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Å l a n d s l a n d s k a p s s t y

r e l s e s framställning till Ålands 
landsting mod förslag till landskapslag 
om familjepensioner och vissa därtill 
anslutna lagar. 

Familjepensionssystemet för statens tjänstemän innebar ursprungligen, 
att endast anhöriga till de tjänstemän som under sin livstid tillhört 
vederbörande tjänstemannakårs änke- och pupillkassa ägde rätt till fa-
miljepension. De flesta av statens tjänstemän och befattningshavare 
tillhörde därför någon av de änke- och pupillkassor som sedermera er
höll karaktären av offentligträttsliga institutioner. Genom en lag i 
riket av år 1951 orn familjepensionsförsäkring för innehavare av statens 
tjänster eller befattningar (FFS 395/51) avskaffades emellertid änke
och pupillkassorna och man övergick till ett pensionsförsäkringssystem 
för rec;lering av fa:miljepension till tjänstemännens anhöriga. Därefter 
grundade sig de statsanställdas farniljepensionsskydd på lagen den 28 
december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänste
män ( F~::'S 696/56) , vilken lag var uppbyggd på grundval av avgiftsfrihet, 
men baserade sig annars väsentligen på s8.ltnna principer som ovannämnda 
lag om fruniljepensionsförsäkring för innehavare för statens tjänster 
och befattningar. I fråga om dem som omfattas av familjepensionssystemet 
innebar lagen av år 1956 dock såtillvida en ändring i jämförelse med 
tidigare gällande lag, att pensionerade f .d. tjänstemän försattes i sam
ma ställning som innehavare av tjänst eller befattning. 

För landskapets tjänstemän har förhålland~na varit desamma som för 
statens tjänstemän. Nuvarande familjepensionsskydd i landskapet bygger 
på landskapslagen den 17 juli 1957 om familjepension och begravningshjälp 
för Ålands landskapsförvaltning underlydande tjänstemän (26/57). Det på 
denna lag grundade familjepensionssystemet omfattar endast de av land
skapets tjänstemän, som innehar sina tjänster och befattningar på ordi
narie eller extra ordinarie stat, medan utanför systemet står bl.a. land
skapets arbetstagare, tillfälliga och extra tjänstemän samt extraordina
rie arbetstagare. Särskilt denna omständighet har ansetts vara en uppen
bart stor brist hos det nuvarande familjepensionssystemet. 

Inom det allmänna arbetspensionssystemet har familjepensionen anslutits 
till pensionsskyddet för ålderdom och invaliditet genom rikets lag den 
16 december 1966 angående ändring av lagen om pension för arbetstagare 
(FFS 639/66) och den samma dag givna lagen angående ändring av lagen om 
Pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (FFS 640/66). 
I fråga om det kommunala pensionsskyddssysternet har motsvarande familje-
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pensionsskydd förverkligats genom lagen den 14 juli 1967 angående änd
ring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta
gare (FFS 327/67). 

Det nya ålderspension~system, som grundar sig på landskapslagen om 
1andskapspensioner och sbm motsvarar lagen om statens pensioner i riket, 
överensstämmer i huvudsak med pensionssystemet enligt lagen om pension 
för arbetstagare och motsvarande konnnunala pensionssystem. Samtliga des
sa pensionssystem bildar således nu en sammanhängande helhet. Mot bak
grunde:.1 av detta har man ansett att statens och därmed också landskapets 
pensionsskyddssystera oc:kså i fråga om familjepensioner skulle bringas 
att överensstämma med övriga pensionsskyddssystem. 

Det nu föreliggande förslaget till landskapslag om landskapets famil
jepensioner överensstämmer i sak med den i riket givna lagen den 31 de
cember 1968 om statens familjepensioner (FFS 774/68) samt lagen av sam
ma dag angående införartde av lagen om statens familjepensioner (FFS 
775/68). Därigenom skulle landskapets tjänstemän och arbetstagare komma 
att åtnjuta pensionsskydd i sarmTia utsträckning som statstjänstemännen 
och statens arbetstagare. I samband r;:ied införandet av detta nya familje
pensionssystem föreslås en ny landskapslag om familjepensioner inom folk
skolväsendet? ändring av landskapslagarna om koiillllunala hälsosystrar och 
kommunala barnmorskor samt ändring av landskapslagen om läroanstalter för 
hemsl~jd i landskapet Åland och landskapslagen om landskapspensioner. 

En av förutsättningarna för att familjepension skall kunna utgå en
ligt den nu föreslagna lagen är, att förwånslåtaren erhöll eller var be
rättigad till pension enligt landskapslagen om landskapspensioner. Detta 
innebär bland annat att 0ckså .ratten. till f."1llliljepension inträder ef:ter 
fyra ~änaders anställning i landskapets tjänst. 

