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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 - 1 

s e s fra mstä llning till Ålands landsting 

med fö r slag till 1-nds k a p slag om familjepen-

m 11/1952. sionsförsä kring för l a ndskap sförvaltning en 

underlydande inneha vare a v tj ä nst eller be-

f attning i landsk a p et Åland. 

I riket publicerades den 29 juni 1951 en l a g om familjepensions-

förs likring f ö r inneha vare a v statens tj ä nst eller befa ttning (395/ 

51), som trädde i kraft den l j anuari 1 952. Lagens verkstä llig-

hetsförordning (661/51) utg~vs den 22 december 1 951. Enlig t be-

stä mmelserna i rikslagen erlägges på grund a v familjepensionsför-

s iikring en, då inneha v a re av statens tj änst eller befattning avli-

der, åt h ans anhöriga :pension eller bE[gravning shjä l p . ·samtlig a 

statens tjä nster och befattnin a r med grundlön s amt extra ordinarie 

befa ttningar medföra s å ledes för sina inneha v a re dela ktighet i 

familjepensionsförsä kring en, dock mot oblig atorisk skyldighet att 

erlägga i l agen föreskrivna försä krin;-s1Jremier. Utanför lagens 

tillämpning sområ de f a lla s 3.da n a andra än statens tj ä nster och be-

;~ fattningar, vilka för sina inneha v a re medfört delaktighet i s ä r-

skilda änke- och pupillk~ssor, vilka upphört vid l agens ikraftträ -
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dande. Till sistnämnda kategori höra bl.a. en stor del av land-

skapets tj2.nster och befattningar, vilkas nuvarande innehavare do c~ 

enligt en i lagen ingå.ende pest2immel9e bibehållas vid tidigare för 

de up~hörda kassorna gällande förs äkringsvillkor. Innehavare av 

förenämnda landskapets tjänster och befattningar, vilka tillträtt 

den 1 januari eller senare bliva icke delaktiga av försäkring i de 

upphörda kassorna. Situationen ä r således nu den, att, medan i~i-

kets t jänstemän och befa ttningshavare i l ag tillförsäkrats rätt 

till familje~~nsion, landskapets tjänstemän och befattningshavare 

äro i avsaknad av s å dan rätt. Landskaps s tyrelsen anser rätt och 

billighet fordra, att landskapets tjänstem.<=in och befattningshavare 

i förenämnt avseende bliva likställda med rikets tjänstemän och 

befattningshavare. Det enklaste vore, att rikets lag ä ndrades så , 

att landskapets tj&nster och befattningar skulle falla inom riks-

lagens tillämpningsområde. L~ndskapsstyrelsen anhåller därför, at t 

Landstinget ville överväga huruvida en framst ~Hlning av Landstinget 

om ändring av rikslagen i förenämnd riktning vore lämplig. För att 

likväl icke någon "död period" skall uppstå har landskapsstyrel-

sen låtit sig angeläget vara att inkomma till Landstinget med för-

s lag till landskapslag i ämnet. Förslaget bygger i det stora hela. 

- Bc~99. 

på rikslagstiftnin~en angående ifrågavar 2nde familjepensioner, men 

detsarrnna ä r anpassat efter landskapets särställning . Innehållet i 

förslaget är i korthet följande: 

1 kap . Allmänna stadggnden. 

De förs äkrade enligt bestämmelserna i l andska.pslagen äro envar 

innehavare av tj änst eller befattning med grlu1dlön, som berättigar 

till personlig pension, el,ler temporä r .innehavare av dylik ledig 

tjänst eller befattning samt envar innehavare av landskanets extra-
"" 

qrdinarie befattning, som berä ttigar till personlig pension. För-

säkrad, som 2vgår eller skiljes från sin tjänst eller befattning, 

är fortfarande försäkrad, om han uppbär personlig pension, eller om 

han varit försä krad minst tio år och fortfarande vill bevara sin 

försä kring. Försäkring sfuavare åter äro make och eget barn under 

aderton ~r eller makes b ar 1~ , som den försäkrade äeer försörja; 

eget eller makes barn över aderton å~, vars förvärvs- eller ar-

betsförmå,D"0 a och förmö ,genhet a-_·r Sft. ri· n n·a 
~ C::t. 6 ' att han för sih försörj-

ning är i anmä rkning svärd grad beroende av den förs äkrade; föräld-

rar, om tidigare nä mnda försäkringshavare ej finnes; tidigare make, 

ät vilken den förs~krade genom domstolsutslag ålag ts betala försörj l 

ningsbidrag,, och å t vilken med hänsyn till vederbörandes ekonomiska 



förhållanden , den tid f.~ktenskapet varat ' pch orsakerna t ill äk- året erlägges pension höjd med femtio procent. Pensionen utgår 

