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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om upphävande av lagen om pension för kommunala förtroende
valda och om ändring av lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
pension för kommunala förtroendevalda skall 
upphävas samt att det till lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
skall fogas ett stadgande enligt vilket en för
troendevald vid ett medlemssamfund i kommu
nala pensionsanstalten tjänar in pension enligt 
grundpensionsskyddet på grundval av de er
sättningar för bortfall av förvärvsinkomst som 
betalts för förtroendeuppdraget och de separa
ta arvoden som betalts för en bestämd tid. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 

l januari 1993 så att pension för kommunala 
förtroendevalda inte längre intjänas efter denna 
tidpunkt. Pensioner som inletts innan änd
ringen trätt i kraft skall fortfarande betalas. 
Likaså skall pension som intjänats före den 31 
december 1992 betalas då den förtroendevalda 
har uppnått pensionsåldern eller före det blivit 
oförmögen till arbete. 

Delegationen för pensionsanstalten skall 
kunna besluta att de intjänade pensionerna 
eller en del av dem skall betalas i form av 
engångsersättningar. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

Enligt l § l mom. lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
(202/64) har kommunernas och kommunalför
bundens tjänsteinnehavare och arbetstagare 
rätt till pensionsskydd i enlighet med vad som 
stadgas i lagen. Enligt l § 4 mom. tillämpas 
lagen även på pensionsanstaltens tjänstein
nehavare och arbetstagare samt på arbetstagare 
vid en sådan förening och ett sådant aktiebolag 
som har anslutit sig som medlemsförbund till 
pensionsanstalten. 

Om rätten för kommunala förtroendevalda 
till pension på grundval av arvoden för för
troendeuppdrag och ersättningar för bortfall av 
förvärvsinkomst stadgas i lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda (578/77). Lagen 
trädde i kraft den l januari 1978. Lagen 
tillämpas på pensionsfall som inträffat den l 
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januari 1977 eller därefter. Lagen tillämpas på 
kommunala förtroendevalda som avses i kom
munallagen (953/76). Lagen gäller även en 
förtroendevald som av kommunen eller kom
munalförbundet inväljs i en statlig nämnd eller 
kommission eller annars utses till ett statligt 
förtroendeuppdrag och till vilken kommunen 
eller kommunalförbundet har skyldighet att 
betala arvode. Lagen tillämpas också på för
troendevalda vid medlemssamfund i kommu
nala pensionsanstalten. 

Pensionsskyddet för kommunala förtroende
valda ombesörjs av kommunala pensionsan
stalten. Pensionsskyddet omfattar ålders- och 
invalidpension. Om pensionsskyddet bestäms i 
pensionsstadgan, som godkänns av delegatio
nen för kommunala pensionsanstalten. 

Sedan familjevårdarlagen (312/92) trätt i 
kraft den l juli 1992 har en familjevårdare som 
med en kommun eller ett kommunalförbund 
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ingått ett uppdragsavtal enligt lagens l§ rätt 
till pension enligt vad som stadgas i lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare och 
arbetstagare. 

Enligt 6 § l mom. lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
fördelas kommunala pensionsanstaltens utgif
ter, för vilka avgifter inte uppbärs hos tjänste
innehavare och arbetstagare, för varje tinansår 
på medlemssamfunden i förhållande till de 
sammanlagda lönebelopp som medlemssamfun
den under finansåret i fråga betalt till sina 
tjänsteinnehavare och arbetstagare, vilka åtnju
ter pensionsskydd, genom att lönerna dessför
innan multipliceras med en koefficient, som 
pensionsanstaltens delegation fastställt. Utgift
erna för pensionsskyddet för förtroendevalda 
fördelas för varje tinansår på medlemssamfun
den som betalningsandelar. Betalningsandelar
na bestäms i förhållande till de sammanlagda 
beloppen av de till pension berättigande arvo
den och ersättningar för bortfall av förvärvsin
komst som varje enskilt medlemssamfund 
under finansåret i fråga betalt till sina förtroen
devalda. 

