LAGUTSKOTTETS ~etänkande nr 18/196869 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands
landsting-med förslag till landskapslag
o. u faxniljepensioner och vissa därtill
anslutna lagar.(Nr 7/1969).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe....
gärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande:
Utskottet finner det beklagligt att Landstinget enligt utskottets
mening antager en landskapslag, som är avfattad så att gemene man svårligen kan förstå dess innehåll. Då det likväl är till fördel vid tilllämpningen att lagtexten i dylika fall överensstämmer med rikets motsva~
rande lagtext, såväl av kompensationshänsyn som av principiella skäl 9
anser sig utskottet inte kunna föreslå andra ändringar än några av
redaktionell natur.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga de av
landskapsstyrelsen föreslagna landskaps-lagarna i övrigt oförändrade men med följande ändringar i landskapslagen om landskapets familjepensioner:
5 §.
Familjepension till--~~(l mom.)-----pensionsgrundande lönen:
1) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av
10 § 1 mom. landskapslagen om landskapspensinner (20/67);
2/48 procent,-----(1 mom.)----- 360 månader.
Från familjepension----(2 moro.)---- kortvariga arbetsförhållanden.
Åtnjöt förmånslåtare vid sin död icke pension, bestämmes hans rätt
till pension~ den pensionsgrundande lönen och pensionstiden på samma
sätt som 0111 förmånslåtaren vid tiden för dödsfallet hade blivit arbetsoförmögen.
Farniljepension fördelas-----(4 wOI1_1. ) - - - - - - andel därav.
Faruiljepension må-----(5 mom.)----- pensionsgrundande lön.
7 §.
Då familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. 2 (uteslutn.)
PUn.kten i denna lag, samrnanräknas------- (1 mom.)----- död tillkommande:
12 §.
Familjepension erlägges-----( 1 molli.) efter födelsen.
Familjepension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre
tid än ett år före det pensionsansökningen inlämnades.
Familjepension erlägges-----(3 .mom.)-----familjepension upphört.
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Utbetalningen----- ( mom. 1-4) ------ varit förmånstagare.
Vägrar i 3 § 1 mom. 3 punkten----- (mom . 5) ~-----å terställa arbetsförmegan, sådan vå rdå tgärd som bör anses livsfarlig likväl undantagen,
skall utbeta1ni n_~e1;1 av ~peli~,i~~~n: · avbrytas eller des l3 bel opp nedsät tas. ·
- '- \ ~- ~ 17 §.
Är förmånstagare-----( 1 morn. )------- denna lag . Den som fyllt 18
år må även, s åvida icke särskilt hinder föreligger , själv gö ra ansökan
rörande sin pension.
Under i------(2mom. )------ 18 å r.
Mariehamn, den 12
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Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlman, viceordföranden Persson
samt ledamöt erna Bertel Boman, Sundblom och Östling.

