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LJ\CUTSKOTTETS BE'l'/\N KANDLl nr 3 I /I g8 2-8 3 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till 
1) landskapslag angående ändring av land

skapslagen om pension för landstingsmän och 
2) landskapslag angående ändring av land

skapslagen om familjepension efter landstings-

man. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. Med an

ledning härav får utskottet vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås en sådan ändring av pensionslagstiftningen för 
landstingsmän att full pension skulle erhållas efter 15 års landstings

mannauppdrag i stället för som hittills 20 år. Vidare föreslås att lands

tingsman skulle erhålla pension även före 60 års ålder om han har varit 

landstil1gsrnan minst sju år och under förutsättning att han inte har en förvärvs
inkomst som tillsmrnnans med pensionen överstiger pensionens maximibelopp. 

Härutöver föreslås några ändringar av formell natur. 

Utskottet konstaterar att bestämmelserna rörande pension för landstingsmän 

hittills i allt väsentligt följt motsvarande bestämmelser för riksdagsmlin. 
Godkännande av framställningen ll1nebär att den principen vidmakthålls. I och 

med de föreslagna ändringarna av de procentsatser som utgör grund för ut

räkning av pensionsbeloppet kommer pensionerna att höjas för de tidigare lands

tingsmän som inte lyfter pension till fullt belopp. Enligt utskottets åsikt 

är det skäligt att de föreslagna förbättringarna av pensionsförmånerna även i 

landskapets~er vid samma tidpunkt som för motsvarande förbättringar beträffande 

riksdagsifuilinapensionefttla)-d.v.s. från och med den 1 januari 1983. Utskottet 

har~:föreslagit ·en ändring av: ikraftträdelsebestämmelserna med denna innebörd. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i framställ

ningen ingående lagförslagen i följande ly

delse: 

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

angående ändring av landskapslagen om pension för landstingsmän. 

(Ingressen lika som i framställningen) . 
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2,6,8,9 och 11 §§. 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 

Denna lag tillämpas på pensionsfa11 som inträffat den 1 januari 1982 el ler 

senare, dock så att i 2 § 1 mom. avsedd rätt till pension för person som inte 

fyllt 60 år men har en pensionstid på minst sju år även tillkommer landstings

man vars landstingsmannavärv har upphört före denna lags ikraftträdande, och att 

6 § 1 mom. även tillämpas på pensioner baserade på pensionsfall som inträffat 

före lagens ikraftträdande, varvid ärenden som gäller dylika pensioner kan be

handlas på nytt utan hinder av att tidigare beslut vunnit laga kraft. "Med 

stöd av derma lag uträknad pension eller pensionshöjning betalas tidigast 

räknat f!.ån den. 1. januari 1983. 

Vad i 9 § 2-5 mom. denna lag är föreskrivet om utbetalning av invalidpension 

tillämpas inte på invalidpension som börjat utbetalas före lagens ikraftträdande 

och som fortsätter att erläggas utan avbrott. 

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

angående ändring av landskaps lagen om familj epension efter landstingsrnan. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

5, 6 och 8 §§. 
(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 

Bestämmelserna i 5 § 1 mom. tillämpas även på pensioner som grundar sig 

på pensionsfall som inträffat före lagens ikraftträdande, varvid ärenden 

som gäller dylika pensioner kan behandlas på nytt utan hfriclcr <IV att tid i

gare beslut vunnit laga kraft. Med stöd av denna lag uträknad familjepension 

eller böjning air: ffUlbi;lj epens:~on betalas tidi~ast från den januari 1983. 
·,.,. 

·~;".' 

M:ariehamn den 31 augusti 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 
ordförande Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Lindfors,v.ordf .Eriksson ssamt medlemmarna Roald 
Karlsson, Sune Carlsson och Olof M. Jansson. 