Medlemssamfund i pensionsanstalten kan 
inte ordna eller upprätthålla pensionsskydd på 
grundval av ett förtroendeuppdragsförhållande 
på något annat sätt än det som avses i lagen 
om pension för kommunala förtroendevalda. 

Enligt pensionsstadgan för kommunala för
troendevalda har en förtroendevald rätt till 
ålderspension vid fyllda 63 år. Har den för
troendevalda på grundval av tjänste- eller 
arbetsförhållande eller företagarverksamhet be
viljats invalidpension, är han berättigad till 
invalidpension på grund av sina förtroen
deuppdrag, sedan de upphört. Har den för
troendevalda inte stått i ett sådant tjänste- eller 
arbetsförhållande eller idkat sådan företagar
verksamhet som berättigar till pension, är han 
berättigad till invalidpension på grundval av 
sina förtroendeuppdrag, sedan de upphört, om 
pensionsanstalten har konstaterat att han är 
arbetsoförmögen. 

Det årliga beloppet av ålderspensionen och 
invalidpensionen utgör 2,2 procent av det 
totala beloppet av de med Jöneindex enligt 
lagen om pension för arbetstagare justerade 
arvoden och ersättningar för bortfall av för
värvsinkomst vilka betalts till förtroendevalda 
och på basis av vilka pensionsanstaltens med
lemssamfund har erlagt betalningsandelar till 
pensionsanstalten. Har betalningsandel erlagts 

för arvoden som betalts till en förtroendevald 
för flera än 30 år, bestäms pensionen på basis 
av de 30 år under vilka arvodena och ersätt
ningarna varit störst. 

Pensionsbeloppet justeras årligen på det sätt 
som stadgas om justering av pensioner enligt 
lagen om pension för arbetstagare (395/61). 

Om tills vidare beviljad pension uppgår till 
högst 29,61 mk per månad (1992) har pensi
onsanstalten rätt att betala pensionen i form av 
en engångsersättning. 

2. Motivering till ändringen 

Då man började ordna pensionsskydd för 
kommunala förtroendevalda utgick man från 
att de förtroendevalda bör få ersättning för den 
förlust av pensionsrätt som skötseln av ett 
kommunalt förtroendeuppdrag kan ge upphov 
till i den pension som baseras på vederbörandes 
tjänste- eller arbetsförhållande eller företagar
verksamheL 

I motiveringen till lagförslaget var utgångs
punkten den att eftersom en betydande del av 
de arvodesbelopp som betalts till de förtroen
devalda är små, skulle de pensioner som 
bestäms på grundval av dessa inte ha någon 
praktisk betydelse för de förtroendevalda. Där
för skulle i de förtroendevaldas pensionsstadga 
sättas en gräns, under vilken arvodenas årliga 
belopp inte skulle anses berättiga till pension. 
Denna minimigräns har dock aldrig satts i 
pensionsstadgan för förtroendevalda. 

Till de förtroendevalda betalades 1990 sam
manlagt 249 milj. mk i arvoden och 16,2 milj. 
mk i ersättningar för bortfall av förvärvsin
komst. Genomsnittsarvodet 1990 var 1974 mk 
och den genomsnittliga ersättningen för bort
fall av förvärvsinkomst 131 mk. 

De genomsnittliga fortlöpande månatliga 
pensionerna var 1991 inom ramen för ålders
pensionen 168 mk per månad och inom ramen 
för invalidpensionen 136 mk per månad. A v 
pensionerna betalades ca 70 procent i form av 
en engångsersättning, vilket innebär att deras 
belopp understeg 28 mk per månad. 

Åren 1989-1991 beviljades ca 17 000 stad
geenliga pensioner för förtroendevalda. A v 
dessa var 12 000 så små att de betalades i form 
av engångsprestationer. Av de beviljade pen
sionerna var 5 000 fortlöpande, dvs. 30 pro
cent. Av dessa var 4 575 löpande i januari 1992. 
Av de löpande pensionerna var 3 558 mindre 
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än 200 m k i månaden och l O 17 större än 200 
mk i månaden. A v pensionerna uppgick 248 till 
över 500 mk per månad. 

