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L a g

1428/2011

om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 26 § 3 mom.

som följer:

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Familjepension som baserar sig på för-
månslåtarens pension som bestämts i enlighet
med de pensionslagar för anställningsförhål-
landen som gällde före den 1 januari 2005
bestäms på basis av den ålderspension eller
fulla invalidpension som förmånslåtaren er-
höll vid sin död. Hade vid samordning enligt
8 eller 8 a § i APL av förmånslåtarens pen-
sion dock beaktats även en primär förmån
enligt 8 § 1 mom. i nämnda lag, ska den
primära förmånens inverkan på förmånslåta-
rens pension elimineras. Till förmånslåtarens
pension som uträknas som grund för familje-
pensionen läggs den pension som förmånslå-
taren intjänat under tid med pension. Om en

förmånstagare med familjepension beviljas
en familjepension eller ersättning som mot-
svarar en primär förmån, dras pensionen eller
ersättningen av från grunden för familjepen-
sionen i enlighet med 92 och 93 § samt 94 §
2—4 mom. i lagen om pension för arbetsta-
gare. Avdraget för en primär förmån enligt
nämnda bestämmelser får likväl inte minska
det totala beloppet av familjepensionen mer
än om familjepensionen skulle ha samordnats
i enlighet med 8 eller 8 a § i APL.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Lagen tillämpas på familjepension i fråga

om vilken pensionsfallet inträffar den 1 ja-
nuari 2012 eller därefter.
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