te:n,skapsskillna den det befinnes skäligt att bevilja pension samt från början av den kalendermån a d, som följer nä~ma st efter den må-

person, som enligt bestämmelserna i l an dskapslagen är berä ttigad nad, då den försäkrade avlidi·t, och erlägges i förskott minst en 

till begravningshjälp. Som barn a nses ä ven adoptivbarn och sådant gång i kvartalet. Huru JJension skall delas mellan pensionstagare 

barn utom äktenskap, som av den försäkrade l agligen erkänts, el- föreskrives i l andskapslagen. Rätten till pension upphör, då pen-

ler gentemot vilket den fö:csäkra de på grund av domstolsutslag ell er sionstagaren ingår Hktenskap , förlorar sitt finska medborgarskap, 

avtal ä r försörjningspliktig . vistas i utlandet tre år i följd eller int r äder i främmande stats 

Make äger ej r ä tt till pension, om äktenskapet ingåtts efter tj änst. Pensionsrät t, som sålunda förverka ts, kan p~ särskilda 

det den försäkrade fyllt 63 är, ej hell er adoptivbarn, om adopt io- skäl återstäl las. Tli::ll den,_ som å dömts frihetsstraff eller in-

nen skett, sedan den försäkrade up1mått förenämnda ålder. Make s2.tts i a l lmä n arbets- ,ell er upr fos t ringsanstalt eller med dem j äm 

och a doptivbarn äga ej heller r ä tt till pension, om den försäkrade förlig inrättning , erlägges icke pension, så .länge frihetsstraff et 

avlider av sjukdom, v armed han var behäftad, då han tillträdde eller Vistelsen i anstalten varar. 

landskape ts tj änst eller befattning, ingick äktenskap eller upptog I h~ndelse dödsbo icke ä r berättigat till pension efter den 

adoptivbarn, och från s agda tidpunkt till dödsögonblicket icke för· försäkrade, skall begravning shjälp erläggas, hö gst trettio pro-

flutit sex månader. cent av den avlidnes sena ste L'trslön. Pensionsrat eller begrav-

Pension ut5år med tjug o procent av den försäkrades lön eller ar1 ningshjälp , som icke lyftats inor,i tre år från förfallodagen, skall 

de j ämte dyrtids- och ålderstillägg vid tidpunkten för dödsfalle t. vara förverkad. 

Finnes flera försäkringstagare ökas pensionen för den andra försä~ I försä kringspremie inneh~lles under de fem första åren, rälmat 

ringshavaren med å tta r>rocent, den tredje med fyra och för V ET je från den 1.1.1952, en procent av den försäkrades a vlöning , dyr-

försä kringshavare därutöver med t~å procent. För förs ta pensions .. tids- och å l derstil lägc; däri inberäkn2de. För sE§,kra d , som å tnjuter 
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full per.sonlig pension, är befriad från erl?:i,g c_·.a11de v Tn·· ··1 · -~ t.:. a _ or_sa crings-

premie. Åtnjuter försäkrad personliP delpension, skall av · o pensio-

nen innehållas i enlighe t med den vid varje tidpunkt utgående av-

löningen i den till grund för pensionen liggande tj änsten eller be. 

fattningen avse~d försäkr±ngspremie till dess den försäkra de, om 

han fortfarande innehaft sin tj änst eller befattning blivit berät-

tigad till full pension, uppnått sextiosju års ålder och erlagt 

försäkringspremier för minst femton år eller på grund av kropps-

lyte eller nedsatta kropps- eller s j ä lskrafter· därförinnan bli vit 

varaktigrt ofo··rm. o··gen +i· 11 arbete. F.. ··k d - v orsa ra , som a vgår eller skil-

jes frän sin tj änst eller befattning utan att tilldelas personlig 

pension är skyldig att fortfarande erl~gga förs äkringspremie i en-

lie-het med för eskrifterna i landskapslagen. Erlägger han ej sin 

försäkringspremie inom tre månader . från den för betalningen bestL~m-

da dagen upphör familjepensionsförsäkringen. Detta ä r ä ven fallet, 

då försäkrad icke varit i tjänst eller befattnine tio år samt av-

gär eller skiljes från t jfulsten eller befattningen utan att tilldel1

1 

personlig pension. På vilka villkor återbäring av försäkringspremir 

erna kan ske, stadgas i lan<lskapslc.gen. Pensionerna ä ra indexbund-

na på samma sätt som löner och arvoden. 

