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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om reglering av vissa av land
skapsmedel utgående familjepensioner. 

Regeringen gav den 16 november 1973 en proposition (prop.nr 207/ 
]973 rd) till riksdugen innehållcmde förslag till justering av de s .k. 
gamin familjepensionerna~ d.v.s. familjepensioner som beviljats av 
~ta tens medel i stöd av före den 1. 1 1967 gällande lagstiftning. I 

ln;otiveringen till propositionen konstaterade regeringen att de väsent
Hgaste skillnnderna mellan den gamlo. och den nya familjepensionslng
stiftnir1gen vo.r olikheten i de grunder som påverkade familjepensionens 
storlek och olikheter vnd gällde gruppen av förmånstagare. Avsikten 
l!fed den föreslo.gno. lngstiftningsåtgärden vo.r således att åstndkomma 
likställighet mellan fo.miljepensionstngnrnn oberoende av om de erhåller 
pension på grund av den tidigo.re eller den :hu gällande lagstiftningen. 

Riksdagen godkände regeringens proposition i oförändrad form och 
lagen utfärdndes den 30 o.pril 1974 (FFS 329/74). 

Lnndsko.psstyrelsen o.nser o..tt skäl föreligger o.tt reglera de nv lo.nd.
skn.psmedel utgående fo.miljepensionerna på snmmo. sätt som skett i riket 9 

enär därigenom skulle åstadkommas likställighet mellan de olika fo..milje
pensio:nst.:J.go.rnn oberoende av om de erhåller pension på grund nv tidigo.
re eller nu gällo.nde lo.ndsknpslc.gstifin ing. 

Med hänvisning till det o.nfördo. förelägges Lnndstinget till nn
tag:::mde 

L o. n d s k o. p s 1 o. g 
o.v visso. o.v landskaps:medel utgående fo.miljepensioner. 

I enlighet :med Landstingets beslut sto.dgns: 
1 §. 

Visso. nv lnndsko.pets medel utgående ordinarie fnmiljepensioner som 
heviljnts eller beviljo.s efter person som avlidit före den 1 jcmuo.ri 
1967? reglero..s från och med den 1 juli 1974 eller om pensionen börjnr 
utgå från .en seno.re tidpunkt? från denno. tidpunkt, på sätt som nvses 
i denne. lo.g. 

I 1 rnom. nvsedd fo.rniljepension 9 sådnn den erl::ides eller skulle h:J. 
erla.gts i december 1971 9 benämnes i dennn lng go.mmal grundpension och 
fumiljepension som reglerats enligt denna. 12g 9 ny grundpension. Med 
fötruänslåto.re o.vses i denno. lo.g perso11 9 efter vilken fo.miljepension 
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;;:;, 
~~lägges, och med förmånstago.re person 9 till vilken fnrniljepension 

e:rlägges, 
2 §. 

I enlighet med denno. lo.g reglerc.s jJled i 2 momo nämndo. undnn to.g 9 

den gnrnlo. grundpension, som efter förillånsta.gCl.re som varit i land

sko.pets tjänst9 inneha.vare 2v tjänst inom folkskolväsendet eller 

stads- eller kornrnun-:i,lläknre beviljo..ts eller bevilj2s förmånslåtnrens 

änko. eller barn. 

Enligt denne. lo.g regler:::rn likväl ej gnJilLJ.nl grundpension 9 vilken 

beviljo.ts änko. 9 som icke är i 3 § lnndsko..pslngen om lo.ndsknpets fn

miljepensioner (38/69) 0,vsedd förmånstngnre9 ej heller barn9 som ef

ter o.tt ho. fyllt 18 år blivit oförmöget att utförn c.rbete. 

Erlägges ge,nm1.'.:'..l grundpension även åt o.nnnn än i 1 moru. ::i,vsedd för

månst~ignre 9 bestämmes storleken o..v denne, förmånst2go.res fe.milj epension 

eller honom tillkommnnde del därav så som den skulle ha bestämts utCl.n 

reglering enligt denn'.:l lo..g. Vid beräkning nv den nya grundpensionens 

belopp och envo.rs del däro.v bec.ktns endast i 1 rr:1om. Gvsedd2 förmåns-

3 §. 
Den nyo. grundpensioncns belopp utgör för en i 2 § 1 rnoliL nvsedd 

förmånsto.g.'.lre 30 procent o..v den till förmån slå ta.ren erlngdn lön, en

ligt vilken den gmnln grundpensionen utgick eller skulle ho. utgått 

den 31 december 1971. Or;:i förmånsto.go.rnn är två 9 utgör den nyo. grund

pensionen 40 procent nv lönen och därtill lägge·s för den tredje och 

va.rje följcmde förmånsto.ge,re 5 procent o.v lönen o .Den nyn grundpensionen 

får dock utgöro.. högst 66 procent o.v lönen. 

Förändras o.nto.let förmånsto.go.re, justero.s den nya grundpensionens 

belopp och dess fördelnj_ng mello.n föroånstCi.gc,rno.. från börj::m "lV den 

ka.lendermåno..d so1>1 följ er närrJast efter förändringen. 

lJ- §. 

Den ny::::. grmJdpensionens belopp juster:::,s 2v l::mdsko.psstyrelsen såso1;1 

le.gen orn justering nv visso_ nv st2tens pensioner '(FFS 555/72) är 

:Den nyci. grundpensionens i 3 § o.vsedd::;,, belopp motsvo.ro.r. det o,v 

sociQl- och hälsovärdsministerj_et för år 1971 fo.stställdo. löneindex

tnlct 216. 

5 §. 
Orn ny grundpension gäller i övrigt vo.d om go.ruL1'.ll grundpension är 

stnQr,.-,t 
b~, • 



- 3-
6 §. 

Nä rmar e bes tärnmels e r om verkställigheten och tillärJpningen o.v 

denna l3g utfärdns vid behov genom 12ndsknpsförordning. 

7 §. 
Lo.nds..."k etpsstyrelsen ombesörj er regler i ngen o.v fo.mil j epensionerna 

i enlighet med denna lng. 

M'.lr iehci,rJn i den 20 september 

v i c e 1 n n t r å d 

1974 . _/ J) , 
f 1'<'1 ~'Yfvv. 

Sven n lsson 

Lo.gberedningssekreternre c 


