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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om pension för kommunala förtroendevalda 

PROPOSIDONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
pension för kommunala förtroendevalda skall 
ändras så att dess familjepensionssystem och 
extra pensioner för förtroendevalda slopas. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfås t. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

Familjepensionsskyddet 

Enligt 2 § 2 mom. lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda (578/77) omfattar 
pensionsskyddet ålders-, invalid- och familje
pensionsskydd. Pensionsskyddets innehåll be
stäms i pensionsstadgan för kommunala för
troendevalda. Enligt den kan familjepension 
beviljas efter en förtroendevald som vid sin död 
var berättigad till i pensionsstadgan avsedd 
ålders- eller invalidpension eller som redan 
uppbar sådan pension. Som förmånstagare står 
under vissa förutsättningar änkan samt för
månslåtarens barn under 18 år och barn som 
vid dödsfallet fyllt 18 men inte 21 år och som 
är arbetsoförmöget. 

Familjepensionen utgör hälften av förmåns
låtarens pension. Om det finns flera förmåns
tagare, ökas detta belopp för varje följande 
förmånstagare med 10% av förmånslåtarens 
pension. Den sammanlagda familjepensionen 
får dock inte överstiga förmånslåtarens pen
sion. 

De familjepensioner som beviljats förtroen
devalda är i allmänhet relativt små. Enligt 
kommunala pensionsanstaltens uppgifter fanns 
det i februari 1990 sammanlagt 289 förmånsta
gare som uppbar familjepension. Pensionen 
uppgick i genomsnitt till 90 mk per månad per 
person. 

3113908 

Extra pension för förtroendevalda 

Enligt 5 § 2 mom. lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda har kommunala 
pensionsanstalten rätt att enligt prövning be
vilja extra pension, då detta är motiverat med 
beaktande av sökandens verksamhet i kommu
nala förtroendeuppdrag även innan lagen träd
de i kraft, dvs. före den l januari 1978, och 
~ed beaktande av eventuella andra på saken 
mverkande omständigheter. 

När lagförslaget utarbetades var den ur
sprungliga avsikten att man för att snabbare 
bringa pensionssystemet i kraft skulle kunna 
~eakta arvoden för förtroendeuppdrag retroak
tivt för de senaste tio åren före lagens ikraft
trädande. Eftersom en detaljerad utredning av 
arvodena så här långt tillbaka i tiden skulle ha 
blivit en övermäktig uppgift för kommunerna 
och kommunalförbunden, beslöt man sederme
ra att avstå från retroaktivitetsprincipen. Där
emot intogs i 5 § 2 mom. ett stadgande om 
extra pension för förtroendevalda. Extra pen
sion beviljas enligt prövning. 

Extra pension kan beviljas för förtroen
deuppdrag som handhafts innan lagen trädde i 
kraft. Pension kan beviljas dels sådana för
troendevalda som efter att lagen trätt i kraft 
inte handhaft förtroendeuppdrag över huvud 
taget, och som alltså inte har kunnat intjäna 
stadgeenlig pension, dels sådana förtroendeval-
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da, vilkas stadgeenliga pension bara delvis 
täcker tiden som förtroendevald. 

Vid beviljandet av extra pensioner för för
troendevalda tillämpas de principer som god
känts av pensionsanstaltens styrelse. Enligt 
pensionsanstaltens styrelses beslut av den 14 
september 1988 är förutsättningen för att extra 
pension skall beviljas att 

l) sökanden har verkat som kommunal 
förtroendevald i minst 20 år, 

2) sökanden antingen har fyllt 65 år eller 
blivit arbetsoförmögen och att hans verksam
het som förtroendevald har upphört, 

3) sökanden i egenskap av förtroendevald 
har handhaft uppdrag som varit av central 
betydelse inom kommunalförvaltningen eller 
som annars krävt mycket tid och arbete, 

4) sökanden inte är berättigad till kommunal 
eller annan offentligrättslig pension som base
rar sig på mera än 240 anställningsmånader 
och 

5) sökanden lever vid den tidpunkt när 
pensionsbeslutet fattas. 

