
Nr s/1969. Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om pension för landstingsmän och land
skapslag om familjepension efter lands
tingsman. 

Vid landstingets höstsession år 1955 överlämnade landskapsstyrelsen 
till landstinget en framställning med förslag till landskapslag om 
landstingsmans rätt till pension. Enligt detta lagförslag, som i huvud
sak byggde på lagen den 20 augusti l948 om riksdagsmans rätt till pen
sion (FFS 618/48) skulle landstingsman vara berättigad till ålderspen
sion efter 20 år i landstinget och full pension skulle uppnås efter 
30 pensionsår . 

Landstinget förkastade lagförslaget men framhöll att frågan ånyo 
kunde prövas, i fall landstingsarbetet i framtiden ändrade karaktär 
och omfattning samt sakliga skäl eljest kunde anföras för ifrågavaran
de lagstiftning . 

Den 1 januari 1967 trädde en ny lag om statens pensioner i kraft. llll 
(FFS 280/66),Denna lag och den därpå byggande lagstiftningen innebar ett 
principiellt omtänkande i fråga om synsättet på pensionsförmånerna så
tillvida att den så kallade intjäningsprincipen lades till grund fördes-
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sa förmåner . Intjäningsprincipen innebar, att pensionen skulle betrak-
tas såsom en naturlig del av tjänste- eller arbetsförhållandet så, att 
pensionsförmånen ansågs utgöra en del av löneförmånerna, vilken inför
t jänas under tiden för tj?nsteförhållandet för att sedan tagas i bruk, 
då tjänstemannen uppnår pensionsåldern eller därförinnan blir oförmögen 
till arbete. Motsvarande pensionssystem genomfördes för landskapets 
tjänstemän genom _landskapslagen den 20 april 1967 om landskapspensioner. 
(20/67). 

Genom den nya pensionslagstiftningen för tjänstemän kom kretsen 1

1 

av till pension berättigade att påtagligt utvidgas. Medan tidigare en-
dast ordinarie och extra ordinarie tjänste- och befattningshavare varit 
b€rättigade till pension, omfattade det nya pensionssystemet även all 
tillfällig och extra personal. Den såkallade karenstiden förkortades ; 
från tio år till fyra månader. Dessutom förbättrades invalidpensionen 
på sådant sätt att även tiden från invaliditetens uppkomst till pensions
åldern fick tagas i beaktande vid beräkningen av pensionens storlek. 

För riksdagsmännen gavs den 14 juli 1967 lagen om pension för riks
dagsmän (FFS 329/67), som bygger på samma principer som lagen om statens 
pensioner . Enligt den för.atnämnda lägen är trika<lagsman berättigad till . 
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åldersp~~sion vid fyllda 60 å r och under förut sä ttning att riksdags-
mannen lämrlåt sitt uppdrag , Någon minimitid f ör uppdraget, innan rätt 
till pension inträder, föreskrives icke längre i lagen. Pensionsbelop
pet uträknas på samma sätt som enligt statens nya pensionslag, dock 
sålunda att 20 år anses vara tillräckligt för intjäning av pensionens 
maximibelopp. På den grund utgör pensionens belopp 11/40 procent av må
nadsarvodet eller 3,3 procent av årsarvodet. Pensionens högsta gräns 
är så ledes 66 procent av det pensionsgrundande arvodet. 

Enligt lagen om statens pensioner beräknas den så kallade pensions
intjäningstiden enligt två olika beräkningsgrunder. Är pensionstagaren 

' I 

i tjänst, då pensionsfallet inträffar, uppnås pensionens maximibelopp /, 
efter 30 å r, medan motsvarande tid för pensionstagare, som icke är i 
statens tjänst, är 40 år. Med hänsyn till arten av riksdagsmannens upp-

drag har en sådan skillnad icke gjorts mellan riksdagsmän, som handhar /i 

sitt uppdrag då pensionsfallet inträffar , och sådana som före 60 års 
ålder l ämnat detta uppdrag. 

