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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 8/196.6 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om familje

pension och begravningshjälp för tjänsteinnehavare 

vid folkskolväsendet. (ffl 44/1966). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla, att landskapslagstiftning på området är nödvändig på skäl, 

som landskapsstyrelsen framhållit i sin motivering. För landstingets 

lagstiftningsbehörighet föreligger icke heller nägot hinder, enär så

dana stadganden, som beröra förhållanden av rikslagstiftningsnatur, i 

sak upptagits i överensstämmelse med lagstiftningen i ·riket och så

lunda enligt stadgandet i självstyrelselagens 14 § 4 mom. kunna inf ö

ras i lagen. 

Vid detaljgranskning av lagförslaget har utskottet framställt vissa 

anmärkningar, som mer :J ,dels äro av redaktionell natur. 

~ I mom. 2 har ordet "provtid" utbytts mot "provår" i konsekvens 

med vad utskottet framhållit i sitt betänkande m 4/1966 över framställ

ningen N2 40/1966 med förslag till landskap slag om ändring av landskaps

lagen om tjänsteinnehavarnas inom folkskolväsendet avlöning och pen

sioner. 

~ Stiliseringen av mom. 2 (början av momentet) föreslås ändrad 

i enlighet med texten i rikets lag (FFS m 148/1966, 2 § mom. 2.). 
~ Sådan stilistisk ändring har föreslagits, att korrelatet "del

ägare" ansluter sig till relativa pronominet "som". 

i~ , Stilistiska ändringar föreslås i mom. 1 och 2, beträffande 

vilka hänvisas till den i utskottet omarbetade lagtexten. Ordet ''för

mänstagare" i mom. 3 synes vara olämpligt att använda, då fråga är om 

delägares i kassan personliga rätt. Momentet har ändrats i överensstäm

melse med texten i rikets lag , (FFS 148/1966, 4 § mom. 3). 
~ Mom. 1 har kompletterats med omnämnande, att däri avsedd an

mälan skall göras hos folkskollärarnas änke- och pupillkassa. Tydligen 

har landskapsstyrelseh avsett, att stadgande härom skall ingå i den 

uti 7 § avsedda landskapsf örordningen om verkställighet och tillämpning 

av lagen, men det synes vara till fördel att bestämmelsen införes redan 
här. 

Med hänvisning till ovansagda föreslår utskottet därför, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget i 

följande lydelse: 

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

om familjepension och begravningshjälp för tjänsteinnehavare inom 

folkskolväsendet. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Då tjänsteinnehavare inom folkskolväsendet avlidit, erlägges efter 

honom av landskapsmedel familjepension, begravningshjälp och ersätt

ning för begravningskostnader i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

Med tjänsteinnehavare avses i denna lag, lärare, lektor vid mellan

skola eller elevhemsföreständare, som tjänstgör inom kommunala folk

skolväsendet antingen säsom ordinarie eller på provår förordnad samt 

den, som är uppförd på indragningsstat från sådan tjänst eller som på 

grund av tjänst inom kommunala folkskolväsendet av landskapsmedel åt

njuter ordinarie pension eller som har varit berättigad till sådan 

pension. 

2 §. 
Familjepension, begravningshjälp och ersättning för begravnings

kostnader utgå med nedan stadgade undantag enligt grunder och i övrigt 

på sätt, varom stadgas i landskapslagen om familjepension och begrav

ningshjälp för .Å.lands landskapsförvaltning und~rlydande tjänstemän 

(26/57) samt på grundval av den avlöning, som avses i 3 och 4 §§ land

skapslagen om avlöning och pension för tjänsteinnahavarna inom folk

skolväsendet i landskapet Åland (24/58). 

Har tjänsteinnehavare bibehållit sin rätt till avlöning och pension 

i enlighet med de före den 1 augusti 1958 gällande stadgandena, skall 

vi-d fastställandet av familjepensionen, begravningshjälpen eller er

sättningen för begravningskostnader efter honom till grund läggas den 

avlöning, som den 1 augusti 1958 tillkom eller skulle hava tillkommit 

honom i tjänsten, om han fortfarande hade innehaft densamma • 

. Är förmånstagare eller tjänsteinnehavare berättigad till familje

pension, begravningshjälp eller ersättning f ~ begravningskostnader även 

av kommunala medel, tillkommer honom rätt till i denna l ag avsedda för

måner endast till den del desamma överstiga motsvarande ersättningar 

av kommunala medel. 

3 §. 
Kassaf örsäkring i folkskollärarnas änke- och pupillkassa för sådan 

delägare, som är i denna lag avsedd tjänsteinnehavare, upphör i och 

med denna lags ikraftträdande. Till förmånstagare efter honom erlägges 

icke kassapension, ej heller återbäring av försäkringspremie. 
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Delägare i kassan·, som icke är i 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare, 

bibehålles med de i 6 §stadgade begränsningarna enligt tidigare -gäl
lande villkor vid sin kassaförsäkring. 

4 § . .. 

Pension, som utgår i enlighet med reglementet för kassan, ombildas 

räknat från dagen för denna lags ikraftträdande till familjepension, 

ifall kassapension ens förmånstagare enligt denna lag skulle vara be

rättigad till familjepension även i det fall att tjänsteinnehavaren 

avlidit, efter det lagen trätt i kraft. 

Då kassapension ombildas till familjepension, läggas till grund de 

avlöningar, vilka tillämpas vid denna lags ikraftträdande, likväl så, 

att för i 2 § 2 mom. avsedda tjänsteinnehavare skola tillämpas däri av

sedda avlöningar. Ifall vid lagens ikraftträdande det icke längre fin

nes sådan tjänst, vars avlöning borde läggas till grund vid faststäl

landet av familjepensionens belopp, utgår familjepensionen på grundval 

av den sannolika avlöning, som skulle ha tillkommit tjänsteinnehava

ren, ifall tjänsten icke indragits. 

Mottagare av kassapension, vars pension icke ombildats till familje

pension, är berättigad till pension enligt tidigare villkor. 

5 § . 
Den , som uppbär kassapension, äger rätt att bibehålla denna pension 

i enlighet med ti-digare för pensionen gällande villkor, om han inom 

sex månader från lagens ikraftträdande skriftligen gör anmälan därom 

hos folkskollärarnas änke- och pupillkassa. Likaså har delägare i 

kassan, vars försäkring enligt 3 § skulle upphöra, rätt att bibehålla 

sin kassaförsäkring oförändrad med den i 6 § stadgade begränsningen. 

I de fall, varom stadgas i 1 mom., erlägges icke familjepension, 

begravningshjälp eller ersättning för begr_avningskostnader i enlighet 

med stadgandena i denna lag. 

6 §. 
Är tlelägare i kassan, som bibehållit sin kassaförsäkring , förmåns

lätare enligt landskapslagen om f amiljepension och begravningshjälp 

för Ä.lands landskapsförvaltning underlydande tjänstemän (26/57), utbe

talas icke av landskapsmedel tillägg till den efter honom utgående kas

sapensionen. 

7 §. 
Närmareff öreskrifter angående ve rkställighet 

u~ ard.as 
denna lag/genom landskapsförordning . 

8 §. 
Denna lag tillämpas från den 1 januari 1967. 

och tillämpning av 
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Mariehamn, den 22 november 1966. 

Pä l~gutskottets vägnar : 

~~ 
Erik J:;; riks.son 

ordförande. 

sekreterare .. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriks s on, ordförande ., Eliel Pers

son , Fridolf Karlsson, Curt Carlsson (ersättare) och Edvin Östling (er

sättare). 