Vid bestämmandet av beloppet för extra 
pension tjänar en av pensionsanstaltens styrelse 
godkänd tabell som utgångspunkt. I tabellen 
har olika förtroendeuppdrag poängsatts på 
basis av viktighetskriterier. På sökandens be
gäran kan pensionen i vissa fall höjas. Detta 
kan ske om sökandens förvärvspension är liten 
eller av andra sociala orsaker. Vid beviljandet 
av extra pension beaktas dess inverkan på de 
inkomstbundna delarna i sökandens folkpen
sion. Minimibeloppet för extra pension är 50 
mark per månad, vilket enligt 1990 års index 
innebär 121,79 mark. Maximibeloppet för extra 
pension kan vara 300 mark per månad, vilket 
enligt 1990 års index motsvarar 730,76 mark. 

Extra pension beviljas räknat från början av 
månaden efter den då ansökan inlämnades. 
Pensionen justeras årligen med APL-index. 

Pensionsansökningar har 1978-89 behand
lats som följer: 

År Beviljats Avslagits År Beviljats Avslagits 

1978 596 291 1984 162 613 
1979 1055 l 179 1985 305 743 
1980 475 766 1986 151 872 
1981 411 742 1987 182 1131 
1982 254 428 1988 133 881 
1983 224 489 1989 101 244 

2. De föreslagna ändringarna 

Familjepensionsskyddet 

Totalrevisionen av familjepensionssystemet 
trädde i kraft den l juli 1990. Reformen gällde 
både förvärvspensionssystemet och det allmän
na familjepensionssystemet. Avsikten med re
formen var att man på ett rättvisare och mera 
jämlikt sätt än tidigare skall beakta den inver
kan som familjeförsörjarens död har på famil
jens utkomst. I och med reformen blev också 
änklingarna berättigade till familjepension. Ef
terlevandepensionen fördelas numera så att 
man vid faststållandet av pensionen beaktar 
även den efterlevande makens egna utkomst
möjligheter. Detta sker genom en s.k. pensions
jämkning, där änkans eller änklingens egen 
förvärvspension eller motsvarande inkomst sam
ordnas med förmånslåtarens pension. Genom 
pensionsjämkningen bedöms med andra ord 
familjens ekonomiska helhetssituation. 

I samband med pensionsjämkningen definie
ras den efterlevande makens egen pension. Om 
den efterlevande maken inte ännu uppbär egen 
pension görs pensionsjämkningen enligt hans 
eller hennes beräknade pension. Denna beräk
ning görs på samma sätt som om den efterle
vande maken hade blivit arbetsoförmögen vid 
tidpunkten för makens dödsfall eller på det 
yngsta barnets 18-årsdag. Pensionsjämkningen 
kan alternativt göras på basis av den efterle
vande makens faktiska inkomster. 

De familjepensioner som beviljas efter en 
förtroendevald har ingen avgörande betydelse 
för familjens utkomst. Revisionen av familje
pensionssystemet ledde i fråga om fastställan
det av den efterlevande makens familjepension 
till en märkbar ökning av handläggningskost
naderna och av pensionsanstaltens byråarbete. 
Förvaltningskostnaderna för förtroendevaldas 
pensionssystem har visat sig vara rätt stora. 
Till följd av detta föreslås att stadgandet om 
familjepensionsskydd skall utgå ur 2 § 2 mom. 
lagen om pension för kommunala förtroende
valda. 

Extra pension iör iörtroendevalda 

Vid faststållandet av förutsättningarna för 
beviljande av extra pension konstaterades det i 
kommunala pensionsanstaltens styrelse efter att 
lagen hade trätt i kraft uttryckligen, att pension 
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kan beviljas dels personer vilkas pensionsfall 
inträffat före ikraftträdandet, dels sådana vil
kas pensionsfall inträffat efter denna tidpunkt, 
men vilkas stadgeenliga pension täcker endast 
en del av tiden som förtroendevald. Först
nämnda kategori förutsattes söka pension inom 
två år räknat från ikraftträdandet, dvs. före 
utgången av 1979. I ett senare skede slopade 
pensionsanstaltens styrelse denna tidsfrist och 
beslöt att extra pension skall sökas före ut
gången av 1988. Efter denna tidpunkt kan 
extra pension beviljas endast av särskilda skäl. 
Pensionsanstaltens styrelse fastställde den 14 
september 1988 de principer som räknat från 
ingången av 1989 tillämpas vid beviljande av 
extra pensioner. 