Då en landstingsman på grund av sitt uppdrag blir väsentligen för
hindrad att utföra sådant arbete , som med be ~iktande av intjäningsprin
cipen i framtiden skulle kunna räknas honom tillgodo för pension , sy
nes det vara påkallat, att också l ands tingsmännen i likhet med riks
dagsmännen skulle bli berättigade till pension på grundval av sina 

landstingsmannaarvoden. För den skull föreslår landskapsstyrelsen att 
för landstingsmännen skulle införas ett pensionssystem, som i huvudsak 

överensstämmer med det för riksdagsmännen gällande. 
Den nu föreslagna landskapslagen om pension för landstingsmän skulle 

således komma att i sak överensstämma med rikets lag om pension för 

I 

I 

I . 

Tiksdagsmän. Med beaktande av att landstingsmannaarvodet icke, såsom 11 

då det gäller riksdagsmannaarvodet, utgår månatligen under hela året, 
~kulle stadgandet i 5 § angående det pensionsgrundande arvodet erhålla 
en a-VVikande lydelse . På samma sätt som i fråga om tjänstemännen och 
riksdagsmännen borde pension för landstingsmän dock få lyftas månatligen . 
For den skull·. föreslås att till grund för pensionen skulle läggas ett 
belopp, som motsvarar lönen i landskapstjänst i avlöningsklassen A 1. 
Denna lön är för närvarande 585,74 mark i månaden medan det nuvarande 
arvodet för landstingsman i medeltal utgör omkring 441 mark i månaden. 
Då riksdagsmän även lyfter arvode under den tid av året då de är lediga, 
Vilket icke är fallet för landstingsmännens vidkommande, torde skillnaden 
mellan lönen enligt A 1 och det faktiska landstingsmannaarvodet kunna 
motiveras. Riksdagsmännens pensionsgrundande lön utgör för närvarande 
3. 163,50 mark i månaden. Även av rent praktiska skäl torde det vara mo
tiverat a tt binda det pensionsgrundande arvodet vid en löneklass. 

t 
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Ett stadgande i 11 § rikets lag om pension för riksdagsmän om avbry

tande av pe:1sionsutbetalningen i vissa fall har ansetts kunna utgå ur 

l o,ndsk2,pslagen. 

Rätten at~ erhålla förhandsbesked i pensionsä rende föreslås bli vida-

re än motsvarande rätt för riksdagsmännen. Därigenom skulle landstings

männen utan särskild motivering kunna få förhandsbesked i svårtolkade 

frågor bland annat sådana som rör pensionens samordning med övriga pen

sioner. 
Av rent praktiska skäl föreslås att landskapsstyrelsen skulle bevilja 

den i 19 § landskapslagen om pension för landstingsmän och i 16 § 2 mom . 

landskapslagen om familjepension efter landstingsman förutsatta c,extra 

pensionen. Ansökan om sådan pension skulle dock behandlas först s edan 

kanslikm::l.Illissionens utlåtande över ansökan inhämtats. 

Landskapsstyrelsen föresl å r att lagen även skulle tillämpas på de:rn., 

som varit landstingsmän vid 1962 å rs landsting. Därigenom skulle de 

landstingsmän, vilkas uppdrag upphörde före den 1 januari 1967, erhålla 

rätt till pension enligt den föreslagna lagen. I 19 § förutsatt extra 

pension skulle dock kunna beviljas även landstingsman, som fullgjort 

sitt uppdrag före 1962. 

I samband med införandet av det nya familjepenslonssystemet för sta- j l 

tens tjänstemän, befa ttningshavare och arbetstagare gavs även lagen den 

31 december 1968 om familjepension efter riksdagsman (FFS 791/68). En

ligt denna skall familjepensionen utgöra 1/8 procent av det pensions-

grundande riksdagsmannaarvodet för varje _månad av pensionstiden , viTI{et 

innebär att familjepensionen efter riksdagsman~ som handhaft sitt upp

drag unde r minst 20 å r, kolllfiler att uppgå till 30 procent av det pensions

grundande riksdagsmannaarvodet. 

