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STORA UTSKOTTETS betänkande m 4/19 57 med 
a nledning av l a ndskapssty-re lsens framställning 

till Ålands l a nd s ting me.cJ. förs}ag till l a nd
skapslag om fami ljepensi cin ~c h .. begrav~ingshjälp 

för Ål ands landskapsförvaltning underlydand e 

tj änstemän. (2/1957.) r , ..... 

Landstinget, so'm i ärendet fått mottaga lagutskotte\~- betänkande 

Ng ~/195 7, har därj ämte inbegärt stora utskottets utlåtande . 
Stora utskottet ha r vid beha ndlingen av ä rendet enhälligt omfattat 

lagutskottets betänkande. Med anledning härav får §§ 9, 11 och 24 föl

jande l yde lse: 

§ 9. 
Såsom ovan i 2 § 5-7 punkterna avsedd förmånslåtares lön anses lönen 

i defF avlöningsklass·, enligt vilken förmå nslåta rens egeri pension senas t . . . . : . 

var beräknad. · eller torde hava beräknats, v id förmånslåtafen.s död höran-

de grundlön eller å rsarvode 9 ökade med de ålderstillägg; · till vilka 

f örmånslåtare ns till ålderstillägg berätt i gand e tjänsteår enligt vid 

hans död gällande stadganden skulle hava berättigat, om han då hade 

innehaft tjänsten eller befattning en. 

§ lh. 
. .... (' 

Familjepension utgår från och illed b örj a n av kalendermånaden efter 

den , då förmåns låta ren avled 1 om den sökts inom ett år eft er det för

månslåtaren dött. Har f amiljepe ni::fi.on i cke sökts inom nämnda tid och har 

laga skäl eller därmed j ämförlig giltig orsak till dröjsmålet II1ed an

sökan icke anförts 1 utgår pe nsionen från ingången av kale.ndermånaden 
''. ·' . 

efter den, då ansökan gjorts, .·.· · 

Fö r det första pensionsåret utgår familjepens ion förhö j d med femtio 

JY:rocent. 

Understiger be loppet av er lag d f amiljepension på grund av att pen

si ons rätten upphört be loppet av i enlighet med 15 § 1 mom. beräknad 

begravningshj ä lp, erlägges skill naden till fam~ljepens ionstagaren eller 

dennes rättsinnehavare. 

E'amiljepension utbeta las på tider, som bestämmas i l andskapsförord-

hing1 och den utgår till ut gången av den kalendermånad, under vilken 
pensionsrätten upphört. 

§ 24. 
Har i denna l a ndskapslag avs edd fö rmånslåtare g j ort i § 24 mom. 1 

och 3 l agen den 28 december 195 6 (FFS 696/56) om familjep ens ion och 

begravningsh'jälp åt statstjänstemän stadgad anmälan, upphör han·: at·t vara 
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förm.ånslåtare. 
Hänvisande till vad ovan framförts föreslår stora utskottet vörd-

samt 
att landstinget ville ant a ga landskapslagen 

i den lydelse lagutskottB~ ±öreslägit. 

Mariehamn den 18 ma rs 1957. 

~:-~~r 
Curt Carlsson. 
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Närvarande i utskottet: · ordföranden Harry Johansson, viceordför~nden 1

1 

Hugo Elfsberg. samt ledamöterna Gunhild Berglund, sigurd Danielsson 9 

Gust a f Ek, Trygve Johansson, Sven Lindholm, Eina r Sundin, Bertel Söder-

lund och Wilh. Wilfn~ 
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