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Å1 a n d s

1 a n d s k a p s s t y r e 1 m 34/1966.
se s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om landskapspensioner.
I riket utfärdades en lag om statens pensioner den 20 maj detta är
(FFS 280/66). Syftemålet med den nya lagen är att bringa statens pensioner i närmare överensstämmelse med de inom andra sektorer av samhällslivet införda pensionssystemen, Tiet har dock icke tillsvidare
varit möjligt att genomföra en så omfattande revision, att samtliga
p.ensionssystem skulle bli va överensstämmande.
Gällande pensionslag innehåller i korthet följande grundprinciper .•
Tjänsteman blir pensionsberättigad efter 10 pensionsår, d.v.s. efter
21 års ålder tjänstgjorda år. Tiå han innehar trettio pensionsår 1 är han
berättigad til l full pension, vilken utgör 66 %av hans avlöning. Innehar han färre pensionsår, utgör pensionen så många trettiondedelar av
ful l pension, som antalet pensionsår han innehar. Rätt att avgå med
pe n sion har tjänsteman i _allmänhet vid 63 års ålder, men är avgångsåldern i hans tjänst lägre, har han rätt att erhålla pension vid uppnådd
avgångsålder. Ett flertal undantag från dessa regler har stadgats. Sålunda kan givetvis invaliditet medföra rätt till pension vid lägre ålder och till full pension, ehuru pensionstagaren icke har trettio pensions å r ,
I a en nya pensionslagen börjar rätten att räkna pensionsär vid 23
års ålder . För att tidigare mellan 21 och 23 års ålder tjänstgjorda
år skall beaktas, har i övergångsbestämmelserna införts stadganden om,
- i vilken utsträckning sådana tjänsteår får tillgodoräknas som pensionsår.
Tiå statstjänstemännens pensionsrätt enligt den tidigare lagstiftningen blivit mindre förmånlig än pensionsrätten för dem, som är i t ex.
privaträttsligt arbetsförhållande, har den tidigare gällande 10 års
tiden för rätt att erhålla pension måst ersättas med en tid om endast
4 månader.
För de första tio åren ber ä knas pensione n enligt l/.L2 procent för
~ar j e full månad pensionstid. För pensionstid utöver tio år ökas den
pensionsgrundande lönen med 26/360 procentenheter för varje månad . I
Vissa fall skall dock pensionen beräknas enligt 11/60 procent för varje månad pensionstid (7 §), Tiet sammanlagda pensionsbeloppet , till vilket jämväl räknas folkpensionens grunddel, arbetstagares grundpension
och arbetstagares pension , livränta eller ersättning enligt 8 § 1 mom.
lagen om pension för arbetstagare, får stiga till högst 66 %av den pensionsgrundande lönen.
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För tjänste män har pensione n ti d i gare beräknats på gru ndl ön j ämt e
ålderstillägg och eventuella justeringar av pensionen har v erkst ä llts
genom omräkning på den justerade avlöning, som g ällt för förm ån stagarens tj änst. Har tjänsteh som sådan ~pphört j har avlöningen i närmast
motsvararide tjänst lagts till grund vid pensionens ber~knande . Enligt
den nya pensi .onslag ~t i fthi n gen lägges medelinkomsteri till grund för '
p~nsionens beräknahee , v arvid också kommer att beaktas sådana biinkomster av huvudtjän st en, som oft a ut göra en väserttiig dei av tj änstemännens inkomster. Sålunda har t• ex. pensionen för l ärare, v ilka ofta haft
betydande tilläggsinkomster i övertimsarvoden, blivit proportionellt
sämre än för tjäns t emän, som haft en grundlön 1 beräknad efter den totala arbet smängden.
Genom denna f örändring måste också justeringen av pensionen f ör änd-ras. Justeringen kommBr nu att verkställas enligt det löneindextal, som
årligen fastställes för pensionen för arbetstagare .
Den allmänna pensionsåldern har bibehållits vid 63 år. Härut över har
dock faststäl l ts en allmän pensionsålder om 65 år för det fall, att anställningen upphört före uppnådd pensionsålder . Denna nya _best ämmelse
beror på den ändringen i pensionssystemet , att pensionsrätten numera
bibehälles efter avgång före pensionsåldern medan pensionsrätten tidigare i sådant fall gick förlorad. Förenhetligand et av pensionssy stemet
i land e t gör denna ändring nödvändig .
Landsk apsstyrelsens f örslag ä r i sak helt överensst ämmande med rikets ny a pensions l a gstiftn ing . Landskapsstyrelsen har dock ansett det
påkallat att g öra en förtydl igande ändring av 10 § 1 mom . i dess svensk-språkiga -'U tfo rmning f ör att stadgandet skulle fä samma entydiga innehäll som i den fi n skspråkigg, t exte n. I riket ·har i en särskild l a g , l agen den 20 maj 1966 angående inf örande av l agen om stat ens pensi oner
(FF S 281/66 ) i ntagit.s be stämm~ ls erna om ikraftt;r-ädandet och öv ergångsbestämmelserna. I landskapssty relsens f' örslag har s tad gandena i de två
lagarna sammanf örts i ett lagförslag . Från rike ~s mot sv arande l agar har
icke_ upptagit s s tadganden , s·om icke äro till ämpliga i landskapet.
· Med hänvi sn ing till det ovan anförda får l andskapsstyrelsen föreläg-ga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k p s 1 a g