Då pensionsskyddet numera genomgående omfattar familjepension, synes 

det vara naturligt, att även till l arrlstingsmannens pensionsskydd skul

le anslutas familjepension. 

Föreliggande förslag till landskapslag om familjepension efter lands

tingsrnan överensstärnIJer i övrigt rned försl aget till landskapslag om land

skapets farailjepensioner, som i en s ä rskild framställning överläi:mats 

till landstinget innevarande session. 

Beträffande motsvarande pensionsförrnåner för landskapsstyrelseledamot 

kommer landskapsstyrelsen sofil s å dan icke att framlä gga förslag. 

Med hänvisninL till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande 
I 

Il 

'j 



-4-
L a n d s k a p s 1 a g 

om pension för landstingsmän. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: · 

1 §. 
Landstingsman äger rätt till å lders- och invalidpension av landskaps

medel på sätt i denna lag stadgas . 

Landstingsmans pensionsskydd ombesörjes av landskapsstyrelsen. 

2 §. 
Förutsättning för erhå llande av ålderspension är, att landstings man 

uppnå tt 60 å rs ålder och att hans landstingsmannauppdrag upphört. 

Blir den som å tnjuter å lderspension invald i landstinget, tillkommer 

honom, då landstingsmannauppdraget upphör, endast en pension med stöd 

av denna lag. 

3 §. 
Förutsättning för erhållande av invalidpension är, att landstingsman, 

medan landstingsmannauppdraget vara r, till följd av sjukdom, lyte eller 

skada blivit oförmögen att handha uppdraget under en tid av sannolikt 

minst ett år, tiden från och med invaliditetens inträde däri inberäknad, 

eller att han efter landstingsmannauppdragets upphörande blivit för lika 

lång tid oförmögen till tjänst eller arbete, som med beaktande av hans 

ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter bör anses vara för honom 

lämpligt och t!ygga hans skäliga utkoQs t, eller ock erhållit på tjänste

eller arbetsf'örhållande baserad, i 8 § 4 mom. lagen om pension för ar

betstagare (FFS 395/61) nämnd invalidpension. 

Invalidpension beviljas icke eller ock nedsättes dess belopp för den 

som uppså tligen förorsakat sin invaliditet. Pensionens belopp må nedsät

tas, om invaliditeten förorsakats av l andstingsmannen själv genom grovt 

vållande .eller om han ådragit sig sjukdom, lyte eller skada genora brotts

lig gärning. 

Förorsakas invaliditet av sjukdom, lyte eller skada, som landstings

man hade, då la:ridstingsmannauppdraget vidtog, äger han rätt till invalid

pension på grund av landstingsmannauppdraget endast om han blivit arbets-
11 oförmögen tidigast ett år efter uppdragets .börj an. 
1 

4 §. 
Så som pensionstid räknas varje mandatperiod, för vilken landstings

man är vald . Kallas suppleant till l andstingsman, begynner hans rätt 

att räkna sig till godo pensionstid, då han träder i utövning av sitt 

Uppdrag. Om landstingsmannauppdraget upphör under mandatperioden, upphör 
även rätten att tillgodoräkna pensionstid. 