Förmånerna i stöd av den föreslagna lagen skulle dels omfatta familje
pension samt dels en utbetalning i ett för allt till efterlevande make, 
vars rätt att erhålla familjepension upphört på grund av nytt äktenskap. 
Däremot skulle begravningshjälp och ersättning för begravningskostnader 
icke längre utgå. 

Familjepensionens storlek skulle fastställas på samma sätt soo motsva
rande pension enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pen
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt enligt det 
kommunala pensionssystemet. Farniljepensionen skulle dock utgå enligt ett 
högre procenttal då pensionsfallet inträffar medan vederbörande innehar 
Bin tjänst, än om detta sker när vederbörande icke längre är i land
skapets tjänst. Familjepensionens storlek skulle dessutom bli beroende 
q."V,1.antalet. förmånst~gare. 
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Familjepensionen skulle för varje månad 9 som i fråga om pensionstid 

för ålderspension skall räknas förmånslåtare till godo, utgöra en viss 
procent av den pensionsgrunchnde lönen. Nämnda procentsats skulle dels 
vara beroende av antalet förmånstagare och dels av huruvida förmånslå
taren äger rätt till pension enligt 10 § 1 mom. eller denna paragrafs 
2 mom. i landskapslagen om landskapspensioner. I fall förmånslåtaren är 
berättigad till pension enligt 10 § 1 mom. sagda lag skulle familjepen
sionen, om den pensionstid, som skall räknas förmånslåtaren till godo 
för pensionen är exempelvis 40 år, utgöra 20 procent av förr.iånslåtarens 
pensionsgrundande lön, om endast en förmånstagare finnes, 30 procent, 

antalet förmånstagare är två, och 40 procent om antalet förmånstagare 
är tre eller flere. 

Om förmånslåtaren är berättigad till pension enligt 10 § 2 mom. land
skapslagen om landskapspensioner, skulle full familjepension utgöra 30 
procent av sagda lön. Därtill skulle om förmånstagarna är flere, för 
den andra förmånstagaren läggas 10 procent och för varje förmånstagare 
därutöver ytterligare 5 procent. Familjepensionen skulle dock icke få 
~verstiga 66 procent av förmånslåtarens pensionsgrundande lön. 

Förmånslåtarens pensionsgrundande lön och pensionstid, vilka vardera 
skulle läggas till grund för beräkningen av familjepensionens storlek, 
skulle bestämmas på samr;:ia sätt som gäller i fråga om ålderspensionen en
ligt landskapslagen om landskapspensioner. 

Förmånstagare skulle enligt lagen vara efterlevande make och barn saut 
efterlevandes makes barn, som förmånslåtaren och den efterlevande maken 
tillsammans försörjt. Efterlevande make skulle vara berättigad till fa
miljepension, i fall förmånslåtaren efterlämnat barn, som äger rätt till 
familjepension eller eljest om den efterlevande maken vid förmånslåta
rens frånfälle fyllt 40 år och äktenskapet varat minst tre år. I fråga 
om barnets rätt till familjepension förutsättes, att barnet vid förmåns
låtarens frånfälle icke fyllt 18 år, såvida barnat icke är oförmöget 
till arbete. I sådant fall förutsättes, att barnet vid förmånslåtarens 
frånfälle icke fyllt 21 år och att arbetsoförmågan inträtt före det bar
net fyllt 18 år. Familjepensionen skulle i allmänhet utgå från ingången 
av den månad, som följer efter förmånslåtarens död. 

Familjepensionen skulle icke utan särskilda skäl kunna utbetalas re
troaktivt för längre tid än ett år före det ansökan om pension ingavs. 
Efterlevande :c.ake .skulle vara berättigad att lyfta familjepension till 
Sin död, såvida maken icke ingår nytt äktenskap. I sådant fall skulle 
fa.miljepensionen upphöra att utgå, men i stället skulle till denna i 

ett för allt erläggas ett belopp, som motsvarar familjepensionen för 
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ensams tående efterlevande make under två år. Barns pens:i.o.n skulle upp
höra då barnet fyllt 18 år. Är barnet efter fyllda 18 år oförmöget till 
arbete, skulle familjepensionen på särskild ansökan utgå så länge inva
liditeten fortbestår. 

Utbetalningen av familjepension till barn upphör i regel då barnet 

fyllt 18 år. Utbetalningen skulle dock fortgå till sådant barn, i fall 
detta efter denna ålder på grund av sjukdom, lyte eller skada är oför
ruöget till arbete. Enligt 16 § 5 mom. skulle utbetalningen dock kunna 
avbrytas OEJ. barnet vägrar underkasta sig av landskapet bekostad medici
nalvård, utbildning eller arbetsvård. Enligt rikets mot~varande lag skul
le sådan vårdåtgärd som bör anses livsfarlig vara undantagen. Landskaps
styrelsen har dock ansett ett en vägran i detta fall innefattas i god
tagbart skäl och föreslår att denna mening icke skulle ingå i lagför

slaget. 
Jämlikt 23 § 2 mom. lagen om statens familjepensioner kan statskon

toret enligt finansministeriets anvisningar träffa avtal om saraarbete 
vid verkställigheten av pensionsskyddet med andra mynd~gheter och in
rättningar, som ombesörjer på tjänste- eller arbetsför4ållande grundat 
pensionsskydd. Då landskapsstyrelsen anser att motsvar~nde rätt icke 
för närvarande är behövlig för landskapsstyrelsens vidkommande, har mot
svarande stadgande utelämnats från föreliggande landskapslag:. 

