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Å 1 å n d s 1 a n d s k ~ p s s t yr e 1 s e s frams tällning- till .Ålfuids
Nr 1/1969.
landsting meu Sörslag till landskapslag
om anmäfån. ' om ~al av pene.ionsrätt i vissa fall.
r samband meli"' inf$randet av det nya 'pensionssystemet ;för ; statens
tjänstemän ändra des även 30 § 2 mom. folkpensionslag~n av d,~11 8 juni
1956 (FFS 347/56 ) i riket genom lagen den 20 maj 1966 (F@.S f5 5/66) sålunda,att vid beviljande av folkpensionens understödsdel från ingången
av 1967 såsom årsinkomst icke beaktas grundpension, som utgår ti ll - s. ta,t,~~
tjänsteman enligt det nya pensi onssystemet, ej heller hälften av å lderseller invalidpension, som överstiger grundpensionen. Då de enligt sagda
lagändring till sta.t ens. tilläggspensionsskydd berättigade förmåns t agarna
kunde~erhålla, förutom fulla pensionsförmåner enligt lagen om st ~~~ns
pensioner (FFS 280/66), även folkpensionens understödsdel, kunde summan
av deras sammanräknade pensioner komma att överstiga 66 procent av samordningsgrunden med ett belopp motsvarande unde rs tödsdelen .
Genom en temporär ändring av folkp ensionslagens 30 § 2 'mom. 3) punkten
har man åstadkommit en utjämning av nämnda dispr oportion
mellan pensions,
skydd och förtjänstnivå. Vidare unders öker som bäs t en av statsr ådet
tillsatt pensionssystemskommitte frågan om en slutgiltig ändring av stadgandena rörande folkpensionsskyddet. Innan resul tatet av kommittens arbete framlagts, har man dock genom en särskild lag i riket givit förmånstagarna enligt statens pensionssystem mö jlighet att i vissa fall ytterligare fram till utgången av år 1970 verkställa val av pensionsrätten.
Därigenom skulle statstjänstemännen ännu under sagda år få välja , huruvida de önskar erhålla pension enligt det gamla systemet, jämlikt vilket folkpensionens understödsdel kan utgå utöver fullt pensionsbelopp.
Enligt landskapslagen den 4 april 1968 om anmälan om val av pensionsrä tt i vissa fall (15/68) skulle allI!lälan om val av pansioneeyeten ske
före utgången av år 1969. Då man i riket genom lagen den 20 december
1968. om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall (FFS 700/68) numera
utsträckt anmälningstiden till utgången av år 1970, anser landskapsstyrelsen, att motsvarande tid även borde utsträckas att gälla de tjänstemän, 'vilka omfattas av landskapslagen den 20 ap.ril 1967 om landskapspensioner (20/67).
Me~ hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt

förelägga Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall .
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
Anmälan om bibehållande av pensionsrätt, som avses i landskapslagarna av den 20 april 1967
om landskapspertSiöner (20/67), 32 §;
angående ändring av låndskapslagen 0m kommunala hälsosystrar i land~
skapet Åland (12/67), 2 mom. av stadgandet .om dess ikraftträdande;
samt
angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet Åland (13/67), 2 mom. av stadgandet om dess ikraftträdande;
må utan hinder av vad i vart och ett av nämnda lagrum är stadgat
göras före utgången av år 1970 .
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1969 och genom densamma upphäves landskapslagen den 4 april 1968 om anmälan om val av pensi onsrätt
i vissa fall (15/68).
Mariehamn, den 10 februari 1969.
På landskaps st
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Sune Carl.s son .
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