I 

.J 

Pension, begravnin;~ shjälp och å ter bä ring a v förs f.kringspremie 

skall erlägeas ur l an d ccka:pets familjepensionsfond, som bildas a v 

förs äkring s premier och r äntor s amt de belopp , som av landskapet 

inbetal&s till fonden. Denna förvaltas av l andskapsstyrelsen, som 

äger besluta om pension, begravning shjälp, åte:::'bäring av förs ä k-

ring s premie, f a ststä lla dag·en fo~r e1~1~ ,a .. g~ncle --~~ a v försäkringspremie 

för fo:·rs~ lrra u', 0 tt 11 -"" - som 2.vgL. e _er bl i vit skild från sin tjänst el-

ler befattning samt uppgöra års- och r ä kenskapsberättelse för fan-

den. Besvär kan hos Hö gsta förvaltningsdomstolen anföras över be-

slut och å tgärd av landskapsstyrelsen i ärende . rörande familjepen-

sion. Försäk~ingspremier, som försäkrad erlagt enlig t bestämmel-

serna i landsk2p slagen, är den försäkrade berä ttigad att avdraga 

från sin beskattning s9ara inkomst. 

2 kap. Verkstä.llighetsföreskrifter. 

Kapitlet innehåller bl.a. föreskrifter om, vilken myndi ghet 

som skall innehålla f örsäkrin
0
.rrspremi· er si::ilin+ 1· nom ~ v • vilken tid desamma 

skola till landskapsstvrelsen insco'".ndc s. v·d v ~ i beräknandet av tiden 

för inbetalning av försäkrinRs-1)remier, skall ~ven b ~ - eaktas de år, 

under vilka premier före la11dskapslagens i kraftträ dande erlagts til 

de i riket rn.unera up.,:phärda änke- och 11urJillkassorna. Pension och 



... 
begravningshjälp beviljas på ansökan av 12ndskapss tyrelsen. Till 1 §. 

ansö,kan bör fogas i land slG:(frnlagen före skri ven utredning, vilken På grund c.v familjepensionsförs äkring erlägges, då innehavare a 

av myndi e:;heterna avgiftsfritt böra tillhandahållas vederbörande. landskapets tjänst eller befattning, den försäkrade, avlider, åt 

Utbetalning av pension och begr~vningshjälp samt å terbäring av hans anhöriga och andra f örsäkringshavare pension eller begrav-

försäkringspremien verkstä lles av landskapsstyrelsens kamrerarav- ningshjälp efter vad i denna l andskapslag stadgas. 

delning geno:r;i postgirorörelsens förmedling. Pensionstagare är 2 §. 

skyldig att, innan utbetalning a v pensionen sker, förete den ut- Försäkrade ä ro: 

redning, som befinnes nödvändig, oc h kamreraravdelningen äger till. 1) envar ordinarie innehavare av sådan landskapets tjänst eller 

se, att familjep~nsion icke utbetala s å t person, vars r ä tt därtill befattning me cl grlmdlön, som 1)erättigar till personlig pension, 

upphört. Expeditioner i ärenden rörande familjepension skola av eller temporär innehav are c:;.v dylik ledig tj änst eller befattning; 

landskapsstyrelsen utfärdas avgiftsfritt. 2) envar innehav 2Te av landskape ts extraordinarie befattning, 

Landska}JSstyrelsens fi.irva l t n ing av familje:r_;ensionsfonden skall , som berättigar till personlig pension. 

granskas a v landska1>srevisorerna. Försäkrad, som a vgår eller skiljes fr ån sin tj änst eller be-

Hänvisande till före s t å ende f år lands kapss tyrelsen vördsammast fattning , är fortfarande försäkrad, om han uppbär personlig pen-

förelägea Landstinget till -antagande nedanst å ende sion eller om han vDrit försLlk~ad minst tio år och fortfarande 

L a n d s k a p s 1 a g vill bevara,sin försäkring. 

om familjepensionsförsäkring för l andska1J sförva l tnihgen underlydan- 3 §. 

de innehavare av tjänst eller befattning i l andskapet Åland. Försäkringshavgre äro: 

1 kap. 1) make och under aderton år va rande eget eller sådant makes 

Allmänna stadganden. barn, vilket den försäkrade äger försörja; 
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2) eget eller makes barn över aderton år,- vars arbets- eller 
Lag samma v are, om den försäkrade avlider av sjukdom, med vil-

förvärvsförmåga och förmögenhet äro sä ringa , att han med avseen-
ken h a n v a r behäftad; då han t~llträdde landskape ts tj änst eller 

de på sin försörjning i arnnärkningsvärd grad är beroende av den 
befattning , ingick äkt_enskap eller upptog adoptivbarn, och från 

försäkrade; 
denna tidpunkt till dödsögonblicket icke förflutit s ex månader. 