Föreliggande landskaP,slag föreslås gälla retroaktivt från den l janu
ari 1969. Dessutom skulle familjepension enligt den nya lagen kunna ut
gä också efter person sqm~lfdit den 31 december 1966 eller senare. 
Detta skulJ_e även gälla i Q.et 'fall att familjepension redan utbetalas 
enligt gällande landskapslag. Förmånstagaren skulle i dessa fall vara 
berättig~d att övergå tiil det nya pensionssystemet genom att avstå från 
sin rätt att erhålla pension enligt tidigare gällande lag. Då ingen för
månstagq;re dock skulle få :·göra ett sådant val så, att det samtidigt 
blir oförmånligt för annan föraånstagare, skulle envar förmånstagare 
vara 9erättigad att göra sitt val endast för egen del. 

Likaså ingår i lagförslaget ett stadgande om att den som då lagen 
träder i kraft är förLJ.ånsiåtare enligt nugällande lag bevn..rar sitt fa
mlljepensionsskydd enligt sistsagda lag genom att skriftligen anmäla 
därom före utgången av år 1969. Den som gjort sådan anmälan skulle dock 
senare kunna återtaga denna. 

Landskapets nuvarande familjepensionssystem omfattar bland andra 
tjänsteinnehavare inom folkskolväsendet. Likaså äger kommunala hälso
systrar och ko1tl111unala barnmorskor sai.ilt lärare vid läroanstalter för 
heuslöjd av privat natur rätt till pension enligt samma grunder som gäl
ler för landskapets tjänstemän. Fördenskull föreslås att också dessa 
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tjänsteinnehavare skulle innefattas i landskapets familjepensionsskydd. 
Detta påkallar kompletterande ändringar av landskapslagarna av kor.o.muna
la hälsosystra:c och korru~unala barri.J::.lorskor sarat landskapslagen om läro
anstalter för hemslöjd i landskapet Åland. 

I samband med införandet av det nya familjepensionsskyddssystemet 
har man i riket även ändrat 10 § och 13 § lagen o.CJ. statens pensioner. 
1andskapslagen om landskapspensioner föreslås ändrad på motsvarande sätt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrels-en vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande följande 

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

om landskapets familjepensioner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 kap. 

Allmän~9 Eensionsbestä:m.w.elser. 
1 §. 

Då person, son stått i tjänste- eller arbetsförhållande eller i 

annat därmed jämförbart anställningsförhållande till landskapet av
lidit, erlägges av landskapets medel familjepension på sätt i denna 
lag stadgas. 

Familjepensionsskyddet ombesörjes av landskapsstyrelsen. 
2 §. 

Förutsättning för erläggande av familjepension är, att i 1 § avsedd 
person, förmånslåtaren, ägde rätt till eller åtnjöt pension enligt land
skapslagen om landskapspensioner. 

3 §. 
Familjepension erlägges, med nedan stadgade begränsningar,till för

månslåtares: 
l} efterlevande make, vars äktenskap med förånslåtaren hade ingåtts 

innan förmånslåtaren fyllt 65 år, såframt denne efterlämnat i denna 
Paragraf avsett barn, so:G1 förmånslå taren och den efterlevande maken 
gemensaiut försörjt, ellerom efterlevande make vid förmånslåtarens död 
hade fyllt 40 år och äktenskapet varat minst tre år; 

2) barn, som icke fyllt 18 år; samt 
3) barn, som fyllt 18, men ej 21 år, om barnet på grund av sjukdom, 

lyte eller skada är oförmöget att utföra arbete, som med beaktande av 
dess ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara 
lämpligt för barnet och trygga det en skälig utkomst, och om invalidi
teten inträtt innan barnet fyllde 18 år och den, inberäknat den tid 
som förflutit från dess inträde, kan antagas fortgå minst ett år. 
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Med barn avses i denna lag även förmånslåtares adoptivbarn samt 

utom äktenskap fött barn, som förmånslåtaren lagligen erkänt eller i 
fråga om vilket förnånslåtarens försörjningsplikt fnstställts genom 

vederbörligt avtal eller domstolsutslag. 
Vad i denna paragraf är stadgat om förmånslåtares barn skall äga 

motsvarande tillämpning på sådant barn eller adoptivbarn till förmåns

låtarens make, son förmånslåtaren och den efterlevande maken gemensant 

försörjt. 
4 §. 

Familjepension erlägges icke till barn, som före förmånstlåtarens 

död givits som adoptivbarn, ej heller till den som genom brottslig hand
ling uppsåtligen förorsakat förmånslåtarens död. 

