för skyddade personer, ut
gör den största gruppen inom den 
hun1dg.rupp som i sig innesluter 
det största antalet dylika förvärvs
arbetande eller försörjare ; vid be
dömandet härav skall begagnas den 
av Förenta Nationernas ekonomiska 
och sociala råd vid dess sjunde sam
manträde den 27 augusti 1948 antag
na, såsom bilaga till denna konven
t ion fogade internationella standard
indelningen av all ekonomisk verk
samhet efter verksamhetens art med 
däri intill år 1958 vidtagna ändringar 
saml med de ytterligare ändringar, 
som senare I· an komma att vidtagas 
i nämnda indelning. 

G. Om förmånens storlek växlar 
inom olika områden, får den vanliga 
vuxnn manliga arbetaren för varje 
mnr.lde i1tväljas i enlighet med mom. 
4 och 5 av denna artikel. 

7. Den vanliga vuxna manliga ar
betarens lön skall bestämmas på 
grundval av den för normal arbets
tid gällande lönen, såsom denna fast
ställts genom kollektivavtal eller, i 
förekommande fall, genom eller i 
kraft av nationell lagstiftning eller 
genom sedvana, inldusive dyrtidstill
lägg, om sådana utgår ; i de fall då 
den sålunda bestämda lönen varierar 
mellan olika områden, men mom. 6 
av denna artikel icke tillämpas, skall 
medianlönen användas. 

Artikel 28 
Vid periodisk utbetalning, varå 

denna artikel äger tillämpning, 
a )  skall förmånens belopp bestäm

mas efter en föreskriven skala eller 
en  av vederbörande offentliga myn-
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tent public authority in conformity 
with prescribed rules; 

(b) such rate may be reduced only 
to the extent by which the other 
means of the family of the bene
ficiary exceed prescribed substantial 
amounts or substantial amounts fixed 
by the competent public authority in 
conformity with prescribed rules; 

( c) the total of the benefit and any 
other means, after deduction of the 
substantial amounts referred to in 
subparagraph ( b) , shall be sufficient 
to maintain the family of the bene
ficiary in health and decency, and 
shall be not less lhan the corre
sponding benefit calculated in ac
cordance with the requirements of 
Article 27; 

( d) the provisions of subpara
graph ( c) shall be deemed to be 
satisfied if the total amou nt of bene
fits paid under the Part concerned 
exceeds by at least 30 per cent. the 
total amounts of benefits which 
would be obtained by applying the 
provisions of Article 27 and the pro
visions of-

(i) Article 9, paragraph 1, sub
paragraph (b) for Part II;  

(ii) Article 16,  paragraph 1,  suh
paragraph (b) for Part 111; 

( iii) Article 22, paragraph 1, 
subparagraph (b) for Part IV. 

Article 2.9 
1 .  The rates of cash benefits cur

rently payable pursuant to Article 10, 
Article 17 and Article 23 shall be re
viewed following substantial changes 
in the general leve! of earnings or 
substantial changes in the cost of 
Iiving. 

2. Each Mcmber slrall include the 
findings of such revicws in its reports 
upon the application of this Conven
tion submitted under article 22 of 
the Constitution of the Internalional 
Labour Organisation, and shall 
specify any action taken. 

dighet i enlighet med föreskrivna 
regler fastställd skala; 

b) får sådant belopp nedsättas en
dast i den mån förmånstagarens fa
miljs övriga medel överstiger före
skrivna väsentliga belopp eller av 
Yederbörande offentliga myndighet 
i enlighet med föreskrivna regler 
fastställda väsentliga belopp;  

c)  sl< all det sammanlagda bel op
pet av förmåner och samtliga övriga 
medel - efter avdrag av under b} 
nämnda väsentliga belopp - vara 
tillräckligt för at t tillförsäkra för-, 
månstagarens familj sunrla och driig
liga Ie,·1rndsförhållanden och rnr icke, 
understiga de motsvarande fiirmuns
belopp, som beräknats i enlighet med 
artikel 27 ; 

d) skall bestämmelserna i punkt 
c )  anses Yara uppfyllda, om det s:im
manlagda beloppet av enligt veder
börande del av denna ko11Yenlion ut
giYna förmåner med minst ao pro
cent överstiger det sammanlagda för
mtmshclopp, som skulle ernås ge
nom tillämpning av bestämmelserna 
i artikel 2 7  samt bestämmelserna i 

i) artikel 9, mom. 1 b) i fråga 
om del I I, 

ii) artikel 16, mom. 1 b) i fråga 
om del III, 

iii) artikel 22, mom. 1 b) i fråga 
om del IV. 

Artikel 29 
1. De belopp aY liipandc kontant

förmåner som aYses i artikel 10, ar
tikel 17 samt artikel 28 skall göras 
till föremål för översyn i anslutning 
till -...äsentliga ändringar i den all
männa lönenivån eller väsentliga 
ändringar i levnadskostnaderna. 

2. Varje medlem skall i sina rap
porter rörande tillämpningen av den
na konvention enligt artikel 22 av 
Internationella arbetsorgan isatio
nens stadga lämna upplysning om 
resultatet av en sådan översyn samt 
tillika ange de åtgärder denna föran
lett. 



Schedule to part V: Periodical payments 
to standard beneficiaries 

Part 
I 

II  
I 
I 

III 

IV 

Contingency I Standard I Percen-
beneficiary tage 

Invalidity . . .  

Old age . . . . .  

Death of 
bread-
winner . .  . 

Man with wifc 
and two 
childrcn . . .  

!\fan with 
wife of pen-
sionahle 
age . . . . . .  

