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IiAGUTSKOTTETS betänkande nr 4/1972-73 

Mot.nr 1/1972-73. med anledning av ltm Göte Sundbergs m.fl . 

lagmotion med förslag till ändring av 

landskapslagen om landskapspensioner . 

Pensionssystemet i landet har sedan 1960-talets början successivt 

utbyggts i syfte att åstadkomma en pensionslagstiftning, som täcker 

alla medborgare. Tidigare hade endast statsverket och landskapet, kom

munerna, statsboJagen och de största privatföretagen pensionssystem, 

som tryggade en skälig försörjning åt en avgången tjänsteman eller 

arbetstagare medan befolkningen i övrigt endast kunde räkna med fo.lk

pensionen, som knappast kan anses ha medgivit mer än en minimiförsörj 

ning på socialpolitisk bas. 

År 1961 antogs en lag om pension för arbetstagare (FFS 395/61), 

år 1962 kompletterad med . en lag om pension för arbetstagare i kort

variga arbetsförhållanden. Sedermera har ytterligare tillkommit lagen 

om pension för företagare (FFS 468/69) och lagen om pension 

för lantbru.ksföretagare (FFS 467/69) ävensom lagen om pension för 

kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 202/64). Lagarna 

om arbetstagares pension anger såsom pensionsålder 65 år såsom också 

folkpensions lagen gör. Gem.ensamt är också att anställning, som begynt 

efter det denna ålder uppnåtts, icke räknas som pensionsgrundande.:Det- 11 
ta är också gällande i landskapslagen om la:odskapspensioner, som nu 

föreslås ändrad i detta avseende. 

Såso m motiv för ändringen anför motionärerna, att pensionsberätti

gade personer, som fortfarande är fullt arbetsföra och gärna ville 

f ortsåt ta . i förvärvs livet 9 gen om pensionslagstif'tni:ogen ms:r: eller 

mindre tvingas att sluta arbeta. Därvid bör dock kon ~tatera.s, att 
något hinder för dem att fortsätta med det arbete de ditintills haft 

föreligger inte och de får också tillgodoräkna sig arbetstiden där

efter enligt särskilda beräkningsgrunder fortsättningsvis i sådant 

fall ända tills de avgår från sitt arbete. 

Motionärernas önskemål är sålunda tillgoCbsedda redan i gällande · 

lagstiftning i allt övrigt ut om däruti , att en ny anställning efter 

uppnådda 65 år icke blir pensionsberättigande. Då en ändring i detta 

avseende helt skulE vara främmande icke blott för landskapets pensions.

system utan för pensions systemet för arbetstagare överhuvud, kan ut

skot et icke omfatta förslaget. 

Det enda exempel på en sådan avvikelse utskottet kunnat finna är 

infört i sj ömanspensi anslagen. Men denna lag är i flera avseenden av

vikande från de övriga pensionslagarna, kans.ke närmast beroende på 

att dert bygger på det inom sjöfarten gängse systemet med anställning 

på vis st fartyg. En övergång till an ställning i rederi är visserligen 
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numera förestående och torde i stor utsträckning bli förverkligad 
under de närmaste åren. I sådant fall blir förhållandena inom sjö
farten mera överensstämmande med förhållandena i land och kan måhända 
medföra en ändring av sj örnan spensionslagen 9 men i så fall troligen 
i riktning mot överensstämmelse med den allmänna linjen inom i:iensions
lagstiftningen sådan den ovan relaterades. 

En ändring i det avseenäe motionärerna föreslagit medför givetvis ? 
att pensioner som utbetalas på grund av anställning efter uppnådda 
65 års ålder 9 ställas utom kolumn vid den skattefinansiella utjämningen. 
Även om detta icke är ett starkt motiv för att förkasta förslaget 
finner utskottet likväl 9 att det av motionärerna framförda önskemålet 
icke är så starkt motiverat 9 att det kunde ge anledning till en sådan 
ekonomisk uppoffring från landskapets sida, i synnerhet som försla
get går utanför de allmänna principerna i pensionslagstiftningen. 

Ersättaren :lmdberg ansåg att moti o:n en hade bort bifallas. 
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 9 

att Landstinget ville förkasta motio
nen. 

Mariehamn 9 den 24 november 1972. 
I 

På t::sk~ets 

\Erik RaSi< 

vägnar: 

/ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Rask 9 viceordföranden Dahlman 
(del vis) i ledamöterna Olof M. Jans son 9 Sund bl om och Wideman samt 
ersättaren Sundberg (delvis). 
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