5 §. 
Far::iiljepensionen till efterlevande make och barn utgör för varje 

månad, som skall räknas såsom pensionstid för .• förli.lånslåtarens pension 

av den pensionsgrundande lönen: 
1) oB förr::iånslå taren var berättigad till pension med tillär.Jpning av 

10 § 1 nom. landskapslagen om landskapspensioner. 
2/48 procent, ou en för.Dånstagare finnes, 
3/ 48 procent, om förr.u.ånstagarna är två, S8Llt 
4/48 procent, om förnånstagarna är tre eller flera; samt 
2) om fön~ånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 

10 § 2 mos. landskapslagen om landskapspensioner, 1/1~ procent, var
till, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/36 procent för den andra 
förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/72 procent dock 

så, att såsom pensionstid beaktas högst 360 månader. 
Från familjepension enligt denna lag avdrages den familjepension, 

so11 tillkomrn.er förr.u.ånstagare efter förmånslåtare med stöd av lagen om pen 
sion för arbetstagare i kortyar.iga arbetsförhållanden, i den mån den 
uotsvarar den del av förmånslåtarens med stöd av lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden tillkoiillllande pension, soL.1 
enligt 10 § 3 mom. landskapslagen om landskapspensioner skall avdragas 
från förmånslåtares pension. Härvid beaktas icke det avdrag so:w. på 
grund av andra pensioner och ersättningar skall göras från fan1iljepen
sion enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvarigi,arbetsför
hållanden. 

Atnjöt fönn.ånslåtare vid sin död icke pension, bestälillJ.es hans rätt 
till pension 1 den pensionsgrundande lönen och pensionstiden på saiillJ.a 
sätt son om förånslåtaren vid dödsfallet hade blivit arbetsoförmögen. 

FaEJ.iljepension fördelas mellan förmånstagarna så att efterlevande 
make erhåller två och ettvart barn en lika stor andel därav. 
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Familjepension må utgöra högst 66 procent av förmånslåtarens enligt 

7 § landskapslngen oo landskapspensioner utgående pensionsgrundande lön. 
6 §. 

Då farailjepension beviljas ned tillämpning av 5 § 1 mom. 1 punkten 
i denna lag, iakttages vid sruJordningen av familjepensionen med andra 
farailjepensioner och ersättningar, son skall erläggas till föruånstagar
na ued anledning av saw.nia förwånslåtares död, i tillämpliga delar stad
gandena i 8 § lagen om pension för arbetstagare. 

7 §. 
Då fauiljepension beviljas ned tilliil~1pning av 5 § 1 uom. 2 eller 3 

punkten i denna lag, saunanräknas för sarrrordning av familjepensionen 
raed andra fauiljepensioner och ersättningar förmånstagarna på grund av 
saIDIJ.a förmånslåtares död tillko:wrJande: 

1) f~·iljepension, som notsvarar i 8 § 4 noo. lagen oo pension för 
arbetstagare nämnd grundpension, ned beaktande av avdrag som skall gö
ras från far;iilj epensionen på grund av andra pensioner och ersättningar, 
faiuiljepension enligt denna lag likväl oförändrad, såframt den bevil
jats r11ed tillän.Ipning av 5 § 1 i;1o~J. 2 punkten; saut 

2) i 8 § 5 ooLi. lagen oo pension för arbetstagare avsedd annan än i 
1 punkten nämnd fauiljepension eller ersättning. 

Överstiger det sarnrnanlagda beloppet av de i 1 mor.1. avsedda förmånerna 
30 procent av den lön, soD avses i 12 § 2 i:10D. landskapslagen om land

spensioner, Or.l en förmånstagare finnes eller 45 procent, orn förmåns
tagarna är två, eller 60 procent, or:i förmånstagarna är tre, eller 66 

procent, oo förnånstagarna är fyra eller flera, avdrages den överskju
tande delen från den far.1iljepension soo utgår enligt denna lag. Då för
månerna sarnrrranräknas, beaktas likväl icke för viss tid beviljad förhöj
ning, so11 ansluter sig till fm:1iljepension. 

8 §. 
Familj epensionens belopp räknas ånyo, on förmånstagaren, sedan faE1il

jepension beräknats på ovan stadgat sätt, befinnes vara berättigad till 
faniljepension eller annan ersättning, son skall beaktas då pensionsbe
loppet uträknas. 

Fm~iljepensionens belopp beräknas likaså ånyo på ansökan, om beloppet 
av annan familjepension eller ersättning, som påverkar beloppet av fa
IDiljepensionen, väsentligen förändrats. 

9 §. 
Fruniljepensionens belopp utjännas till närmast hela belopp i mark. 

Är därvid två tal lika nära, sker utjämningen till det högre. 

10 §. 
Förändras antalet förr:iånstagare, justeras faniljepensionens belopp 
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och dess fördelning nellan förIJånstagarna från början av den kalender
sow följer näroast efter förändringen. 

