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N2 6/1952. 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet för landstinget 

vördsamt framhålla följande. 

Såsom av landskapsstyrelsens framställning framgår, har i riket 

en organiserad försäkringsverksamhet genomförts i stöd av familje

pensionslagen av den 29.6.1951. Genom denna hava .sex änke- och pu

pillkassor sammanförts i ett nytt familjepensionssystem. Till de 

upphörda kassorna hörde de flesta innehavare av statens tjänst el~ 

ler befattning med grundlön, men också de flesta innehavare av 

landskapets tjänst eller befattning med grundlön. Enligt rikets fa-

miljepensionslag komma bl.a. samtliga statens tjänster och befatt

ningar med grundlön samt extraordinarie befattningar att medföra 

för sina innehavare delaktighet i familjepensi~nsförsäkringen mot 

obligatorisk skyldighet att erlägga föreskrivna försäkringspremier. j 

Däremot komma innehavare av landskapets tjänst eller befattning ic

ke att bliva delaktiga i familjepensionsförsäkringen. De landska-

pets tjänstemän, vilka den 31.12.195i voro delaktiga i de nu upp

hörda kassorna, bibehåilas visserligen vid de gamla försäkrings

vi1lkoren, men övriga bliva icke alls försäkrc;.de. På grund härav 

anser även utskottet att rätt och billighet fordrar att landskapets 

tjänstemän och befattningshavare i förenämnt avseende bliva lik

ställda med rikets tjänstemän och befattningshavare. 

För åstadkommande av detta tillstånd kan två utvägar tänkas, 

nämligen att rikslagen om familjepension ändras så att den även 



skulle innefatta landskapets tjänstemän och befattningshavare 

eller så att en landskapslag stiftas i ärendet. Vid prövningen 

av vilket alternativ skulle vara uet lämpligaste, har utskottet 

kommit till den uppfattning att det första alternativet - att 

rikslagen ändrades i förenämnt avseende - vore det bästa. Härvid 

har man särskilt fäst sig vid att det andra alternativet antag

ligen skulle nödvändiggöra anställandet av extra personal vid 

landskapsstyrelsen. På grund härav får utskottet vördsamt föres lå 

att Landstinget måtte hemställa om ändring 

av familjepensionsförsäkringslagen i riket 

sålunda, att den komme att gälla även för 

landskapets tjänstemän och befattningshavare, 

För att likväl icke någon död period skall uppstå, föreslår 

utskottet att landstinget jämväl går in för att nu stifta egen 

lag i ärendet, vilken lag automatiskt skulle upph9ra att gälla 

om r~kslagstiftningen ändras i förenämnt avseende. I detta av-

seende om.fattar utskottet ·i stort sett landskapsstyrelsens lag

förslag. Följande ändringar föreslås dock av utskottet: 

.§__h_ Paragrafen föreslås få följande omstiliserade lydelse: 

"På grund av familjepensionsförsäkring erlägges, då försäkrad 

innehavare av landskapets tjänst eller befattning avlider, ät 

hans anhöriga och andra försäkringshavare pension eller begrav

ningshjälp efter vad ·i denna landskapslag stadgas." 

~ Ordet "beviljas" i mom. 2 bör vara 11 beviljats
11

• 

§ 13. Sista meningen i mom. 2 borde få följande lydelse: 

"Återbäringen av försäkringspremierna verkställes härvid 

omedelbart efter det landskapsstyrelsens beslut i ärendet trä~ 

i kraft." 
§ 18. I mom. 1 föreslås några formella ändringar. Vad åter 

gäller mom. 2, är detta, enligt utskottets mening, till sitt 

.. 

innehåll "bakvänt". Enligt moment ets ordalydelse måste sådan 

person, som annars är oblieatoriskt försäkrad . enligt familje

pensionslagen, anmäla skriftligen till landskapsstyrelsen för 

att bliva delaktig av familjepensionsförsäkring i det fall att 

han enligt bestämmelserna i rikslagen bibehållits vid sin rätt 

till försäkring enligt .. bestämmelserna för särskilda kassor i 

riket, vilka kassor upphört med sin verksamhet genom det nya 

familjepensionssystemet. Utskottet håller fo"re . att de i § 2 om-. 

nämnda tjänstemännen och befattningshavarna böra, liksom i riket, 

obligatoriskt del taga i ·familJ" ep. ensionsfo··rs··kr · d oa ingen, me an deras 

rätt att därjämte vara försäkrad enligt de tidigare villkoren 

för kassorna beror på rikslagstiftni·ngen. På grund av dessa om-

ständighet er föreslår utskottet att § 18 får följande lydelse: 

"Om redan utgående · pensioner, som enligt i riket gällande be-

stämmelser grundasig på särskilda kassors upphörda försäkrings

verksam..~et, skall gälla vad i denna landskapslag om pension är 

stadgat. Pensionens belopp beräknas såsom om pensionsrätten hade 

uppstått vid denna landskapslags ikraftträdande • 

· i 2 § omnämnd person, vilken varit delägare i ovan i 1 mom. 

an scaps ag stadgad försäkring avsedd kassa, äger J"ämte i denna 1 d l 1 

rätt att enligt i riket gällande bestämmelser bibehållas vid sin 

tidigare försäkring." 

e e or e, med hänsyn till § 21. Sista meningen i första mom nt t b d 

tiden för underredogörares insändande av räkenskapsrapporter, änd : 

ras så att den i meningen stadgade tiden om en månad förlängdes 

till två månader, såsom också i rikets lag stipuleras. Meningen 

skulle alltså få följande lydelse: ~·Försäkrings premien bör er

läggas ti,11 1 d k an s apsstyrelsens kamreraravdelning sena s t inom 

två månader efter det lönen utbetalats." 

§ 30. Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens kamrerarav-



delning icke skall vara bunden vid att använda postgirorörelsen 

för utbetalande av i denna paragraf omf örmälda avgifterna. På 

grund härav föreslås att paragrafen får följande lydelse: 

"Utbetalning av pension och begravningshjälp samt återbäring 

av försäkringspremier verkställes till vederbörande av landskaps. 

styrelsens kamreraravdelning. Pension erlägges med lika långa 

mellantider på av landskapsstyrelsen fastställda betalningsdagar 

minst en gång i kvartalet." • 
§ 37. På grund av den ändring utskottet föreslagit beträffande 

§ 18 mom. 2, borde § 37 mom. 2 och 3 få följande lydelser: 

"Om återställande av upphörd rätt till pension, befrielse f rå1 

erläggande av försäkringspremie samt återbäring av erlagda för

säkringspremier skall ansökas slcriftligt hos landskapsstyrelsen~ 

I denna paragraf avsedd anmälan och ansökan kan på vederbö-

randes eget ansvar sändas även med posten." 

§ 40. Med hänsyn till förs laget att landstinget måtte hem

ställa om ändring av familjepensionsförsäkringslagen i riket 

sålunda, att den komme att gälla även för landskapets tjänstemän 

och befattningshavare, borde t ill § 40 fogas ett 2 mom. av föl

jande lydelse: "Ändras rikets lag om familjepensionsförsäkring 

därhän, att sagda lag komme att gälla även för landskapets tjäns 

män och befattningshavare, upphör denna landskapslag att gälla 

så snart förenämnda ändring trätt i kraft." 

Mariehamn den 19 mars 1952. 
vägnar: 

Th. Eriksson. 
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Närvarande i utskottet: ordföranden V.L. Bertell, viceord

föranden Albin Johansson samt ledamöterna Nils Karlsson, August 

Lindblom och Ferdi Sjöstrand. 


