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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 
Landstinget med förslag till landskapslag 
angående ändring av 12 och 13 §§ landskaps
lagen om landskapspensioner. 

överlämnade regeringen till riksdagen en proposition 

op. nr 51/1974 rd) med syfte att förenkla det system för beräkning 
statens pensioner som genomförts den 4 januari 1974 (FFS 12/74). Det
system skulle enligt regeringens uppfattning bli alltför tungrott 
även kunna förorsaka oskäliga resultat såtillvida, att personer,som 

berättigade till barntillägg, i vissa fall skulle erhålla lägre 
nsion än barnlösa personer. 
I anledning av propositionen ändrades 12 och 13 §§ lagen om statens 

nsioner (FFS /74). Förenämnda paragrafer i deras ändrade lydelse 
tillämpas från den 1 juli 1974, eller alltså från den dag då lagänd
·ngen av den 4 januari 1974 trädde i kraft. 

På grund av det sagda föreslås en motsvarande ändring av 12 och 13 

H landskapslagen om landskapspensioner. 
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagan-
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ändring av 12 och 13 §§ landskapslagen om landskapspensioner. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 13 § landskapslagen den 
f:!,pril 1967 om landskapspensioner (20/67) sådant lagrummet lyder i 

landskapslagen den 23 maj 1974 (50/74) samt foga~ till 12 § sådant 
lagrummet del vis ändrat lyder i nämnda landskapslag av den 23 maj 197 l~ 9 

ett nytt 3 mom. :i varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom. :i såsom följ er~ 
12 §. 

:Oen del av pension enligt denna lag, som med stöd av 2 mom. har 
avdragits från pensionen på grund av i 30b § folkpensionslagen stadgat 
barntillägg, fogas till pensionen då barnet fyllt 16 år. 

13 §. 
Pensionsbeloppet skall beräknas på nytt, 
om förmånstagare, sedan pensionen på ovan stadgat sätt beräknats, 

befinnes ha rätt till pension, livränta eller ersättning, som skall be
aktas då pensionsbeloppet beräknas; eller 
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oill beloppet av dylik pension? livränta eller ersättning ändras 

ill följd av besvär; samt 
på ansökan av förmånstagare, om pensionens, livräntans eller er

ättningen belopp väsentligt förändrats. 

Denna lag tillämpas från den 1 juli 1974. 
Mariehamn? den 18 oktober 1974. 
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