om

land sk apspensioner~

I enli ghet med ~lands landstings beslut stadgas:
1

§,

Den, som s t är i tj än ste- eller arbetsförh ä.l lande t; lle r anna t därmed
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älde ~s- och invalidpension på sät t i denna lag si adgas .
Vald i de nna lag stadgas om tjänster gäller även befattningär samt
tillfäl liga och andra uppdrag, vilkae innehavare stå i tj änstefö~hållan
de till landskapet .
I 1 mom. avsett tjänste-, arbets- eller tjänstgöringsförhåliande benämnes i denna lag ah~ t äll ning och i samma moment,- avsedd person förmånstagare .
Anst ällning ans e s fortgå oavbrutet ~ även om förmånstagaren övergår
från en anställning till en annan, ifall övergången skett omedelbart.
Innehar förmånstagare samtidigt trå eller flera anställningar, är han berättigad till pension för var och en av dem .
2 §.
Denna lag gäller icke
anställning före fyllda 18 år;
anställning, som begynt efter det förmånstagaren fyllt 65 år9
anst ä llning under den tid, för vilken förmånstagare i enlighe t med
denna lag eller annan lag eller förordning erhåller ålderspensi 9n på
grund av tjänste- eller arbetsförhållande9 ej heller
anställning, i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst _i anställningen
eller , . om h an samtidigt innehar två eller fler a a?tställningar, i dem
sammanlagt ,,;i___ medel,t al under s·tig~ r 180 mark i månaden;.
,
Det i J,. ,movi ~ ni:i1Dnda-.markbeloppet skall beaktas dusterat en~igt f:Lnansministeriet 1:3 f Öl:'O!'dnande med st t>d av sta~eii s pensionslag s t iftn:i.ttg •
. ut~ti liirlde:t av våd i i triom& ~ti:ldgat~ hlk ti l i denri!'3. lag ob~ r öahde Å\r
arbet srörtjänstens belopp , tillämpas om den or dinar i e ar be tst iden i anställning~n eller , då förmånstagaren samtidigt innehar tvä eller flera
anst ällningar, i dem sammanlagt utgör minst 20 timmar i veckan -..
Denna lag gäller icke heller anställning, i vilken den erh ållna l öhen
beaktas för pension i enlighet med lagen om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhållanden, såframt förmånstagaren i fräga om n ämnda
anställning avstått från sin på denna lag grundade pensionsrätt.
3 §.
Pensionsskyddet ombesörjes av landskapsstyrelsen .
· i.

4

§.

Den allmänna pensionsåldern är 63 år.
Är avgångsåldern lägre än den allmänna pensionsåldern och har särskild pensionsålder icke stadgats, betraktas avgångsåldern såsom pensionsälder .
~
Pensionsäldern är 65 år , i l ll anställningen avslutats f öre den ovan