3) föräldrar, om i punkterna 1 och 2 n ämnda försäkringshavare 
Äger make enligt 1 eller 2 mom. icke rätt till pension, till-

icke finnas; 
korn.mer s ådan icke heller s å danil hans b arn, som icke ä r den försäk-

4) tidigare make, åt vilken den försä krade genom domstolsut- rades barn. 

slag ä lagts att erlägga försörjningsbidrag och At vilken det med 5 §. 

hänsyn till vederbörandes ekonomiska förhå llanden, den t id äkten-
1 

Pensionen utgår med tjugo procent av den fö~säkrades lön, ökad, 

skapet varat och ursakerna till äktenskapsskillnaden befinnes 
för s å v i tt flera i 3 § 1 mom. 1, 2, 3 och 4 punkterna avsedda för-

skäligt bevi~ja pension i enlighet med denna landskapslag; samt säkringshavare finnas, för den-a ndra försäkring shnvaren med åtta, 

5) den som i . enlighet med 9 § äger rätt till begra~mingshjälp. 1 för den tredje med fyra och för v ar je försäkring shavare därutöver 

Såsom barn anses enligt denna landskapslag ä ven adoptivbarn med två pr-0cent av lönen. 

och s ådant b arn utom äktenskap, som av den försä krade lagligen För det första pensionsåret erlägg es pensionen höjd med femtio 

erkänts eller gentemot vilket den försäkrade på grund av domstol s- , procent. 

utslag eller avtal är försärjningspliktig. · Understiger den erlagda pensionen till följd av pensionsrättens 

4 §. upphörande det belopp, som jämlikt 9 § 1 mom. bör erläggas i be-

Make äger icke rätt till pension, om äktenskapet ingåtts efter gra-im.ingshjälp, erlägges skillnaden åt den, som erhållit pensio-

det den försäkrade fyllt sextiotre år, ej heller adOJltivbarn, om nen, eller åt hans ~ättsinnehavare. 

ado tioh~n ägt rum, sedan den försä krade uppnått sagda å ldero 
Med försäkrads lön avses gruncUön eller arvode, däri inberäknat 

. .,,_ 



dyrtids- och ålderstillägg , som den försäkrade vid tidpunkten för 

sin död hade från den tj ä nst eller befattning han innehadeo 

6 §. 

Pension utgår från början 2 v den ka lendermån ad , som f ~) ljer nä r-

mast efter den månad ," under vilken den försäkr a de a vlidit, til l 

u t gången av den i 2 mom. avsedda period, till vilken den före pen-

sionsrättens upphörande sist till betalning ,förfallna pensionsraten · 

hänför sig. 

Den första pensionsraten utbetalas omedelbart, då pension bevil-

jas, ech de följande rater)'.la i förskott minst en gång i kvartale t o 

7 §. 

- , I 
Pension skall dela s mellan efterlevande make och barn s å , att ma-

ken erhåller två delar och varje barn en del. Mellan föräldrar skal. 

pension delas j ämnt. 

Tidi gare makes a ndel skall med beaktande av de på pension§n·g: .. be-
- I 

vilj ande inverkande grunderna med iakttagande av billi ghet fast-

stä llas särskilt för sig i vaije fall och avdrages från efterlevan de 

makes pensionsandel eller, om eft erlevande make i cke finnes, från 

öv-..ciga pensionstagars;s andel sålunda, a t t avdraget \;ir lika stort fÖI 

var och en. 

8 §. 

Rätten till pension upphör, då pensionstagaren: 

1) ingår äktenskap; 

2) förlorar s itt finska medborgarskap; 

3) vistats i ut l andet tre ~r i vföljd; eller 

4) inträtt i främmande stats tj l.J.nst. 

Pensionsrä tt, som ar ovan i 1 mom. n änmd orsak förverkats, må 

på särskilda skäl 8. terst.L.:illas, do ck icke retroaktivt. 

Till den, som ådömts frJihet ss traff eller insatt s i allmä n ar-

bets- eller uppfostring s anstalt eller annan med dem j ämförlig 

inrä ttning, utgår icke pension f ör den tid frihetsstraffet eller 

vistelsen i anstalten v arar. 

