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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till 

1) landi:Hapslag angående ändring av 5,15 och 

19 §§ landskapslagen om landskapspensioner, 

- 2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om landskapets familjepensioner, och 

3) landskapslag om temporär sänkning av den 

undre åldersgränsen för erhållande av ar

betslöshetspension. 

över ovannämnde framställning har landstinget inbegärt lagutskottets yttrande 

och får utskottet, som i ärendet hört Jagberedningssekreteraren Börje Wick

ström och byråchefen Jörgen Erlund, vördsamt anföra följande. 

Föreliggande lagändringar bygger på redan genomförda ändringar av motsvarande 

pensionslagar i riket. DEtföreslagna nya stadgandet i 5 § 3 mom. är avfattat 

i enlighet med den svenskspråkiga lagtexten i riket. Landskapsstyrelsens 

framställning har därmed blivit lika svårförståelig som motsvarande stad

gande i rikslagen. Den finskspråkiga texten är något mera preciserat utfor

mad men helt klar är inte den heller. Fråga är nämligen därom, huruvida 

den tid om maximalt 9 år, under vilken kvinna vårdat barn och som alltså 

därmed, i fall av därunder inträffad invaliditet för vederbörande, skall jäm

ställas med den för alla landskapets arbetstagare gällande tidsperioden om 

360 dagar från anställningens upphörande, om denna speciella tidsperiod 

alltså, skall följa omedelbart e~ter och i anslutning till nämnda 360-dagars 

period eller om barnavårdsperioden får infalll när som helst under en kvin

nas liv, även utan direkt anslutning till 360-dagars perioden, men ändock 

vid inträffad invaliditet ge rätt till pension ur landskapets medel. Ut

skottet är övertygat om att lagtexten borde tolkas så, att barnomsorgsåren 

måste följa omedelbart efter anställningen hos landskapet för att ge denna 

särskilda rätt till pension. Eftersom utskottet emellertid inte fått klara 

besked om hur den nya lagen för statens anställda anses bör tolkas, har 

utskottet ändrat själva lagtexten i framställningen för att inte oavsikt

ligt för landskapets anställda skapa en annan situation än vad till även

tyrs någon gång framdeles skulle komma att gälla för statens anställda. 

On stadgandet i 5 § 3 mom. tolkas som det är utskrivet, kan resultatet emel

ltertid bli överraskande! 
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För övrigt har utskottet inte i sak haft något att anmärka emot de olika 

lagförslagen. 

Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet vördsamt 

att förslaget till landskapslag angående änd

ring av 5, 15 och 19 §§ landskapslagen om 

landskapspensioner skulle antagas sålydande: 

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

angående ändring av 5, 15 och 19 §§ landskap;llgen om landskapspensioner. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 5 § 3 mom. och 19 § landskapslagen den 20 april 1967 om landskaps

pensioner (20/67), av dessa 5 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 

den 28 mars 1974 (15/74) samt 

fogas till lagens 5 §ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och nuva

rande 4, 5 och 6 mom. blir 4, 5, 6 och 7 mom. ävensom till 15 § nya 4 och 5 

mom., som följer: 

5 §. 

Vid fastställandet av invalidpension för kvinnlig förmånstagare räknas 

såsom pensionstid tiden från invaliditetens början till uppnåendet av den för 

tjänsten eller befattningen stadgade pensionsåldern, såvida hon under tiden 

efter det de i 2 mom. avsedda 360 dagarna förflutit och invaliditeten börjat, 

vilken tid får uppgå till högst 9 år, vårdat i 3 § landskapslagen om landska

pets familjepensioner avsett barn som är yngre än tre år, dock icke om den 

tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsför

tjänst, utan att sagda baranvårdstid beaktas, skall räknas såsom pensionstid 

på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. 

Har sådan kvinnlig förmånstagares anställning icke fortgått i fyra månader, 

gäller angående fastställande av pensionstiden i tillämpliga delar vad i 

2 mom. är stadgat. 

(4 mom. likasom framställningen). 

15 §. 

(Likasom framställningen). 

19 §. 

(Likasom framställningen). 

(Slutstadgandet likasom framställningen). 
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Mariehanm den 4 maj 1979. 

att förslaget till landskapslag angående 

ändring av 12 § landskapslagen om land

skapets familjepensioner och förslag till 

landskapslag om temporär sänkning av den 

undre åldersgränsen för erhållande av ar

betslöshetspension skulle antagas oföränd

rade i enlighet med framställningen. 

På lagutskottets 

ordförande. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Bengtz, Karlsson och Sundberg. 
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