Widow with 
two child-
ren . . . . . . .  

Part VI. Common Provisions 

Article 30 

50 

45 

45 

National legislation shall provide 
for the maintenance of rights in 
-course of acquisition in respect of 
,contributory invalidity, old-age and 
:survivors' benefits under prescribed 
-conditions. 

Article 31 
1 .  The payment of invalidity, old

:.age or survivors' benefit may be 
·suspended, under prescribed condi
· tions, where the beneficiary is en
,,gaged in gainful activity. 

2. A contributory invalidity, old
:.age or survivors' benefit may be 
·reduced where the earnings of the 
beneficiary exceed a prescribed 
�amount ; the reduction in benefit 
:shall not excced the earnings. 

3. A non-contributory invalidity, 
·old-age or survivors' benefit may be 
il"educed where the earnings of the 
ibeneficiary or his other means or 
the two taken together exceed a pre
:scribed amount. 

Article 32 

1. A 'benefit to which a person pro
'.tected would otherwise be entitled 
:in compliancc with any of Parts II 
fo JV of .this Convention may be 

77  

Tabell till del V. Periodiska utbetalningar 
till standardförmdnslagare 

Del I Riskfall 

II Invaliditet . .  

III Ålderdom . . .  

IV Familjeför-.. . sorJarens 
död - . . . . .  

Standardför- 1 Procent-
månstagare sats 

Man med 
hustru och 
två barn 50 

Man med 
hustru i 
pensions-
åldern . . . .  45 

Änka med 
två barn . .  45 

Del VI. Gemensamma bestämmelser 

A rtikel 30 
Den nationella lagstiftningen skall 

innehålla föreskrifter om bibehål
lande, under föreskrivna vil lkor, av 
delvis intjänade rättigheter i fråga 
om invaliditets-, ålders- och efter
levandeförmåner som är beroende 
aY avgifter. 

Artikel 31 
1 .  Betalning av invaliditets-, ål

ders- eller efterlevandeförmån kan 
innehållas, under föreskrivna villkor, 
om förmånstagaren är sysselsatt i 
förvärvsarbete. 

2. Av avgifter beroende invalidi
tets-, ålders- eller efterlevandeför
mån kan nedsättas, om förmåns
tagarens förvärvsinkomster översti
ger ett föreskrivet belopp ; nedsätt
ningen av förmånen får icke översti
ga inkomsterna. 

3. Av avgifter icke beroende invali
ditets-, ålders- eller efterlevandeför
mån kan nedsättas, om förmåns
tagarens förvärvsinkomster eller öv
riga tillgångar eller dessa tillsam
mans överstiger ett föreskrivet be
lopp. 

Artikel 32 
1 .  Förmån, vartill skyddad per

son eljest skulle vara berättigad i 
enlighet �ed någon av delarna Il
IV av denna konvention, kan inne-
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suspended to such extent as rnay be 
prescribed-

( a) as long as the person con
cerned is absent from the territory 
of the l\Iernber, except, under pre
scribed conditions, in the case of a 
contributory benefit ; 

( b) as long as the person con
ccrned is maintained at public ex
pense or at the expense of a social 
security institution or service ; 

( c) where the person concerned 
has made a fraudulent claim; 

( d) ,vhcre the contingency has 
been caused by a criminal offence 
committed by the person concerned; 

( e) whcre the contingency has 
been wilfully caused by the serious 
misconduct of the person concerned; 

( f) in appropriate cases, where the 
person concerned, without good 
reason, neglects to make use of the 
medical or rehabilitation services 
placed at his disposal or fails to 
comply rules prescribed for verifying 
the occurrence or conlinu:mce of the 
contingency for the conduct of bene
ficarics; and 

( g) in the case of survivors' bene
fit for a widow, as long as she is 
living with a man as his wife. 

2. In the cases and within the 
limits prescribed, part of the benefit 
otherwise due shall be paid to the 
dependants of the person concerned. 

A rticle 33 

I. If a person protected is or would 
otherwise be eligible siniultaneously 
for more than one of the benefits 
provided for in this Convention, these 
benefits may be reduced under pre
scribed conditions and within pre
scribed limits; the person protected 
shall receive in total at least the 
amount of the most favourable bene
fit. 

2. If a person protected is or would 
otherwise be eligible for a benefit 

hållas i den utsträckning som må 
vara föreskriven, 

a )  så länge vederbörande icke be
finner sig inom mcdlcmsstatens ter
ritorium utom, under föreskrivna 
Yillkor, såYitt aYser aY avgifter be
roende förmåner; 

h )  så länge wdcrbörande försörjes 
aY allmänna medel eller p:.'i social 
trygg!1els i nstit 11tions bekostnad; 

c) då wdcrhörandc sökt utfå för
mån under falska [öru tsältningar; 

d) då riskfallet orsakats av ett av 
Yederbörande begånget brott; 

e) då riskfallet avsiktligt orsakats 
av en aY Yederbörande begången all
Yarlig förseelse; 

f) när så kan anses skäligt, i fall 
då vederbörande utan gilligt skäl 
underlåter att utnyttja till hans för
fogande ställda hälso- och sjuk
vårds- eller rchabilitcrings:.mnrdning
ar eller icke iakttager för styrk.ande av 
riskfallets inträffande eller fortvaro 
eller för förmånstagarens uppföran
de föreskrinia regler; 

g) i fråga om efterlevandeförm:in 
till änka, så länge hon sammanbor 
med en man under äktenskapslik
nande förhållanden. 

