A 1 a n d s
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1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

f _r amställning till Alands landsting med

förslag till landskapslag om familjepension och
begravningshjalp för Alands landskapsförvaltning
underlydande tjänsteman.
Genom lag av den 29 juni 1951 infördes i riket familjepensionsförsäkring för innehavare av statens tjånster och befattningar.

.i

För att samma förmån också skulle komma landskapets tjänstemän
till del, överlämnade landskapsstyrelsen en framställning till
Landstinget om en motsvarande landskapslag.

Landstinget antog

förslaget den 22 mars 1952, men Republikens President fann "att
landskapslagen berör socialförsäkringens område, på vilket riket
enligt 11 § 2 mom.

9 punkten självstyrelselagen för Aland har ute-

slutande lagstif'tningsrätt."

Sedan landskapslagen sålunda f örfal-

lit, tillkom år 1954 på Landstingets initiativ en rikslag (430/54),
varigenom landskapets tjänstemän anslötos till rikets familjepensionsfond och sålunda blevo likställda med statstjänstemännen.
Den 28 december 1956 utfärdades en ny lag om familjepension och
begravningshjalp för statstjänstemän (696/56), som meT!:or den ändringen, att premie icke mera uppbäres av tjänstemännen.

Då andrin-

'

gen var resultatet av de lönef örhandlingar, som under 195 6 pågått

tens tjänster och befattningar (1030/42) och lagen om tj än stemanna-

mellan tjanstemannaorganisationerna och s t a t sma kt en, oc h å tgärden

pensioner 30.9.1950

sålunda i verkligheten inneb<ii,r en höjning av tjänstemännens avlö~

männen själva.

ning, uttalades inom landskapsstyrelsen tvivelsmål därom, om

familjepension och b egravningshjälp (696/56) enligt finansminjste-

än dringen kundB anses innefatta ett f r å ngaen
,,, d e av f örsäkringsprin

riets uppfattni11g icke anses falla inom socialförsäkringen utan

pen.

måste betraktas såsom en del av tjänstemannalagstiftningen.

För att bringa klarhet i frågan vände sig landskapsstyrelse

till finansministeriet, som meddelade fö ljande :

(495/50) stadga vissa förmåner för tjänste-

Vid sådant förhållande kan lagen 28.12.1956 om

Bestämme lserna om de förmåner, såsom avlöning och pensionsrätt,

"J:i'inansministeriet

som tillkomma tjänstemännen i landskapet Aland på grund av tjänste-

Helsingfors, den 21 januari 1957.

f örhålJ an det, ingå i landskapslag.

N~
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Tj äns temännens familjepensionssystem i
landskapet Aland.

Lagen 2tl .12 .195 6 om familj epension och begravningshjalp för sta
tjänstemän ( 696/56) bygger varken sakligt e ller formellt p å :t'örsäk
ringsprincipen.

ser finansministeriet för sin del, att familjepensionssystemet för
tjänstemännen i landskapet skulle kunna ordnas genom en landskaps-

Hänvisning: Eder skrivelse 2d .12 .1956
Arende:

På grund av det oiran sagda an-

Lagen bör enligt finansministeriets menin - n~rma~

lagstiftning i

sak lika som fam ilje ensionsförsäkrin ·en för stats-

tjänstemännen enligt lagen 28.12.1956 (696/5 6 ).
Minister Mauno Jussila.
T.f. äldre regeringssekreterare Heikki Tuominen. "
Ehuru en del omständigheter talar för en a,nnan to l kning än den
av finansministeriet omfattade -

sålunda talar regeringens propo-

anses såsom en till tjänstemannalagstiftningen hörande lag, s om

sition om "premiefri familjepensionsförsäkring " - har landskapssty

tillförsäkrar i tjänsteförhållande till staten stå~ndesanhöriga

relsen ansett det nödvändigt att inkomma till Landstinget med en

vissa förmåner på samma sätt som lagen 22.5.1942 om avlöning i

framstållning i ämnet för att auktoritativt besked måtte erhållas

~I

I

mål om att regeringen måtte överväga beviljande av familjepen-

om huru denna angelägenhet skall ordnas upp.
De förändringar, som nu företagits i riket, omfatta även
omorganisation av behandlingen av familjepensionsärendena.

en Vi
Den .

tidigare familjepensionsfonden skall överföras till statskas san

sion jämväl ät deras anhöriga.