År 1989 uppgick den extra pensionen till i 
genomsnitt 199 mk per månad. 

Den andel förtroendevalda vilkas pensions
fall har skett innan lagen trädde i kraft, dvs. de 
som är födda år 1912 eller tidigare, utgör 
numera endast en bråkdel jämfört med den 
andel som söker extra pension. Lagen trädde i 
kraft vid ingången av 1978. Under den tid 
lagen gällt har de förtroendevalda därmed 
tjänat in pension redan i 13 års tid. Den extra 
pensionen har förlorat sin betydelse i fråga om 
personer som haft förtroendeuppdrag under 
den tid lagen varit i kraft. 

I och med att antalet beviljade pensioner 
förblivit lågt samtidigt som verkställigheten av 
systemet med extra pension för förtroendevalda 

medför betydande utbetalnings- m.fl. förvalt
ningskostnader föreslås att 2 mom. som gäller 
beviljande av extra pension upphävs i 5 § lagen 
om pension för kommunala förtroendevalda. 

3. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

De föreslagna ändringarna har en sänkande 
effekt på pensionsanstaltens förvaltningskost
nader och pensionsutgifter. Effekten på pen
sionsutgifterna skulle i fråga om de extra 
pensionerna för förtroendevalda vara uppskatt
ningsvis 240 000 mk per år och i fråga om 
familjepensionerna ca 200 000 mk på årsnivå i 
början och ca 700 000 mk i ett senare skede. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Familjepensioner skall inte beviljas vid 
pensionsfall som har inträffat den dag lagen 
träder i kraft eller därefter . Extra pensioner för 
förtroendevalda skall dock inte beviljas på 
basis av ansökningar som inkommit efter 
ikraftträdandet. 

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

I enlighet med riksdagens beslut . .. .. 
upphävs i lagen den 21 juli 1977 om penswn for kommunala fortroendevalda (578/77) 5 § 2 

mom. samt 
ändras 2 § 2 mom. som följer: 

2§ 

Angående pensionsskyddet, som omfattar 
ålders- och invalidpensionsskydd, bestäms i 
pensionsstadgan för kommunala förtroendeval
da. Pensionsstadgan och stadgarna för den 
fond som avses i 3 § 2 mom. godkänns av 
delegationen för kommunala pensionsanstal
ten. 

Helsingfors den 13 december 1991 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Denna lag tillämpas på pensionsfall som har 
inträffat den dag lagen träder i kraft eller 
därefter. Extra pensioner för förtroendevalda 
beviljas dock inte på grundval av ansökningar 
som inkommit efter ikraftträdandet. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Inrikesminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om pension får kommunala fårtroendevalda 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 21 juli 1977 om pension för kommunala förtroendevalda (578/77) 5 § 2 

mom. samt 
ändras 2 § 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

Angående pensionsskyddet, som omfattar 
ålders- invalid- och famiijepensionsskydd, be
stäms i pensionsstadgan för kommunala för
troendevalda. Pensionsstadgan ävensom stad
garna för den i 3 § 2 mom. avsedda fonden 
godkännes av delegationen för kommunala 
pensionsanstalten. 

2 § 

5 § 

Föreslagen lydelse 

Angående pensionsskyddet, som omfattar 
ålders- och invalidpensionsskydd, bestäms i 
pensionsstadgan för kommunala förtroendeval
da. Pensionsstadgan och stadgarna för den 
fond som avses i 3 § 2 mom. godkänns av 
delegationen för kommunala pensionsanstal
ten. 

Kommunala pensionsanstalten äger rätt att (2 mom. upphävs) 
enligt prövning bevilja extra pension, då detta är 
motiverat med beaktande av sökandens verk-
samhet i kommunala förtroendeuppdrag även 
före denna lags ikraftträdande och eventuella 
andra på saken inverkande omständigheter. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Denna lag tillämpas på pensionsfall som har 
inträffat den dag lagen träder i kraft eller 
därefter. Extra pensioner för förtroendevalda 
beviljas dock inte på grundval av ansökningar 
som inkommit efter ikraftträdandet. 




