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Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag 
om ändring av lagen om pension fOr kommunala tjänsteinneha
vare och arbetstagare 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att stadganden 
om rehabilitering skall fogas till lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare och 
arbetstagare. Dessa stadganden kommer i kom
bination med de föreskrifter som meddelas i 

den kommunala pensionsstadgan att motsvara 
den lagstiftning om rehabilitering inom andra 
system för arbetspension som träder i kraft den 
l oktober 1991. Lagen avses träda i kraft 
samtidigt som den lagstiftningen. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna änd
ringarna 

Lagstiftningen om rehabilitering har revide
rats genom lagar av den 17mars 1991 (604--
628/91). Även den kommunala pensionsan
staltens pensionsstadga skall ändras så att den 
motsvarar den reviderade lagstiftningen. Det är 
dock inte möjligt att i pensionsstadgan bestäm
ma om ändringssökande beträffande rehabili
tering eller om återkrav och pensionsanstaltens 
regressrätt. Därför är det skäl att ta in behöv
liga stadganden om rehabilitering även i lagen 
om pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetstagare (202/64). 

Enligt förslaget är rehabiliteringsförmånen 
en förmån inom pensionsskyddet utöver 
grund-, tilläggs- och deltidspension. Rehabili
tering som den kommunala pensionsanstalten 
bekostar avses liksom inom andra pensionssys
tem vara en förmån som är beroende på 
prövning. Den som ansöker om pension eller 
pensionstagaren skall alltså inte ha absolut rätt 
till rehabiliteringsförmånen, även om han upp
fyller vissa villkor. Liksom inom ramen för 
andra pensionssystem för arbetstagare skall 
rehabilitering för förhindrande av arbetsoför
måga eller för förbättrande av arbets- eller 
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förvärvsförmåga som yrkesinriktad rehabilite
ring kunna innefatta rådgivning, rehabiliterings
undersökningar samt arbets- och yrkesinriktad 
utbildning, arbetsträning samt näringsstöd och 
medicinsk rehabilitering som stöder yrkesinrik
tad rehabilitering. 

Enligt förslaget skall en tjänsteinnehavares 
och arbetstagares rätt till ersättning för förlo
rad inkomst överföras på den kommunala 
pensionsanstalten, om anstalten har beviljat 
pension utan att samordna den med sådan 
ersättning för förlorad inkomst som beviljats 
med stöd av lagen om rehabilitering som 
ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(625/91) och lagen om rehabilitering som er
sätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91 ). 
Detta gör det möjligt för den kommunala 
pensionsanstalten att fatta pensionsbeslut utan 
att invänta försäkringsanstaltens avgörande om 
ersättning för förlorad inkomst. 

I fråga om rehabiliteringspenning och beslut 
om denna skall enligt förslaget i tillämpliga 
delar gälla vad denna lag stadgar om pensions
beslut, ändringssökande i pensionsbeslut och 
återkrav av pension. Detta innebär att lagens 
stadganden om självrättelse av ett pensionsbe
slut som vunnit laga kraft (10 §) och återkrav 
av den överbetalda delen av pensionen (11 §) 
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även kommer att tillämpas på rehabiliterings
penning och besluts om penningen. stadgande
na i 7 § l mom. och 8 § l mom. om sökande 
av ändring skall även gälla rehabiliteringspen
ning. Eftersom rehabiliteringsförmånen beror 
på prövning, skall besvärsrätten i beslut om 
rehabilitering endast gälla rehabiliteringspen
ningens belopp och förfarandet då beslut om 
rehabilitering fattas. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen påverkar inte pensionskostna
derna. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
lagstiftningen om totalrevision av rehabilite
ringen, dvs. den l oktober 1991. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

(202/64) 2 § l mom. och 3 a § l mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 2 § l mom. i lag av den 3 februari 1989 (110/89) och 3 a § l 

mom. i lag av den l juli 1988 (650/88), samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 

2 § 
Pensionsskyddet omfattar grund-, tilläggs

och deltidspensioner samt en rehabiliteringsför-
mån. ' 