Pensionen för kommunala förtroendevalda 
har ingen verklig ekonomisk betydelse för de 
flesta mottagare. Den gällande lagen om pen
sion för arbetstagare har redan varit i kraft i 
över 30 år och gäller arbetsförhållanden som 
har varit gällande den 8 juli 1961 eller inletts 
därefter. Också lagarna om pension för lant
bruksföretagare och företagare ( 467 och 
468/69) har varit i kraft i över 20 år. Förvärvs
pensionssystemen har utvecklats så att de 
förtroendevalda får ett tillräckligt pensions
skydd på grundval av sitt eget förvärvsarbete 
eller sin egen företagarverksamhet. Enligt upp
skattning är över hälften av de kommunala 
förtroendevalda i kommunal tjänst. Det kom
munala pensionsskyddet är, liksom det statliga 
pensionsskyddet, mera täckande än det privata 
pensionsskyddet, och pensionsanstalten har än
da sedan den inrättades beviljat pensioner på 
basis av fulla anställningsår. 

Pensionsrätten är inte heller av betydelse när 
det gäller att få kompetenta personer att 
intressera sig för kommunala förtroendeupp
drag. Man söker sig inte till sådana uppdrag i 
hopp om att tjäna in pension. Det arvode som 
betalas för ett förtroendeuppdrag ersätter den 
förtroendevalda för det arbete som uppdraget 
medfört. staten har inget motsvarande arran
gemang för statliga förtroendevalda. 

Då ersättningarna för bortfall av förvärvsin
komst jämförs med de arvoden som betalts, är 
arvodena betydligt större. 

Pensionen för förtroendevalda samordnas 
inte med någon annan pension inom förvärvs
pensionssystemen, och andra arbetspensioner 
samordnas inte då beloppet av pensionen för 
förtroendevalda beräknas. 

De kommunala förtroendevalda är på årsni
vå ca 120 000. Förvaltningskostnaderna för 
pensionerna för förtroendevalda utgörs av 

l) lönekostnader, kostnader för lokal och 
andra kostnader som hänför sig till avgörandet 
och arvodesregistreringen- 1,7 milj. mk 1991, 

2) kostnader för pensionsförsäkringens data
behandling - 1,3 milj. mk 1991 och 

3) medlemssamfundens löne- och databe
handlingskostnader - 2-3 milj. mk. 

Anstaltens interna förvaltningsutgifter 1992 
utgör ca 20 procent av utgifterna för de 
förtroendevaldas pensioner. I fråga om pensio
ner enligt lagen om pension för kommunala 

tjänsteinnehavare och arbetstagare utgör an
staltens interna förvaltningsutgifter 2,6 procent 
av pensionsutgifterna. 

Det föreslås att lagen om pension för kom
munala förtroendevalda skall upphävas. Bland 
de förtroendevalda finns dock sådana personer 
från vilkas lön i tjänste- eller arbetsförhållande 
avdras förtjänsten för den tid då de har skött 
sitt förtroendeuppdrag. Härvid kan den pen
sionsgrundande lönen av deras egentliga tjänst 
eller arbete komma att bestämmas på grundval 
av den lön som minskats till följd av förtroen
deuppdraget. Genom ersättning för bortfall av 
förvärvsinkomst och genom den pension för 
förtroendevalda som intjänats på basis därav 
har denna förlust av pensionsskydd ersatts. Om 
lagen om pension för kommunala förtroende
valda upphävs, ersätts inte detta bortfall av 
förvärvsinkomst från den pensionsgrundande 
lönen genom någon annan pension. 

Alla kommunala förtroendevalda omfattas 
inte av lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare. Under så
dana förhållanden kan de ersättningar för 
bortfall av förvärvsinkomst som betalas till 
dessa personer inte fogas till deras pensions
grundande lön som fastställs på grundval av 
kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga. 