...........____
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5 §.
Såsom pensionstid räknas den tid, under v i l k en förmåns t agaren efter
fyllda 23 år innehaft rriinst 4 månader oavbrutet f or tlöpande anställning ,
Såsom pensionstid för inv al idpens ion räkna s även tiden me llan invaliditetens början och uppnåend e t av den för tjänst e n eller arbetet stadgade pensionsåldern till den del denna icke räknas såsom pensionstid med
stöd av 1 mom ., ifall ipval iditeten inträtt under sådan anställning , som
efter det förmånstagar en fyllt 18 år oavbrute4 fo rt gått under 4 månader
elle r innan .e tt år f örfll.Jti t efter sådan anstäl th ings slut.
T·± ll . pe:rl sions~ 'i d ~ n räknas även den tid., unde r vilken förmånstagaren
efterfyllda . 23 år ur iandskapsmedel erhållit i ' enlighe t med denna l a g
med tillämpning av 2 'tnom. beviljad invalidpension :I såa,ana få.11 1 ·a. ä
honom senare på .grund av ålderdom eller ny invaliditet skall beviljas
pension på grund av i 2 mom . av~ e dd anställhing .
Till pensionstiden räknas likas å den tid, under vilken f Örmånstagare
efter fyllda 23 år innehaft annat än landskapets· u ppdrag, till v i lket
i enlighet med vad som särskilt är stadgat anslut eT sig rätt till av
.I
landskapet helt beko~tad ålders- och invalidpension ~
Vid beräknihgen ~v pensionstiden beaktas varje p ~ ~ i od e ndast en gåhg ~
t andskap sstyre
lse n äge r rätt att . i enskilda f k.11;
d ~ lands kapets i h•
I
.
tresse det pältaii ar l för ordna !:itt s ås om pensions ti d h elt eller de1v is
skall räknas den tid, under vilken förmåns t agare efter f yllda 23 år i nnehaft även annan anställning eller annat uppdrag än de i 1 och 4 mom . avsedda .
6 §.
Utan hinder av vad ovan stadgats räknas till pens i onstid en l ikväl i cke
tid i anställning , om tiden i denna anst äl lning skall riik nas f örmåns.. ;.
tag~ren till godo för pension me_d st öd av annan lag;
t :id under vilken förmånstagare var it uppförd på indragningsstat , i fal l hans lön på indragningsstat under denna tid med stöd av lag helt
eller delvis innehållits 9 samt
tid , under vilken arbete eller tjänstgör ing under fo r.tgående anställning i en följd varit avbrutna under mer än 30 da gar , i f all lön för de n- ,I
na tid icke erlagts och orsaken härtill icke var it rik~ dagsmanna- eller
landstingsmannavärv e ller offentligt uppdrag, bet räffande vilket avsägelse ej är tillåten, e ller medlemskap i stat sråde\; 1 ·avtjänande av värnplikt med stöd av värnpliktslagen eller verksamhet -i F örenta Nationerna
eller erläggande av me d tillämpning av 5 § 2 mom. beviljad i nvalidpension .
Vad i 5 § 2 mom . är stadgat tillämpas icke heller , ifall förmånstagaI
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anst ä llning med stöd av denna l ag avslutats eller medan sådant arbe~e
elle r sådan tjänstgöring är avbruten , står i tjänste - e ll€r arbetsförhållande , t ill vilket ansluter sig pensionsskydd i enlighet m8d annan
än denna lag och han med st öd härav förvärvat rätt att erhålla invalidpension sä, att till pensionstiden hänföres tiden mellan invaliditetens
början och uppnåendet av pensionsåldern eller motsvarande förtj änst.
Förmånstagare anses hava förvärvat ovan avsedda rätt till pens ion i enlighet med lagen om pensi )ri för arbetstag are i kor ~vari g a arbetsförhål- ·
landen vid den tidpunkt ; då den förtjänst, som h an :: ~;rhåJ.J;.i t i und er sag- ·
da lag lydande arbets f,örnålla nden innan han drabbats av den sjukdom, det
lyte eller den skadar som utgör den huvudsakliga orsaken t ill inval iditeten , sammanlagt stigit till i 7 § i samma lag förutsatt gränsbelopp •
. 7 §.
Den pensionsgrundande lönen fastställes genom att bland de högst 4
sista kalenderåren, under vilka anställningen fortgått, utväljas de 2
år, under vilka den i anställningen erhållna förvärvsinkomsten per månad i medeltal varit störst , varefter det månatliga medeltalet av de
sammanlagda arbetsförtjänsterna för dessa år beräknas. Har anställningen
fortgått under flera än 2 kalenderår , beaktas det kalenderår under vi~
ket an ställningen började likvä l icke vid fastst ä llande av den p ensions g:riund ande lönen , såvida icke anställningen under sagda år fortgåt t under
winst 6 månader . Har anställningen fort g ått under endast ett kalende rår,
be't raktas den genomsnittliga arbetsförtjänsten per månad såsom pen sions-·
grundande lön.
Blir p å grund av förmånstagaren s anmä lan utrett, att den i anställningen e r hållna arbetsförtjänsten av särskild orsak varit läg re än vad
arbetsförtjänst en i anställningen innan denna o!'sak , uppträdde var under
så lång tid, att dE;'!n större a rbetsförtjänst en kunde anse s s tabil , ·och
inve rkar denna oms t ändighet v ä s ept ligen p å h ans pens i on , skall s åsom
pensionsgrundande lön betraktas den genomsnittliga arbetsförtjänst i
anställningen, som han skulle ha va haft, ifall n ämnda orsak icke u ppträtt . Blir det utrett , att den i anställningen erhållna a rbetsförtj änsten av särskild orsak varit på motsvara nde sätt h ögre än den ovan n ämnda
stabila arbetsf örtjänsten , må den pensionsgrundande l önen på motsvarande
sätt sänkas.
I 1 mom . avsedd a rbets f ört j änst fastställes enligt samma grunder som
Vid innehållning av skat teförs kott e ller skatt likväl s å at t som arbet sförtjänst icke an s es vid anställningens sl.u t erlagd seme stere rs ät t ning,
ej heller arvode :för a rbete i k o rriin itt·~ er eller komm~s Si~er f ör
•

