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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14/1975-76 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
med förslag till
l)landskapslag angående ändring av landskapslagen om landskapspensioner,
2) landskapslag angående ändring av landskapslagen om landskapets familjepensioner, samt
3) landskapslag om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall.
Med anledning av ovannänm.da framställning, varöver Landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande.
Med undantag av smärre språkliga redigeringar är föreliggande lagförslag
likalydande som motsvarande lagar i riket, dock så att hänvisningarna till
officers- och befattningsofficerspension i de flesta fall utelänm.ats. Utskottet, som finner att landskapsanställda bör tillförsäkras samma förmåner
som statsanställda åtnjuter, anser att landskapslagarna i nu ifrågavarande
fall, i största möjliga utsträckning, bör vara likalydande med motsvarande
lagar i riket för att undvika olika tolkning av stadgandena. I förekommande
fall har utskottet dock strukit hänvisningarna till officers- och befattningsofficerspensioner samt företagit språkliga korrigeringar.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslagen
så lydande:
La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om landskapspensioner.
(Som framställningen).
2

§ - 6 §.

(Som framställningen)
7 §.

Lön, som ligger till grund för pension, vilken utgår till sådan förmånstagare som uppförts på indragningsstat, bestämmes i enlighet med 1 mom.,
med undantag av att den bestämmes för de fyra sista kalenderår under vilka
anställningen fortgått före uppförandet på indragningsstat, dock så, att
den pensionsgrundande lönen bestämmes intill anställningens unnhnrande, om
pensionen, beräknad på detta sätt, är större.
8 § - lOa §.
(Som framställningen).
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12 §.
( 1 ~ 5:.::moJll.~ som framställningen).
6 mom.
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i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med
beaktande av det avdrag som skall göras från pensionen på grund av andra
pensioner och betalningar som tillkommer förmånstagaren, pension i enlighet
med denna lag likväl oförändrad, om den beviljats med tillämpning av 10 §
2 (uteslutn.) mom., och
(7 - lo mom. som framställningen.)
13 § - 17 §.
(Som framställningen).
~(

Slutstadgandet 1-4 momi s<!Jm framställningen).
5 mom.

Förutsättningen för att specialtillägg skall utgå är att den pensionsgrundande lönen är över 950 mark och under 2.600 mark och att pensionstiden
överstiger 300 månader, om pension beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom.
(utslutn.).
6 mom.
Såvida pensionstiden utgör 360 månader då 10 § 2 mom. tillämpas, uppgår
specialtillägget till 0,012 procent av varje hel mark, varmed den pensionsgrundande lönen understiger 2.600 mark, dock högst till 66 procent av den del
av den pensionsgrundande lönen som överstiger 950 mark. Från specialtillägg
avdrages vid tillämpning av 10 § 2 mom. 1/60 för varje månad, varmed pensionstiden understiger 360 månader, (uteslutn.).
(7 - 9 mom. som framställningen).
La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om landskapets familjepensioner.
(Som framställningen).
5

§.

Familj epension till efterlevande make och barn utgör för varje månad,
som skall räknas såsom pensionstid för förmånslåtarens pension, av den
pensionsgrundande lönen
1) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av
10 § 1 mom. landskapslagen om landskapspensioner (20/67)
för pensionstiden före den 1 juli 1962
2/48 procent, om en förmånstagare finns,
3/48 procent, om förmånstagarna är två, samt
4/48 procent, om förmånstagarna är tre eller flera;
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för pensionstiden efter den 1 juli 1962
6/96 procent , om en förmånstagare finns ,
9/96 procent , om förmånstagarna är två, samt
12/96 procent, om förmånstagarna är tre eller flera; samt
( 2) som framställningen) .
7 §-18 §.

(Som framställningen)
La n d s k a p s 1 a g
om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall .
I

(Som framställningen).
Mariehamn, den 11 mars 1976 .
På

ordförande
Patrick Donner
sekreterare .

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Olof Jansson
samt ledamöterna Bengtz, Dahlman och Ier~ard Söderlund.
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