I framtiden är det möjligt att de kommunala 
förtroendeuppdragen ändrar karaktär. För
troendeuppdrag kan skötas på antingen hel
eller halvtid. De som sköter sina förtroen
deuppdrag på hel- eller halvtid skulle få arvo
de. Arvodena skulle bindas till en bestämd tid, 
t.ex. en månad eller ett kalenderår. Eftersom en 
förtroendevald inte står i tjänste- eller arbets
förhållande, skulle den förtroendevalda inte 
tjäna in pension för dessa arvoden inom ramen 
för något system, om lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda upphävs. 

Enligt lagen om pension för kommunala 
förtroendevalda fördelas utgifterna för pen
sionsskyddet för varje tinansår på medlems
samfunden som betalningsandelar, vilka be
stäms i förhållande till det sammanlagda be
loppet av de till pension berättigande arvoden 
och ersättningar för bortfall av förvärvsin
komst som varje enskilt medlemssamfund 
under finansåret i fråga betalt till sina förtroen
devalda. 

I samband att familjevårdarlagen trädde i 
kraft stadgades inte att den pensionsbelastning 
som lagen medför skall beaktas vid bestäm-
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mandet av medlemsförbundens betalningsan
delningar. 

3. Den föreslagna ändringen 

På basis av vad som anförts ovan föreslås att 
till l § lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare fogas ett 
nytt 7 mom., enligt vilket de som innehar 
förtroendeuppdrag inom medlemssamfunden 
intjänar pension enligt grundpensionsskyddet 
på basis av ersättningarna för bortfall av 
förvärvsinkomst och de separata arvoden som 
betalts f6r en viss tid. Pension intjänas inte på 
grundval av mötesarvoden. 

Ersättningarna för bortfall av förvärvsin
komst och de separata arvodena bör uppfylla 
en årlig minimigräns f6r förtjänsten, som fast
ställs i pensionsstadgan (l 066,06 mk per må
nad 1992). Pensionstillväxten föreslås utgöra 
1,5% av de årliga ersättningarna för bortfall av 
förvärvsinkomst och de separata arvodena. Till 
pensionsstadgan skall fogas en bestämmelse om 
intjänande av pension för förtroendevalda på 
grundval av ersättningar för bortfall av för
värvsinkomst och separata arvoden. Pension
såldern skall vara 65 år. Pensionen skall också 
kunna fås i form av invalidpension, dock utan 
rätt till den s.k. återstående tiden. Däremot 
skall man inte kunna få arbetslöshetspension, 
förtida ålderspension, personlig förtidspension, 
deltidspension eller familjepension efter en för
troendevald på basis av ersättningar för bort
fall av förvärvsinkomst och separata arvoden, 
eftersom dessa pensioner inte heller kan bevil
jas enligt den gällande lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda. Intjänad pension 
samordnas med de övriga pensionerna, som 
sammanlagt skall kunna utgöra 60 % av den 
högsta grundpensionsgrundande lönen. 

De pensioner enligt lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda som har inletts 
innan lagen trädde i kraft skall fortfarande 
betalas. Pensionsanstaltens delegation föreslås 
dock kunna besluta att pensionerna eller en del 
av dem skall betalas till de förtroendevalda i 
form av en engångsersättning enligt de grunder 
om vilka delegationen beslutar. 

Pensionen för förtroendevalda är i de flesta 
fall av tämligen liten betydelse för pensionsta
garens ekonomi. Administrativt är det inte 
ändamålsenligt att t.o.m. mycket små pension
er betalas ut. A v denna anledning skall pen-

sionsanstaltens delegation enligt förslaget kun
na besluta att pensioner under ett visst av 
delegationen bestämda belopp som saknar be
tydelse för pensionstagaren inte alls betalas. 

De pensioner för förtroendevalda som har 
intjänats fram till den 31 december 1992 skall 
enligt förslaget betalas till de förtroendevalda 
när de uppnår pensionsåldern eller dessf6rin
nan blir arbetsof6rmögna. Pensionerna skall 
indexjusteras enligt lagen om pension för ar
betstagare. Pension intjänas dock inte längre på 
grundval av mötesarvoden som betalas år 1993 
eller därefter. 

