ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2015

Nr 67

Nr 67
LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter
av lagtinget och landskapsregeringen
Föredragen för Republikens President den 21 augusti 2015
Utfärdad i Mariehamn den 10 september 2015

I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 4 § 2 och 3 mom., 10 § 2 mom., 12 §
2-4 mom., 13, 15,17,18 och 23 §§ landskapslagen
(2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av
lagtinget och landskapsregeringen,
ändras rubriken för 3 §, 3 § 2 mom., 14 §
3 mom. och 19 § 2 mom. samt
fogas till 3 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. och till
7 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och
3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

7§
Pensionsgrundande arvode
-----------------------------------Om ledamotsuppdraget varat längre tid än
15 år och det pensionsgrundande arvodet, beräknat enligt 1 mom., blir lägre än om de 15
första fulla kalenderåren läggs till grund för
beräkningen av det pensionsgrundande arvodet, ska det pensionsgrundande arvodet räknas
ut på basen av de 15 första fulla kalenderåren.
------------------------------------

3§
Ålderspension och anpassningsbidrag
-----------------------------------En ledamot som inte uppnått 65 års ålder när
ledamotsuppdraget upphör har rätt till anpassningsbidrag enligt följande:
1) anpassningsbidrag betalas i högst ett år om
ledamotsuppdraget varat i minst tre år,
2) anpassningsbidrag betalas i högst två år
om ledamotsuppdraget varat i minst sju år samt
3) anpassningsbidrag betalas i högst tre år
om ledamotsuppdraget varat i minst 15 år.
Om ledamoten fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör, kan anpassningsbidrag betalas fram till 65 års ålder. Bidragsbeloppet
utgör minst det belopp som enligt 9 § 1 mom.
intjänats under ett sjuårigt ledamotsuppdrag.
För anpassningsbidrag gäller i övrigt det som
föreskrivs om ålderspension i denna lag.
------------------------------------

14 §
Hinder för att betala ut pension
-----------------------------------Anpassningsbidrag enligt 3 § 2 mom. betalas
endast till den del bidraget inte tillsammans
med förvärvsinkomster som baserar sig på arbets- eller företagarverksamhet och kapitalinkomster som avses i inkomstskattelagen (FFS
1535/1992) överstiger maximibeloppet för ledamotspensionen. En ledamot som ansöker om
anpassningsbidrag är skyldig att meddela landskapsregeringen storleken av sina här avsedda
förvävsinkomster samt kapitalinkomster. På
ansökan av ledamoten ska landskapsregeringen justera bidraget, om inkomsterna förändras
så att beloppet av anpassningsbidraget påverkas. Justeringen görs från och med ingången
av den kalendermånad som följer på den under
vilken justeringen begärdes. Bidraget kan justeras retroaktivt, om inkomsterna varit större
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än vad ledamoten uppgivit. Vid eventuellt återkrav av utbetalat bidrag tillämpas de bestämmelser om återkrav av pension som gäller för
landskapets personal i offentligrättsligt eller
privaträttsligt anställningsförhållande.
19 §
Övriga bestämmelser om utbetalning
-----------------------------------Om inte annat anges i denna lag ska det
som föreskrivs om pension för landskapets
personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt
anställningsförhållande tillämpas på ansökan
om pension, beviljande av pension, begynnelsetidpunkt, utbetalning, indragning, avbrott
i utbetalningen, beviljande på nytt, förhandsbesked, anpassning till förändringen av den
förväntade livslängden, justering av pensions-

beloppet, delgivning av beslut, utlämnande och
erhållande av information samt överklagande.
För övervakningen av utbetalningen av pensioner ska lagtinget delge landskapsregeringen
sådana uppgifter som lagtinget förfogar över
och vilka kan inverka på utbetalningen.
__________
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.
Bestämmelserna i 3 § 2 och 3 mom. och 14 §
3 mom. tillämpas på ledamöter vilkas ledamotsuppdrag inleds första gången sedan lagen trätt
i kraft. På ledamöter vilkas ledamotsuppdrag
första gången inletts därförinnan tillämpas
dessa lagrum i tidigare gällande lydelse samt
det upphävda 17 § 2 mom.
__________
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