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LAGUTSKOTIBTS BETÄNKANDE nr 15/1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag om tillämpning i land

skapet Åland av vissa i riket gällande 

författningar rörande statens pensioner 

och 

2) landskapslag angående ändring av land

skapslagen om anmälan om val av pen

sionsrä tt i vissa fall. 

Landstinget har den 28 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande med an

ledning av framställningen. Utskottet, som hört lagberedningschefen Christer 

Jansson och byråchefen Jörgen Erlund, får med anledning härav vördsamt an

föra följande. 

I framställningen föreslås att gällande landskapslagar om landskapsI_Jensioner och 

landskapets farniljepensioner skulle upphävas och ersättas med en s.k. blankett

lag, enligt vilken rikslagstiftningen skulle tillämpas även i landskapet. 

Lagstiftningen rörande landskapets tjänstemannapensioner har genom tiderna följt 

motsvarande rikslagstiftning. På grund av ofta återkommande ändringar har dock 

en viss eftersläpning i landskapslagstiftningen anellanåt förekommit. 

Landskaosstvrelsens strävan har 

varit att landskapets tjänstemän i pensionshänseende skall åtnjuta samma för

måner som statens tjänstemän. Ett betydande tekniskt samarbete med statens 

myndigheter förekommer i fråga om behandlingen av pensionsärenden. 

Utskottet konstaterar att pensionslagstiftningen på grund av sin speciella 

karaktär är ett lagstiftningsområde där blankettlagstiftning kan tillämpas 

utan att väsentliga självstyrelsepolitiska principer åsidosätts. Ur denna 

synpunkt har utskottet intet att erinra mot framställningen. 

Utskottet har i övrigt företagit några ~indre ändringar och preciseringar i 

lagtexten. I 2 § 3) punkten har införts en hänvisning till landskapslagen om 

tillämpning i landskapet Åland av socialvårdslagen. Denna las har visserligen 

ännu inte slutbehandlatsilandstinget men detta beräknas ske ännu under inne

varande session, varför den lagen a:::hi föreliggande framställning ingående 
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lagar kan beräknas träda i kraft ungefär samtidigt. De materiella be

stämmelser som punk.ten hänvisar till är socialvårdslagens 30 och 38 §§. 
Utskottet konst.:iterar samtidigt att den i nur1kten nämnda la<Jen O!l1 social

hjälp (PFS 116/56) U'Jl)~ävts fr.o.rn. 1.1.1984 och ersatts av nämnda social
vårdslag (FFS 710/82). 

I 2 § 4) punkten har föreslagits ett förtydligande tilläqq. De författningar 

som nämns i 35 § av den lag SOIT' nu föreslås upphävd skulle fortfarande undan

tagsvis tillämpas i fråga om dem som gjort föreskriven anmälan härom. 

I pensionsärenden tillämpas alltid den lagstiftning som gäller då pensions

f allet inträffat, inte den som gäller då ansökan inlämnas. Den senare 

meningen i framställningens 5 § avser att täcka in fall som inträffat före 

ikraftträdandet så att även dessa skulle behandlas enligt rikslagstiftningen. 

Lagtexten har förtydligats något i språkligt hänseende . 

.Ändringsförslagen i det andra lagförslaget är av språklig karaktär. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slagen ~ följande lydelse: 

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

om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar 

rörande statens pensioner. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
(Lika som i framställningen). 

2 §. 
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 

1 mom. nämnda författningarna: 

1) hänvisningarna till lagen angående utnärnningsbrev för innehavare av 

statens tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin 

tjänst eller befattning(FFS 203/26) i 8 § 4 mOin. a punkten och i 9 § 1 mOin. 

b pl:lnkten i lagen om statens pensioner skall i landskapet avse landskapslagen 
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angående utnärnningsbrev för innehavare av landskapet Ålands tjänster och 

fasta befattning~r samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller be

fattning ävensom skyldighet att därifrån avgå (7/29). 

2) hänvisningen till lagen om sysselsättning (FFS 946/71) i 9a § 1 mom. 

i lagen om statens :i:;ensioner skall i landskapet avse landskapslagen om syssel -

sättning (24/72), 

3) hänvisningen till lagen om socialhjälp (FFS 116/56) i 17 § 3 mom. i 

lagen om statens pensioner skall i landskapet avse landskapslagen om till

lämpning i landskapet Åland av socialvårdslagen ( I och 

4) anmälan om bibehållande av pensionsrätt såsom i 4 § lagen angående in

förande av lagen om.statens pensioner är föreskrivet kan, utan hinder av vad 

i lagen är stadgat, göras senast när ansökan om pension inläfonas. På dem som 
gjort he.r avsedd anmälan skall fortfarande tilläm'laS vad i 35 § larids]<.a'?slagen 

om landskaosoensioner (20/67) är stadgat. 

3 och 4 §§. 
(Lika som i framställningen) . 

5 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 

och genan densamrca upphävs landskapslagen den 20 april 1967 om landskaps

pensioner (20/67) och landskapslagen den 25 juli 1969 om landskapets familje

pensioner (38/69). Lagen tillämpas även i fråga om pensionsfall som inträffat 

före dess ikraftträdande, såvida de nämnda lagarna_9å hade varit tillämpliga. 

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

angående ändring av landskapslagen om anmälan om val av pensionsrätt i 

vissa fall. 

I enlighet med landstingets beslut ändras landskapslagen den 31 maj 1976 

(22/76) om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall som följer: 

Anmälan om bibehållande av pensionsrätt, som avses i landskapslagen angående 

ändring av landskapslagen an komnunala hälsosystrar i landskaoet Åland (12/67) 

2 rnom. av lagens ikraftträdelsestadgande och landskapslagen angående ändring 
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av landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet Åland (13/67) 2 mom. 

av lagens ikraftträdelsestadgande, kan utan hinder av nämnda lagrum göras 

oberoende av utsatt tid med den inskränkningen i.ltt anmälan skall göras senast 

då ansökan om pension görs. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 

Mariehamn den 27 december 1983. 

På laqutskottets vägnar: 

Sune Eri_ksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

Wiklöf samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och J.-E.Lindfors. 


