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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

l) landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om landskapspensio

ner, och 

2) landskapslag angående ändring 

av 5 och ll §§ landskapslagen om land

skapets familjepensioner. 

En av huvudprinciperna för pensionsskyddet är att intjänad 

pensionförmån skall bibehålla sitt realvärde. Denna princip 

är för närvarande ofullständigt förverkligad ifråga om tjänste

mäns och övriga landskapsanställdas pension. Sålunda bestämmes 

pensionen enligt en långsammare tillväxtkoefficient om anställ

ningsförhållandet har upphört ~öre pensionsfallet än om detta 

förhållande upphör vid pensioneringen. För att korrigera detta 

missförhållande föreslås att lO § l mom. landskapslagen om 

landskapspensioner (20/67) ändras så, att för tiden efter år 

1962 utgör den årliga tillväxten två procentenheter. 

Enligt gällande lag kan den till fullt belopp utgående pensio

nen uppgå till 66 % av den pensionsgrundande lönen minskad med 

folkpensionens grunddel. Den pension som enligt lagen om penslon 

för .kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 202/ 6 4) 

utgår på basen av full tjänstetid är högre än motsvarande i 

landskapspensionslagen avsedd pension, om den lön som ligger till 

grund för pensionen är lägre än en viss, av tilläggspensions

stadgandena beroende lön. Därför föreslås att 12 § 3 mom. l 

ifrågavarande lag ändras så, att maximibeloppet för penslon som 

utgår på basen av full tjänstetid blir 66 % av den pensionsgrun

dande lönen, såvitt denna lön är högst 2626 mark i månaden. Om 

lönen är högre än detta belopp, inverkar folkpensionen stegvis 

minskande på maximibeloppet 66 % sålunda, att den pensionsgrundan

de lönen minskas med ett belopp som är 66 % av den överskjutande 

delen, dock högst med ett belopp som motsvarar folkpensionens 

grunddel. 

Landskapslagen om landskapets familjepensioner (38/69) föreslås 

ändrad så, att familjepensionen på basen av 30 års tjänstgöring 

skulle utgöra 60 % av förmånslåtarens pensionsgrundande lön om för-' 

månstagarna är minst tre, 45 % om förmånstagarna är två och 30 % 

om endast en person är förmånstagare. 
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De ovan föreslagna ä ndringarna Ö~erensstä~mer redmotsvarande 

reform i riket (FFS 664/76 och 665/76). 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskaps l agen om landskapspensioner. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras lO § l mom. , 1 2 § 

3 mom. och 1 6 § landskapslagen den 20 april 1967 om landskaps

pensioner (20/67), av dessa lagrum lO §l mom. och 1 2 § 3 mom. 

sådana de lyder i landskaps lagen den 31 maj 1976 (20/76), som 

följer: 
lO §. 

Pensionens be l opp utgör i fråga om varje till pensionstiden 

hänförd hel månad l /12 procent av den pensionsgrundande l önen 

för tiden före den l juli 1962 och l/6 procent för tiden därefter. 

1 2 §. 

Samordningsgränsen är 66 % av den lön som ligger till grund 

för pens i onens maximibelopp, om denna l ön är högst 2626 mark. 

Överstiger den lön som l igger till grund för pensionens maxliDl

be l opp 2626 mark, är samordningsgränsen 66 % av lönen mi nskad 

med ett belopp 1 som utgör 66 % av den överskjutande del~n, dock 

minskad ~öggt med ett belopp motsvarande folkpensionens grunddel. 

16 §. 

Den pensionsgrundande lönen justeras
1

då pensionen beviljas 

och då 13 § tillämpas 1 enligt det l öneindextal, som årligen fast

stäl l es för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstaga-

re. 

Pensionens belopp justeras på sätt som är stadgat om juste

rlng av pensioner som utgår enligt lagen om pension för arbets

tagare. 

Denna lag tillämpas från den l j_anuari 1977. 

Det belopp i mark, varom är stadgat i 1 2 § 3 mom. denna lag, 

motsvarar det för år 1976 fastställda l öneindextale t 462 och 

det justeras kalenderårsvis med samma belopp i mark som det 

markbe l opp vilket avses i 8 § 2 mom. lagen om pension för arbets

tagare justeras per kalenderår räknat från början av år 1977. 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av 5 och ll §§ landskapslagen om land-

skapets familjepensioner. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 5 § l mom. och 

ll § landskapslagen den 25 juli 1969 om landskapets familje

pensioner (38/69), av dessa lagrum 5 §l mom. sådant det lyder 

i landskapslagen den 31 maJ 197 6 (21/76), som följer: 

5 §. 

Familjepension till efterlevande make och barn utgår för 

varje månad, som skall räknas såsom pensionstid för förmåns

låtarens pens l on, av den pensionsgrundande lönen: 

l) om f örmåns l åtaren var berättigad till pension med till-

lämpning av lO § l mom. landskapslagen om landskapspensioner 

för pensionstiden före den l juli 1962 

2/48 procent, om en förmånstagare finns, 

3/48 procent, om förmånstagarna är två, samt 

4/48 procent, om förmånstagarna är tre e ller flera för 

pensionstiden efter den l juli 1 962 

2/24 procent, om en förmånstagare finns, 

3/24 procent, om förmånstagarna är två, samt 

4/24 procent, om förmånstagarna är tre eller flera, 

2) om förmånslåtaren var berättigad till pension med 

tillämpning av lO § 2 mom. landskapslagen om l andskapspensio

ner, l/12 procent, vartill, om flera förmånstagare finns, lägges 

l /36 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmåns

tagare därutöver l/72 procent, dock så, att såsom pensionstid 

beaktas högst 360 månader; samt 

3) om förmånslåtaren var berättigad till penslon med 

tillämpning av lO § 3 mom. landskapslagen om landskapspensioner, 

l/10 procent, vartill, om flera förmånstagare finns, lägges 

l/30 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmåns

tagare därutöver l/60 procent, dock så, att såsom pensionstid 

beaktas högst 300 månader. 

ll §. 

Förmånslåtarens pens:±cnsgrundande lön justeras då familj e

pensionen beviljas och då 8 § tillämpas en l igt det löneindextal, 

som årligen fastställes för tillämpningen av 9 § lagen om 

pension för arbetstagare. 

Familjepensionens belopp justeras på sätt som är stadgat 
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om justering av pensioner som utgår enl igt lagen om 

pension för arbetstagare. 

Denna lag tillämpas från den l januari 19 77. 

Mariehamn, den 2 november 1976 . 

~H~Jn~ 
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L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare Christian Wennström. 


