
1983-84 Lt - Ls framst.nrl9. 

Allmän motivering. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till 
1) landskapslag om tillämpning i land

skapet Aland av vissa i riket gällande 
författningar rörande statens pensioner 

och 
2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om anmälan om val av pen

sionsrätt i vissa fall. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör författningarna 

angående landskapets pensioner så långt det är möjligt överens

stämma med motsvarande författningar i riket, bl.a. av den orsaken 

att det nuvarande finansiella systemet förutsätter en långtgående 

likriktning mellan landskapet och riket. På grund härav föreslås 

att landskapslagenom landskapspensioner (20/67) och landskapslagen 

om landskapets familjepensioner (38/69) ersätts med en blankett

lag som bringar i kraft på Aland vissa i riket gällande författ

ningar rörande statens pensioner samt med stöd av dessa utfärdade 

föreskrifter. 

Dessutom föreslås ändring i landskapslagen om anmälan om val 

av pensionsrätt i vissa fall (22/76), vad gäller hänvisningen till 

landskapslagen om landskapspensioner. Landskapslagen om anmälan om 

val av pensionsrätt i vissa fall skulle för övrigt förbli oförändrad, 

så att de två yrkesgrupper som lagen berör skall kunna ha kvar 

möjligheterna till val av pensionsrätt. 

Detaljmotivering-till landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Aland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensio

ner. 

~ I paragrafen uppräknas alla författningar som omfattas av 

lagen. Eftersom flera av författningarna ändrats och då ändringar 

kan äga rum innan denna lag träder i kraft, föreslås stadgat att 

författningarna tillämpas sådana de lyder när lagen träder i kraft. 

Vidare föreslås att ändringar i författningarna skall gälla i 
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landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

Ändringar som kommer att strida mot bestämmelserna i 2 §, skulle 

dock inte tillämpas i landskapet. 

flleJ hänvlsning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande följande lagförslag: 

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

om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande 

författningar rörande statens pensioner. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § ' 
Den som står i tjänste:- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämföa:bart 

an·stä:llning~förh,ållande till landskapet är' med i denna lag angivna avvikelser' 

berättigad till ålders-, invalid- och arbetslöshetspensiona:h efter sådan person 

erläggs familjepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i 

statlig anställning är föreskrivet i 

1) lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (FFS 280/66), 

2) lagen den 20 maj 1966 angående införande av lagen om statens 
pensioner (FFS 281/66), 

3) förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (FFS 

611/66)' 

4) förordningen den 9 december 1966 om verkställighet och till

lämpning av lagen angående mförande av lagen om statens pensioner 
(FFS 612/66), 

5) lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner 
(FFS 774/68), 

6) lagen den 31 december 1968 angående införande av lagen om 
statens familjepensioner (FFS 775/68), 

7) förordningen den 31 december 1968 om statens familjepensioner 
(FFS 796/68) samt 

8) förordningen den 31 december 1968 om verkställigheten och 

tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens 

familjepensioner (FFS 797/68). 
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De j 1 mom. angivna rörfattningarna tilHimpas s<1dana <le lyder 

när denna lag träder i kraft. Sker därtfter ändring i någon av 

författningarna skall de ändrade bestänunelserna gälla i landskapet 
fr0tti<lpunktcn för deras ikrafttril<lanJe i riket. 

2 § • 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i 

de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna: 

1) hänvisningarna till lagen angående utnämningsbrev för inne

havare av statens tjänster och fasta befattningar samt om deras 

rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning (FFS 203/26) i 

8 § 4 mom. a punkten och i 9 § 1 mom. b punkten i lagen om 
statens pensioner sk<iill i landskapet avse landskapslagen angående utniimningsbrev 
för innehavare av landskapet Aland tjänster och fasta befattningar samt om deras 
rätt att kvarstå i sin tjänst· eller befattning ävensom skyldighet att därifrån 
avgå (7 ;20) 

2) hänvisningen till lagen om sysselsättning (FFS 946/71) i 

9a § 1 mom. i lagen om statens pensioner skall i landskapet avse 

landskapslagen om sysselsättning (24/72), 

3) hänvisningen till lagen om socialhjälp (FFS 116/56) i 17 § 

3 mom. i lagen om statens pensioner skall i landskapet avse 

landskapslagen om socialhjälp i landskapet Aland (21/56) och 

4) anmälan om bibehållande av pensionsrätt såsom i 4 § lagen 

angående införande av lagen om statens pensioner är föreskrivet 

kan, utan hinder av vad i lagen är stadgat, göras senast när 

ansökan om pension inlämnas. 

3 § • 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. angivna 

författningarna ankommer på statens myndigheter skall i landskapet 

handhas av landskapsstyrelsen, om dessa uppgifter enligt 19 § 

självstyrelselagen för Aland ankommer på landskapet. 

4 §. 

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

5 § • 

Dema lag träder i kraft den 

och genom densamma upphävs landskapslagen den 20 april 1967 om 
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landskapspensioner (20/67) och landskapslagen den 25 juli 1969 

om landskapets familjepensioner (38/69). Lagen tillämpas även i 
fråga om pensions f a 11 som inträffat före <less ikraft t rtidandc, s;'lvitb 

de nänmda lagarna annars vore tillämpliga. 

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

angående ändring av landskapslagen om anmälan om val av 

pensionsrätt i vissa fall. 

I enlighet med landstingets beslut ändras landskapslagen den 

31 maj 1976 (22/76) om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall 

som följer: 

Anmälan om bibehållande av pensionsrätt, som avses i landskaps

lagarna angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar 

i landskapet Aland (12/67) 2 mom. av lagens ikraftträdeslestadgan

de, angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i 

landskapet Aland (13/67) 2 mom. av lagens ikraftträdelsestadgan-

de, kan utan hinder av nämnda lagrum göras oberocn<lc av utsatt 

tid med den inskränkningen att anmälan skall göras senast då 

ansökan om pension görs. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 22 november 1983. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberednings chef Christer Jansson. 


