
Nr 2/1970. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s 

r e 1 s e s framställning till Åla 

landsting med förslag till landskap 

angående ändring av landskapslagen 

landskapets familjepensioner och la 

skapslag angående ändring av landsk 

lagen om familjepension efter lands 

man. 

Genom familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (FFS 38/69 

vilken trädde i kraft den 1 oktober 1969, infördes ett allmänt 

miljepensionssystem. Med stöd av denna lag utgår nämligen under 

sa förutsättningar familjepension och utbildningsstöd till .änka 

barn efter avliden i Finland bosatt person. Det allmänna familj 

sionsskyddet handhas av folkpensionsanstalten och familjepensio 

grunddel uppgår till samma belopp som folkpensionens grunddel. 

Om samordningen mellan denna allmänna familjepension och sta 

familjepensioner stadgas i lagen den 4 juli 1969 (FFS 440/69) a 

ende ändring av lagen om statens familjepensioner. Enligt denna 

ändring skall den allmänna familjepensionen bibehållas intakt o 

sålunda avdragas från alla övriga pensionssystems familjepensio 

Motsvarande regler för samordning av den allmänna familjepen 

sionen och familjepension efter riksdagsman upptas i lagen den 

juli 1969 (FFS 441/69) angående ändring av lagen om familjepens 

efter riksdagsman. 

Jämlikt 11 § 2 mom. 9) punkten självstyrelselagen för Åland 

ler icke familjepensionslagen under landskapets lagstiftningsbe 

righet, varför det allmänna familjepensionsskyddet utan vidare 

gärd från landstingets sida är i kraft också i landskapet. Mots 

rande samordningsregler förutsättes dock i landskapets familjep 

sionssystem och föreslås ingå i föreliggande lagförslag. 

Till följd .av skiljaktigheterna mellan de olika pensionsskyd 

systemen har samordningsbestämmelserna överhuvu?taget blivit yt 

invecklade och svåröverskådliga. Riksdagen har därför vid antag 

av berörda ändring av lagen om statens familjepensioner särskil 

talat att "stadgandena rörande samordning av pensiQner borde fö 

las samtidigt som en koordinering av pensionssystemen skulleeft 

strävas". 

Jämlikt 29 § 2 mom. landskapslagen om familjepensioner skall 

som önskar bibehålla enligt tidigare gällande lag förvärvade f 

jepensionsförmåner göra anmälan därom till landskapsstyrelsen f" 

utgången .av år 1969. Motsvarande stadgande i rikets lag om stat 
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familjepensioner har genom en lag av den 30 december 1969 (FFS 

842/69) ändrats så, att någon tidsgräns för sådan anmälan icke 

längre finns. Motiveringen för denna ändring har varit att det 

i praktiken kan förekomma fall, då pensionsförmåner icke utgår 

enligt de nya bestämmelserna, medan familjepensionsförmåner skul-

le ha kunnat utgå enligt den tidigare gällande lagen. På den grund 

har det ansetts oskäligt att tidsmässigt begränsa valet av pensions

system, då en utebliven anmälan i vissa fall kan bero på bristande 

kännedom om de invecklade pensionsbestämmelserna. 

Då liksom tidigare de för statens tjänstemän och arbetstagare 

gällande förmånerna bör utgå till landskapets anställda, föreslår 

landskapsstyrelsen en motsvarande ändring av landskapslagen om 

landskapets familjepensioner. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

vördsamt förelägga landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapets familjepensioner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 och 8 §§ land

skapslagen den 25 juli 1969 om landskapets familjepensioner (38/69) 

som följer: 

7 §. 
Då familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. 2) punk

ten i denna lag, sammanräknas för samordning av familjepensionen med 

andra familjepensioner och ersättningar förmånstagarna på grund av 

samma förmånslåtares död tillkommande: 

1) familjepension, som motsvarar i 8 § 4 mom. lagen om pension 

för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av avdrag, som 

skall göras från familjepensionen på grund av andra pensioner och 

ersättningar, familjepension enligt denna lag likväl oförändrad, 

såframt den beviljats med til.lämpning av 5 § 1 mom. 2) punkten; 

2) i första meningen i 8 § 5 mom. lagen om pension för arbets

tagare avsedd annan än i 1) punkten nämnd familjepension eller er

sättning; samt 

3) belopp, vilket motsvarar den sammanräknade pension som, be

räknad för den tredje kommungrupp som avses i 27 § folkpensions

lagen, enligt familjepensionslagen skall betalas efter samma för

månslåtare till barn under 16 år, vilka är förmånstagare, och vil

ket belopp, såframt även änka är förmånstagare enligt denna lag, 

skall ökas med grunddelen av den änkepension som utgår enligt f a

milj epensionslagen. 