9 §. 

Kommer pension icke at t erläggas efter den försäkr ade, utbeta-

las till hans dödsbo i begravningshjälp i e t t för a llt trettio pro 

cent av den enlig,:t 5 § 4 mom. beräknade lönen för ett år 
' 

dock 

minst det belopp, som borde hava erlagts s å som t1 terbä rine av för-

säkrings1iremie. Förutsä ttning f ör erläggande av begravning shjä lp · 

ä r likvä l ., a tt Efterlevande :piake, anh9rig i rätt upp- eller ne dsti-

gande led eller s yskon ell er syskons barn äro delägare i dödsboet. 



otfl t 
Hava andra än i 1 mom. avsedda delägare i dödsboet på egen be- sin tjänst eller b e f a ttning , hade blivit berättigad till full 

kostnad ombesörjt begravningen, skola kostnaderna för denna ersä t- pens~on eller har uppnått sextiosju ärs ål der och e!lagt försäk-

tas dem, dock ick e till större belopp ä n v a d till dödsboet enligt ringspremier fö r minst femton år eller på grund av kroppslyte el-

1 mom. s ås om begravningshjä lp ha de bort utbetalas. ler nedsatta kropps- eller sjä lskrafter därförinnan blivit v ar-

I ovan uti 2 rnom. nämnt f all erlägges till det i 1 mom. avsedda \ akt i gt oförmögen till urb~te. 

dö dsb oet, om de. ersatta begravningskostnadernas belopri är mindre än Förs2.krac1 , som a,vgår eller skiljes fr ån sin tj änst eller be-

belop1Jet av b egrav..ningshjälp i ett för allt, skillnaden me llan den- fattning utan att till delas personlig pen s ion, ä r pliktig att år-

:r1a och begravningskostnaderna. ligen pä utsatt dag erlägga i 1 mom. avsedd försäkringspremie i 

10 § . enlighe t med den avl öning , som vid v arje tidpunkt å tföljer denna 

Har pensionsrat eller begravningshjälp icke lyfts inom tre är tjänst eller befattning, till dess han fyllt s extiosju å.r och er-

frän förfallodagen, är rätten d~rtill förverkad. laGt des s a premier för minst femt9n år e ller därförincLan på grund 

11 ,§ . av kroppslyte eller nedsatta kropps- eller själskrafter blivit 

I försä kringspremie inne.hålles två procent av den försäkrades varakti gt oför mögen till arbete. 

grundlön eller arvode, dyrticls- . och ålderstillägg däri inberäknade. Om s å dan tj änst eller befa ttning , enligt vars avlönin g förs äk-

Försäkra d, som å tnjuter full personlig pension, är befriad ringspremie borde ber~.knas, indragits, l ägges ti l l grund för ber äk 

från erläggande av f örsäk;ring spremie. Utgår s å dan pension endast ningen den lön, som enligt uppskattning skulle utgå i tjänsten 

till en del, innehålles av denna pension i enlighet me d den vid eller befattning en, om denna ännu existerade. 

varje tidriunkt utgående avlöningen i den till grund f ör pensionen 12 § .. 

liggande tj änsten eller befattningen i 1 mom. avsedd förs äkrings- Familj epensionsförs~ikring upphör för försäkrads vidkommande, 

premie, till de ss den . försäkrade om h an fortgående ha de innehaft om han utan a tt tilldelas J?ersonlig pension avgår eller skil jes 



från tjänst eller befattning, som han innehaft kortare tid än tio 

år. · Lag samme. vare beträffande ovan i 11 § 3 mom. avsedd förs8J;;:-

rad, om han icke erlagt förs äkrinespremie inom tre månader fr c"m 

den för betalnin5 ens erläcgande uxsatta dagen. 

13 §. 

Sådan person, som avgått ur försäkringen, eller hans rä·ttsin-

nehavare, som efter att hava erlagt försäkrinssrremierna för minst · 

tio är icke haft i · 3 § 1 mom. punkterna 1 och 2 avsedda förs~k-

ringshavare, har rätt att av försäkringspremierna återfå ett be-

lopp, som i det nä::::-maste 3.r lika stort som de av honom erlagda 

försäkringspremierna. Återbä ring .äger dock icke rum, om den av-

gångna inom tre år ånyo blivit försäkrad. Återbäring av försäk-

rinespremier skall sökas inom fyra år från försäkringens upphöran-

de. I riket . för beräknandet av å terbä ringsbeloppe t fastställda 

grunder skola gäl l a i l andskapet. 