I

Förmånslåtare aro även pensionerade ,

tjänstemän och tj änstemän på indragningsstat.
Förmånstagare äro make eller maka och barn under aderton år,

0

utgifterna för pensioner och begravning;shJ'älp
bud,g.eteras
~
P å vanli

dessutom i särskilda fall tidigare make och barn över aderton år.

sätt.

Finnas icke nu nämnda förmånstagare, kan jämväl förmånslåtares

Pensionsärendena komma härigenom att bli vanliga förva lt~

ningsärenden, vilka troligen komma att behandlas av statskonto r et,

föräldrar, dödsbo eller annan person, som bekostat förmånslåtares

Tillsvidare handläggas dessa ärenden av familjepensionsverke t .

begravning, utfå understöd enligt förslage t.

För landskapsförvaltningens del föreslås, att pensionsärendena

At make, maka, barn och föräldrar utgives famil jepension, ut-

I
11

behandlas av landskapsstyrelsen och att pensionerna utbetala s ur

görande tjugo procent av f örmånslåtarens lön om blott en förmåns-

för ändamålet i landskapets ordinarie budget upptagna anslag .

tagare finnes, tjugoåtta procent om förmånstagarna är o två, trettiQ

Ehuru den nya rikslagstiftningen i stort sett följer de år 1951

två procent om de äro tre och med ytterligare två procents ökning

omfattade principerna, är · det här, då tidigare landskapslagst if't-

för varje förmånstagare.

ning i ämnet icke finnes, skäl att redogöra för förslagets inne-

sionen med 50 procents förhöjning.

håll.

någon begravningshjälp.

De tjänstemän, vid vilkas frånfäl l e i förslaget stadgade fö~~

Under det första åre t utgår familjepenI dessa fal l erlägges icke

Då familjepension icke erlägges, utbetalas begravningshjälp utgö

ner skulle utgå, äro al l a i landskapets tjänst anställda ordinarie

rande trettio procent av förmåns l å tarens årslön, un der förutsätt-

Utom landskapslagens tillämpn ing~

ning, att dödsboet eller dödsbodelägare erlagt begravningskostna-

och extraordinarie tjänstemän.

område falla sålunda i egentlig mening blott tillfälliga funk tio-

derna.

Annan person, som utan att vara delägare i dödsboet erlagt

närer, men för de ras del har riksdagens statsutskott uttalat önsJce

begravningskostnaderna, erhåller ersättning härför med de v erkliga

I I

kostnaderna, dock högst trettio procent på f örmånslåtarens årsl"

att genom anmälan till finansministeriet bibehålla sin rätt här-

Om beloppet är mindre än· nämnda trettio procent, erlägges skillna

till.

den till dödsboet.

enligt tidigare i riket gällande lag, är detta stadgande närmast

0,

Vid beräkningen av ovannämnda förmåner gäller som f örmånsl åta

Då pensionsförmånerna enl igt den nya lagen äro desamma som

av formell natur.

De landskapets tjänstemän, som tilläventyrs önsk I

årslön hans grundlön eller årsarvode jämte så många ålderstilläge

bibehålla sin rätt t i ll pension enligt rike t s lag av 1951, kunna

som han åtnjöt vid sitt frånfälle, i den tjänst han innehade elle

med stöd av stadgandena i

bestred som tjänstförrättande.

därom till finansministeriet på enahanda sätt.

Var tjänsten av sådan karaktär, a

rikets nya fami l jepensionslag anmäla
I

försla~et

har

pensionen för densamma skulle ha utgått enligt en högre löne klass

j_cke intagits stadganden härom, då sådana stadganden äro av

skall pensionslöneklassen läggas till grund för beräkningen av

rikslagstiftningsnatur och då anmälan bör göras inom de tider,

förmånen.

som rikets lag angiver .

Familjepension skall sökas inom ett år från dödsfallet och erläggas från början av den kalendermånad, som följer näst efter
dödsfallet.

Pensionsf örmånen förverkas i vissa i 14 § urJ:präknade

fall.

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

valtning underlydande t j änstemän .

