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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING
om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden
för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
Given i Helsingfors den 21 december 2007*

I enlighet med republikens presidents beslut,
fattat på föredragning av den minister som i
justitieministeriet behandlar ärenden som
gäller Åland, föreskrivs med stöd av 32 § i
självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti
1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder
delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004,
och med samtycke av Ålands landskapsregering:
1§
De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om
pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år
eller för tiden för studier (644/2003), nedan
pensionsersättningslagen, ankommer på en
pensionsanstalt ska i landskapet Åland skötas
av Ålands landskapsregering när den beviljar
arbetspension i enlighet med 18 § 2 a-punkten i
självstyrelselagen för Åland.
2§
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ska meddela Pensionsskyddscentralen de uppgifter som den får av åländska
studerande om sådana utomlands avlagda exa-

mina som avses i pensionsersättningslagens
3 § 3 mom. och som i riket i motsvarande fall
lämnas av Folkpensionsanstalten med stöd av
lagens 6 § 3 mom.
3§
I enlighet med de grunder som social- och
hälsovårdsministeriet fastställer med stöd av
8 § i pensionsersättningslagen svarar riket för
alla utgifter och kostnader som Ålands landskapsregering och Ålands arbetsmarknads- och
studieservicemyndighet har på grund av de uppgifter som avses i denna förordning.
Landskapsregeringen, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och Pensionsskyddscentralen avtalar närmare om kostnadsersättningarna.
4§
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2008.
Förordningen tillämpas på pensionsersättning som grundar sig på vård av barn under tre
år och på studier räknat från den 1 januari 2005.
________

Helsingfors den 21 december 2007
Republikens President
TARJA HALONEN
Minister Astrid Thors
*
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