I
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Innehar förmånstagare tjänst 1 i vilken han erh~ller en del av sin
arbetsförtjänst i form av betalning eller lösen , som han indriver av
betalningsskyldiga, och vilken därför h änförts till lägre avlöningsklass
än den, till vi lken den pä grund av sin art eller annars skul le höra,
beaktas den arbetsförtjänst, som inflyter av dessa avgifter eller lösepenningar vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen sålunda , att
tjänsten hänföres till den avlöningsklass, ti11 vilken den på grund av
sin art eller annars borde höra.
Är i lag stadgat, att pensionen skall fastställas enligt avlöningsklassen för någon landskapets tjänst eller -befattning, betraktas med
avvikelse från vad i 1-3 mom. är stadgat såsom pensionsgrundande lön den
grund lön eller annan motsvarande lön jämte å lders- , dyr orts- och fjärrortstillägg, som enligt nämnda avlöningsklass skall erläggas åt förmånstagaren.

18 §.
Förutsättning för erhållande av ålderspens ion är, att förmånstagare
innehar en pensionstid av tninst 4 mån~der, att han uppnått pensionsåldern och att anställningen up~hört.
Förutsättning för erhållande av pension vid särskild pensionsålder
är därjämte, att förmånstagaren under 6 månader omedelbart före det han
uppnådde denna ålder oavbrutet varit i tjänst eller arbete, där sagda
l ägre pens ions å lder gäller, och att han under de 5 år, vilka omedelbart ·
föregått uppnåendet av sagda pensionsålder eller, om han kvarstår i samma tjänst eller arbete, vilka omed elbart föregått anställningens slut,
i sådan tjänst eller sådant arbete förvärvat en pensionstid av minst
3 år.
Har pensionstagare likväl på sätt i 2 mom. är stadgat uppnått rätt
till pension öch därefter varit i anställning äger han vid sin avgång
rätt till ålderspension äv e n om h~n icke uppnått den där gällande pensionsåldern .. . Uppnådd pensionsålder är likvä l icke förutsättning för erhållande av
ålderspension,
a) om förmånstagaren entledigats med stöd av 2 § 1 eller 3 mom. land- ···
skapslagen den 31 maj 1929 angående utnärnningsbrev för innehavare av
land skapet Å.lands tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att
kvarstå i sin tjänst eller befattning ävensom skyldighet att därifrån
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b) om med innehavare av tjänst med avtalslön sä överenskommits för
det fall att avtalet uppsäges eller tjänsteförhållandet upphör; samt om
förmånstagare under de 5 år, vilka direkt föregått tidpunkten för hans
entledigande, avtalets utlöpande eller anställningens upphörande förvärvat en pensionstid på sammanlagt minst 3 år.

