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Å 1 ands 1 ands kaps s · t yr e 1 -

s e s framställning till Ålands land~ting med 

förslag till landskapslag om familjepension ~ch 

begravningshjälp för tjänsteinnehavare vid folk

skolväsendet. 

Genom lag den 11 mars 1966 (FFS 148/66, § 6 ä. FFS 342/66) införes 

i riket familjepension, begravningshjälp och ersättning för begravnings

kostnader efter tjänsteinnehavare inom folkskolväsendet. Syftemälet med 

lagen är att förverkliga den strävan, som åsyftades vid tillkomsten av 

lagen om tjänsteinnehavarnas inom folkskolväsendet avlöning och pensio

ner, nämligen att såväl rättsligt som ekonomiskt jämställa tjänsteinne

havarna inom folkskolväsendet med motsvarande statstjänstemän. Dessa 

tjänsteinnehavare har nämligen icke förut varit berättigade _till av

giftsfri familjepension, som däremot stats~änstemännen åtnjutit sedan 

år 1957. Genom sagda lags ikraftträdande skulle folkskollärarnas änke

och pupillkassa upplösas och har enligt regeringens proposition i ären

det 'kassans delegation beslutat för delägarna föreslå, att kassans egen

dom skulle överlåtas till staten. 

För att motsvarande tjänsteinnehavare i landskapet icke genom dessa 

åtgärder skall helt lämnas utan motsvarande familjepensionsskydd och då 

det av sakens natur även eljest förutsättes, att .motsvarande lagstift

ning i landskapet bringas i överensstämmelse med rikets lag, föreslår 

landskapsstyrelsen införandet av motsvarande familjepensionslag. 

Enligt lagförslaget skulle familjepension, begravningshjälp och er

sättning för begravningskostnader efter tjänsteinnehavare inom det kom

munala folkskolväsendet utgå i huvudsak i enlighet med de grunder och 

på sätt, varom s t adgas i landskapslagen om familjepension och begrav

ningshjälp för &lands landskapsförvaltning underlydande tjänstemän 

(26/57). De i lagen uppräknade undantagen från denna regel föranledes av 

vissa specialförhållanden inom tjänsteinnehavarnas lönesystem. Detta 

gäller bl . a . dem, som icke faller under lagförslaget eller tjänsteinne

havare , som gjort anmälan om att han önskar bibehålla rätten till kassa
pension. 

Föreliggande lagförslag hänför sig till lagstiftningen angående un

dervi sningsväsendet , på vilket omräde landstinget enligt 13 ~ 1 mom. 2 

punkten självstyrelse lagen med vissa undantag, varom nu icke är fråga, 

tillkommer lagstiftningsbehörighet ~ Denna lagstiftningsbehörighet torde 

även innefatta rätt för landskapet att jämväl bestämma tjänsteinneha

varnas inom folkskolväsendet rättigheter och skyldigheter samt deras an

Ställningsvillkor överhuvud. I den mån lagförslaget innehåller stadgan-
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aen, vi lka kan hänföras till försäkringsv ä sendet, och sålunda är av 

rikslagstiftningsnatur, har dessa i sak bringats att överensstämma med 

motsvarande stadganden i den i riket gällande lagen om famil jepe-nsion 

och begravningshjälp för tjänsteinnehavare inom folkskolväsende 't. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt före -

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om familjepension och begravningshjälp för tjänsteinnehavare inom folk

skolväsendet. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Då tjänsteinnehavare inom folkskolväsendet avlidit, erlägges efter 

honom av landskapsmedel familjepension, hegravningshjälp och ersätt

ning f ör begravningskostnader i enlighet med vad i denna lag ~tadgas. 

Med tjänsteinnehavare avses i denna lag, lärare, lektor vid mellan

skola eller elevhemsföreståndare, som tjänstgör inom kommunala f olkskol

väsendet antingen såsom ordinarie eller på provtid förordnad samt den, 

som är uppförd på indragningsstat från sådan tjänst eller som på grund 

av tjänst inom kommunala folkskolväsendet av landskapsmedel åtnjuter 

ordinarie pension eller som har varit berättigad till sådan pension. 