11 §. 
Förr.Jånslåtares pensionsgrundande lön justeras då faniljepensionen 

beviljas och då 8 § tillämpas till följd av förändringar i landets all
männa lönenivå enligt det löneindextal, soo årligen fastställes för 
tillänpningen av 9 § lagen oo pension för arbetstagare. 

Faniljepensionens belopp justeras likaså varje kalenderår enligt 
det i 1 noo. avsedda löneindextalet. 

12 §. 
Familjepension erlägges från början av den kalenderoånad som följer 

närmast efter den nånad då förmånslåtaren avled, likväl för sådant 
barns del, som föds efter förmånslåtarens död, från början av den ka
lenderruånad som följer närraast efter födelsen. 

Fai~iljepension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för läng
re tid än ett år innan pensionsansökningen gjordes. 

Familjepension erlägges till utgången av den kalenderraånad, under 
vilken rätten till faniljepensi'On upphört. 

13 §. 
Äger föroånstagare rätt till tjänste- eller nådårsförmån efter för

uånslåtaren, utbetalas av farailjepension, som tillkommer honm:i för tjäns
te- och nådåret, endast den del, varmed beloppet av honow tillkormnande 
fai:1iljepension överstiger det belopp som skall betalas till honou i 

tjänste- och nådårsföroån. 
Äger föroånstagare rätt att på grund av försäkring, som tecknats av 

staten eller landskapet, erhålla familjepension, avdrages från den fa
miljepension, soo utgår enligt denna lag, den del av på grund av för
säkringen utgående fmniljepension soo bör anses ha finansierats på sta
tens eller landskapets bekostnad. 

14 §. 
Enligt denna lag utgående fm:iiljepension må icke utuätas. 
Avtal son avser pantsättning av:;'cJpension är . ogiltig. 

15 §. 
Familjepensionstagare förlorar sin rätt till pensionsrat som icke 

lyfts inom tre år efter utgången av det kalenderår, under vilket den 
förfallit till betalning. 

16 §. 
Utbetalningen av far::iiljepension till efterlevande 11ake upphör då 

denna make ingått nytt äktenskap. 
Utbetalningen av fm-.ailjepension till barn upphör när barnet fyllt 

18 år eller, då pension beviljats barn, som vid förDånslåtarens död 
fyllt 18 år, när barnet återfått sin arbetsför11åga. 
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Är barn so1~1 fyllt 18 år arbetsoförcöget på siitt SOfll avses i 3 § 

1 uoLl. 3 punkten, fortsättes utbetalningen av familjepensionen, utan 
hinder av v:ad i 2 Dor:r1. är stadgat 9 på särskild ansökan så länge inva

liditeten fortgår utan avbrott. 
Till efterlevande uaken, vars rätt att erhålla pension enligt 1 uon. 

upphör, betalas i ett för allt ett belopp, soo är lika stort som fa

miljepensionen för två år hade varit olJ. den efterlevande maken ensam 
varit föroånstagare. 

Vägrar i 3 § 1 uorn. 3 punkten avsedd faLl.iljepensionstagare utan god

tagbart skäl att underkasta sig av landskapet bekostad oedicinalvård, 
utbildning eller arbetsvård, sohl avser att återställa arbetsförmågan, 

skall utbetalningen av pensionen avbrytas eller dess belopp nedsättas. 

17 §. 
Är föroånstagare minderårig eller är han på grund av sjukdom eller 

av annan orsak oföroögen att själv ansöka oo familjepension och saknar 
han förnyndare eller för ändauålet tillförordnad god Dan, nå en av 
landskapsstyrelsen godkänd nära anhörig eller annan person, soo huvud
sakligen dragit försorg om honou, i egenskap av bevakare av hans intres
sen föra hans talan i ärende rörande familjepension soD utgår enligt 
denna lag, den sora fyllt 18 år Då även såvida icke särskilt hinder 
föreligger, själv göra ansökan rörande sin pension. 

Under i l won. stadgade förutsättningar må landskapsstyrelsen även 
utbetala faniljepension till nära anhörig till pensionstagaren eller 
ock till annan person eller till sådan faoiljepensionstagare soo fyllt 
18 år. 

18 §. 

Kan utredning om förwånslåtares död icke förebringas, ehuru det 
är sannolikt, att förmånslåtaren är död, må familjepension beviljas 
för viss tid. 