Dessa pers oner

skulle fortfarande erhålla pension enligt tidigare gällande s tadganden i rikslagstiftningen enligt förslagets§ 27.

förelägga Landstinget till antagande nedanstående

om familjepension och begravningshjälp för Alands landskapsför-

Lagförslaget är icke avsett att tillämpas på pensionstagare, se
bevil j ats famil j epension före den 1 januari 1957.

På grund.av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt

I rikets iag

har också reserverats möjlighet för dem, som före den 1 januari
1957 voro familjepensionsförsäkrade enligt tidigare gällande lag,

I enlighet med Alands landstings beslut stadgas:
Förmånslåtare och f'grmånstagare .
1

§.

Då vid l andskapsförvaltningen underlydande t j änsteman avlidit,

I

I

I

erlägges efter honom av landskapets medel familj epension, beg:ra'I/..

Förmånstagare efter förmånslåtare äro:

ningshjälp och ersättning för begravningskostnader i enlighe t med

1) make eller maka;

vad i denna landskapslag stadgas.

2) barn under aderton år;

Tjänsteman, efter vars frå nfälle i 1 mom. nämnda förmåner utgä

I

3) barn över aderton år, som vid förmånslåtarens död huvudsak-

benämnes förmånslåtare och person samt dödsbo, som äga ratt till

ligen försörjes av denne och vars arbets- och förvärvsförmåga samt !f'

sådan förmån, förmånstagare.

tillgångar, efter förmånslåtaren i arv eller genom testamente er-

2

§.

j,

hållen egendom medräknad, äro så ringa, att barnet icke kan få en
I

I

I
I

skälig utkomst av dem;

Förmånslå tare äro:
1) innehavare av tjänst eller befattning med grundlön;

'I

i,i

4) föräldrar, därest ovan i punkterna 1-3 nämnda förmånstagare

I
I

2) tjänstförrättande innehavare av ledig tjänst eller befatt-

icke finnas;

i

I

5) tidigare make under förutsättningar, som nämnas i 4 §; samt

ning med grundlön;
3) extraordinarj_e befattningshavare;

6) dödsbo, som enligt 15 § äger rätt till begravningshjälp,

4) på indragningsstat uppförd;

och den, som enligt sagda paragraf äger rätt till ersättning för

5) person, som åtnjuter tjänstemannapension;

begravningskostnader.

6) person, som åtnjuter extraordinarie befattningshavares

Vad i 1 mom . 2 och 3 punkterna är stadgat om barn till förmånslåtare, skall äga motsvarande tillämpning på sådant barn till för-

pension; samt
7) person, som avgått från landskapets tjänst och som äge r rät

till ovan i punkt 5 eller 6 nämnd pension men ännu icke bevil j at s

månslåtares make, som icke är förmånslåtarens barn men som huvudsakligen försörjes av förmånslåtarenpå grund av försörjningsplikt.
Med föräldrar avses i denna lag även adoptivföräldrar samt med

pension.
3

§.

II

barn även adoptivbarn och sådant utom äktenskap fött barn, som

1· '

I
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2 1
lagligen erkänts av förmånslåtaren eller som förmånslåtaren e

.
n11€

endast i det fall, att det, på grund av att adoptivföräldrarna

domstols laga kraft vunna utslag eller behörigt avtal är pliktig

blivit oförmögna att fullgöra sin försörjningsplikt, vid föräldrar- I

att försörja.

nas död av dem njuter sin huvudsakliga försörjning.

4 §.
Ar f örmånslåtare enligt domstols 1 aga k ra ft vunna utslag el l er

Adoptivföräldrar och adoptivbarn äga icke rätt till familjepension, om adoptionen ägt rum efter det förmånslåtaren fyllt

skriftligt avtal pliktig att erlägga underhållsbidrag åt tidigare

sextiotre år eller om förmånslåtaren avlider av sjukdom, varmed

make, skall denne anses såsom förmånstagare, såframt erläggande a

han var behäftad vid tiden :rör adoptio_nen och från sagda tid-

familjepension med beaktande av förmånslåtarens och tidigare ma-

punkt till dödsdagen sex månader icke förflutit.

kens ekonomiska förhållanden, den tid äktenskapet varat ocn orsaken till äktenskapsskillnaden bör anses skäligt .
5

§.

