
1973-74 Lt. - Ls framst. nr 19. 274 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskap sla

gar angående ändring av 18 § landskapslagen 

om familjepension efter landstingsman och 
5 § landskapslagen om familjepension efter 

ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

Landskapsstyrelsen har i sin framställning nr 16/1973-74 Lt .. fdre

git sådana ändringar av stadgandena om det pensionsgrundande belop

för landstingsmännens och landskapsstyrelseledamöternas pensioner 

vid uträkningen av dessa pensioner skulle den s .k. förtjänstprin-

pen tillämpas. Detta innebär att till grund för även dessa pensioner 

ulle läggas den faktiska inkomsten och icke såsom tidigare i lag 

skilt angiven löneklass. Detta förfarande skulle tillämpas från den 

j3.nuari 1971. Landstings:männen och landskapsstyrelseledamöterna skulle 

k ges rätt till pension enligt tidigare gällande stadganden om det 

nsionsgrundande beloppet, ifall le:odatingsman gör anmälan ,därom se

st den 31 oktober 1976 och landskapsstyrelseledamot senast den 31 

cember 1975. 
I 5 § landkapslagen m familjepension efter landstingswan (46/69) 

adgas att familjepensicrsn är en viss procent av det för landstingsman 

nsionsgrundande beloppet. Därigenom skulle ändringen av stadgandet 
det pensionsgrundande beloppet även komma att inverka på familje

nsionernas storlek. För att förmånstagare efter landstingsman,. som 

vlidi t efter den 31 december 1970, skulle ges samma rätt som lands

ingsmä:rmen att välja pensionssysteLl, föreslås ett tillägg till 18 § 

ndskapslagen om familjepens:i.on efter landstingsman, enligt vilket 

en dessa förmånstagare ges rätt att välja mellan dessa alternativ 

r beräk:nandet av pensionsgrundande belopp ifall förmånslåtaren icke 

'tidigare gjort detta val., 

som här anförts om förmånstagare eft€r landstingsman gäller 

täven förmånstagare efter landskapsstyrelseledar.aot, varför till 5 § 

la.ndskapslagen om faD.liljepension efter ledamot av Ålands landskaps

styrelse föreslås ett motsvarande tilläggs:wo@ent. 

hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an
tagande 



-2- 27 5 
L a n d s k a p ~ l a g 

~gående ändring av 18 § landskapslagen om familjepension efter 

lands tingsman, 

------- ,. ,.. ···- -·- · -·· . . ~ 

r ~nlighet med Landstingets bes].ut f_?.§ .~~ till 18 § land.skaps+agen 

den 2?. juli 1969 om familjepension efter landstingsman (46/69) ett 

nytt 4 mom. så som följer: 

18 §. 
Famn.jepension ef,ter :f.1::)rmånslåtare som avlidit efter de:n 31 december 

1970 erlägges med tillämpning av landskapslagen angående ändring av 

5 §: ler,1;dskapslagen om pension för lands tings män ( /7 4). Önskar den 

som blivit förmånstagare till följd av dödsfall som inträffat efter 

den 31 december 1970 bibehålla sin pensionsrä tt enligt tidigare gäl

lande stadganden, skall han därom anmäla till landskapsstyrelsen se

nast den 31 cktober 1976 . 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 5 § landskap slagen om familjepen sion efter ledamot 

av Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Lq:pdstingets b~ ·slut foe;as- till 5 §- landskap slagen --

den · ?5 · jµll _-J9§9. p~ .. f-~:Lij~P§U~ tqi1 g _~t~~:- l~d$tlqt ax J.i~ngs - _ +1.g1Q.~kc9,p§~ 
styreJ,f3.~ ( 4$./69) ett nytt 4 mom . sås om _ följer ; . . . ~ ~ 

5 §. 

Familje pension efter förmånslåtare som avlidit efter den 3i december 

1970 erlägges med tillämpning av landskapslagen angående ändring av 

4 § landskap slagen om pension för ledamot av Ålands landskaps s tyrelse 

( /74). Önskar den som blivit förmånstagare till följd av dödsfall 

som inträffat efter den 31 december 1970 bibehålla sin rätt till pension 

enligt tidigare gällande stadganden, ·skall han därom anmäla till land

skaps styrelsen senns t den 31 december 1975 . 

Ma.riehanm, den 10 

Lant rå d 

Lagberednings chef 
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