Såsom pensionstid för invalidpension r äknas även tiden mellan inva-



114 
-5-

lidi tetens inträde och uppnåendet av 60 års ålder, 0~1 invaliditeten in

trätt under tiden för landstingsmannauppdraget eller innan ett år för

flutit från dess slut, likväl icke i det fall att landstingsman, då in

validiteten inträder efter uppdragets slut, står i tjänste- eller arbets

förhållande~ till vilket ansluter sig pensionsskydd, och han på denna 
grund förvärvat rätt att erhålla invalidpension ~~å, att till pensions-

tiden hänföres tiden wellan invaliditetens inträde och uppnåendet av pen

sionsåldern eller ock motsvarande förtjänst. 
Såsom pensionstid räknas även den tid, under vilken landstingsman er

hållit invalidpension, som beviljats enligt 2 mom. i det fall,att honom 

senare på grund av ålderdom eller ny invaliditet skall beviljas pension 

med stöd av denna lag. 
Vid beräkningen av pensionstiden beaktas varje period endast en gång. 

Pensionstiden räknas i hela månader. 

5 §. 
Grund för pensionen är ett belopp, som motsvarar den månatliga grund

lön i landskapets tjänst, vilken hänförts till avlöningsklassen A 1. 
6 §. 

Pensionens belopp utgör för varje till pensionstiden hänförd hel ruå

nad 11/40 procent av det pensionsgrundande beloppet enligt 5 §~ 
Pensionens högsta belopp är 66 procent av det pensionsgrundande be

loppet. 

7 §. 
Pension beviljas på ansökan. 

Pension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid 
än ett år före det ansökan om pension gjordes. 

8 §. 
Därest landstingsman beviljad pension samt till honom utgående grund

del av folkpension, på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring grun
dad livränta, jäwlikt trafikförsäkringslagen utgående fortlöpande ersätt

ning för skada, som drabbat honom själv, livränta i enlighet med lagen 
om skaca ådragen i militärtjänst, i 8 § 4 mom. lagen om pension för ar

betE'tagare avsedd grundpension eller annan därmed jämförlig, på tjänste-
6ller arbetsförhållande baserad pension sammanlagt överstiger den i 2 
li1om. stadgade sanordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från 

den enligt denna lag utgående pensionen, då denna utbetalas. 

Samordningsgränsen är 66 procent av samordningsgrunden, som med i 3 

inom. nämnda undantag utgöres av antingen det pensionsgrundande beloppet 
6ller den i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda, till 

grund för grundpensionen liggande högsta lönen, i fall den är större, 

högst dock den till landskapets tjänstemän utgående högsta grundlönens 
belopp. 
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Därest landstingsman under sin landstingsmannatid samtidigt under 
minst sex månader oavbrutet stått i ett eller flera tjänste- eller ar
betsförhållanden, som berättigar till i 8 § 4 mom. 1) eller 3)-9) punk
terna lagen om pension för arbetstagare avsedd grundpension, fogas vid 
bestämr.::iandet av sawordningsgrunden till det pensionsgrundande beloppet 
de löner, som ligger till grund för sagda övriga pensioner. Därest lartds
tingswan omedelbart före pensionsfallet med anledning av tidigare pen
sionsfall erhållit ovan avsedd grundpension eller annan pensicft". eller 
prestation och under minst tre års tid samtidigt varit landstingsman, 
fogas vid bestämmandet av samordningsgrunden till det pensionsgrundande 
beloppet 10/6 av nämnda tidigare pensions- eller prestationsbelop-p . TilL 
det pensionsgrundande beloppet lägges dock icke ovan avsedd annan lön 

eller på nämnda sätt höjt tidigare pensions- eller prestationsbelOI>P 
till den del det är större än till landskapets tjänstemän utgående h~gs
ta grundlön. 

Det månatliga pensionsbeloppet utjämnas till närmaste fulla markbe-

lopp. Är två tal lika nära, sker utj ämningen till det större av dem. 

9 §. 
Pensionen utbetalas månatligen från och med ingången av den månad då 

rätten till pension uppkom, dock tidigast från den tidpunkt då rätten 
att uppbära arvode för landstingsmannauppdraget upphör. 

Har invalidpension beviljats retroaktivt och har till pensionstagaren 
för sar.illTia tid på grund av den s judorn det lyte eller den skada sorJ. för
orsakat den pensionsgrundande invaliditeten, erlagts dagpenning i enlig-

' het med sjukförsäkringslagen, skall den del av pensionen so9motsvarar 
dagpenningen erläggas till sjukförsäkringsfonden. 