Make äger icke rätt till familj epension, om äktenskapet ingått

Angående föräldrars och tidigare makes rätt till fruniljepension
i det fall, att f'örmånslåtaren avlider av sjukdom, varmed han var
behäftad, då han blev förmånslåtare, gäller vad i 1 mom. är stadgat.

efter det förmånslåtaren fyllt sextiotre år eller om Iörmånsl å ta-

Äro förmånstagares förhållanden redan vid f örmånslåtarens död

ren avlider av sjukdom, varmed han var behäftad, då han blev f ör-

sådana, att de i enlighet med 14 § skulle medföra familjepensio-

månslåtare eller ingick äktenskap, och :från sagda tidpunkt till

nens upphörande, må pension icke beviljas honom, om ej synnerliga

dödsdagen sex månader icke förflutit.

skäl därtill föreligga.

,A~er
"'O

make enligt 1 mom. i·cke ra··tt t1·11 I~ am1·1·J epension, ti 11-

kommer sådan icke heller sådant hans barn, som icke är förmån slåt
rens barn .
Adoptivbarn äger rätt till familjepension efter sina föräl drar

Dock äga föräldrar utan hinder av äkten-

skap rätt till familjepension efter sina barn.
Familj~ensionens

6

storlek .

§.

Familjepension utgår medtjugo procent av förmånslåtares lön,

I

j

ökad, om flere i 3 § 1 mom. 1-4 punkterna avsedda förmånstagare

liar I'örmånslåtare på grund av försvagad hälsa eller kroppsska-

finnas, i:'ör den andra förmånstagaren med åtta procent, för den

da eller av annan orsak utan egen tillskyndan förflyttats till

tredje med fyra procent och för varje förmånstagare därutöver med

annan tjänst eller befattning, vars avlöningskl ass är lägre än

två procent av lönen.

avlöningsklassen för den förra tjänsten eller befattningen, lägges

Tidigare makes familjepension fastställes i varje fall sär-

hans lön i denna tidigare tjänst eller befattning till grund för

skilt till skäligt belopp, dock till högst tjugo procent av för-

beräkningen av familjepensionen.

l''innes icke längre sådan tjänst

månslåtarens lön.

eller befattning, lägges förmånslåtarens lön till grund, beräknad
enligt den tjänst eller befattning, som närmast bör anses motsvara

7 §.
Med förmånslåtares lön, enligt vilken storleken av familje -

hans förra tjänst eller befattning.

pension bestämmes, avses den grundlön eller det årsarvode jämte
ålderstillägg, som I örmånslåtaren vid sitt frånfälle åtnjö t i den

Såsom på indragningsstat uppförd f örmånslåtares lön anses den

tjänst eller befattning, vars ordinarie eller tjänstförrättande

vid förmånslåtarens död ut 0 ·f\.ende grundlönen i tjänst eller be-

innehavare han då var.

fattning av samma slag som den indragna, ökad med de ålderstill&gg

V-ar denna tjänst eller befattning på grund

av därmed förenade särskilda löneförmåner hänförd till lägre avl ö-

förmånslåtaren skulle hava ägt rätt til+, om han då hade innehaft

ningsklass än den på grund av sin art eller eljest hade bort t ill-

sagda tjänst eller befattning.

höra, beräknas förmånslåtara.ns lön vid fastställandet av famil je-

befattning av samma slag som den indragna, beräknas förmånslå-

pensionert enligt den avlöningsklass, vartill tjänsten eller b e-

tarens lön på förenämnt sätt enligt lönen i tjänst eller befatt-

fattningen i ·enlighet med vad därom särskilt är

stadg~t

hänföresV

beräknande av tjänstemannapension eller extraordinarie befattnings
havares pension.

Finnes ej längre tjänst e ll er

ning, som närmast skall anses motsvara den indragna.
Har på indragningsstat uppförd förmånslåtare mottagit tjänst
eller befattning med grU.ndlön, som vid hans död är hänförd till

'I

I
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lägre avlöningsklass än likadan tjänst eller befattning som d

10

en

indragna, eller, om likadan t J'änst eller b e _f a tt n ing
·
icke l ä ngr e

§.

Familjepension delas mellan efterlevande make och barn så,

finnes, närmast motsvarande tJ'änst eller b e f attning, beräknas

att maken erhåller två och varje barn en lika stor del .

f örmånslåt arens lön i enlighet med vad i 1 mom . stadgas .

äldrar emellan delas pension jämnt.