9 §.
Förutsättning för erhållande av invalidpension är, att anställningen
efter det förmänstagaren fyllt 18 år fortgått oavbrutet under minst 4
månader och att förmånstagaren på grund av sjukdom, lyte eller skada
a ) medan anställningen pågått blivit oförmögen att handha sin tjänst
eller sitt arbete under en tid av sannolikt minst ett år, tiden från invaliditetens början däri inberäknad; eller
b) entledigats med stöd av 4 § lagen den 31 maj 1929 angående utnämningsbrev för innehavare av landskapet Ålands tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattping
ävensom skyldighet att därifrån avgå;
c) efter anställningens upphörande under lika lång tid som i punkt
a) stadgats blivit oförmögen till tjänst eller arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter bör anses vara
för honom lämpligt och trygga hans skäliga utkomst; eller
d) likaså efter anställningens upphörande erhållit på tjänste- elle~
arbetsförhållande baserad, i 8 § 4 mom, lagen om pension för arbetstagare nämnd invalidpension.
Invalidpension beviljas icke eller ock sänkes dess belopp om förmånstagare uppsåtligen förorsakat sin invaliditet. Pensionens belopp må sänkas, om invaliditeten förorsakats av förmånstagaren genom grovt vållande
eller om han å~ragit sig sjukdom, lyte eller skada genom brottslig gärning.
Förorsakas invaliditeten av sjukdom, lyte eller skada, · som förmånstagaren hade då anställningen vidtog~ äger han rätt till invalidpension
på grund av denna anställning endast om han blivit arbetsoförmögen tidigast ett år efter anställningens början.
10 §.
Pensionens belopp utgör i fråga om varje oavbrutet fortlöpande anställning för varje till pensionstiden hänförd full månad 1/12 procent
av den pensionsgrundande lönen och därtill 26/360 procent av densamma
för varje full månad med vilken den sammanlagda pensionstiden överstiger
120 fulla månader.
Pensionsbeloppet utgör dock för varje till pensionstiden hänförd full
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I
a) om förmånstagaren under de 6 månader, som omedelbart föregingo an- .
ställningens upphörande, varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och
vid dess upphörande uppnått den för tjänsten eller arbetet stadgade
pensionsåldern samt om han under de 5 år, som omedelbart föregingo uppnåendet av denna ålder eller anställningens upphörande,förvärvat en pensionstid på sammanlagt minst 3 år; eller
b) om invalidpension beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. eller
ålderspension med tillämpning av 8 § 3 eller 4 mom.
Angående penGionens maximibelopp gäller vad nedan stadgas.
11 §.
nå pension beviljas med tillämpning av 10 § 1 mom. denna lag, beräknas pensionens maximibelopp i _ tillämpliga delar i enlighet med 8 § lagen
om pension för arbetstagare (FFS 395/61),
12

§.

Tiå pensi()_r:1_ _beviljas !lled stöd av 10 § 2 mom. denna lag, fogas för ber äkning tiv pensl.onens !I_la:icimibelopp till pensionen
folkpensionensgrunddel;
den i 8 § 4 mom• lagen om pension för arbetstagare nämnd~ grundpensionen med beaktande av det avdrag~ som skall göras frän pensionen på
grund av förmånstagaren tillkommande andra pensioner och betalningar ,
pension i enlighet med denna lag likväl, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., som sådan; och
i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd pension, livränta eller ersättning.
äoerstiga de i enlighet med i möm. sammanlagda betalnin?ar:nå ,66 procent av den till grund för roaxifflipensionen liggande lönen, avdrages den
överstigande delen från dert i enlighet med denna lag fastställda pensionen. Tien pensionsgrundande lönen uträkna~ i övrigt ~ enlighet med 8 §
3 mom. lagen om pension för arbetstagare f örutomi att pension i enlighet med de~na lag beaktas såsom sådan. ,
Till ålde tt3pensidhs tagare e:t'iäggeEI t:Lil dess han uppnår den å:i.der, :
som utgör förutsättning för erhållande av i folkpensionslagen förutsatt
ålderdomspension, såsom kompletteringsdel vad som med stöd av 2 mom. avdragi ts från hans pension enligt denna lag, likväl icke mera än folkpensions grunddel •.
13 §.
Pensionens maximibelopp skall beräknas ånyo,
om förmånstagaren efter det pensionens maximj:belopp på ovan stadgat
sätt beräknats, beviljas pension, liv ränta eller ersättning, som vid
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om beloppet av sådan pension, livränta eller ersättning till följd
av besvär ändras; samt
på ansökan av förmånstagaren ifall pensionens, livräntans eller ersättningens belopp väsentlig förändrats.
14 §.
Det månatliga pe.n sionsbeloppet utjämnas ti;J..l närmaste fulla markbelopp. Komma två tal i fråga, sker utjämningen till det större av dem.
15 §,.
Pensionen erlägges tidigast från och med den tidpunkt, då rätten
att erhålla lön på grund av anställningen upphör.
Pension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än
ett år före det pensionsansökningen gjordes.
Beviljas invalidpension retroaktivt och har till pensionstagaren
samtidigt på grund av den sjukdom, det lyte eller den skada, som förorsakat den pensionsgrundande invaliditeten erlagts dagpenning i enlighet
med sjukförsäkringslagen, erlägges den del av pensionen, som motsvarar
dagpenningen, till sjukförsäkringsfonden.