10 §. 
Pensionens belopp justeras på samma sätt som landskapets pensioner 

enligt landskapslagen om landskapspensioner (20/67). 
11 §. 

Blir pensionstagare ånyo vald till landstingsman, utbetalas icke 
pension till honom för den tid han uppbär landstingsmannaarvode. Pen
sionen utbetalas oberoende av huruvida pensionstagaren uppbär lön av 
staten, landskapet eller annan arbetsgivare. 

12 §. 
Invalidpension indrages, utbetalningen därav avbrytes eller pensions

beloppet nedsättes, om pensionstagaren~ sedan den tid tilländagått, för 
Vilken han , är vald till landstingsman, men innan han fyllt 60 år, befin
nes förmögen till förvärvsarbete och honom står till buds sådant förvärvs
arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkeskunskap och övriga oms tän-

I 

• ' 

I 

I I 
. I 

11 

I . 
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digheter bör anses vara l ämpligt för honom och trygga hans skäliga ut

komst. 
Vägrar invalidpensionstagare utan godtagbart skäl att underkasta sig 

med allmänna medel bekostad medicinalvård, utbildning eller arbetsvård, 
som avser att återställa hans arbetsförmåga, skall utbetalningen av pen

sionen avbrytas eller dess belopp nedsä ttas. 
Invalidpension, vilken med tillämpning av 3 § 1 mom. beviljats på den 

grund att pensionstagaren kommit i å tnjutande av invalidpension, som näm

nes i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, skall likväl indra
gas,dess utbetalning avbrytas eller det utgå ende beloppet nedsättas en

dast om s å förfares med den pension som ligger till grund för beviljan
det av pensionen. 

13 §. 
Har invalidpension, som beviljats med stöd av 4 § 2 mom. indragits 

och blir pensionstagaren senare på grund av samma sjukdom , lyte eller skada 

ånyo arbetsoförmögen, skall honom beviljas invalidpension enligt samma 
grunder som i fråga om den indragna pensionen. 

14 §. 
Invalidpension ombildas till ålderspension, då pensionstagaren fyller 

60 år. 

15 §. 
Pensionstagare förlorar sin rätt till pensionsrat, som icke lyfts 

inom tre å r från utgången av det ka lenderår, under vilket den förfallit I 

till betalning. 

16 §. 
I pensionsärende gives förhansbesked på sökandens begäran. Stöder sig 

sökande på beslut, som inrefattar förhandsbesked, skall förhandsbeskedet 
följas, då pensionsbeslut .meddelas den som förhansbeskedet berör, under 

förutsättning att pensionen beviljas med stöd av de stadganden, på vilka 

förhandsbeskedet grundar sig. Avvikelse frå n förhansbeskedet må likväl ske 
till sökandens förmån . 

17 §. 
Part, som icke nöjes å t landskapsstyrelsens beslut i ärende rörande pen- 1 

sion, må däri söka ändring genom besvä r hos högsta förvaltningsdomstolen 

på sätt därom stadga s i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(FFS 154/50). 

Beslut må bringas i verkställighet utan att det vunnit laga kraft, 
såvida icke ändringssökandet på grund av verkställigheten blir gagnlöst 

eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten. 

18 §. 
Pension, som icke indragits eller vars utbetalning icke avbrutits, 

Utbetalas till utgången av den månad då pensionstagaren avlidit. 

'I ' • 
I 
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Angå ende beviljande och utbetalning av pension s amt om förhandsbesked 

gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgats om pensi on för land
skapets tjänstemän . För övervakningen av pensionsutbetalningen skall 
landstingets kanslikommission meddela landskaps styrelsen sådam på sak 
verkande omständigheter som den har kännedom om . 

