STORA UTSKOTTETS betänkande nr 21/
1969-70 med anledning av landskapsstyFramst. n:ris 2 och
relsens franställning till Ålands landsg/1970.
ting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen oo
landskapets farJiljepensioner och landskapslag angående ändring av landskapslagen om fawiljepension efter landstingsman.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkanden
n:ris 15 och 17/1969-70 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta
de i lagutskottets ovannämnda betänkanden framställda förslagen med följande ändringar:
Då i landskapsstyrelsens fraoställning nr 2/1970 motiverad ändring
av, förutom annat, 29 § 2 mom. i det förstnäonda lagförslaget av förbiseende utelämnats från själva lagtexten, har landskapsstyrelsen sedermera i sin framställning nr 12/1970 särskilt föreslagit ändring .av jämväl
mersagda 29 § 2 nom. På grund härav har stora utskottet funnit det ändamålsenligt att sammanföra ändringsförslagen till ett och sar;:rr.lla lagförslag.
Med omfattande av lagutskottets förslag har stora utskottet dä:r:·till funnit det sakligt motiverat, att samma 29 § 2 mom. i sin ändrade lydelse
skulle tillämpas först från den 1 januari 1970, medan lagen i övrigt
skulle tillämpas från den 1 oktober 1969.
Stora utskottet, som icke funnit andra ;anIJärkningar mot lagförslagen
får förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i
landskapsstyrelsens framställning nr
2/1970 ingående första lagförslaget sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen 0111 landskapets familjepensioner.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 och 8 §§ samt 29 §
2 mom. landskapslagen den 25 juli 1969 om landskapets familjepensioner
(38/69) son följer:
7 §.
Då familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 r::iom. 2) punkten
i denna lag, sammanräknas för samordning av familjepensionen med andra
familjepensioner och ersättningar förLJ.ånstagarna på grund av saIJ.l.Ila för~ånslåtares död tillkommande:

-21) fai::i.iljepension 9 soB 1210tsvarar i 8 § 4 mou. lagen ow pension för

arbetstagare nfa.md grundpension, r:Jed beaktande av avdrag, som skall göras från faL.1iljepensionen på grund av andra pensioner och ersättningar,
farniljepension enligt denna lag likväl oförändrad, såframt den beviljats
Eled tillänpning av 5 § 1 IJ:iOiil. 2) punkten;
2) i första meningen i 8 § 5 rnoa. lagen om pension för arbetstagare
avsedd annan än i 1) punkten nännd fai:Jiljepension eller ersättning;
sant
3) belopp, vilket motsvarar den sannanräknade pension som, beräknad

för den tredje ko1ill:Jungrupp sou avses i 27 § folkpensionslagen, enligt
faniljepensionslagen skall betalas efter samma förmånslåtare till barn
under 16 år, vilka är föroånstagare, och vilket belopp, såframt även änka är förmånstagare enligt denna lag, skall ökas oed grunddelen av den
änkepension som utgår enligt fai::i.iljepensionslagen.
Överstiger det SaLliJ.anlagda beloppet av de i 1 mom. avsedda förmånerna
30 procent av den lön smil avses i 12 § 2 mon. landskapslagen or;:1 landskapspensioner, oIJ en förmånstagare finnes, eller 45 procent, om förmånstagarna är två, 60 procent om förmånstagarna är tre, eller 66 procent ou
förmånstagarna är fyra eller flera, avdrages den överskjutande delen från
den faoiljepension soE1 utgår enligt denna lag. När för:oånerna saumanräknas, beaktas likväl icke för viss tid beviljad förhöjning, som ansluter
sig till faniljepension, ej heller såsom sådant belopp, vilket näwnts i
3) punkten, mera än 15 procent av ovannämnd lön, oIJ en förmånstagare finnes, 22t procent av lönen, ou förmånstagarna är två, 30 procent av lönen,
om förmånstagarna är tre, eller 33 procent av lönen, om förmånstagarna
är fyra eller flera.
8

§.

Fm:.iiljepensionens belopp räknas ånyo, ou föruånstagaren, sedan familjepensionen beräknats på ovan stadgat sätt, befinnes vara berättigad till
familjepension eller annan ersättning 9 sou skall beaktas, då pensionsbeloppet uträknas. Likaså räknas fan1iljepensionens belopp ånyo, då barn
sos ä.r för.Lt1ånstagare fyller 16 år eller då annan förmånstagare än barn
SOIJ fyllt 16 år upphör att vara fön;:iånstagare 9 011 pensionens belopp därigenow blir större.
FaIJiljepensionens belopp räknas även ånyo på ansökan, ou beloppet av
annan fai~iljepension eller ersättning? som påverkar beloppet av fruDiljepensionen, väsentligen förändras.

29 §.

-3Avlider i 1 u oa. avsedd person utan a tt göra dä ri näond anmälan, bet al as efter honoD f auiljepensi on , begravningshj ä lp eller ersättning för
be gravningskostnader i enlighet n ed tidi gare gäll ande stadganden, s å fr amt
han icke efterläri.ma t någon son vore berä ttigad till fami lj epension enligt denna lag .

Denna lag tillämpas frå n den 1 oktober 1969 , likvä l s å , att stadgandet
i 29 § 2 oom. tillämpas frå n den 1 januari 1970.
Hä rutöver får stora utskottet vördsar:i t föresl å
att Landstinge t må tte antaga det
i landskapsstyrelsens framställning
nr 2/1970 ingående andra lagförslaget
oförändrat.
Mariehrunn, den 21 mars 1970.
På

s ~~ägnar:
Albif Johansson
ord.förande
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Erik Rask
sekreterare.

Närvarande i utskotte t: ordföranden Albin Johans s on, viceordföranden
Alarik Häggblom, l edaDö t e rna Gustav Adolf Boman (delvis), Olof M. Jansson,
Sven Friberg, Sven Lewberg (d elvis ) , Börje Hags tröw, Erik Lundqvist (d elvis), Ca rl Karlsson och Elwer Jansson (delvis) samt e rsättaren Peder Söderström.