På s am.

För-

Utbetalninge_n av familj ev..~rnsi<?.~

ma sätt förfares, om förmåns l åtaren, i enlighet med vad därom är

.11 § .

särskilt stadgat , sedan hans tjänst e l ler befattning indragit s

Farniljepension utgär från och med början av kalendermånaden

blivit förflyttad till annan tjänst eller befattning eller kvar-

I

efter den, då förmånslåtaren

stått i ombildad t j änst eller befattning, vars avlnningskla s s
är

l ä~re
~

än avl öni ngs kl assen

n •
~or

förmånslåtarens död.

t j änst eller befattning, s om

~vled,

om den sökts inom ett år från

Har familjepension icke sökts inom nämnda

tid och har laga skäl eller därmed jämförl ig giltig orsak till

närmast motsvarar den indragna eller ombildade tjänsten eller be1

1·attningen .

dröjsmålet med ansökan icke anförts, utgår pensionen från ingånI

9 §.

gen av kalendermånaden efter den, då ansökan gjorts.
I

Såsom ovan i 2 § 5- 7 punkterna avsedd förrnånslåtares lön anses t il.L

1..1 ... ~.1.

av l öninga klass , enligt vilken förmånslåtarens

pension senast va:c beräknad el ler borde hava beräknats, vid l ör- '

För det första pensionsåret utgår fami.ljepension förhöjd med
femtio procent.
Understiger beloppet av erlagda familjepension på grund av att

månalåtarens död hörande grundlön e l ler årsarvode, ökade med de

pensionsrätten upphör beloppet av i enlighet med 15 § 1 mom . be-

ålderstillägg, till vilka f örmånsl åtarens till ålderstillägg ber<-

räknad begravningshjälp, erlägges skillnaden till I·amiljepensions-

tigande tjänsteår enl igt vid hans död gällande stadganden skulle

tagaren eller dennes rättsinnehavare .

h ava berättigat, om han då hade innehaft tjänsten eller befat tningen.

:Famil j epension utbetal as på tider, som bestämmas i landskapsförordning, och den utgår till utgången av den kalendermånad,

I

.I

I

I
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under vilken pensionsrätten upphört.

Familjepension

12 () .

Inträffar förändring i antalet familjepensionstaa-are
5

familjepensionen från och med börJ·an av fölJ·ande k

,

erl ågges

Förmånslåtares barn' som är fött eI0ter

alendermåna d

det f'ödde s.

~:~

-

kalendermånad

I

Rätten till familjepension upphör, då familjepensionstagare n:

'

I ,,
1) ingår äktenskap;

1

111

2) förlorar sitt finska me dbo rgarskap ;

3) vistats i utlandet tre är utan att iirlder denna tid hava vis-

fråga om sådant barn från den dag

Vid :förändring av ant a l et förmånstagare med anle d-

tats i Finland sex månader i följd, såframt han icke inom nämnda

ning av sådant barns födelse erlägges fam·1·
·
. . .,
i J epension, omräkna d på

tre år av landskapsstyrelsen beviljats rätt att f ortf:arande

sätt i 1 mom . stadgas, från i'nga0 n~en a.v den
~
kalendermånad, för

lyfta familjepension; eller

1
er ägges åt sådant barn.

4) utan vederbörligt tillstånd träder i främmande stats tjänst.
Barn tillkommande ratt till familjepension upphör även, ut om av

~.

Ager förmånstagare rätt till tJ"änste- och nådår efter :t'örmans-

ovan i 1 mom. nämnda skäl, _då barnet fyller aderton år.

Pension

låtaren, utbetal as av famil J. epension,
_
som tillkommer honom f ör

må

tjänste- och nådår, endast den d e_1 , varmed 1·amilj epensionen till

tidpunkt, om barnets arbets- och förvärvsförmåga samt dess till-

äventyrs överstiger de+ b e 1 opp, som utgår i tjänste- och nädär s-

gångar, efter I'örmånslåtaren i arv eller genom testamente erhållen

förmån.

egendom medräknad , äro så ringa, att barnet icke kan få en skälig

u

,\

14 §.

ansB-

13

·- '"t

ningen varar.

