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Regeringens proposition till Riksdagen med f"örslag till lag 
om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinneha
vare och arbetstagare 

PROPOSIDONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att till lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare och 
arbetstagare fogas ett stadgande enligt vilket 
pensionsanstaltens beslut om återkrav av över
betalda pensionsbelopp utgör grund för utsök
ning. 

Lagändringen avses träda i kraft så snart 
som möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

Enligt 11 § lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) 
kan vad som betalts för mycket i pension 
återkrävas så att det avdras från kommande 
pensionsrater. A v en utfallande pensionsrat 
avdras dock inte mera än en sjättedel av den 
del av pensionsraten som återstår efter det 
förskott enligt lagen om förskottsuppbörd in
nehållits av pensionsraten. Ett utan grund 
betalt pensionsbelopp behöver enligt paragra
fens 2 mom. inte återkrävas, om dess beviljan
de eller utbetalning inte skall anses ha föror
sakats av pensionstagarens eller hans företrä
dares svekliga förfarande. 

Lagen innehåller inget stadgande om att 
pensionsanstaltens lagakraftvunna beslut om 
återindrivning av överbetalda pensionsbelopp i 
pension skulle vara direkt verkställbart genom 
utsökning. Inte heller är beslut av den första 
besvärsinstansen, dvs. pensionsnämnden, verk
ställbart. Däremot är högsta förvaltningsdom
stolens utslag i återkravsärenden verkställbara 
direkt med stöd av stadganden i utsökningsla
gen. 

3111918 

Om pensionstagaren inte vill komma överens 
om återbetalning av pension som han erhållit 
utan grund och om han inte har en löpande 
pension på vilken återkrav med stöd av Il § i 
lagen kan verkställas, måste pensionsanstalten 
hos en annan myndighet söka verkställbart 
återkravsbeslut. I praktiken har det varit oklart 
om pensionsanstalten i dessa ärenden kan söka 
betalningsorder eller beslut av allmän underrätt 
eller om ärendet med stöd av 2 § l mom. 
(242/89) lagen om länsrätterna skall avgöras i 
länsrätten. 

Enligt 88 a § 3 mom. (588/78) folkpensions
lagen får folkpensionsanstaltens eller prövnings
nämndens lagakraftvunna beslut angående åter
krav och försäkringsdomstolens utslag i ett 
sådant ärende verkställas som en lagakraftvun
nen dom. 

2. Den föreslagna ändringen 

För att ärenden som gäller återkrav av 
pension som betalats utan grund skall kunna 
skötas utan att saken förs till allmänna dom
stolar eller länsrätter måste pensionsanstaltens 
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återkravsbeslut vara verkställbart på samma 
sätt som en lagakraftvunnen dom. Detta för
utsätter att beslutet har vunnit laga kraft. Om 
pensionstagaren är missnöjd med pensionsan
staltens återindrivningsbeslut, kan han anföra 
besvär hos pensionsnämnden och högsta för
valtningsdomstolen, varvid verkställigheten av 
beslutet uppskjuts tills ett slutligt utslag har 
meddelats i ärendet. 

Pensionsanstaltens pensionsnämnd kan gen
om sitt beslut ändra storleken av återkravsbe
loppet i pensionsanstaltens beslut. Pensions
nämndens beslut är inte verkställbart genom 
utsökning. För att återkrav skall kunna verk
ställas i utsökningsväg också i fråga om beslut 
i vilka beloppet har ändrats i pensionsnämn
den, föreslås att till lagen fogas ett stadgande 
om verkställbarheten av pensionsnämndens be
slut. 

Det föreslås att till lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
fogas en ny 9 a §, vari stadgas om verkställ
barheten av sådana återkravsbeslut som har 

meddelats av pensionsanstalten och pensions
anstaltens pensionsnämnd. 

3. Ekonomiska verkningar 

Propositionen påverkar inte pensionskostna
derna. Sökandet av verkställighetsbeslut med
för handläggningskostnader. Ersättning för 
dem uppbärs hos gäldenären, dvs. pensionsta
garen, på samma sätt som i allmänna fordrings
måL 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits. Pensionsan
staltens beslut skall vara verkställbart, om det 
har meddelats efter ikraftträdandet. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

(202/64) en ny 9 a § som följer: 

9 a§ 
Kommunala pensionsanstaltens och pen

sionsnämndens lagakraftvunna beslut om åter
krav av pension får verkställas så som en dom 
i tvistemål vilken har vunnit laga kraft. 

Helsingfors den 13 december 1991 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på beslut som har meddelats 

efter ikraftträdandet . 
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