16

§.

Den pensionsgrundande lönen justeras, då pensionen beviljas och
vid tillämpningen av 13 §, i enlighet med förändringarna i landets allmänna lönenivå enligt det löneindextal, som årligen fastställes för
tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare.
Pensionsbeloppet justeras likaså varje kalenderår i enlighet med
det i 1 mom. avsedda löneindextalet.

17
Ä_r pensionstagare intagen i

§.

straffanst~lt

för att avtjäna frihetsstraff eller f örvandlingsstraff för böter eller har han förordnats
till intagning i tvångs-, arbets- eller tvångsarbetsinrättning, i lagen
om vård av dem som missbruka berusningsmedel avsedd vårdanstalt eller
annan med dem jämförlig anstalt eller inrättning, avbrytes utbetalningen
av pensionen för den tid, under vilken vistelsen i straff- eller annan
anstalt överstiger tre månader.
Har pensionstagare anhöriga, om vilka han enligt lag är skyldig att
draga försorg, må pensionen eller de l därav likväl utbetalas till vederbörande socialnämnd för att användas för underhållet av pensionstagares
anhöriga.

18

§.

Invalidpension skall indragas, utbetalningen av densamma avbrytas
eller dess belopp nedsättas, ifall pensionstagare, innan han uppnått
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pensionsåldern, befinnes förmögen ti ll förvärvsarbete och honom står
till buds sådant statligt eller annat förvärvsarbete, som med beaktande
av hans ålder, yrkeskunskap och övr i ga omständigheter bör anses vara
för honom l ämp ligt och trygga hans skäliga _utkomst.
Vägrar invali dpens ionstagare utan g odtagbar t skäl att unde rkasta
sig av staten bekostad med i c ina l vård, utbildning eller arbetsvård,
som avser att åters t ä lla hans arbetsf örmåga ., livsfarlig vård~t gärd likväl undantagen, skall utbe t a l ningen av pensionen avbrytas eller dess belopp nedsättas.
Invalidpen s io n, som bevi lj ats med till ämpning av 9 § 1 mom, punkt
d) skall l ikväl i ndragas, dess utbetalning avbrytas eller det erlagda
beloppet nedsättas endast ifall så förfares i fråga om den pension, som
ligger t ill grund för beviljande av pensionen.
j_g § ~
Blir person, vars med tillämpni ng av 5 § 2 mom. beviljade· inva lidpensi on indragits, senare på grund av samma sjukdom, l yte eller skada
ånyo arbetsof.örmögen, _skall honom beviljas invalid.p ens ion enligt samma
grunder som i fråga om den indragna pensionen, likvä l så, att den pensionsgrundande l önen fastställes i enlighet med tidpunkten för anställ-ningens upphörande , ifall den sålunda beräknade pensionen är större än
den indragna.
20 §.
Invalidpension, som beviljats me d tillämpning av 5 § 2 mom., ombildas
till å lderspension, då anställningen u pphört och pensionstagaren uppnått den f ör hans sista tj änst e ller arbete s tad gade pensionsåldern,
ifråga om pensionstagare i tjänsteförhållande likväl senast då han up pnått avgångsåldern, I annat fall ombi l da~ invalidpens ion ti ll ålderspension, då pens'i onstagaren uppnått den allmänna pensi on såld ern.
21 §.
Pensionstagare förlorar sin r ät t till p en sionsbelopp, som icke l yfts
ino m tre år efter utgången av det kalenderår, under . vi l ket det förfa llit
till betalning.

22 §.
I pensionsärende må f örhandsbesked l ämnas, om detta anses vara av
synnerlig v ikt för sökanden. Förhandsbesked ska ll t illämpas~ . då pensionsbeslut meddelas den person, som förhandsbeskedet berör, under förutsättning att pensionen beviljas med stöd av de s tadganden , på vilka förhandsbeskedet grundar sig. Avvikelse från förhandsbesked.e t må likväl
ske till sökandens förmån.