19 §. 
Äger förmånstagare till följd av föroånslåtarens död rätt att upp

bära på stadgandena i lagen ow olycksfallsförsäkring grundad försörj
ningspension, på stadgandena i trafikförsäkringslagen grundad fortlö
pande ersättning eller på lagen on skada, ådragen i militärtjänst grun
dad försörjningspension, må faniljepension~ som utgår enligt denna 
lag, utan hinder av vad i 6 och 7 §§ är stadgat, erläggas till fullt 
belopp, tills försörjningspensionens eller ersättningens belopp slut
ligt avgjorts. Förmånstagares rätt till när.mda försörjningspension el
ler ersättning övergår på landskapsstyrelsen till den del som uotsvarar 
det belopp, vilket på grund av försörjningspension eller ersättningen 
Skall avdragas från fawiljepensionen. 
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20 §. 
Part, som icke nöjer sig Ernd beslutet i ärende rörande far:iiljepen

sion, Då däri söka ändring geno1rr besvär hos högsta förvaltningsdomsto
len i den ordning sohl är stadgat för ändringssökande i förvaltnings

ärenden. 
Beslut må verkställas även om detta icke vunnit laga kraft, såvida 

icke ändringssökandet till följd av verkställigheten bl~r gagnlöst el
ler besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten. 

21 §. 
Grundar sig laga kratt vunnet beslut rörande familjepension på fel

aktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart icke lagenligt, 
~å landskapsstyrelsen upptaga ärendet till förnyad behapdling, såvida 
fråga är om beviljande a.v förvägrad för:oån eller ökning av beviljad för
mån. Har landskapsstyrelsen gjort franställning om återbrytning av la-
ga kraft vunnet beslut, so:o rör fnmiljepension, må statskontoret tills 
ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av faw.iljepensionen eller utbe
tala fa:miljepensionen till ett belopp so~ i enlighet ued framställningen 
om återbrytning bör anses riktigt. 

22 §. 
Utan grund utbetald faI:1iljepension må å terindri vas även så att den 

avdrages från frru;.itida fauiljepensionsrater. Från den far:iiljepensions-
rat som varje gång skall erläggas oä dock icke avdragas uera än en 
sjättedel av den del av fauiljepensionsraten som återstår, sedan för
skott på familj epensionsra ten innehålli ts EJ.ed stöd av lagen 01J. förskotts
uppbörd. 

Utan grund utbetalt far.ciiljepensionsbelopp må lämnas oindrivet, ow. 
dess beviljande eller utbetalning icke bör anses ha förorsakats genoo 
svikligt förfarande hos pensionstagaren eller företrädare för denne. 

23 §. 
Kommuns och annat offentligträttsligt samfunds myndighet eller in

rättning9 pensionsskyddscentralen 9 försäkrings- och pensionsanstalt 
samt sjukhus är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna la.ndskaps
·s1'yieJ:.sen, 9-~ u,ppg4fte:r;' som de förfogar över och som kan inverka på av

~gö1'an<i€t ~~ t~!~~ip~n~i~1p.~ärenife, vilket är under behandling, likväl 
rn~'d iakttagande .av vad i· annan la~ 1it'' r;~adgat om tystnad.epl~kt,. F(jr ' 
läkarutlåtande och ini;yg skall dock skälig ersättni~g erlägga·$.' . 

1 

24 §. 
Förmånslåtare och den som äger rätt till familjepension enligt denna 

lag är skylfiig att underkasta sig vad som framdeles möjligen stadgas 
om samordning av honom samtidigt tillkommande pensioner, sjuk-, olycks
fall-~ militä;skade- eller trafikförsäkringsersättningar med familje
Pension sorn utgår enligt denna lag .. 
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25 §. 

83il 1 

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas genom förordning. 
2 kap. 

Tillämpningsbestämmelser. 

26 §. 
Denna lag tillämpas från den 1 januari 1969. 
Med tillämpning av stadgandena i denna lag erlägges familjepension 

även efter person som avlidit efter den 31 december 1966 men före den 

1 januari 1969. 
27 §. 

Såsom i denna lag avsedd förmånslåtare 9 efter vilken familjepension 

erlägges 9 anses även: 
1) den som till följd av anmälan 9 som avses i 32 § landskapslagen 

om landskapspensioner (20/67), icke äger rätt till pension enligt sist

sagda lag; sar.o.t 
2) den som vid sitt frånfälle av landskapets medel åtnjöt tjänsteman

napension, pension för innehavare av extraordinarie befattning eller 
pension för landskapets arbetstagare eller ordinarie pension, som be
viljats i enlighet med de grunder som stadgats för tjänstemannapensio

ner 9 då pensionen beviljats till följd av pensionsfall, som inträffat 
innan landskapslagen om landskapspensioner trädde i kraft, eller såvida 
pension ännu icke hade beviljats, den som vid sitt frånfälle ägde rätt 
till ovan avsedd pension. 

28 § 0 

Då familjepension beviljas efter förmånslåtare, som avses i 27 §, 
bestämmes förmånslåtarens rätt till pension, den pensionsgrundande lö
nen och pensionstiden i enlighet med stadgandena i landskapslagen om 

landskapspensioner, dock så, att såsom pensionsgrundande lön för i ·27 
§ 2 punkten avsedd förrnånslåtares pension skall anses den lön, enligt 
Vilken förmånslåtarens egen pension vid dödsfallet utformas eller, om 
den ännu icke hade beviljats, skulle ha bestämts. 