Överstiger det s ammanlagda beloppet av de i 1 mom . avsedda f ' 

månerna 30 procent av den l ön som avses i 12 § 2 mom . landskaps 

lagen om landskapspensioner , om en förmå nstagare finnes , eller 4 
procent , om förmånstagarna är två, 60 procent om förmånstagarna 

är tre, eller 66 procent om förmånstagarna är fyra eller flera, 

avdrages den överskjutande delen frå n den familjepension som ut 

går enligt denna lag . När förmå nerna sammanräknas, beaktas likv·· 

icke för viss tid beviljad förhöjning , som ansluter sig till fa 

miljepension, ej heller såsom sådant belopp , vilket nämnts i 3) 

punkten , mera än 15 procent av ovannämnd lön , om en förmå nstaga 

finnes, 22! procent av lönen , om förmånstagarna är två, 30 proc 

av lönen , om förmånstagarna är tre, eller 33 procent av lönen, 

förmånstagarna är f yra eller flera. 

8 §. 
Familjepensionens belopp räknas å nyo , om förmå nstagaren , sed 

familjepensionen beräknats p å ovan stadgat sätt, befinnes vara 

rättigad till familjepension eller annan ersättning, som skall 

aktas , då pensionsbeloppet uträknas . Likaså räknas familjepensi 

nens belopp å nyo, då barn som är förmå nstagare fyller 16 år ell 

då annan förmå nstagare än barn som f yllt 16 år upphör att vara 

må nstagare, om pensionens belopp därigenom blir större. 

Familj e p ens ionens belopp räknas även å nyo på ansökan , om bel 

pet av annan familjepension eller ersättning, som påverkar belo 

pet av ~amiljepensionen, väsentligen . f örändras. 

Denna lag tillämpas frå n den 1 oktober 1969. 

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

angående ändring av landskapslagen om familjepension efter lands 

man. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 6 § landskaps 

gen den 25 juli 1969 om familjepension efter landstingsman (46/ 

som följer: 

6 §. 
För samordning av enligt denna lag utgå ende familjepension m 

andra familjepensioner och ersättningar sammanräknas f örmåns tag 

na efter samma förmå nslåtares död tillkommande , enligt denna la 

utgående familjep ension , i första meningen i 8 § 5 mom . lagen o 

pension för arbetstagare avsedd familjepension eller ersättning 

samt beloppet f ör sammanräknad pension , som, beräknad enligt de 



i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen, med stöd 

av familjepensionslagen skall betalas efter samma förmånslåtare 

till barn under 16 år, vilka är förmånstagare, samt, i fall även 

änka är förmånstagare enligt denna lag, beloppet för grunddelen 

av den änkepension som utgår enligt familjepensionslagen. 

Överstiger det sammanlagda beloppet av de utbetalningar som 

avses i 1 mom. 30 procent av den lön som avses i 8 § 2 mom. land

skapslagen om pension för landstingsmän , om en förmånstagare fin

nes, 45 procent om förmåns tagarna är två, 60 procent om förmåns

tagarna är tre eller 66 procent om förmånstagarna är fyra eller 

flera, avdrages den överskjutande delen från den familjepension 

som utgår enligt denna lag, då familjepensionen betalas. När be

talningarna sarnmanräknas beaktas likväl icke för viss tid bevil

jad höjning, som ansluter sig till familjepension , ej he.ller så

som pension, vilken utgår enligt familjepensionslagen, mera än 

15 procent av den ovannämnda lönen om en förmånstagare finnes, 

22~ procent av lönen om förmånstagarna är två, 30 procent av lö-

nen om förmånstagarna är tre eller 33 procent av lönen om förmåns

tagarna är fyra eller flera . 

Denna lag tillämpas från den 1 oktober 1969. 

Mariehamn, den 23 februari 1970 . 

sstyrelsens vägnar: 

Lantråd Isaksson 

\~~/ Sune Carl~. Lagberedningssekreterare 
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