2. Del av förmån som eljest skulle 
ha utgått, skall i föreskrivna fall 
och inom föreskriYna gränser utbe
talas till personer som är beroende 
av vederbörande. 

.4 rtikel 33 

1 .  Om en skyddad person är eller 
eljest skulle ha varit berättigad sam
tidigt till mer än en av de förmåner 
som utgår enligt denna konvention, 
kan dessa förmåner reduceras under 
föreskriYna Yillkor och inom före
skrivna gränser; den skyddade per
sonen skall sammanlagt erhålla 
minst det belopp som motsvarar d-::n 
gynnsammaste förmånen. 

2. Om en skyddad person är eller 
. clj est skuile ha varit berättigad till 
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provided for in this Convention and 
is in receipt of another social security 
cash benefit for the same contingency, 
other than a family benefit, the bcne
fit under this Convention may be 
rcduced or suspended under pre
scribed cond i tions and within pre
scribed J im i ts, subjcct to the part of 
the benefit which is reduced or 
suspended not exceeding the other 
benefit. 

Article 34 
1. Every clairnant shall have a 

right of appeal in the case of refusal 
of benefit or complaint as to its 
qualily or quantity. 

2. Procedures shall be prescribed 
which permit the claimant to be re
prescnted or assisted, where appro
priate, by a qualified person of his 
choice or by a delegate of an organi
sation representalive of persons pro
tected. 

Article 35 
1 .  Each Membcr shall accept gen

eral responsibility for the due pro
vision of the bcnefits provided in 
compliance with this Convention and 
shall take all measures required for 
this purpose. 

2. Each Member shall accept gen
eral responsibility for the proper 
administration of the institutions and 
services concerned in the application 
of this Convention. 

Article 36 
Where the administration is not 

entrusted to an institution regulated 
by the public authorities or to a 
governmcnt department responsible 
to a Jegislaturc, rcprcscntatives of 
the persons protected shaJI partici
pale in lhe management under pre
scribed conditions; national legisla
tion may likewise decide as to the 

förmån som utgår enligt denna kon
vention och för samma riskfall er
håller annan kontant socialförsäk
ringsförmån än familjebidrag, kan 
förmån som utgår enligt denna kon
Yention, under föreskriYna Yillkor 
och med föreskrivna begränsningar, 
reduceras eller innehållas, förutsatt 
att den del av förmånen som reduce
ras eller innehålles icke ÖYerstiger 
den andra förmånen. 

A rtikel 34 
1 .  Envar som gör anspråk på för

mån skall äga anföra besvär över av
slag på framställning därom eller 
klagan rörande förmånens beskaf
fenhet eller storlek. 

2. Det skall finnas bestämmelser 
om procedurregler som tillåter den 
som gör anspråk på förmån att i fö
rekommande fall representeras eller 
biträdas av en kvalificerad, av ho
nom utsedd person eller av ett om
bud för en organisation som är re
presentativ för de skyddade perso
nerna. 

Artikel 35 
1 .  Varje medlem skall ikläda sig 

det allmänn a  ansvaret för vederbör
ligt tillhandahållande av de förmå
ner som skall utgå enligt denna kon
vention och vidtaga alla nödiga åt
gärder i sådant syfte. 

2. Varje medlem skall ikläda sig 
det allmänna ansvaret för behörig 
administration av de institutioner 
och inrättningar, som handhar .till
lämpningen av denna konvention. 

Artikel 36 
Då administrationen icke handhas 

av en institution under kontroll av 
offentlig myndighet eller av ett inför 
den lagst i ftande församlingen ansva
rigt regeringsorgan, s]<all represen
tanter för de skyddade personerna 
med, erka vid administrationen un
der föreskrivna villkor ; den natio
nella lagstiftningen kan även inne-



I 
I 

11 

:80 

participation of representatives of 
employers and of the public authori
Jies. 

. Part VII. l\Iiscellaneous Pro,·isions 

Article 37 
Any Member whose legislation pro

-1ects employees may, as necessary, 
.excludc from the application of this 
·.Convention-

( a) persons whose employment is 
,of a casual nature; 

(b) members of the employer's 
family Iiving in his house, in respect 
c,f their work for him; 

( c) other categories of ernployees, 
which shall not exceed in numbcr 
1 0  per cent. of all employees other 
than those excluded under subpara
_graphs (a) and (b) of this Article. 

Article 38 
1 .  Any Member whose legislation 

protects employees may, by a dec
laration accompanying its ratifica
.lion, temporarily exclude from the 
:application of this Convention the 
.employees in the sector comprising 
agricultural occupations who are not 
yet protccted by its legislation at the 
time of the ratification. 

2. Each Member which has made 
.a declaration under paragraph 1 of 
this Article shall indicate i n  its re
ports upon the application of this 
.Convention submitted under article 
·22 of the Constitution of the Inter

�national Labour Organisation to what 
extent effect is given and what effect 
is proposed to be given to the pro
. visions of the Convention in respect 
of the employees in the sector co1n
prising agricultural occupations and 
-�ny progress which may have been 
made with a view to the application 
of the Convention to such employees 

. or, where there is no change to re
·-porl, furnish all the appropriate ex
�planat�ons. 

hålla bestämmelser om representa
tion för arbetsgivare och för offent
liga myndigheter . 

Del VII. Diverse bestämmelser 

Artikel 37 
Varje medlem \'ars lagstiftning 

skyddar arbetstagare kan i mån a\' 
beho\' från kon\'entionens tillämp
ning undantaga 

a) personer vars anställning är a,· 
tillfäl l ig natur ; 

b) medlemmar av arbetsgiyarens 
familj , Yi!ka bor tillsammans med 
honom, i den mån de arbetar för 
hans räkning; 

c) andra grupper av anställda vil
kas antal icke får överstiga tio pro
cent av alla andra arbetstagare än de 
som uteslutits enligt punkterna a)  
och b)  ovan. 