Också dessa pensioner skall på basis av 
beslut av pensionsanstaltens delegation kunna 
betalas i form av engångsersättningar före det 
egentliga pensionsfall et. A ven i fråga om dessa 
skall delegationen kunna besluta att mycket 
små pensioner inte alls betalas ut. 

För att pensionsanstalten också i fortsätt
ningen skall kunna betala redan löpande pen
sioner för förtroendevalda och nya pensioner 
som inleds i år 1993 eller därefter, skall hos 
medlemssamfunden uppbäras betalningsande
lar för betalningen av dessa pensioner. Betal
ningsandelarna skall uppbäras i förhållande till 
de indexjusterade sammanlagda beloppen av de 
till pension berättigande arvoden och ersätt
ningar för bortfall av förvärvsinkomst som 
varje enskilt medlemssamfund betalt till de 
förtroendevalda före 1993. 

Å ven om lagen om pension för kommunala 
förtroendevalda upphävs, bör pensionsanstal
tens medlemssamfund till pensionsanstalten be
tala kostnaderna för pension som tjänats in på 
grundval av ersättningar för bortfall av för
värvsinkomst och separata arvoden. Därför 
föreslås en ändring i 6 § l mom. lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare och 
arbetstagare, enligt vilken ett medlemssamfund 
skall erlägga betalningsandelar till pensionsan
stalten också för de arvoden och ersättningar 
för bortfall av förvärvsinkomst som berättigar 
till pension enligt lagen och som medlemssam
fundet betalt till andra personer än sina tjänste
innehavare och arbetstagare. Ändringen skall i 
det första skedet gälla separata arvoden och 
ersättningar f6r bortfall av förvärvsinkomst 
som betalas till förtroendevalda samt arvoden 
som omfattas av pensionsskyddet och som 
betalts till en familjevårdare som ingått ett i 
familjevårdarlagen avsett uppdragsavtal med 
en kommun eller ett kommunalförbund. 
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4. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Till pensionssystemet för kommunala för
troendevalda har 1978-1991 influtit ungefär 
800 milj. mk i ännu inte realiserat pensionsan
svar. Eftersom systemet inte i något skede har 
fonderat kapital för kommande pensionsutgif
ter, måste hela summan täckas med de avgifter 
som i framtiden skall uppbäras hos kommu
nala pensionsanstaltens medlemssamfund. Om 
tillväxten i pensionsrätten bibehålls oföränd
rad, fortsätter det icke täckta ansvaret att 
växa. 

Ett upphävande av lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda så som ovan be
skrivs skulle minska den kommunala partens 
pensionskostnader, eftersom ny pensionsrätt 
inte längre intjänas efter den l januari 1993. 
Det sammanlagda beloppet av arvoden för 
förtroendeuppdrag och ersättningar för bortfall 
av förvärvsinkomst som betalts 1990 skulle höjt 
till 1992 års nivå vara ca 303 milj. mk. Denna 
summa ökar pensionsansvaret på 1992 års nivå 
med ca 60 milj. mk. Om det årliga beloppet av 
arvoden och ersättningar för bortfall av för
värvsinkomst från och med 1993 uppskattas till 
300 milj. mk och den årliga tillväxten i pen
sionsrätten är l ,5 % av det sammanlagda be
loppet av de arvoden och ersättningar som 
betalts, leder detta till att pensionsansvar om ca 
40 milj. mk årligen (på 1992 års nivå) inte 
längre uppstår till följd av att lagen upphävs. 
Pensionsutgifterna på basis av återstående tid 
minskar på motsvarande sätt jämfört med ifall 
pensionsrätten fortsatte att växa. Den föreslag
na ändringen inverkar inte på den inbördes 
kostnadsfördelningen mellan kommunala pen
sionsanstaltens medlemssamfund, eftersom av
gifterna i fortsättningen skall uppbäras i för
hållande till de sammanlagda beloppen av de 
arvoden och ersättningar för bortfall av för
värvsinkomst som betalts under pensionstill
växttiden (1978-1992). 