2 §. 
,. 

Familjepension, begravningshjälp och ersättning för begravningskost-

nader utgå med nedan stadgade undantag enligt grunder och i övrigt på 

sätt, varom stadgas i landskapslagen om familjepension och begravnings

hjälp för Å.land s landskapsf örval tning underlydande tjänstemän ( 26/57} 

samt på grundval av den avlöning, som avses i 3 och 4 §§ landskapslagen 

om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom folks kolväsendet i 

landskapet Åland (24/58). 

Har tjänsteinnehavare bibehållit sin rätt till avlöning och pension 

enligt före den 1 augusti 1958 gällande bestämmelser, skall vid fast 

ställandet av familjepensione n, begravningshjälpen eller ersättningen 

för begravningskostnader efter honom till grund läggas den avlöning , som 

den 1 augusti 1958 tillkom eller skulle hava tillkommit honom i t jänsten, 

om han fortfarande hade innehaft densamma. 

Är förmånstagare eller tjänsteinnehav are be rättigad till familjepen

Sion., begravningshj älp eller ersättning för begravningskostnader även av 

kommunala medel, tillkommer honom rätt till i denna lag avse dda f örmä

ner endast till den del desamma överstiga motsvarande er s ättninga r av 

kommunala medel. 
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3 §. 
Kassaförsäkring för sådan delägare i folkskollärarnas änke- _och 

pupillkassa, som är i denna lag avs~dd tjänsteinnehavare, upphör i 

och med denna lags ikraftträdande. Till förmånstagare efter honom er

lägges icke kassapensiön, ej heller återbäring av försäkringspremie. 

]elägare i kassan 1 som icke är i 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare, 

bibehålles med de i 6 § stadgade begränsningarna enligt tidigare gäl

lande villkor vid sin kassaförsäkring. 

4 §. 
pension, som utgår i enlighet med reglementet för kassan, ombildas 

räknat från dagen för denna lags ikraftträdande till familjepension, 

i fall kassapensionens förmånstagare enligt denna lag skulle vara berät 

tigad till familjepension också om tjänsteinnehavaren avlidit efter 

det lagen trätt i kraft. 

Då kassapension ombildas till familjepension lägges till grund de 

avlöningar, som tillämpas vid denna lags ikraftträdande likväl så, att 

för i 2 § 2 mom. avsedda tjänsteinnehavare skall tillämpas däri avsed

da avlöningar. Ifall vid lagens ikraftträdande det icke längre finnes 

sådan tjänst, vars avlöning borde läggas till grund vid fastställandet 

av familjepensionens belopp, utgår familjepensionen på grundval av den 

sannolika avlöning, som skulle ha tillkommit tjänsteinnehavaren, ifall 

tjänsten icke indragits. 

Till förmånstagare, vars pension icke ombildas till i denna lag av

sedd familjepension, utgår pension i enlighet med tidigare för kassa

pensionen gällande villkor. 

5 §. 
Den, som uppbär kassapension, äger rätt att bibehålla denna pension 

i enlighet med tidigare för pensionen gällande villkor, om han inom 

sex månader från lagens ikraftträdande skriftligen gör anmälan därom. 

Likaså har delägare i kassan, vars försäkring enligt 3 § skulle upphö

ra, rätt att bibehålla sin kassaförsäkring oförändrad med den i 6 § 
stadgade begränsningen. 

I de fall, varom stadgas i 1 mom., erlägges icke familjepension, 

begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet 

med stadgandena i denna lag. 

6 §. 
Är delägare i kassan, som bibehållit sin kassaförsäkring, förmåns

låtare enligt landskapslagen om f amiljepension och begravningshjälp 

för Ålands landskapsförvaltning underlydande tjänstemän (26/57), utbe

talas icke av landskapsmedel tillägg till den efter honom utgående kas-
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sa.pensionen. 

7 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställighet och tillämpning av 

denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 

8 §. 
Denna lag tillämpas frän dBn 1 januari 1967 ·• 

Mariehamn~ 11 nove~ber 1966. 

vägnar: 

Lantråd . .) 

Lagberedningssekreterar~ ~~ 
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