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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstineet med förslag till 

1) landskapslag angående ändring 

av 12 och 13 §§ landskapslagen om land

skapspensioner, och 

2) landskaps lag ant;ående änd:cing 

av 8 § landskapslacen om pension för 

landstingsmän. 

Den 28 september 1973 överlämnade regeringen till riksdagen en 

proposition (Prop. nr ·152/1973 rd.) med syfte att åstadkomma en 

reforr~ av systen:>et föL' utjämning av fml!iljekostnaderna. Avsikten 

med de i propositionen ingående lagförslagen var att uppnå en all1T'än 

förhöjninc, av barnfamiljernas ekon011!iska stöd, förenkling av bar-n

fm11iljernas stödsystelY.' och kro.ftiga:re inriktnine; av stödet till derc~ 

som speciellt är i behov av stöd. 

Förutom en förhöjning av barnbidraget innehöll lagpaketet bland 

annat en ändring av folkpensionslagen som g~r ut på att barntillGgget 

bes~ämmes enligt sarema grunder soro barnpensionen enligt familje

pensionslagen. Enär till folkpensionen sålunda lagts ett av pensions~ 

tagareris övriga inkomster oberoende ba:rntillägg, blev följden att 

även arbetspensionslagarnas stadganden om barntillägg måste ändras. 

Denna ändring rcoti verades i regei·ingsproposi tionen på följande si:itt ~ 
11E'örenklandet av systemet för familjekostnadernas utjärr.ning får inte 

leda till att arbetspensionstagarnas totalpensionsskydd försämras 9 

och barntillägc;en behövs dä::cför alltj~i,rI:t i arbetspensionerna. Den 

betyc1cmde höjningen av folkpensioneringens ba::cntilläbg kräver dock 

en revide:cing av stadgandena rörande arbetspensionernas sarr:ordning. 

Att vid samordningen av arbetspensioner beakta folkpensionens barn

tillägg till oförändrat belopp skulle innebära ett alltför komplice

rat förfarande. Därför har det ansetts motiverat att föreslå en 

nb,got förenklad lösning 9 vilken i alln~änhet skulle leda ti 11 samn:a 
-

slutresul tn t men förval tningsmässigt sett vore lä ttm:·e att c;eno1:r.f öra. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås de i arbetspensionslagarna 

ingående samordningsstadgandena sålunda ändrade 9 att vid samordnings

c;ränsens beräknande till utgångspunkt i stället för .66 procent av 

saroorc1ningsgrunc1en skulle t2 s 60 p:cocen t och att här i frän p:i sa111ma 

. 
' . 
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sätt sorc hittills skulle avdras folkpensionens grunddel. För att 

icke låginkomsttagarnas pensionsskydd skulle bli sämre än för när

varande, borde nämnda avdrag likväl.icke överstiga 6 procent av sam

ordningsgrunden.11 
I anledning av propositionen ändrades bl.a. 12 och 13 §§ lagen 

om statens pensioner (FFS 12/74) och 8 § lagen om pension för riks

dagsmän (FFS 13/74). På grund härav föreslås en motsvarande änd

ring av 12 och 13 §§ landskapslagen om landskapspensioner samt 

8 § landskapslagen om pension för landstingsmän. 

Med hänvisning till det anf ö::cda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 12 och 13 §§ landskapslagen om landskaps

pensioner. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 12 § 1 mom. och 13 § 

landskapslagen den 20 april 1967 om landskapspensioner (20/67) 9 

av dem 13 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 juli 1969 

(39/69), som följer~ 
12 §. 

])å pension beviljas rJed stöd av 10 § 2 mom. denna lag., fogns 

för beräkning av pensionens maxirr:ibelo1JP till pensionen 

folkpensionens grunddel och för ettvart i 10a § avsett barn under 

16 är i 30b § folkpensionslagen stadgat barntillägg motsvarande den 

i 27 § nänmda lag åsyftade t:rec.l. je ko1rn.:iungruppen; 
den i 8 § 4 mom. lagen OIQ pension för arbetstaeare nämnda grund

pensionen med beaktande av det avcJrag, sorr skall göras frt1-n pensionen 

på grund av f ör1~ånstagaren tillkon~l:L'ande andra pensioner och betal

ningar, pension i enlighet JI>ed denna lag likväl, orn den beviljats 

hrnd tillämpning av 10 § 2 r:oor.2. , utan sådant avdrag; öch 

i 8 § 1 mon~. lagen or12 pension för arbetstagare nämnd pension 9 

livränta eller ersättning. 

'13 §. 

Pensionsbeloppet skall beräknas ~nya, 
on~ fö:r1l'ånstagare, sedan pensionen beräknats på ovan stc:idga t sätt 9 

befinnes ha rätt till pension 9 livränta eller ersättning 9 vilka skall 

beaktas då pensionsbeloppet beräknas; 
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om beloppet av dylik pension, livränta eller ersättnine.; ändras 
till f ölj d av besvär; eller 

dä i 10a § avse tt barn fyller 16 är; samt 

på ansökan a v förmå nstagaren, om pensionens, livränta n.;; eller 

er sä ttning ens belopp väsentlig t för ändrats. 

Denna l ag träder i kraft den 1 juli 1974. 

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

angLlende ändring av 8 § l andskaps l agen om pension för l andsting s-

rnän . 

I enlighet med Landstinge ts beslut ändras 8 § 1 morn. landskaps

l agen den 25 juli 1969 om pensi on f ör l andsting smän (45/69) som 
f ölj er: 

8 § . 

Därest l andsting sman beviljad pension samt till honom utgående 

grund de l av folkpension 9 och för e ttvart i 1 Oa § l andskaps l agen 011! 

landskapspensioner avsett barn under 16 år i 30b § f olkpen sionslagen 

stadgat barntillägg till folkpension i enlighe t med den i 27 § j I 
nän:nda lag avsedda t redje komw.ungruppen 9 på stadgand ena i l agen orc f 

ol ycksfallsförsäkTing grundad livränta, jämlikt trafikförsäkri n gs-

lae;en utgå ende fort löpande ersät tning f ör skada sorr.i drabbat honon: 

själv, livränta i enlighet med lagen om skada, ä dra gen i militär-

tjänst, i 8 § 4 rn orn. l agen om pension för arbetstagare avsedd c rund

pension ell er annan därmed järnförlig, på tjänste- eller arbetsför

hå llande baserad pens i on sammanlagt överstiger den i 2 rnom. stadga de 

samordningsgräns en 9 nvdrages den överskjutande delen från den enligt 

denna lag utgå ende pensionen, då denna utbe talas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. 

Marieharnn , den 27 februari 1974. 

På l andskapsstyrels ens vägnar: ~ 

vf~~~/~ 
\~~~- . 

L a n t r ä d 

La gberedningschef 