Då försäkrad pensioneras och erhåller full pension eller då 

han, sedan. han uppnått avg&ngså lder, blir ·pensionerad, äger.han 

rätt att avg1 ur försäkringen pu i 1 mom. omförm.älda villkor~ Å-

.. 
terbäring en av försäkringspremierna verkställes härvid omedelbarto 

14 §o 

Höjas eller sänkas innehavares av tj ~nst eller befattning 

löner, justeras i enlighet .med denna landskapslcg beviljade pen-

sioner sålunda 
' att ökningen eller minskningen av IJensionerna i 

genomsnit t motsvarar förändringen i avlöningen. 

15 §. 

Pension, begravningshjälp och å terbärinc; av försäkr ingspremie 

i enl i ghet med denna landskapslag erläggas ur landskapets famil-

jepensionsfond, som bildas av försäkringspremier och räntor s amt 

av de belopp' som inbetalas av l an dska1Jet. 

Familjepensionsf onden står utom landska1)ets inkomst- och ut-

giftss t at._ 

Landskapets andel i familje1Jensionsfonden skall bestrida s med 

de medel, som anvisa s i l andskapets inkom.st- och utgiftsstat. 

16 §. 

Familjepensionsfonden förvalt a s av landsku~sstyrelsen, som 

för detta ända~äl äger: 

1) besluta om pension ocn1 be · l ···1 ° _ · gravning s 1.Ja p sarn.t a terbä ring av 

försäkring spremie; 

2) beslu ·~a om den i 11 ~ ..), mom. d u avse da dagen för e1 .... läggandet 

av försäkring spremie; samt 



-- ----------------
3) uppgöra års- oc h r äkenskapsberättelse f ör fonden. 

17 §. 

Den, som är missnöjd med beslut i ä r ende r örande pension, må 

söka ändring däri hos hö gsta förva l tningsdomstolen inom trettio da. 

gar fr ån det han f Att kännedom om beslutet. 

1 8 §. 

Angående u t gående pensioner , s om enligt i r iket gällande be-

stämmels ,;r grunda r sig på sär skilda ' kassors upphörda försäkrings-

verksamhet, skall gälla va d i denna l a nfö3kapslag ä r stadgat• 

Pensionens belopp berä knas, så som om permissionsrätten hade upp-

stått vid denna la,nds1rnpsl ags ikraftträdande.-

I 2 § avsedd rerson, som v arit delägare i 1 mom. nämncla kas-

sor, och som vid denna l ands1rnpslag s ikraftträ do.nde enligt i rike t 

gällande bestänune l s er bibehållits vid sin r ä tt till tidigare f ör-

säkrine; IJå de förra villk oren, äger j ämvä l r ä tt till i denna land-

skapslag stadgaP. försäkring , om han inom tre månader från l and-

skans l agens ikraftträ dande skriftli gen dä rom anhåller. 
-"' '-' 

Landskapsstyrelsen äger till rikets familj epensionsfond anmäla 

om i 1 och 2 mom. nämnda fall. 

19 §. 
J 

De förs i:,7,kringspremier, som den försäkrade j ämlikt denna land-

skapslag erlagt till familjepens ionsfonden, är han berä ttigad att 

avdraga från sina beska ttningsbara inkoms ter. 

20 § . 

Under de fem först a åren efter l aeens · ikraftträ dande utgör elen 

i 11 § 1 mom. stc~dga cle f örsi:i.kringspremien en procent av den f ör-

sä krades lön. 

Verkstä llighetsbestäm.melser. 

21 §. 

:Myndighet, som utbetalar lön eller arvode, innehåller som 

föTsäkringspremie a v den avlöning , som skall erläge;a s till j ämlikt 

2 § försäkrad innehavare a v t j i.:inst eller befattning , under å ren 

1 952-1956 en procent och däreft er två l;rocent av grundlönen eller : 

arvodet för vederbörandes egentliga tjänst eller befattning j ämte 

dyrtids- och å lderstillägg,. Försäkr ing spremien bör erläggas till I 

l andskapsstyrelsens kamreraravdelning senast inom en månad efter 

det lönen utbetalats. 

Försäkring s premien för fö rsäkr ad person, som å tnjuter personlig / 

pension, inneh~lles av landskapss tyrelsens kamreraravdelning. 