23 §.
Part, som är mi ssnöjd med beslut i ärende rörande pens ion , må söka
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ändring däri genom besvär hos hög st a f örvaltningsdomstolen på sätt om
sökande av ändring i förvaltningsärenden är stadgat .
ÄJldring i beslut, medelst vilket i 22 § denna lag avsett förhandsbesked förvägrats, må icke sökas.
:Beslut må bringas i verkställighet även utan att det vunnit laga
kraft, såvida icke ändringssökandet på grund av verkställigheten blir
gagnlöst eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.
24 §.
Grundar sig laga kraft vunnet beslut rörande pension på felaktig
eller bristfällig utredning eller är det uppenbart icke lagenligt 5 må
landskapsstyrelsen upptaga ärendet till förnyad behandling, försåvitt
fråga är om beviljande av förvägrad eller ökande av beviljad förmån.
Har landskapsstyrelsen gjort framställning om återbrytande av laga
kraft vunnet beslut i ärende, som berör pension, må landskapsstyrel~en
till dess ärendet avgjorts utbetala pensionen till det belopp, som i
enlighet med framställningen om återbrytning bör anses riktigt.

25 §.
Grundlöst erlagt pensionsbelopp må återindrivas även så, att det avdrages från framtida pensionsbelopp. Från det pensionsbelopp, som varje
gång skall erläggas, må likväl icke avdragas mera än en sjättedel av den
del av pensionsbeloppet, som återstär efter det förskott på pensionsbe loppet i enlighet med lagen om f8rskottsuppbö~d innahällits.
Grundlöst erlagt pens ronsbelopp må lämns, s o·indrivet 1 qm dess beviljande eller utbetalning icke bör anses hava förorsakats av pensionstagaren~ eller hans ombuds svikliga förfarande.
26 §.
Kommuns eller annat offentligträttsligt samfunds myndighet eller inrättning, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalt samt
sjukhus äro skyldiga att på anhållan avgiftsfritt meddela landskapsstyrelsen av dem innehavda uppgifter, som kunna inverka på av g örandet av
pensionsärende, som är under behandling, likväl med iakttagande av vad
i annan lag om tystnadsplikt är stadgat. För läkarutlåtande och -intyg
skall dock skälig ersättning erläggas.
Landskapsstyrelsen må med de myndigheter och inrättningar, som draga
försorg om det på tjänste- eller arbetsförhålland e baserade pensionsskyddet, samt med pensionsskyddscentralen träffa avtal om nödigt samarbete
Vid verkställigheten av pensionsskyddet och ersättande av därav f öranledda ko sitnader.
27 §.
Den som äger rätt till pension i enlighet med denna lag, är skyldig
att underkasta sig vad som framdeles till äventyrs stadgas om beaktande
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av honom samtidigt tillkommande pensioner samt sjuk-, olycksfalls-,
militär-, skade- eller trafikförsäkringsersättningar vid beräkning av
den i 10 § 4 mom. av~e~da pensionens maximibelopp.

28 §.
Närmare bestämmelser angående ve rkställigheten och tillämpningen av
denna landskapslag utfärdas genom landskapsförordning.
29 § .
Denna lag tillämpas från den 1 januari 1967.
Denna lag skall därjämte tillämpas ifall förmånstagare den 8 juli
1961 eller därefter innehaft anställning,
,
1) som är huvudsyssla och som oavbrutet fortgä,tt under minst 4 månader,
2) till vilken, om anställningen skulle fortbestå den 1 januari 1967 ,
skulle ansluta sig rätt till pension i enlighet med denna lag, samt
3) om sådan anställning upphört eller pensionsfallet inträffat efter
~en 30 juni 1962 men före den 1 januari 1967.
30 §.
Såsom pensionsgrundande lön b~traktas i f~äga om anställntng, sofu
.
.
upphört före den 1 januari 1967, med .avvikelse från vad i 7 § 1, 2 qch
3 fuom. är stadgåt, den regelbundna förtjänst, som erhållits urider de 12
fulla kalendermånader, som omedelbart föregingo anställningens upphöran- . I
de eller början av den invaliditett söm ligger till grund för invalid•
pensiön; div iderad med antalet månader. Har förtjänsten likväi under
denna tid undantagsvis varit väsentligt mindre eller större än tidigare
under samma anställning, beräknas pensionen på grund av den förtjänst~
som förmånstagaren skulle hava haft, ifall nämnda avvikelse icke förele gat.
Såsom ovan i 1 mom. avsedd regelbunden förtjänst betraktas icke ersättning för förmånstagares kostnader eller för övertidsarbete eller annat utom den ordinarie arbetstidBn utfört arbete, ej heller vid anställningens upphörande utgående semesterersättning.
I fråga om anställning, som avs lutats före den 8 juli 1961 1 betraktas
likv ä l såsom ovan avsedd pensionsgrundande lön den lön, som erhållits i
anställning, vilken var i kraft sagda dag eller som därefter först inleddes, och vilken räknas till pensionstid.