Artikel 38 
1 .  Yarje medlem vars lagstiftning 

skyddar arbetstagare kan genom en 
vid sin ratifikationshandling fogad 
förkbring från tillämpningen av 
denna konvention temporärt undan
taga sådana arhetslagare inom jor<l
bruksnäringen, vilka ännu "id tid
punkten för ratifikationen icke 
skyddas genom dess lagstiftning. 

2. Varje medlem som avgivit för
klaring enl igt mom. 1 av denna ar
tikel skall i sina rapporter rörande 
tillämpningen av denna konven tion 
enligt artikel 22 a,· Intern.al ionella 
arbetsorganisationens sl,1dga ge till 
känna i vilken omfattning konYen
tionens bestämmelser genomförts 
eller U\'ses att genomföras med a,·
seende på arbetstagare inom jord
bruksn�iringen samt  eventuella fram
steg med avseende på tillämpn ingen 
av konventionen i fråga om sådan· l  
arbetstagare, eller, i fall då in gen 
ändring finns att rapportera, avge 
vederbörlig förklaring därtill. 
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3. Each Member which has made a 
declaration under paragraph 1 of 
this Article shall increase the number 
of employees protected in the agri
cultural sector to the extent and with 
the speed that the circumstances 
permit. 

Article 39 
1. Any Member which ratifies this 

Convention may, by a declaration 
accompanying its ratification, ex
clude from the application of the 
Convention-

( a) seafarers, incl uding sea fisher-
1nen, 

(b) public servants, 
where thcse categories are pro

tected by special schemes which 
provide in the aggregate benefits at 
least equivalent to those required by 
this Convention. 

2. \.Vhere a declaration under para
grnph 1 cf tbis Article is in force, 
Lhe Member may exclude the persons 
belonging to the category or cate
gories excluded from the application 
of the Convention from the number 
of persons taken into account when 
calculating the percentages specined 
i ll paragrn,ph 1, subparagraph (b), 
and paragraph 2 ,  subparagraph (b), 
of Arlicle 9; paragraph 1, subpara
graph (b),  and parngraph 2, sub
paragraph (b), of Article 1 6 ;  para
graph 1 ,  suhparagraph (b),  and para
graph 2, subparagraph (b), o f  Article 
22 ; and subparagraph (c) of Article 
37. 

3. Any :r-.Iember which has made 
a declaration under paragraph 1 of 
this Article rnay subsequently notify 
the Director-General of the Inter
national Labour Office that it accepts 
the obligations of this Convention 
in respect of a category or categories 
excluded at the time of its ratifica
tion. 

Article 40 

3. Varje medlem som avgivit för
klaring enligt mom. 1 av denna ar
tikel skall öka antalet skyddade ar
betstagare i den utsträckning och i 
den takt som omständigheterna med
ger. 

Artikel 39 
1. Varje medlem som ratificerar 

denna konvention kan genom en vid 
ratifikation handlingen fogad för
klaring från t i l lämpningen aY kon
Yentionen undantaga 

a) sjöfolk, däri inbegripna fiskare 
sysselsatta med saltsj öfiske, 

b) offentliga tjänstemän, 
om dessa kategorier är skyddade 

genom speciella system, som i sin 
helhet tillhandahåller förmåner 
minst likvärdiga med de i denna 
konvention stadgade. 

2. Om en i enlighet med föregåen
de mom. avgiven förklaring är i 
krafi, kan medlemmen utesluta de 
med förklaringen avsedda personer
na från det antal personer, till vilka 
hänsyn skall tagas vid beräkningen 
av procentsatserna i artikel 9 mom. 
1 h) och 2 b) , artikel 16 mom. 1 b) 
och 2 b ) ,  artikel 22 mom. 1 b) och 
2 b) samt artikel 37 punkt c) . 

3. Varje medlem som avgivit för
klaring enligt mom. 1 av denna ar
tikel äger sedermera underrätta In
ternationella arbetsbyråns gener_al
dircktör om att medlemmen godtager 
de ur denna konvention härrörande 
förpliktelserna med avseende på den 
eller de kategorier, vilka uteslutits 
vid tidpunkten för ratificeringen. 

Artikel . 40 
If a person protected is entitled, Om enligt den nationella lagstift-

under national legislation, in case of ningen en skyddad person i händelse 
6 - Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 saml. Nr 39 



82 Kungl. lllaj:ts proposition nr· 39 år 1968 

death of the breadwinner, to periodi
cal benefits other than a survivors' 
benefit, such periodical benefits may 
be assimilated to the survivors' bene
fit for the application of this Con
vention. 

Article 41 
1. A Member which-
( a) has accepted the obligations 

of this Convention in respect of Parts 
II, III and IV, and 

( b) covers a percentage of the 
economically activc population which 
is al least ten points high.er than that 
required by Arl icle 9, paragraph 1 ,  
subparagraph ( b ) ,  Articlc 16, para
graph 1, subparagraph (b), and 
Article 22, paragraph 1 ,  subpara
graph (b), or complies with Article 
9, paragraph 1, subparagraph (c) , 
Article 16, paragraph 1 ,  subpara
graph ( c), and Artiole 22, para&rraph 
1 ,  subparagraph (c), and 

( c) secures in respect of at least 
two of the contingencies covered by 
Parts II, 111 and IV benefits of an 
amount corresponding to a percent
age at least five points higher than 
the percentages specified in the 
Schedule appended to Part V, 

may take advantage of the pro
visions of the following paragraph. 

