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

s e s framställning till Ålands landstine med 

förslag därom, att Landstinget ville väcka initia- 11 

tiv beträffa nde sådan ändring av rikets lagstift-

ning om familjepensionsförsäkring för innehavare 

N~ 3 3/1952. av statens tjänst eller be~attning att landskaps-

förvaltningen underlydande innehnyare · av tjänst 

eller befattnine med avseende på familjepension 

bliva likställda med rikets tjänstemän och be-

fattning shavare. 

Den 2 2 mars 1952 fattade Landstinget beslut angående antagande 

av landskapslag om familjepensionsförsäkring för landskapsför-

valtning en underlydande innehavare av tjänst eller befattning. 
( 

Republiken~ President förordnade sedermera, att den antagna land-

skapslagen skall förfalla, enär lagstiftningen om familjepen-

sionsförsäkring hör till rikets exklus~va l agstiftningsbehörig-

:q.et, och Landstinget sålunda g~nom antagande av landskapslagen ö-

verskridit sin lagst i f tningsbefogenhet . Då rikets lag gäller ute 
( 

slutande statens tj~nstemän och befattningshavare, och Landstinget 

icke kan l agstifta på området, har således l andskapets tjänstemän 



och befattningshavare förvägrats rätt till familjepension, som 

i l ag tillförsäkrats rikets tjänstemän och befattningshavare
0 

Detta kan icke anses förenligt med rättvisa och billighet. 

Tjänstemännen och befat t ningshavarna i landskapsförvaltnine;en 

handhava ju statsmaktens funktioner på de flesta områ den av för~ 

valtningen, av vilken länsstyrelsen ju har·kvar blott en obety~; 

del. Vad ligger det då för rättvisa i a t t l ä nsstyrelsen under ly 

dande tjänstemän och befattningshava re ä ro delaktiga i rätten t r 

familjepension, medan landskapets tj ä nstemän och befa ttninr, shava 

re äro uteslutna därifrån. I landskapet finnes dock en del 

tjänstemän och befattningshavare, vilka genom lagstiftning 

överenskommelseförordning - tillförsäkrats likställdhet med av-

seende å avlöning, pension och övriga förmåner med motsvarande 

befattningshavare i övriga delar av riket. Detta gäller lärarna 

vid landskapets lärdoms- och fackläroverk samt landskapets fo l k-

skolinspektor. Det kan väl icke anses rätt eller rättvist a t t 

beröva dem den förmån, som familjepensionen innebär. Familjepen 

sionen innebär dock en verklig förmå n, som åtminstone nära anslU 

ter sig till avlöningsförmånerna. Landsk~pet är tillsvidare i 

synnerlig grad beroende av, att tjänstemän och befattningshavar 

I 

I i 

frå n riket söka landskapstjänst eller -befattning. I hänaelse I 

innehavare §V landskapets tjänst · eller befattning icke erhåller 

den förmån, som rätt till familjepension innebär, kommer det att 

bli va ännu svårare än hittills a t t få kompetenta tjänste- eller ~· 

befattningshavare till landskapet, s ä rskilt då lärare till läro- · 

verken. 
.. I 

Landskapsstyrelsen kan icke underlåta att framhålla som sin 

åsikt att den familjepension, som är i fråga, u~an aVs€ende å be-

närnningen, närmast är att betrakta som en löneförmån i likhet 

med tjänstemannapensionerna. Man torde erinra sig, att tjänste-

mannapensionerna ursprungligen ansågos vara någotslags socialt 

understöd. Denna åsikt har dock numera helt försvunnit, och de 

vanliga pensionerna anses vara en del av löneförmånerna. Om fa-

miljepensiönerna, såsom riksrnyndigheterna anse, är att betrakta 

såsom socialförsäkring, och lagstiftningen beträffande dem så-

lunda skall tillhöra rikets exklusiva lagstiftningsbehörighet, 

så har stiftaren av rikslagen begått en blunder genom att icke 

tillåta landskapets tjänstemän och befattning shavare att vara likj 

ställda med rikets tjänstemän och befattningshavare med avseende 

å familjepensionen. Såsom handha vande statsmaktens funktioner i 



landskapet äro nämligen landskapets tjänstemän och befattnin.a-a 
'-'"" .. 

ha vare hänför bara t i 11 den saJTihäll sklas s , som stat ens t jäns t ellJiin 

1 
och befattningshavare bilda. Land skapets tjänstemän och befa ct~ 

ningshavare kunna icke med avseende å familjepension likställas 

med de kommunala och andra tjänstemän, vilka varit berättigade at 

vara delaktiga i de numera upplösta pensionsk~ssorna, men vilka 

icke i rikslagen medtagits bland de till familjepension berätti-

gade. Det kan icke vara rätt att vid social lagstiftning undan-

taga en del av den samhällsklass, som lagstiftningen avser. D1 

rikslagen om familjepens±onsförsäkring icke i sin nuvarande ut-

formning kan tillämpas beträffande landskapets tjänstemän och be-I 

fattnine shavare, bör den ändras så, att tillämpning kan ske. 

Hänvisande till förestående anhåller landskapsstyrelsen vörd-

sammast, att Landstinget med stöd av 15 § i gällande självsty-

relselag ville 

väcka initiativ beträffande sådan ändring ~ 

rikets lagstiftning om familjepensionsförsäkri ng 

för innehavare av statens tjänst och befattning , 

att landskapsförva1tningen underl ydande inneha-

vare av tjänst och befat tning med avseende på 

familjepension bliva likställda med rikets 

tjänstew~n och befattningshavare. 

Mariehamn den 15 oktober 1952. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~~4~ 
Viktor Strandfalt. 
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Landskapsseln" eterare 

Ch. Stormbom. 