Beloppet av de ersättningar för bortfall av 
förvärvsinkomst som medlemssamfunden i den 
kommunala pensionsanstalten (Kommunernas 
pensionsförsäkring) 1990 betalt till sina för
troendevalda uppgick på 1992 års nivå till .ca 
19 milj. mk. Detta utgör ungefär 0,4,promille 
av hela den lönesumma som omfattas av lagen 
om pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och. arbetstagare. Det pensionsansvar som ett 
sådant pensionsskydd som det föreslagna ger 

upphov till uppgår på motsvarande sätt till ca 
tre milj. mk per år. Den föreslagna lagändring
ens ekonomiska verkningar med tanke på 
helheten av pensionssystemet för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare är alltså till 
dessa delar obetydliga, om man räknar med att 
nivån på ersättningarna för bortfall av förvärvs
inkomst kvarstår på nuvarande nivå. Om det 
emellertid i framtiden sker förändringar i sys
temet med kommunala förtroendevalda, inver
kar dessa förändringar naturligvis också på 
pensionssystemet. De ekonomiska följderna av 
sådana förändringar kan inte tills vidare upp
skattas. 

Lagändringen ökar belastningen på den 
kommunala sektorn på grund av betalningar 
enligt lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare med ca 2,5 
milj. mk per år, om den årliga nivån hos 
ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst 
är den ovan nämnda, dvs. 19 milj. mk. Efter
som avsikten samtidigt är att avbryta intjänan
det av pension enligt den gällande lagen om 
pension för kommunala förtroendevalda, vilket 
å sin sida uppskattas minska tillväxten i den 
kommunala sektoms pensionsansvar med ca 40 
milj. mk per år, minskar de totala utgifterna 
för ordnandet av pensionsskydd för kommu
nala förtroendevalda. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen grundar sig på ett initiativ av 
kommunala pensionsanstaltens (Kommuners
nas pensionsförsäkring) delegation till inrikes
ministeriet. Social- och hälsovårdsministerium 
har haft tillfälle att göra sina anmärkningar 
med anledning av propositionen. 

6. Ikraftträdande 

Det föreslås att ändringarna skall träda i 
kraft den l januari 1993. Från och med denna 
tidpunkt intjänar förtroendevalda i pensionsan
staltens medlemssamfund på grundval av er
sättningar för bortfall av förvärvsinkomst och 
separata arvoden sE>m ibetalts för en viss tid 
pension enligt grundpensionsskyddet med stöd 
av lagen om pension för kommunala tjänstein
nehavare och. arbetstagare. 

De pensioner enligt lagen om pension för 
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kommunala förtroendevalda som har inletts 
innan den föreslagna lagen trätt i kraft skall 
också i fortsättningen betalas. En förtroende
vald skall också få rätt till pension på basis av 
sådana arvoden och ersättningar för bortfall av 

l. 

förvärvsinkomst som betalts innan lagen trätt i 
kraft. 

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

Lag 
om upphävande av lagen om pension för kommunala förtroendevalda 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas 

l§ 
Genom denna lag upphävs lagen den 21 juli 

1977 om pension för kommunala förtroende
valda (578177) jämte ändringar. 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 

199 o 

De pensioner enligt lagen om pension för 
kommunala förtroendevalda som har börjat 
löpa innan denna lag trätt i kraft betalas 
fortfarande. Pensionerna eller en del av pensio
nerna kan betalas i form av engångsprestatio
ner i enlighet med de grunder som delegationen 
för kommunala pensionsanstalten fastställer. 
Delegationen för kommunala pensionsanstal
ten kan också besluta att pensioner som un
derskrider ett visst belopp som delegationen 
har bestämt inte alls skall betalas. 