2. Such Member may-
( a) substitu te, for the purposes of 

Article 1 1, paragraph 2, subpara
graph (b),  and Article 24, paragraph 
2, subparagraph (b), a period of five 
years for the period of three years 
specified therein ; 

( b) determine the beneficiaries of 
survivors' benefits in a mannerwhich 
is different from that required by 
Article 21 ,  hut which ensures that 
the total number of beneficiaries does 
not fall short of the number of bene
ficiaries which would result from the 
application of Article 21. 

3. Each Member which has taken 
advantage of the provisions of para
graph 2 of this Article shall indicate 

av familjeförsörj arens frånfälle, är 
berättigad till andra periodiska för
måner än efterlevandeförmåner kan 
sådana periodiska förmåner sam
manslås med efterlevandeförmåner
na vid tillämpningen av denna kon
,,ention. 

A. rtikel 41 
1 .  Medlem som 
a) godtagit de ur denna konven

tion härrörande förpl iktelserna med 
avseende på delarna I l, III och IV, 
och 

b) skyddar en procentandel ay 
den förvärYsarbctande befolkningen 
som är åtminstone tio enheter högre 
än den som erfordras enligt artikel 
9 mom. 1 b ) ,  artikel l (i mom. 1 h )  
och artikel 2 2  mom. 1 b) eller u pp
fyller artikel !) mom. 1 c ) ,  artikel 1(j 
mom. 1 c) och artikel 22 1110111. 1 c) 
samt 

c) med avseende på åtminstone två 
av de riskfall som omfattas av de
larna I l, III  och IV garanterar för
måner til l  elt belopp, som med minst 
fem enheter överstiger de tal som 
angives i den vid del V fogade ta
bellen, 

äger utnyt tja bcstiimmelserna 
följande moment. 

2. Sådan medlem äger 
a) ersätta i artikel 11 mom. 2 b) 

och artikel 2°1 mom. 2 b) angiven 
period om tre år med en period om 
fem år ; 

b)  bestämma de förmånstagare 
som skall åtnjuta efterlevandeför
måner på annat sätt än som anges 
i artikel 21 men som garanterar att 
det sammanlagda an l,1 lct förmånsta
gare icke understiger det antal för
månstagare som skulle bl i resultalel 
vid en til lämpning a� artikel 2 1 .  

3 .  Varje medlem o m  begagnar sig 
av bestämmelserna i mom. 2 a\· den
na artikel skall i sina rapporter rö-
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i n  its reports upon the application 
of this Convention submitted under 
article 22 of the Constitution of the 
International Labour Organisation 
the position of its law and practice 
as regards the matters dealt with in 
that paragraph and any progress 
made towards complete application 
of the terms of the Convention. 

A rticle 42 

1 .  A Member which-
( a) has accepted the obligations 

of this Convention in respect of Parts 
Il, 111 and IV, and 

(b) covers a percentage of the 
economically active population which 
is at least ten points higher than 
that required by Article 9, paragraph 
1, subparagraph (b ), Article 1 6, para
graph 1, subparagraph (b), and 
Article 22, paragraph 1, subpara
graph (b), or complies with Article 
9, paragraph 1, subparagraph ( c),  
Article 16, paragraph 1 ,  subpara
graph ( c), and Article 22, paragraph 
1, subparagraph (c), 

may derogate from particular 
provisions of Parts Il, 111 and IV on 
condition that the total amount of  
benefits paid under the Part con
cerned shall be at least equal to 1 1 0  
per cent. o f  the total amount which 
would be obtained by applying all the 
provisions of that Part. 

2. Each Member which has made 
such a derogation shall indicate in 
its reports upon the application of 
this Convention submitted under 
article 22 of the Constitution of the 
lnternational Labour Organisation 
the position of its law and practice 
as regards imch derogation and any 
progress made towards complete ap
plication of the terms of the Con
vention. 

Article 43 

This Convention shall not apply 
to-

rande tillämpningen av denna kon
vention enligt artikel 22 av Interna
tionella arbetsorganisationens stad
ga redogöra för lagstiftning och 
praxis beträffande de i nämnda mo
ment angivna förhållandena även
som de framsteg som gjorts i rikt
ning mot en fullständig tillämpning 
av konventionens bestämmelser. 

A rtikel 42 

1 .  Medlem som 
a) godtagit de ur denna konven

tion bärrörande förpliktelserna med 
avseende p å  delarna Il, 111 och IV, 
och 

b) skyddar en procentandel av den 
förvärvsarbetande befolkningen som 
är åtminstone tio enheter högre än 
den som erfordras enligt artikel 9 
mom. 1 b ) ,  artikel 1 6  mom. 1 b )  och 
artikel 22 mom. 1 b) eller uppfyller 
artikel 9 mom. 1 c ) ,  artikel 16 mom. 
1 c) och artikel 22 mom. 1 c) ; 

äger avvika från särskilda bestäm
melser i delarna Il, III  och IV u nder 
förutsättning att det sammanlagda 
beloppet av förmåner, som utgår en
ligt ifrågavarande del, uppgår till 
minst 1 10 procent av det samman
lagda belopp som skulle uppnås vid 
en tillämpning av samtliga bestäm-. 
melser i nämnda del . 

2. Varj e medlem som gjort en så
dan avvikelse skall i sina rapporter 
rörande tillämpningen av denna k011-
vention enligt artikel 22 av Interna
tionella arbetsorganisationens stad
ga redogöra för lagstiftning och 
praxis beträffande sådan avyikelse, 
ävensom de framsteg som gjorts i 
riktning mot en fullständig tillämp
ning av konventionens bestämmel
ser. 