29 §. 
Är någon, då denna lag träder i kraft, förmånstlåtare beträffande 

Vilken stadgats 9 att familjepension, begravningshjälp eller ersättning 
för begravningskostnader skall utgå efter honom av landskapets medel, 
betalas efter honom familjepBnsion, begravningshjälp eller ersättning 
för begravningskostnader i enlighet med tidigare gällande stadganden, 
om han före sin död och senast före utgången av år 1969 skriftligen 
anmäler att han så önskar. Sådan .anmälan må återtagas. 
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Avlider i 1 mom. avsedd person före utgången av år 1969 utan att 
göra däri nämnd anmälan, betalas efter honom familjepension, begrav
ningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet med 
tidigare gällande stadganden, såframt han icke efterlämnat någon som 
vore berättigad till familjepension enligt denna lag • 

.Är innehavare av tjänst eller befattning med avtalslön eller person, 
sor.u är pensionerad från sådan tjänst eller befattning, då denna lag 
träder i kraft förmånslåtare på grund av avtal, som ingåtts med honom, 
betalas efter honom familjepension, begravningshjälp eller ersättning 
för begravningskostnader i enlighet med nämnda avtal, såvida han icke 
före sin död skriftligen anmält att han avstår från sin på avtalet grun
dade ställning såsom förmånslåtare. 

Efter i denna paragraf avsedd person erlägges familjepension med 
stödvav denna lag, såvida familjepension, begravningshjälp eller ersätt
ning för begravningskostnader efter honom icke skall betalas enligt 
tidigare gällande stadganden. 

30 §. 
Sedan denna lag trätt i kraft skall landskapslagen den 17 juli 1957 

om familjepension och begravningshjälp för Ålands landskapsförvaltning 
underlydande tjänstemän (26/57) tillämpas endast i de fall som avses 
i 29 § och, såvida icke annat följer av stadgandena i 2 och 3 mom. på 
familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskost
nader, som skall utgå till följd av dödsfall som inträffat, innan denna 
lag trätt i kraft. 

Förmånstagare, som till följd av dödsfall vilket inträffat efter den 
31 december 1966, men före den 1 januari 1969, åtnjuter familjepension 
med stöd av tidigare gällande stadganden, äger rätt att övergå till att 
erhålla familjepension med stöd av denna lag genom att därom skriftligen· 
anmäla hos landskapsstyrelsen och genom att tillika avstå från sin på 
tidigare~gällande stadganden grundade rätt till familjepension. Över
gången verkställes från ingången av den kalendermånad, som närmast föl
jer en månad efter det anmälan gjordes. 

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 
31 december 1966, men innan denna lag trätt i kraft, rätt till familje
pension även med stöd av tidigare gällande stadganden, är han berätti
gad att erhålla farniljepension antingen i enlighet med tidigare gällande 
stadganden eller i enlighet med stadgandena i denna lag genom att därom 
skriftligen anmäla hos landskapsstyrelsen. 

Är de i 2 och 3 mom. avsedda förmånstagarna två eller flera och öns
kar en del av dem få sin familjepension i enlighet med tidigare gällande 
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stadganden och en del i enlighet med stadgandena i denna lag, bestämmes 
familjepensionens storlek och den del därav som tillkommer envar av 
dem såsom den skulle ha bestämts, om alla skulle ha beviljats familje

pension enligt samma stadganden. 
I 2 och 3 mom. avsedd anmälan må icke återtagas eller ändras. 
Pensionsärende, som avgjorts genom laga kraft vunnet beslut och be

rör i 2 mom. avsett dödsfall, behandlas på ansökan ånyo av landskaps
styrelsen. 

Åtnjuter förmånstagare, då denna lag träder r·kraft, extra pension, 
som beviljats honom efter förmånslåtaren, äger landskapsstyrelsen rätt 
att upptaga ärendet angående extra pension till förnyad behandling samt, 
med beaktande av den förmån som tillkommer förmånstagaren med stöd av 
denna lag, ändra eller helt återtaga beslutet om extra pension. 

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

om faoiljepensioner inom folkskolväsendet. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 §. 

Då tjänsteinnehavare samt person som varit timlärare inom det kom
munala folkskolväsendet avlidit, erlägges efter honom familjepension 
av landskapets medel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som 
gäller familjepension efter den som stått i tjänste- eller arbetsför
hållande till landskapet. 

I 1 mom. avsedd familjepension erlägges även efter den som på provår 
tjänstgjort inom folkskolväsendet~ på grund av förordnande att handha 
tjänst interimistiskt eller såsom vikarie. 

2 §. 
Äger förmånstagare efter tjänsteinnehavare inom det koIB.Luunala folk

skolväsendet rätt till fai.niljepension även av kommunens medel, är han 
berättigad till förmån enligt denna lag endast såframt och till den del 
denna förmån överstiger den familjepension som skall betalas av kommu
nens medel. 