Kommuns eller annat offentligträttsligt samfunds myndighet eller 
inrättning, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalt 
samt sjukhus är skyldiga att på anhållan avgiftsfritt meddela landskaps
styrelsen s å dana uppgifter som kan inverka på avgörandet av pensionsären
de, som är under behandling, likväl iued iakttagande av vad i annan lag 
är stadgat om tystnadsplikt. För läkarutlåtande och -intyg skall dock 
skälig ersättning erläggas. 

19 §. 
På synnerliga skäl må landskapsstyrelsen efter kanslikommissionens 

hörande på ansökan bevilja den som varit landstingsman extra pension. 
Extra pension och enligt denna lag utgående ordinarie pension må samman

-~agt uppgå till högst det belopp sora i 6 och 8 §§ är stadgat angå ende 
be loppet av ordinarie pension. 

Vad angående landskapets extra pensioner är stadgat skall i övrigt 
- i tillämpliga delar iakttagas beträffande extra pensioner. 

20 §. 
Pensionstagare , som äger rätt till pension enligt denna lag , är skyl

dig att underkasta sig vad frrundeles till äventyrs stadgas om beaktande 
a~ honom samtidigt tillkommande pensioner eller sjukförsäkrings- , olycks
iallsförsäkrings-, militärskade- eller trafikförsäkringsersättningar för 
~eräkning av pensionens belopp. 

21 §. 
Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

utf ärdas vid behov genom landskapsförordning. 
22 §. 

Denna lag tillämpa s från och ned den 1 januari 1967. 
Denna lag tillämpas på dem, som varit landstingsmän vid 1962 års 

landsting eller därefter , och pensionstiden räknas tidigast från den 
1 juli 1922. 

Extra pension, varom stadga s i 19 § av denna lag må på ansökan även 
beviljas dem , som varit landstingsmän före 1962 års landsting. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om familjepension efter landstingsman.· 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 §. 

118 

Då person som varit landstingsman avlidit, utgår efter honom 
familjepension av landskapsmedel på sätt i denna lag stadgas. 

Familjepensionsskyddet ombesörjes av landskapsstyrelsen. 
2 §. 

Förutsättning för erläggande av familjepension är 9 att i 1 § av-
sedd person? förmånslåtaren, ägde rätt 
som utgår enligt landskapslagen den 
tingsmän. ( /69). · 

3 §' 

till eller åtnjöt pension 9 

.. 1969 om pension för lands-

Familjepension erlägges, med nedan stadgade begränsningar 9 till 
förmånslåtares: 

1) efterlevande make, vars äktenskap med förmånslåtaren hade in
gåtts, innan förmånslåtaren fyllt 65 år 9 såframt förmånslåtaren efter
lämnat i denna paragraf avsett barn, som förmånslåtaren och den ef
terlevande maken gemensamt försörjt, eller om efterlevande make vid 
förmånslåtarens död hade fyllt 40 år och äktenskapet varat minst 
tre år; 

2) barn, som icke fyllt 18 år; samt 
3) barn, som fyllt 18,men ej 21 år, om det på grund av sjukdom, 

lyte eller skada är oförmöget att utföra arbete, som med beaktande 
av dess ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses 
vara lämpligt för barnet och trygga det en skälig utkomst, och om in

validiteten inträtt innan barnet fyllde 18 år, och den, inberäknat 
den tid som förlutit från dess inträde, antages fortgå oavbrutet 
minst ett år. 

Med bara avses i danna lag ä:v-en fö~$låtax."e~ adopti vbam samt 
utom äktenskap fött barn, som förmånslåtaren lagligen erkänt e1ler 
i fråga om vilket förmånslåtarens försörjningsplikt fastställts genom 
vederbörligt avtal eller domstolsutslag. 

Vad ovan är stadgat om förmånslåtares barn skall äga motsvarande 
tillämpning på sådant barn eller adoptivbarn till förmånslåtarens 
make, som förmänslåtaren och den efterlevande maken gemensamt för
sörjt. 