A rtikel 43 

Denna konvention skall ick� äga 
ti llämpning på 
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( a) contingencies which occurred 
before the coming into force of the 
relevant Part of the Convention for 
the Member concerned; 

(b) benefits in contingencies oc
curring after the coming into force 
of the relevant Part of the Conven
tion for the Mernber concerned in so 
far as the rights to such benefits are 
derived from periods prcceding that 
<late. 

A rticle 44  
1 .  This Convention revises, on the 

terms set forth in this Article, the 
Old-Age Insurance (Industry, etc. ) 
Convcntion 1933, the Old-Agc In
surance (Agriculture) Convention, 
1933, thc Invalidity Insurance (In
dustry, etc. ) Convcntion, 1933, the 
Invalidity Insurance (Agriculture) 
Convention, 1933, the Survivors' In
surance (Industry, etc. ) Convention, 
1933, and the Survivors' Insurance 
(Agriculturc)  Convention, 1 933. 

2. The legal effect of the accep
tance of the obligations of this Con
vention by a Member which is  a 
party to one or more of the Conven
tions which havc been revised, whcn 
this Convention shall have come inta 
force, shall be as follows for that 
Member : 

( a) acceptance of the obligations 
of Part II of the Convention shall, 
ipso jure, involve the immediate 
denunciation of the Invalidity In
surance (Industry, etc. ) Convention, 
1 933, and the Invalidity Insurance 
(Agriculture) Convention, 1933; 

(b) acceptance of the obligations 
of Part 111 of the Convention shall, 
ipso jure, involve the immediate 
denunciation of the Old-Age In
surance (Industry, etc. ) Convention, 
1933, and the Old-Age Insurance 
(Agriculture) Convention, 1 933; 

( c) acceptance of the obligations 
of Part IV of the Convention shall, 
ipso jure, involve the immediate 

a) riskfall, som inträffat innan 
ifrågavarande del av konventionen 
trädde i kraft för vederbörande med
lem; 

b) förmåner vid riskfall, som in
träffat efter det att ifrågavarande del 
av konventionen trädde i kraft för 
vederbörande medlem, i den mån 
riitten til l  sådana förmåner hänför 
sig till tid före nämnda ikraft trädan
de. 

A rtikel 44  
1 .  Genom denna ko1n-enti0n re

Yirleras - på de Yillkor som anges i 
denna artikel - de år 1 933 antag
na konventionerna angående åldcr
domsförsii.kring ( industri m.  m . ) ,  
angående ålderdo.msförsäkring (jord
bruk) ,  angående im·aliditetsförsäk
ring ( industri m. m.) ,  angående in
validitclsförsäkring (jordbruk) ,  an
gående cfterlevandeförsi:ikring ( in
dustri m. m . )  samt angående efterle
vandeförsäkring ( jordbruk) . 

2. Om förpliktelserna i denna kon
vention godtages, skall dessa för 
medlem som är part i en eller flera 
av de ändrade konventionerna med
föra följande rättsverkningar, så 
snart denna kom·ention trätt i kraft 
för medlemmen: 

a)  godtagande av förpliktelserna i 
del Il av konventionen skall, ipso 
jure, innebära uppsägning med ome
delbar verkan av konventionen an
gående invaliditetsförsäkring (indu
stri m. m. ) ,  1 933, samt konventio
nen angående invaliditetsförsäkring 
(jordbruk) , 1933; 

b) godtagande av förpliktelserna i 
del III av konventionen skall, ipso 
jure, innebära omedelbar uppsägning 
av konventionen angående ålder
domsförsäkring (industri m. m.) ,  
1933, samt konventionen angående 
ålderdomsförsäkring (jordbruk) , 
1933; 

c)  godtagande av förpliktelserna i 
del IV av konventionen skall, ipso 
jure, innebära omedelbar uppsägning 
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denunciation of the Survivors' In
surance (Industry, etc.) Convention, 
1933, and the Survivors' Insurance 
(Agriculture)  Convention, 1933. 

A rticle 45 

1 .  In conformity with the pro
visions of Article 75 of the Social 
Security (Minimum Standards) Con
vention, 1952, the following Parts of 
that Convention and the relevant pro
·visions of other Parts th·ereof shall 
cease to apply to any Member having 
ratified this Convention as from the 
date at which this Convention is 
binding on that Member and no decla
ration under Article 38 is in force : 

( a) Part IX where the Member 
has accepted the obligations of this 
Convention in respect of Part Il ; 

(b) Part V where the Member has 
accepted the obligations of this Con
vention in respect of Part III; 

( c) Part X where the Member has 
accepted the obligations of this Con
vention in respect of Part IV. 

2. Acceptance of the obligations of 
this Convention shall, on condition 
that no declaration under Article 
38 is in force, be deemed to consti
tu te acceptance of the obligations 
of the following parts of the Social 
Security (Minimum Standards) Con
vention, 1952, and the relevant pro
visions of other Parts thereof, for 
the purpose of Article 2 of the said 
Convention: 

( a) Part IX where the Member has 
accepted the obligations of this Con
vention in respect of Part Il; 

(b) Part V where the Member has 
accepted the obligations of this Con
vcntion in respect of Part III ; 

( c) Part X where the Member has 
accepted the obligations of this Con
vention in respect of Part IV. 