3 a § 
Utbetalar kommunala pensionsanstalten till 

en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har 
rätt till dagpenning eller olycksfallspension 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), 
livränta enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst ( 404/48) eller fortlöpande ersätt
ning för egen skada med stöd av trafikförsäk
ringslagen (279/59) eller ersättning för förlorad 
inkomst med stöd av lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäk
ring (625/91) eller med stöd av lagen om 
rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäk
ringslagen (626/91), till fullt belopp pension i 
enlighet med sin pensionsstadga till dess dag-

Helsingfors den 23 augusti 1991 

penningens, olycksfallspensionens, livräntans 
eller ersättningens belopp blivit slutligt fast
ställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbets
tagarens rätt till nämnda dagpenning, olycks
fallspension, livränta eller ersättning på kom
munala pensionsanstalten till den del som 
motsvarar det belopp som på grund av dag
penningen, olycksfallspensionen, livräntan eller 
ersättningen skall avdras från pensionen. 

8 a § 
I fråga om rehabiliteringspenning och beslut 

om denna gäller i tillämpliga delar vad denna 
lag stadgar om pensionsbeslut, fullföljdsförfa
randet i fråga om pensionsbeslut och återkrav 
av pensiOn. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

Republikens Presidentt 

MAUNO KOIVISTO 

Inrikesminister Mauri Pekkarinen 



4 1991 rd - RP 55 

Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

(202/64) 2 § l mom. och 3 a§ l mom., 
dessa lagrum sådana de lyder 2 § l mom. i lag av den 3 februari 1989 (110/89) och 3 a§ l mom. 

i lag av den l juli 1988 (650/88), samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 
Pensionsskyddet omfattar grund-, tilläggs

och deltidspensioner. 

3 a § 
Utbetalar kommunala pensionsanstalten till 

en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har 
rätt till dagpenning eller olycksfallspension 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), 
livränta enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst ( 404/48) eller fortlöpande ersätt
ning för egen skada med stöd av trafikförsäk
ringslagen (279/59), till fullt belopp pension i 
enlighet med sin pensionsstadga till dess dag
penningens, olycksfallspensionens, livräntans 
eller ersättningens belopp blivit slutligt fast
ställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbets
tagarens rätt till nämnda dagpenning, olycks
fallspension, livränta eller ersättning på kom
munala pensionsanstalten till den del som 
motsvarar det belopp som på grund av dag
penningen, olycksfallspensionen, livräntan, el
ler ersättningen skall avdras från pensionen. 

Föreslagen lydelse 

2 § 
Pensionsskyddet omfattar grund-, tilläggs

och deltidspensioner samt en rehabiliterings/ör
mån. 

3 a § 
Utbetalar kommunala pensionsanstalten till 

en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har 
rätt till dagpenning eller olycksfallspension 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), 
livränta enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst (404/48) eller fortlöpande ersätt
ning för egen skada med stöd av trafikförsäk
ringslagen (279/59) eller ersättning för förlorad 
inkomst med stöd av lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäk
ring (625/91) eller med stöd av lagen om 
rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäk
ringslagen ( 626/91), till fullt belopp pension i 
enlighet med sin pensionsstadga till dess dag
penningens, olycksfallspensionens, livräntans 
eller ersättningens belopp blivit slutligt fast
ställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbets
tagarens rätt till nämnda dagpenning, olycks
fallspension, livränta eller ersättning på kom
munala pensionsanstalten till den del som 
motsvarar det belopp som på grund av dag
penningen, olycksfallspensionen, livräntan eller 
ersättningen skall avdras från pensionen. 
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Gällande lydelse 

1991 rd - RP 55 

Föreslagen lydelse 

8 a§ 
I fråga om rehabiliteringspenning och beslut 

om denna gäller i tillämpliga delar vad denna 
lag stadgar om pensionsbeslut, fullföljdsförfa
randet i fråga om pensionsbeslut och återkrav av 
pension. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 