4 §. 

Familjepension erlägges icke till barn, som före förmånslåtarens 
död givits såsom adoptivbarn, ej heller till den som genom brottslig 



- 10 -

handling uppsåtligen förorsakat förmånslåtarens död, 
5 § ,, 

119 

Familjepensionen är 1/8 procent av det för landstingsman pensions

grundande beloppet för varje månad som för pension skall räknas för
månslåtaren tillgodo såsom pensionstid dock högst för 240 månader 9 

och härtill lägges, om flera förmånstagare finnes, för den andra 
förmånstagaren 1/24 procent och för varje förmånstagare därutöver 
1/48 procent? dock så att familjepensionen må utgöra högst 66 procent 
av ovan nämnda belopp. 

Åtnjöt förmånslåtare vid sin död icke pension 1 bestämmes den tid 
som för pension skall räknas honom tillgodo såsom pensionstid enligt 
stadgandena i lagen om pension för landstingsmän på samma sätt som 
om förmånslåtaren vid tidpunkten för dödsfallet hade blivit arbets

oförmögen. 
Familjepensionens belopp utjämnas till närmaste fulla markbelopp, 

Är två tal lika nära, sker utjämningen till det större av dem. 
Familjepension fördelas mellan efterlevande make och barn så, att 

efterlevande maken erhåller två och ettvart barn en lika stor andel 

därav. 
Förändras antalet förmånstagare,justeras familjepenisonens be

lopp och dess fördelning mellan förmånstagarna, räknat från början 

av den betalningsperiod som följer efter förändringen. 
6 §. 

För samordning av enligt denna lag utgående farniljepension med 
andra familjepensioner och ersättningar samrnanräknas förmånstagarna 
efter samma förmånslåtare tillkommande, enligt denna lag utgående familje
pension och i 8 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd 
familjepension eller e:rSättning. 

Överstiger det sammanlagda beloppet av de utbetalningar som avses 
i 1 mom. 30 procent av den lön som avses i 8 § 2 mom. lagen om pen
sion för landstingsmän 9 om en förmånstagare finnes, eller 45 procent 
om :ör~ånstagarna är två, eller 60 procent om förmånstagarna är tre 
eller 66 procent om förmånstagarna är fyra eller flera, avdrages 
den överskjutandedelen från den familjepension som utgår enligt denna 

lag.Då de olika förmånernas belopp samrnanräknas, beaktas likväl 
icke för viss tid beviljad förhöjningj som ansluter sig till familje

Pension" 
7 §. 

Familjepension erlägges från början av den kalendermånad som föl
jer närmast efter den månad då förmånslåtaren avled, likväl för så-
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dan t barns del, som föds efter för:c.1ånslåtarers död, från början av den 
kalendermånad som följer närmast efter födelsen. 

Fa1tliljepension beviljas icke utan särskilda skäl retroaktivt för 
längre tid än ett år, räknat från det ansökan om pension gjordes. 

Familjepension erlägges till utgången av den kalendermånad, under 
vilken rätten att åtnjuta familjepension upphört' 

8 §. 
Farniljepensionens belopp justeras på samma ~ätt som landskapets fa

milj epensioner enl,i'gt 11 § 2 mom. landakapslagen om landskapets familje
pensioner. 

9 §. 
Utbetalningen av familjepension till efterlevande make upphör, då 

denna make ingått nytt äktenskap. 
Utbetalningen av familjepension till barn upphör, då barnet fyllt 

18 år, eller, då pension beviljats barn, som vid förmånslåtarens död 
fyllt 18 år, när barnet återfått sin arbetsförmåga. 

Är barn, som fyllt 18 år, arbetsoförmöget på sätt som avses i 3 § 

1 mo1n. 3 punkten, fortsättes utbetalningen av familjepensionen, utan 
hinder av vad i 2 rnom. är stadgat, på särskild ansökan så länge invali
di taten fortgår utan avbrott. 