A rticle 46 

If any Convention which may be 
adopted subsequently by the Gem-

av konventionen angående efterle
\'andeföl'säkring (industri m. m. ) ,  
1 933, samt konven tionen angående 
efterlevandeförsäkring (jordbruk) ,  
1933. 

A rtikel 45 

I. I enlighet med bestämmelserna 
i artikel 75 av konventionen angåen
de minimi.standard för social trygg
het, 1952, skall föl j  ande delar av 
nämnda konvention och . berörda be
stämmelser i andra delar därav upp
höra att gälla för medlem, som ra
tificerat förevarande konvention, 
från och med den dag, då denna kon
vention träder i kraft för medlem
men utan att någon förklaring en
ligt artikel 38 är i kraft : 

a) del IX om medlemmen godtagit 
förpliktelserna i denna konvention 
med avseende på del Il ; 

b) del V om medlemmen godtagit 
förpliktelserna i denna konvention 
med avseende på del 111; 

c)  del X om medlemmen godtagit 
förpliktelserna med avseende på del 
IV. 

2. Godtagande av förpliktelserna 
i denna konvention skall, såvitt ingen 
förklaring enligt artikel 38 är i kraft, 
anses medföra godtagande av för
pliktelserna i följande delar av kon
ventionen angående minimistandard 
för social trygghet, 1952, och b�rörda 
bestämmelser i andra delar därav i 
och för tillämpningen av artikel 2 

nämnda konvention :· 

a )  del IX om medlemmen godtagit 
förpliktelserna i denna konvention 
med avseende på del Il ; 

b )  del V om medlemmen godtagit 
förpliktelserna i denna konvention 
med avseende på del 111 ; 

c )  del X om medlemmen godtagit 
förpliktelserna i denna konvention 
med avseende på del IV. 

A rtikel 46 

Om konvention, som senare kan 
komma att antagas av konferensen 
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ference concerning any subject or 
subjects dealt with in this Conven
tion so provides, such provisions of 
this Convention as rnay be specified 
in the said Convention shall cease to 
apply to any Member having ratified 
the said Convention as from the date 
at which the said Convention comes 
into force for that Member. 

Part VIII. Final Provisions 

Article 47 
The formal ratifications of this 

Convention shall be communicated 
to the Director-General of the Inter
national Labour Office for registra
tion. 

Article 48 
1. This Convention shaU be bind

ing only upon those Members of the 
International Labour Organisation 
whose ratifications have been regis
tered with the Director-General. 

2. It shall come into force twelve 
months after the date on which the 
:ratifications of two Members have 
been registered with the Director
General. 

3. Thereafter, this Convention shall 
come into force for any Member 
twelve months after the date on 
which its ratification has been re
gistered. 

Article 49 
1. A Member which has ratified 

this Convention may, after the expira
tion of ten years from the date on 
wh.ich the Conventi.on first comes 
into force, denounce the Convention 
or any one or more of Parts I I  to IV 
thereof by an act communicated to 
the Director-General of the Interna
tional Labour Office for registration. 
Such denunciation shal l  not take 
effect until one year arter the date 
on which it is regislered. 

2. Each'Member which has ratified 
this Conventiori and which does 

rörande något eller några av de i 
förevarande konvention behandlade 
ämnen, så stadgar, skall sådana be
stämmelser i förevarande konven
tion, vilka i den nya konventionen 
särskilt anges, upphöra att gälla för 
medlem, som ratificerat den nya 
konventionen, från och med den 
dag, då sistnämnda konvention trä
der i kraft för medlemmen. 

Del VIII. Slutbestämmclser 

Artikel 47 
De officiella ratifikationerna av 

denna konvention skall delges In
ternationella arbetsbyrån_s general
direktör och registreras av honom. 

Artikel 48 
1. Denna konvention är bindande 

endast för de medlemmar av Inter
nationella arbetsorganisationen, vil
kas ratifikationer registrerats av ge
neraldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv månader 
efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generaldirektö
ren. 

3. Därefter träder denna konven
tion i kraft för varje medlem tolv 
månader efter den dag, då dess ra
tifikation registrerats. 

Artikel 49 
1. Medlem, som ratificerar denna 

konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt då konven
tionen först trädde i kraft, uppsäga 
konventionen eller en eller flera av 
delarna Il-IV av densamma genom 
skrivelse som delges Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör för rc
<1istrering. Uppsägningen träder icke 
i kraft förrän ett år efter det den 
registrerats. 

2. Varje medlem, som ratificerar 
denna konvention och icke inom ett 
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not, within the year following the 
-expiration of the period of ten years 
mentioned in the preceding para
.graph, exercise the right of denuncia
tion provided for in this Article, will 
be bound for another period of ten 
-years and, thereafter, may denounce 
the Convention or any one or more of 
Parts II to IV therof at the expiration 
of each period of ten years under 
the terms provided for in this Article. 

år efter utgången av den i föregående 
moment nämnda tioårsperioden gör 
bruk av den i denna artikel stadgade 
uppsägningsrätten, skall vara bun
den för en ny period av tio år och 
kan därefter, med iakttagande av de 
i denna artikel föreskrivna villkoren, 
uppsäga konventionen eller en eller 
flera av delarna Il-IV av densamma 
vid utgången av varje följ ande tio
årsperiod. 

Artiklarna 50-54 
Dessa artiklar är likalydande med artiklarna 12-16 av konventionen (nr 

127) om högsta tillåtna vikt, dock att då i artikel 15 av sistnämnda konven
tion hänvisas till artikel 1 1, detta i förevarande konvention motsvaras av  
en  i artikel 53  zzpptagen hänvisning till artikel 49. 

