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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 22/ 
1968-69 med anledning av landskapsstyrel
sens framställning till Ålands landsting 
med förslag till landskapslag om familje
pensioner och vissa därtill anslutna lagar. 

(Nr 7/1969). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

18/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det 

i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följan-
de ändringar: 

I det första lagförslagets 21 § har stora utskottet utbytt "stats
kontoret"~ som insmugit sig från rikets lagtext, mot "landskapsstyrel
sen11, varjämte paragrafen i överensstämmelse med rikets motsvarande 
stadgande uppdelats på två moment för vinnande av större överskådlighet. 
Därtill önskar stora utskottet fästa justeringsutskottets uppmärksarnhet 
vid behovet av lagtextens språkliga översyn samt att särskilt i 14 § 2 
mom. sista ordet nogil tig" ersättes med formen "ogiltigt" och i .24 § 
ordleden "olycksfall-" utbytes mot "olycksfalls-" i sarnrn.ansättningen 
med 11 ersä ttningar11 • 

Mot lagförslagen två till och med fem har stora utskottet icke haft 
något att erinra. 

Vad slutligen det sjätte och sista lagförslaget beträffar, har stora 
utskottet med OE1fattande av ändringsförslaget som sådant omstiliserat 
10 § 1 mom. i överensstär.am.else med stadgandets klarare utformning i den 
nu gällande landskapslagen. 

Med hänvisning till det. ovan anförda får stora utskottet förty vörd
samt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land
skapsstyrelsens framställning ingående 
ta lagförslaget i enlighet med lagutskot
tets betänkande, likväl sålunda, att 21 § 

erhåller följande lydelse: 
21 §. 

Grundar sig laga kraft vunnet beslut rörande familjepension på fel
aktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart icke lagenligt 9 

må landskapsstyrelsen upptaga ärendet till förnyad behandling, såvida 
fråga är om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad för
mån. 

Har landskapsstyrelsen gjort framställning om återbrytning av laga 
kraft vunnet beslut 1 som rör familjepension, må landekapssty~elsen tills 
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ärende t avgjorts avbryta utbeta lningen av familjepensionen eller ut

betala f arniljepensionen till ett belopp som i enlighet med framställ
ningen om återbrytning bör anses riktigt. 

Därjämte f år stora utskottet föreslå 
a tt Landstinget måtte antaga de i l and

skapsstyrelsens framställning ingående 
andra, tredje, fjärde och femte lagför
slagen oförändrade. 

Slutligen föreslår stora utskottet 
att Landstinget måtte antaga det i 

l andskapsstyrillsens framställning ingående 
sjätte lagförslaget i övrigt oförändra t 
förutom a tt 10 § 1 mom. erhåller följ ande 
lydelse: 
10 §. 

1 mom. Pensionens belopp utgör för varje till pensionstiden hänförd 
hel månad 1/12 procent av den pensionsgrundande lönen. Härutöver höjes 
pensionens belopp med 26/360 procent av den pensionsgrundande lönen 
fö r varje hel månad, med vilken den sammanlagda pensionstiden överstiger 
120 hela månader. 

Mariehamn, den 20 mars 1969. 
På stora utskottets vägnar: 

Albin Johansson 
ordförande 

~ 
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. / . Erik Rask 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson (delvis), vice
ordföranden Alarik Häggblom, ledamö t erna Gustav Adolf Boman, Olof M. 
Jansson, Sven Friberg, Carl Karlsson, Börje Hagström, GE;_org Wideman, 
Sven Lemberg (delvis) och Erik Lundqvist (delvis) samt ersättarna Pe
der Söderström och Elmer Jansson (vardera delvis) . 
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