Den l· 11 s
" 1 mom . stadgade c·+ermi· nen -"'
..L ör

vilken familjepension första gången

.

inra ~

I

f ö~

i·

till tvångsarbetsanstal t ·eller arbets- eller annan inrättning för- \Il.I

'

dock icke f.. d
.«
'
or en mhnad, under vilken

iamiljepension räknas

l....

.

u

om

J

I

tillkommer icke person, som utstår f örvand-

förmånsl å tarens dö d,

äger rätt till familjepension från ingången av den

kan

~)

ordnad person för den tid frihetsstraffet eller viste 1 sen i

omräknad i enlighet med de i 6 § stadgade grunderna.

månslåtaren avled .

t"·

lingsstraff för böter eller direkt ådömt frihetsstraff, ej helle r

~

varunder det är .fött

·~ ··

likväl i stöd av särskilt beslut erläggas även efter sagda

utkomst av dem. Pensionen må likväl icke l ängre erläggas, safr arnt
0

Utgår ej fa.miljepension efter förmånslåtare, erlagges åt döds-

ansökan darom icke gjorts inom ett år från den dag pensionstacra,. ,
·
o en

boet i begravningshjälp trettio procent på förmånslåtarens å rs-

fyllde aderton år och laga hinder eller da··rrned J· amI
·· ~ orlig
··
annan

lön, beraknad på satt i '/-9

giltig orsak till dröjsmålet icke anförts.

gande av begravningshjälp är likväl, att efterlevande make, anför-

J.

Erläggandet av familjepension åt ovan i 3
-punkterna

namnd förm·'lnstagare
=

~

1 mom. 3 och 4

.i<
ma
av b ry~as eller pensionen he lt

indragas, om sådan förändring inträffar

.L

i·

hans

orhål landen, a tt

§§

sägs.

Förutsättning för erlag-

vant i rätt uppstigande eller nedstigande led, adoptivföräldrar,
adoptivbarn, adoptivbarns bröstarvinge, bror, syster eller brorseller syskonbarn äro delägare i boet och att kostnaderna för för-

.c>· ·

J.:

han däref ter bör anses vara i stånd att själv förskaffa sig en
skälig utkomst eller hava egna tillgångar därtill.

På samma s ätt

förfaras med familjepension, som beviljats förmånslåtarens ti digar
make, om dess erläggande under förändrade förhållanden

'

med b eak-

tande av ovan i 4 § nämnda föru t sättni· ngar, i·cke kan anses skäligt.
Innan beslut om avbrott i betalning av pension eller om dess indragning fattas, skall vederbörande beredas tillfälle att avgiva

månslåtaran s begravning erlagts med dödsboets eller dess delägares medel .
Har f örmånslåtarens begravning ombesörjts och bekostats av
andra än i 1 mom . avsedda delägare i dödsbo, tillkommer dessa ersattning I·ör kostnaderna för begravningen, dock icke mera än vad i
1 mom. sägs .
Understiger i enlighet med 2 mom. erlagd ersättning för begravningskostnader i 1 mom. nämnd begravningshjälp, betalas skillna-

yttrande.
Rätt till familJ· epensi·on,
_
som upphört på ovan i 1 mom. nämnd
grund, må av synnerliga skäl på ansökan återställas, dock icke

den mellan begravningshjälpen och begravningskostnaderna åt i 1
mom . avsett dödsbo.
Särskilda stadganden.

retroaktivt.
~egravningshjälp ~gh

ersättning för

15 §.

begravningskostnader~

16

~.

Sökes fa.miljepension åt ovan i 3 ~ 1 mom. 3 eller 4 punkterna

avsedd förmå nstagare, är denne, därest landskapsstyrelsen
:t·in-

dödsfallet var störst.

19 §.

ner det n9digt, skyldig att underkasta si·g undersökning av läk
a,
re, som bestärrunes av nämnda mvvndighet, och att för dylik

unde r~

Enligt denna landskapslag utgå ende familjepension, begrav' I

sökning vistas på sjukhus eller i annan undersöknings- eller

ningshjälp och ersättning för begravningskostnader må icke ut-

vårdanstalt, som sagda myndighet bestämmer.

mätas.