Försäkrad person, som avses i 11 § 3 mom. skall erlägc;a sin fö Till pensionsansökan skall fogas: 

säkringspremie i enlighe t med l andskapsstyrelsens för eskrifter. 1) den f örs äkr ades meritförteckning; 

Försi:i1j:rad innehavare av t j änst eller befa ttning, som å tnjuter 2) av vederbörande ämbetsverk eller inrä ttning utfärdat intyg 

tj änstledighet utan l ön, ~kall erlägga sin :fi5rsäkringspremie på över den försäkrades lön i enlighet med 5 § 4 mom. 

sä tt i 3 morn. nämnes och på dag, som a v l andskapsstyrelsen be- 3) av vederbörande kyrkoherdeämbete eller anna n registermyhdig-

stärnm.es. het utfärdat betyg, av vilket fra~går den försäkrades fullständiga 

Fö1"säkring s:premiens :1rliga inneh~llningsbelopp ut j ämnas till namn, födelse- och dödsdag och dagen för äktenskape ts ingående 

närmaste markbelopp, varg tolftedel är j ämnt delbar med fem. samt änkans och b arnens eller, om sådan a icke finnas, levande för-

Utgö res ov~n avsedda närmaste belopp av två tal, sker u t jämningen ä ldrars namn och födels eda!um·; samt 

till det högre talet. 4) om f amiljepension sökes för makes barn, som icke är den för-

22 §. s äkrades barn, av socia lnämnd eller annan loka l myndighet eller 

Vid beräkningen av, huruvid2, försäl::rad erlagt i 11 § 2 och 3 tvenne oj äviga personer utfärda t intyg över a tt den f örsäkrade 

mom. avsedda premier under femton år, skall ä ven beaktas de år, droe försorg om b arnet. 

under vilka premie, innan denna landska:pslag trätt i l~raft, er- Till pensionsansökan för person, som avses i 3 § 1 mom. 2 och 

l agts t i ll en eller flere a v de i 18 § nämnda kassorna. 4 punkterna, bör därjämte fogas i nämnda l agrum förutsatt utred-

23 § .• ning . 

Pension och begravning sh j älp beviljas på ansökan, som bör in- 25 §. 

lämnas e l ler på sökandens ansvar j_nsändas med posten till land- Till ansökan om begravning shjälp skall fogas: 

skapsstyrelsen. 1) den försäkrades meritförteckning; 

24 §. 2) av vederbörande ämbetsverk eller inrättning utfärdat intyg 
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över den i enlighet med 5 § 4 e er e s 1 vid tiden för döda-

3) släktutredning, som anger släkt sförh&llandet mellan de 
:fallet hörande grundlön eller arvode, j e dyrtidstillägg samt 

i hans dödsbo; sarnt ålderstillägc, som hans jämlikt vid tid-

dsboet erlagt kofJtnader 
runkten för dödsfallet giill1:mde stadganden om ålderstillägg skulle 

för den fi5rs2J~racles begravning .. berättiga honom till. 

I de+ ~ 0 0 2 nn 'd f 11 v ~ 7 ~ om. avsea a -a et skall den, som ansöker om 29 §. 

tnine r be> CJ'7'<=>VJnl
0 

l1"·'"l,-c·) ,.,tn· ~ Q, er "-'b~L..l.. ... Q011. w c.:L ' till sin r:cnsökan fo J)'•') i· n+ycr 
UC.~·- V b 

Vid beräknine av den i 18 § 1 mom. nfö:mda pensionens belop1J 

över de av honom erle.'"'da b eP--"'lVnin,-,.01r0 s+n"' a 8 .,,..11a LJ O'""- I.. - Q IV ..!:J.. U C<.. ~ _;_ & 

anses avliden innehava1·e s.v tj~inst eller befattning ~1a innehaft de 

26 § .. 
antal ålderstillägg, som hans t j~insteår i enlighet med de stad-

}Jerson, som <:?-.nsöker ora familje-oension eller be1:rr 0 vr11· n,o·s'nJ·:::1 n 
..L: '--' c.._ ... c:;.~ c ... _._..l""' 

ganclen om å+derstillägg 1 som tilläm1ms vid tidp:n1kten fijr denna 

ar sk;ylclig- att Ul\:'Jmaning av lanclskc-;_1Jsstyrelsen förutom i 24 oc 
landska1;slags il:;:rafttrL~,de.nde, skulle berättiga honom till .. 