Till efterlevande·make, vars rätt att erhålla pension enligt 1 rnorn. 
upphör, betalas i ett fö+ allt ett belopp, som är lika stort som familje
pensionen för två år hade varit, 0L1 den efterlevande maken ensam varit 
fö.rmånstagare. 

10 §. 
Familjepensionstagare förlorar sin rätt till pensionsrat, som icke 

lyfts inom tre år efter utgången av det kalenderår~ undE?r vilket ·Q.en 
I 

förfallit till betalning. 
11 §. 

Part som icke nöjer sig med beslut i ärende rörande familjepension, 
må däri söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den 
ordning som är stadgad för ändring§sökande i förvaltningsärenden. 

Beslut må verkställas även utan att det vunnit laga kraft, såvida icke 
ändringssökandet på grund av verkställigheten blir gagnlöst eller besvärs~ 
myndigheten förbjuder v~rkställigheten. 

12 §. 
' 

Grundar sig laga kraft vunnet beslut rörande familjepension på felak-
tig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart icke lagenligt, 
må landskapsstyrelsen uiJptaga ärendet till förnyad behandling, såvida 
fråga är 01u beviljande av förv?igrad förmån eller ökning av beviljad förmån. 
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13 §. 

121 

Kommuns och annat offentligträ ttsligt samfunds myndighet eller in

rättning, pensionsskyddscentralen , försäkrings- och pensionsanstalt 
samt sjukhus är skyldiga att på begäran avgiftsfritt l ämna landskaps
styrelsen uppgifter, som kan inverka på avgörandet av familjepensions
ärende, vilket är under behandling, likvä l med iakttagande av vad i 
annan lag ä r stadgat om tystnadsplikt . För läkarutlå tande och -intyg 
s~all dock skälig ersättning erläggas. 

14 §. 
Om beviljande och betalning av fruniljepension srunt om å terindrivning 

av betald familje pensionsrat gäller i övrigt i tillämpliga delar stad

gandena i lagen om landskapets familjepens i oner . 
15 §. 

Den som äger r ä tt till familjei:.i ension enligt denna lag är skyldig 
a t t underkasta sig vad som framdeles mö jligen stadgas om avdrag av ho~ 
nom samt i digt tillkoillfilande pensioner, sjuk-, olycksfalls- , militär~ka
de- elle r trafikförsäkringsersättningar från familjepensio~,som utgår 
'enl i gt de:q.na lag . 

16 §. 
Efterlevande make och barn till den som varit landstingsman må av 

särskild orsak beviljas extra pension av landskapets medel. Extra pen
s i on och familjepension, vilka utgå r enligt denna lag , må tillsammans 

uppgå t i ll högst 4et belopp som stadgats i 6 §. 
Landskaps:Styre :I.s ,en må efter hörande av kanslikommissionen på ansökan 

bevilja sxt~a pens i on . 
Vad angå ende landsk apets ex tra pensioner är stadgat skall i tillämp

liga del a r iakttagas i f r å ga om extra pension . 

17 §. 
Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

utfä rdas vid behov genom landskapsförordning . 

18 §. 
Denna l ag t i llämpa s frå n och med den 1 januari 1969. 
Med tillämpni ng av stadgandena i denna lag erlä gges familje pension 

även ef t er per s on , som varit landstingsman och som avlidit efter den 31 
decembe r 1966, så som om dödsfallet skulle ha inträffat, medan denna lag var 
i kraft . 

Extra pension, varom stadgas i 16 § av denna lag må på ansökan även 
bevilj a s efter person , som varit l andstingsman fö~e den 31 december 1966. 

Ma rieharnn , den 4 mars 1969 . I) 

~
l kap styrelsens väg ar· ,, ,/1 

Lantrå · s akeson . ~a'~ 
La e redningss ekreterare ~une ~ä~lssön. 