3 §. 
Utan hinder av ,.vad i 1 § är stadgat erlägges familjepension likväl 

ickeefter sådan i 1 § avsedd person som varit delägare i folkskollärar
nas änke- och pupillkassa och som bibehållit sin kassa.försäkring oför
ändrad, såvida .Lhan icke före sin död frånträtt nämnda försäkring. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1969. 
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Med tillämpning av stadgandena i denna lag erlägges likväl familj 

pension även efter person som avlidit efter den 31 december 1966, men 
före den 1 januari 1969. 

Sedan denna lag trätt i kraft tillämpas landskapslagen den 20 april 
1967 om familjepension och begravningshjälp för tjänsteinnehavare inom 
folkskolväsendet (15/67) endast i de fall som avses i 29 § landskaps
lagen om landskapets familjepensioner och, om icke annat följer av 30 § 

2 och 3 mom. i samma lag, på familjepension, begravningshjälp och er
sättning för begravningskostnader, som skall beviljas med anledning av 
dödsfall, vilket inträffat innan denna lag trädde i kraft. 

L a n d s k a p s 1 a g 
angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i land

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut skall till 15 § landskapsla
gen den 14 september 1945 om kofilillunala hälsosystrar i landll{apet Åland, 
sådan den lyder i landskapslagen den 20 april 1967 (12/67), fogas ett 
nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., såsom följer: 

15 §. 

Efter den som varit kon:nnunal hälsosyster erlägges familjepension av 

landskapets medel med iakttagande i tillämpliga delar av vad därom är 
stadgat i fråga om person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande 
till landskapet. 

Denna lag tillämpas från den l januari 1969. 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet, 
Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut skall till 15 § landskeps
lagen don 14 september 1945 om kommunala barnmorskor i landskapet Åland, 
Sådan den lyder i landskapslagen den 20 april 1967 (13/67), fogas ett 
nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., såsom följer: 

15 §. ~ 

Efter den som varit komrn.unal barnmorska erlägges familjepension av 
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landskapets :i.:1edel lliecl .iakttagande i tilEiwpliga delar av vad diiroL 
är stadgat i fråga om person som stått i tjänste- eller arbetsförhål
lande till landskapet. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1969. 

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

angående ändring av landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i land
skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 27 § landskapslagen 
den 30 april 1943 om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland 
(13/43) såsom följer: 

27 §. 
Lärare vid läroanstalt av privat natur äga rätt till ålders- och 

invalidpension ur landskapets medel i tillämpliga delar enligt samma 
stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till landskapet. 

Efter i 1 mom. avsedd lärare erlägges familjepension av landskapets 
medel med iakttagande i tillämpliga delar av vad därom är stadgat ifrå-
ga om person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till landskapet. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1969 dock så att 27 § l mom. 
tillämpas från den 1 januari 1967. 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapspensioner. 

I enlighet med Ålands landstings~beslut upphäves 2 § 4 mom. landskaps
lagen den 20 april 1967 om landskapspensioner (20/67), varjämte 10 § l 
och 3 mom. samt 13 § i sagda lag skola erhålla följande ändrade lydelse: 

10 §. 

Pensionens belopp utgör för varje hel månad, som räknats såsom pen
aionstidj 1/12 procent av den pensionsgrundande lönen, som höjes med 
26/360 för varje hel månad, med vilken den samiuanlagda pensionstiden 
överstiger 120 hela månader. 

Pension får uppgå till högst 66 procent av den pensionsgrundånde 
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lön som utgå r enligt 7 §. Äger förmånstagare på grund av anställning, 
som beaktats för enligt denna lag utgående pension, rätt till pension 
även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbets
förhå llanden, avdrages från pension, som utgår enligt denna lag, den 
pension som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvari 
ga arbetsförhållanden till den del den grundar sig på inkomst som hän-

för sig till pensionstid , vilken beaktats för pension som utgår enligt 1, 

denna lag. Härvid beaktas icke avdrag, som till följd av andra pensio-
ner och ersättningar skall göras från pension, som utgår enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Angående 
pensionens maximibelopp gäller i övrigt vad nedan stadgas. 

13 §. I· 

Pensionsbeloppet skall beräknas ånyo ~ 

om förmånstagaren efter det pensionen beräknats på ovan stadgat sät't, 
befinnes äga rätt till pension, livränta eller ersättning, vilka skola 

I beaktas då pensionsbeloppet beräknas; eller , I 

om beloppet av sådan pension, livränta eller ersättning till fö ljd 
,. .av -b-eevär ändras; samt 

på ansökan av förmånstagaren, om pensionens, livräntans elle r ersät t- · 
ningens belopp väsentligt förändrats. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1969. 
Mariehamn, den 28 februari 1969 . 

På ~~apsstyr lsens vägnar: 

tantrådcz~, : rsa1csson !\ /' 
kc~&~ 

Lagb redningssekreterare une Carlsson. 