25 nämnd utrednin,,'{ ti.ven -"';.·re-'-e ann::iV"\ '- d · b "' _ ..L·._; v - i:~u tnre-nine;, som e::t.innes 30 §. 

nödig. Ut 1oetalning av pension och bec;ravningshjälp samt ~~'-terbäring av 

27 §. försäkrincspremier verkställes av landslrn11sstyrelsens kanu"erarciv-

myndigheterna [5,ro skyldir:a att a v,cdfts:fri· ++. ii0 mna i· 24 rq:::: ' - ~ ~ - Vv GL I c? ocn 
delning, som erli=igser närr1nc1a :.:1vgifter till vederbörande genom 

26 avsedda utredningar. postgirorörelsens :förmedling. Pension erlägces med lika långa 

28 §., 
mellantider på av lanclskc.1)Sstyrelsen fastställda betalningsdae;ar 

d den lön, vilken lägges till g-x·und för familjepensions fast 
minst en g~ng i kvartalet. 

ställe.nde 1:ierson, som :c~vgått eller entledigats från sin tjäns 
31 §. 

eller befattning, avses till den t j~irn3t eller befattning, f:cfa1 vi 
Lanclskapsstyrelsens kamreraravclelning skall föra en enliet 



förs aml ing och civilregister uppgjord förteckninf!: ;;ver ~ v personer, 35 §. 

som erhålla pension med sto'"d a. v dennR 1 1 k . - - anc s a1)slag. Kamrerarav-
Den ärliga pensionen utjä mna s till närmaste med trehundra j ämt 

delningen insänder meddelande om varJ·e ~ pensionstagare till veder~ 
delbara belopp i ma rk el::)..er, om två tal äro detta nsrmaste be-

börande registermyndighet, som skall göra en antec1ming därom i lo pp , till det större av dem. 

det av densamma förda registret. J Registermyndighet skall oför- Än~ras innehavares av landskapets tj änst eller befat tning av-

dröjligen meddela kamrera1.oiavdelningen om varje sådan ändring rö- löning på grund av förändringar av det officiella levnadskostnads-

rande pensionstagaren eller hans familjeförhållanden, som kan indexet, justeras familj epensionerna enligt sarnrna grunder. Den 

inverka pä utbetalandet av lJensionen. justerade pensionen utj ämnas lJå sätt i 1 mom. stadgas. 

32 §. 36 §. 

Re gistermyndigheterna äro skyldiga att avgiftsfritt meddela 
Expeditioner i ärenden rörande familjepension, begraVBings-

landskapsstyrelsen de uppgifter om pensionstagarna, som äro nöd-
hjälp och å terbäring av försä kringspremier, skola av landskaps-

vändi~a för erlä0µ2ande RV"de fo··1J·ande tb t 1 · ~ ~ - , u e-a ningarna till dem. 
styrelsen utfärdas avgiftsfritt. 

33 §. 37 ·::; . 

Pensionstagare ä r skyldig att, innan utbetalning av pensionen 
I 2 § 2 mom. avsedd förs äkrad person, som avgår eller entle-

sker för landskapsstyrelsens kamreraravdelning förete den utred-
digas från sin tjänst eller befattning utan att erhålla personlig 

ning , som befinnes nödvändig. 
pension och som fort:t'arande önfJkar bibehålla sin försäkring, skal 

34 §. 
dä rom skriftligt meddela landskapsstyrelsen inom sex månader, 

Landska:psstyrelsens kamreraravdelning skall til lse, a t t till 
efter det hanargått eller entledigats från sin tj änst eller be-

person, vars rätt till familjepension jämlikt denna landskapslag 
fattning. 

upphört, dä refter icke erlägges familj epension. , 
Om å terstä llande av uppbörd rätt till pension, befrielse från 



erläggande av för e samt återbliring av e 

ringspremier, skall ansökas skriftligt hos landskapsstyrelsen, 

till vilken även i 113 § 2 mom. ni:imnt yrkande bör riktas .. 

I dPnna }Xi.ragraf avsedå am.::1[~lan, ansökning och yi~kande 

vederbörandes eget ansve:;_r sändas även ned -oosten .. 

38 §. 

Land:::;kapsstyrelsens förval tnin[; av familjepensionsfonden skall 

s av lc::.ncls1::2psrevisorerna. 

Landske.1Jsstyrelsen äger vid behov utfiil"da närmare bestELmmelaer 

angående tillämpningen av denna land slag genom landskapsför-

ordning. 

40 § .. 

Denna landskapslag ska1l tilläm1)as fPs.n och med den 1 januari 

1952 .. 

Mariehamn den 27 februari 1952. 

På landskapsst;yrrelsens v2cgnar: 

Viktor Stra~":""' Lantråd 

Landskaps sekreterare 

Storm.bom .. 