3§ 
Om en kommunal förtroendevald innan den

na lag trätt i kraft har tjänat in pension på 
grundval av sådana arvoden och ersättningar 
för bortfall av förvärvsinkomst som avses i 5 § 
pensionsstadgan för kommunala förtroendeval
da, betalas den intjänade pensionen, justerad 
med löneindextalet enligt 9 § lagen om pension 
för arbetstagare när den förtroendevalda har 
uppnått den allmänna pensionsåldern enligt 
lagen om pension för kommunala tjänstein
nehavare och arbetstagare (202/64) eller före 

det blivit arbetsoförmögen. Pension intjänas 
inte längre på grundval av sådana arvoden och 
ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst 
som betalts efter den december 199 . 

Pensionerna eller en del av pensionerna kan 
betalas i form av en engångsersättning även 
före en kommunal förtroendevalds pensionsfall 
i enlighet med de grunder som fastställs av 
delegationen för kommunala pensionsanstal
ten. Delegationen kan också besluta att pen
sioner som underskrider ett visst belopp som 
delegationen har bestämt inte alls skall betalas. 

4§ 
Utgifterna för de pensioner som fortfarande 

skall betalas till kommunala förtroendevalda 
och som intjänats till den 199 
fördelas för varje tinansår på medlemssamfun
den som betalningsandelar, vilka bestäms i 
förhållande till det sammanlagda beloppet av 
de arvoden och ersättningar för bortfall av 
förvärvsinkomst, justerade med löneindextalet 
enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare, 
som berättigar till pension med stöd av den 
upphävda lagen och som varje enskilt med
lemssamfund före 199 betalt till sina förtroen
devalda. 

Hos medlemssamfunden kan under finanså
ret uppbäras förskott på deras betalningsande
lar enligt de grunder om vilka delegationen för 
kommunala pensionsanstalten beslutar. 
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2. 
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) 6 § l mom., och 
fogas till l§, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 16 november 1990 och den 3 

april 1992 (974/90 och 313/92), ett nytt 7 mom. och till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom 
nämnda lag av den 3 april 1992 samt lagar av den 3 februari 1989 och den 18 oktober 1991 
(110/89 och 1261191), som följer: 

l § 

Den som är förtroendevald i något av den 
kommunala pensionsanstaltens medlemssam
fund har rätt till ålders- och invalidpension på 
grundval av de ersättningar för bortfall av 
förvärvsinkomst som medlemssamfundet har 
betalt honom och de separata arvoden som har 
betalts för en bestämd tid. 

2§ 

Den förtroendevaldas pensionsskydd be
stäms alltid enligt grundpensionsskyddet så att 
pensionens belopp årligen utgör 1,5 procent av 
ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst 
och de separata arvodena. Om pensionsskyddet 
för förtroendevalda bestäms i övrigt i den 
kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga. 

6§ 
Den kommunala pensionsanstaltens utgifter 

för vilka avgifter inte uppbärs hos personer 
som omfattas av denna lag fördelas för varje 
tinansår på medlemssamfunden i förhållande 
till de sammanlagda beloppen av de löner och 
arvoden som medlemssamfunden under finans
året i fråga betalt till sina tjänsteinnehavare och 

Helsingfors den 18 september 1992 

arbetstagare, som åtnjuter pensionsskydd samt 
av de arvoden och ersättningar för bortfall av 
förvärvsinkomst som berättigar till pension 
enligt denna lag och som medlemssamfunden 
betalt till andra personer, genom att lönerna, 
arvodena och ersättningarna för bortfall av 
förvärvsinkomst före det multipliceras med en 
koefficient som pensionsanstaltens delegation 
fastställt för ett bestämt antal år, högst fem år. 
Koefficientens storlek beror på om ett med
lemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetsta
gare är delaktiga endast i grundpensionsskyd
det eller även i tilläggspensionsskydd enligt 
något system som avses i 3 § 3 mom. och på 
från vilken tidpunkt pensionsskyddet varit i 
kraft i fråga om medlemssamfundets tjänstein
nehavare och arbetstagare och övriga personer 
som avses ovan samt enligt delegationens pröv
ning även på andra faktorer som påverkar 
pensionsanstaltens pensionsansvar. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . Förtroendevalda tjänar in pension enligt 
denna lag på grundval av den 
199 eller därefter betalda ersättningar för 
bortfall av förvärvsinkomst och separata arvo
den som betalts för bestämd tid. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Inrikesminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 aprill964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