A nnex 
lntemational Standard lndUBtrial Classifi

cation ol All Economic Activities 

(Revised up to 1958) 

List of Division and Major Groups 

Major 
_group 

Division 

Division 0. Agriculture, Forestry, 
Hunting and Fishing 
01 .  Agriculture. 
02. Forestry and logging. 
03. Hunting, trapping and game 

propagation. 
04. Fishing. 

Division 1. Mining and Q uarrying 

1 1 . Coal mining. 
12. Metal mining. 
13 .  Crude petroleum and natural 

gas. 
14. Stone quarrying, clay and sand 

pils. 
19. Other non-metallic mining and 

quarrying. 

Divisions 2-3. Manufactzzring 

20. Food manufacturing industries, 
except beverage industries. 

21 .  Beverage industries. 

Bilaga 
lntemationell standardindelning av all ekono

misk verksamhet efter näringsgren 

(Reviderad intill 1958) 

Förteckning över huvudgrupper och 
undergrupper 

Under
grupp 

Huvudgrupp 

Huvudgrupp 0. Jordbruk, skogsbruk, 
jakt och fiske 

0 1 .  Jordbruk 
02. Skogsbruk och skogsavYerkning 
03. Jakt och jaktvård 

04. Fiske 

Huvzzdgrupp 1. Gruvdrift och mine-
ralbrytning 

1 1 . Kolgruvor 
12 .  Malmgruvor 
13.  Råpetroleum- och naturgasverk 

14. Stenbrott, sand- och lertag 

1 9. Annat icke metallförande mine
ral 

Huvudgrupper 2 - 3. 
Tillverkningsindustri 

20. Livsmedelsindustri utom dryc
kesvaruindustri 

21 .  Dryckesvaruindustri 

I 
I 

I 
I 
I 
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22. Tobacco manufacturers. 
23. Manufacture of textiles. 
24. Manufacture of footwear, other 

wearing apparel and made-up 
textile goods. 

25. Manufacture of wood and cork, 
except manufacture of fnrniture. 

26. Manufacture of fnrniture and 
fixtures. 

27. Manufacture of paper and paper 
products. 

28. Printing, publishing and allied 
industries. 

29. l\fanufacture of leather, and 
leather and fur products, except 
footwear and other wearing 
apparel. 

30. Manufacture of rubbei- products. 
31 .  Manufacture of chemicals and 

chemical products. 
32. Manufacture of products of pe

troleum and coal. 
33. Manufacture of non-metallic 

mineral products, except pro
ducts of petroleum and coal. 

34. Basic metal industries. 
35. Manufacture of metal products, 

except machinery and transport 
equipment. 

36. Manufacture of machinery, ex
cept electrical machi:riery. 

37. Manufacture of electrical ma
chinery, apparatus, appliances 
and supplies. 

38. Manufacture of transport equip
ment. 

39. Miscellaneons manufacturing in
dustries. 

Division 4. Construction 

40. Construction. 

Division 5. Electricity, Gas, "\Vater 
and Sanitary Services 
51 .  Electricity, gas and steam. 
52. ,·vater and sanitary services. 

Division 6. Commerce 
61. "\Vholesale and retail trade. 

L_ 

22. Tobaksindustri 
23. Textilindustri 
24. Sko- och beklädnadsindustri 

samt konfektionsindustri 

25. Trä- och J.:orkindnstri utom mö
belindustri 

26. Möbel- och inredningsindustri 

27. Pappers- och pappersvaruindn
stri 

28. Grafisk industri, förlagsw:rksam
het m. m. 

29. Läderindustri, läderberedning 
och pälstillverkning med undan
tag av skodon och andra bekläd
nadsartiklar 

30. Gummiindustri 
3 1. Kemisk industri 

32. Kol- och mineraloljeindustri 

33. Framställning av icke metallfö
rande mineralprodukter utom 
kol- och mineraloljeprodukter 

34. Metallindustri 
35. Metallmanufaktur utom maski

ner och transportmateriel 

36. Tillverkning av maskiner utom 
elektriska maskiner 

3 7. Elektroindustri 

38. Tillverkning av transportmate
riel 

39. övrig industri 

Huvudgrupp 4. Byggnads- och an
läggningsverksamhet 

40. Byggnads- och anläggningsverk
-samhet 

Huvudgrupp 5. El-, gas- och vatten
verk m. m. 

51 .  El-, gas- och värmeverk 
52. Vatten- och renhållningsverk 

Huvudgrupp 6. Handel 
6 1. Parti- och detaljhandel 
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62. Banks and other financial insti-
tutions. 

63. Insurance. 
64. Real estate. 

Division 7. Transport, Storage and 
Communications 
71 .  Transport. 
72. Storage and warehousing. 
73. Communication. 

Division 8. Services 
81 .  Government services. 
82. Community services. 
83. Business services. 

84. Recreation services. 
85. Personal services. 

Division 9. Activities Not Adequately 
Described 
90. Activities not adequately de

scribed. 

62. Banker och andra finansföretag 

63. Försäkring 
64-. Fastighetsförvaltning 

lfovudgrnpp 7. Transport, lagerrö-
relse och kommunikationer 

7 1 .  Transport 
72. Lager- och magasinsrörelse 
73. Kommunikationer 

H1wudgrupp 8. Tjänster 
8 1 .  Statlig fönaltning 
82. Andra samhälleliga tj änster 
83. Kommersiell uppdragsverksam-

het 
84. Rekreationsverksamhct 
85. Personliga tj änster 

Hwmdgrupp 9. Ej specificerbar verk
samhet 

90. Ej specificerbar verksamhet 