31 §.
I 7 § avsedd pensionsgrundande lön fastställes i fråga om anställning , som upphört inom är 1967, genom beaktande av den under högst de
12 senaste kalendermånaderna i anställningen erh ållna arbetsförtjänsten
Och i fråga om senare avslutad anställning s.'aunda, att den arbetsfört jänst, som erhållits innan lagen tr ä dde i kraft, icke medräknas.

~

I
I
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32 §.
Den, som den 1 januari 1967 står i sådant tjänsteförhållande , till
vilket ansluter sig rätt till pension, som helt bekostas ur landskapsmedel, bibehåller denna sin rätt, om hp.n inom ett år efter det lagen
tr ä tt i kraft skriftligen anmäler, att han det önskar. I fråga om den,
som gjort sådan anmälan, skall denna lag icke tillämpas.

33 §
Tjänstgöring före den 1 januari 1967 , som om;fattar i 5

~

avsedd tjänst i· I

g öringstid efter fyllda 21 år, ifall anställninge n varit huvudsyssla;
tiden för anställn i n g i
ken eller

state n s tjänst, i Finlands Bank, postsparban-

folkpension ~ anstalten

å~

efter fyllda 21

i befattning, som är

huvudsyssla ;
tiden som värnpliktig

t

aktiv tjänst, ifall d e n na direkt ansluter sig

till i 5 § avsedd tid ;
tiden för krigstjänst und e r krigstillstånd samt den tid förmånstagaren på grund av under k rigstillstånd ådragen skada e l ler sjukdom varit
intagen för vård på sjukhus före den 26 september 1947; och
tiden för tjänstgöring såsom arbetspliktig i statens arbete med stöd
av lagen om arbetsplikt,
räknas till pensionstid på sätt som stadgas i

5

§,

i den mån anställnin-

gen icke räknats eller skall räknas förmånsta g aren till godo för annan
än i denna lag avsedd ålders- eller invalidpension,
a) i sin helhet, om pensionen beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom.;
och
b) till hälften intill den 1 juli 1962 och därefter i sin helhet, om
vid beviljande av pensionen tillämpas 10 § 1 mom , samt om förmånstagaren
den 8 juli 1961 eller därefter haft

anst ä llning~

som är huvudsyssla och

som oavbrutet fortgått under minst 4 månader samt till vilken , om den
skulle vara anställning efter denna lag s ikraftträdande, skulle ansluta
sig rätt till pension i enlighet med denna lag.
Då vid beviljande av pension 10 § 2 mom. ~illämpas , räknas den tid
före ikraftträdandet av denna lag, under vilken vederbörande efter' fy-llda 21

år

varit anställd i k ommuns, kommunal sammans+utnings eller kom-

munalt centralförbunds, religiöst samfunds tjänst eller privat tjänst
med ifrågavarande tjänst som huvudsyssla,

~ill

pensionstid såsom därom

för statens pensioner stadgas och till den del anställningen icke annars
räknats eller skall räknas vederbörande till godo för p8nsion • . .

34 §.
Anställning betraktas som huvudsyssla, ifall den beräknade arbetstiden under arbetsperioden varaktigt är minst 24 timma r i v e ckan eller
om förmånstagaren därav kan anses e rhålla för sin huvud sakli ga utkomst

i
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35 §.
Från och med den -1 januari 1967 skola
landskapslagen den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner i landskapet Åland (6/51),
landskapslagen den 7 februari 1951 angående extraordinarie befatt ningshavares uti landskapet Åland pensioner (8/51) samt
land skaps1agen den 4 juli 19()2 om landskapets !=trbetare s pension-e r
(35/62)
tillämpas endast på dem, som gjort i 32 § avsedd anmälan och, såvida icke av 2 mom. annat följer, på pensioner, som beviljats före denna lags
ikraftträdande .
Är förmånstagare på grund av pensionsfall, som intrtiffat efter d!3n
30 juni 1962 men innan denna lag trätt i kraft; berattigad till pension
även med stöd . av tidigare stadganden, äger han rätt att erhålla deh
pension, som med beaktande av vad ovan i 30 § stadgats är större.
Pensionsärehde, -som avgjorts enligt i 1 mom. nämnda lagar genom laga
kraft vunne t beslut och som berör i 2 mom. avsett pensionsfall ., behand- :1
las av landskapsstyrelsen på ansökan ånyo.
Mzriehamn, den 23 augusti 1966.
På landskapsstyrelsens

Lantråd

vägnar~

il~~~

Lagberedningssekreterare