(202/64) 6 § l mom., och 
fogas till l§, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 16 november 1990 och den 3 

april 1992 (974/90 och 313/92), ett nytt 7 mom. och till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom 
nämnda lag av den 3 april 1992 samt lagar av den 3 februari 1989 och den 18 oktober 1991 
(110/89 och 1261191), som följer: 

Gällande lydelse 

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter, 
för vilka avgifter inte uppbäras hos tjänstein
nehavare och arbetstagare, fördelas för varje 
tinansår på medlemssamfunden i förhållande 
till de sammanlagda lönebelopp, som medlems
samfunden ifrågavarande finansår erlagt till 
sina tjänsteinnehavare och arbetstagare, vilka 
åtnjuta pensionsskydd, genom att lönerna där
förinnan multipliceras med en koefficient, som 
pensionsanstaltens delegation fastställt för ett 
bestämt antal år och högst fem år i sänder. 
Koefficientens storlek beror därav, huruvida 
medlemssamfunds tjänsteinnehavare och ar
betstagare är delaktiga endast i grundpen
sionsskyddet eller även i tilläggspensionsskydd 

l § 

2 § 

Föreslagen lydelse 

Den som är förtroendevald i något av den 
kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund 
har rätt till ålders- och invalidpension på grund
val av de ersättningar för bortfall av förvärvsin
komst som medlemssamfundet har betalt honom 
och de separata arvoden som har betalts för en 
bestämd tid 

Den förtroendevaldas pensionsskydd bestäms 
alltid enligt grundpensionsskyddet så att pen
sionens belopp årligen utgör 1,5 procent av 
ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst 
och de separata arvodena. Om pensionsskyddet 
för förtroendevalda bestäms i övrigt i den kom
munala pensionsanstaltens pensionsstadga. 

6 § 

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter 
för vilka avgifter inte uppbärs hos personer som 
omfattas av denna lag fördelas för varje finan
sår på medlemssamfunden i förhållande till de 
sammanlagda beloppen av de löner och arvoden 
som medlemssamfunden under finansåret i frå
ga betalt till sina tjänsteinnehavare och arbets
tagare, som åtnjuter pensionsskydd samt av de 
arvoden och ersättningar för bortfall av förvärv
sinkomst som berättigar till pension enligt denna 
lag och som medlemssamfunden betalt till andra 
personer, genom att lönerna, arvodena och 
ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst 
före det multipliceras med en koefficient som 
pensionsanstaltens delegation fastställt för ett 
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Gällande lydelse 

enligt något system som avses i 3 § 3 mom. och 
av från och med vilken tidpunkt pensionsskyd
det varit i kraft i fråga om medlemssamfundets 
tjänsteinnehavare och arbetstagare, samt enligt 
delegationens prövning även av andra på pen
sionsanstaltens pensionsansvar inverkande fakto
rer. 

2 3211885 

Föreslagen lydelse 

bestämt antal år, högst fem år. Koefficientens 
storlek beror på om ett medlemssamfunds 
tjänsteinnehavare och arbetstagare är delaktiga 
endast i grundpensionsskyddet eller även i 
tilläggspensionsskydd enligt något system som 
avses i 3 § 3 mom. och på från vilken tidpunkt 
pensionsskyddet varit i kraft i fråga om med
lemssamfundets tjänsteinnehavare och arbetsta
gare och övriga personer som avses ovan samt 
enligt delegationens prövning även på andra 
faktorer som påverkar pensionsanstaltens pe'l
sionsansvar. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . Förtroendevalda tjänar in pension enligt 
denna lag på grundval av den 199 eller därefter 
betalda ersättningar för bortfall av förvärvsin
komst och separata arvoden som betalts för 
bestämd tid. 