Ersättning för

20 §.

kostnaderna för undersökning och därav föranledda resekostnader

Har pensionsrat, begravningshjälp eller ersättning för begrav-

erlägges åt s å dan person av landskapets me d el.
Samma skyldighet, som stadgas

1·

1 mom., åvilar i nämnda mo-

ment avsedd förmånstagare aven då 1 andskapsstyrelsen fim1er under

ningskostnader icke lyfts inom tre år från förfallodagen, tilli'aller den landskapet.
21

sökning nödig för utredande av, huruvida förutsättningar för er-

Sakägare, som icke nöjes åt beslut i ärende angå ende familje-

läggande av familj epension f ort1"'arande a··ro förhanden.

pension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostna-

17 §.
Det årliga beloppet av farnilJ. epensi·
- ~ on
markbelopp, som är delbart med trehundra .

§.

. . . · ··

U~Jamnas

till närmast e

Kunna i enlighet härme

tvenne belopp korruna i fråga, sker utjämning till det större av de

domstolen i den ordning om ändringssökande i förvaltningsärenden
är stadgat.
Beslut i ärende angående familjepension,

18 §.
Ar en och samma person förmånslåtare på två eller flera av ctei
2 § nämnda grunderna, bestämmes storleken av familjepension,

der,må söka ändring däri medelst besvär hos högsta förvaltnings -

b•-1

gravningshjälp och ersättning för begravningskostnaderna efter
den grund, enligt vilken förmånslåtarens lön vid tidpunkten fö r

begravningshjä~ p

eller ersättning för begravningskostnader må även utan därom
:t"ramställd begäran tillställas sakägare med posten.

Såframt ej

annat styrkes i samband med besvären, anses sakägare hava fått del
av honom med posten tillställt beslut den sjunde dagen efter den,

~:

I'
,

I

i'
-;~

: -.

~<_
·..

.: .
~ --

223

:: ·~ ~·-i

..... ~ !}.,

221
då beslutet enligt darå vid ex:pedi tionen gJ ord anteckning lämnat

vad I·ör varje gång i landskapsförordning stadgas.

till befordran med posten under adress, som uppgivits av sakägar

24

§.

Har i denna landskapslag avsedd förmånslåtare gjort i § 24 mom. I,
,,

22 §.
Befinnas de omständigheter, på vilka beslut om familj epen sior

1 och 3 lagen den 28 december 1956 om familjepension och begrav-

begravningshjälp eller ersåttning för begravningskostnader

ningshjälp åt statstjänstemän stadgad anmälan, upphör han att

grundar sig, efter beslutets utfärdande väsentligen avvika f rån

vara 1·örmånslåtare.

vad som vid beslutets utfärdande var

känt, ätger landskapsstyreJ

sen rätt att utan hinder av sitt laga kraft vunna beslut upptaga
ärendet till förnyad prövning, -såvitt fråga är om beviljande av
förvägrad förmån eller ökning av totalbeloppet av den efter
förmånslåtare n beviljade förmånen.

Innan nytt beslut fattas ,

skall sakägare beredas tillfälle att avgiva yttrande.
Vad som i stöd av tidigare beslut till äventyrs erlagts f ör
mycket i familjepension, begravningshjälp eller ersättning f ör
begravningskostnader , må på synnerliga skäl he l t e l ler delvis

11

25 §.
Narmare :t'ö.reskrifter angående verkställigheten och tilläm1J""
ningen av denna landskapslag utfärdas genom landskapsföro.rdning.

26

§.

Denna landskapslag tillämpas från den 1 januari 1957.
I I

Verkställigheten av landska:pslagen ombesörjes av landskapsstyrelsen såsom därom närmare stadgas i landskapsförordning.
27

§.

Denna landskapslag äger icke tillämpning:

1) på pensioner, vilka i enlighet med stadgandena i lagen den

efterskänkas .
23 § .

Undergår avlöningen för innehavarna av landskapets tjånst el·
ler befattning allmän j ustering, j usteras enligt denna landskaps
lag beviljade familjepensioner i motsvarande mån i enlighet med

29 juni 1951 om familjepensionsförsäkring för innehavare av statens t j änst eller befattning (FFS 395/51) utgå den 1 januari 1957;
2) på pensioner och begravningsh j älp, som bevil j ats efter tamiljepensionsförsäkrade,

vilka avlidit före den 1 januari 1957;

I

3) pä pensioner, som beviljats efter delägare i kassor,

LAGUT SKOTTETS bet ä nkande N~ 2/1957 över land-

Vil~

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands-

fil 2/19 57.

avses i 19 § 1 mom. ovannämnda lag;

ting med försla g till lanCskapsla g om familjepension och begravningshjälp för Ålands l a ndskapsf örva l tning underlydande tjänstemän.

4) på den, som gjort i 21 § 1 mom. ovannämnda lag avsett
förbehåll, sålu.n da, att familj epension, som utgår efter honom

( N~

en.

ligt denna landskap slag, skall minskas med f ernton procent för var
je sådan försäkring, som vederböran·de genom förbehåll upprät thål l

5) på personer, som den 1 januari 1952 varit delägare i Mi l i tärens och vissa konmunikationsinrättningars änke- och pupillkass
Pensionskassan vid Helsingfors Universitet, Civilstatens änke- oc·
pupillkassa, Skolstatens pensionskassa, Försvarsväsendets änke- o

I

2/19 57)

Förenämnda framställningi varöver landsting et inbegärt lagutskottets
utlåtande, h a r utskottet behandJat och får för landstinget vördsamma s t
framhålla följande:
Den föreslagna l a ndskapslagen avser att reglera förmå ner, s om åtfölja
tj ä nstemännens tjänsteförhållande till l a ndskapet. Dessa f örmåner familjepension och begravningshjälp - komma visserligen icke tjäns temännen själva tillgodo under deras livstid, men i första hand innebä r lag-

att vara försäkrade enligt i punkt 1) nämrida lag, ifall icke såd

1

stiftningen för tjänstemännen den pe.rsonlig a förmånen , att de befrias
fr å n att under tj ä nstetiden betala f amiljepensionspremierna. Med hä nsyn
'I

till sistnämnda omständighet finner utskottet att lagen närmas t · avser
att reglera tjänstemännens avlöningsförhållanden och a tt l a nd s kapet därför kan anses hava behörighet att lagstifta på området.
I enlighet med principen om likställighet mellan land s kapets tjänste-

l
iJ,i
1

!I

män och mots v arande tjänstemän i riket med avseende å löneförmånerna
böra dessa i landskapet ordnas på samma sätt som i riket. Ifall utskot-

pupillkassa eller Pensionsi!lrättningen vid Statsjärnvägarna u tan

I

tets uppf a ttning ifråga om lagstiftningsbehörigheten icke skulle v inna
erkännande på högsta ort, måste frågan senare ordnas g enom sådan land-

11

li'·

skapslag, som ålägger landskapet att betala de f amiljepensionspremier ,
som - uppbäras av tjänstemännen.

person visar, att han genom skriitlig anmälan till finansminis t er'
frånträtt sådan försäkring.

Har han frånträtt försakringen fö re

den 1 juli 1957, äger frånträdandet verkan från den 1 januari 1951
men i annat fall från början av den månad, som följer efter den ,
under vilken anmälan inkommit till finansministeriet.

upptager förslagets 2 § såsoo förmånslåtare icke personer med avtalstj ä nst, beroende enlig t uppgift a v landskapssekreteraren dä rpå, att la nd~
de och att sådana tj ä nster s a nnolikt ej heller komma att inr ä tta s ~ Detta
innebär sålunda icke någon brist. I 13 § stadgas om f örmånstagare med
rätt till tjänste- och nådår efter f9rmånslåtare . För n ä r v ara n de finnes
i landskapets tjänst icke någon sådan tj ä nsteman, v ars efterlämnade anhöriga skulle hava rätt till tjänste - och nådår, men då det icke är ute s ådan rätt för sina efterleva nde anhöriga, ha r utskottet låtit paragrafen
stå kvar.

På

Lantråd

I

skapet för närvarande icke har någon tjänsteman i avtalstj ä nsteförhållan-

slutet, att i fra mtiden nå g on kan ans t ä llas, s om tidigare förvä rvat en

Mariehamn, den 22 februari 1957 .

I

Lagförslaget bygger helt na turligt på rikets motsvarande la g . Dock

Vid granskningen av l a gtexten ha r u t sk ottet i c ke funnit skä l till
några sakliga ändringar, men v ä l till vissa stilistiska. Dessa ä ro av
den natur ~ att de kunna observeras a v jus teringsutskottet. Doc k må här
nämnas , att utskottet önska r utbyta ordet "till" på först a raden i 9

§

I

