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Statsrådets förordning

466/2013

om ändring av förordningen om frontmannapension

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om frontmannapension (271/1977) 2 §, 5 § 1 mom. och 8 §, sådana de

lyder, 2 § i förordning 1140/2001, 5 § 1 mom. i förordning 264/2008 och 8 § i förordning
93/2011, som följer:

2 §
Den som söker fronttillägg är skyldig att

för Folkpensionsanstalten förete ett i militär-
passet antecknat eller av staben för militärdi-
striktet utfärdat annat skriftligt intyg om att
han har tilldelats frontmannatecken, eller ut-
redning om att han fått fronttjänsttecken,
fronttecken, eller ett sådant intyg som avses i
9 § 3 mom. lagen om frontmannapension
(119/1977). När utredningen läggs fram får
styrkta kopior användas.

5 §
Betalningsdag för fronttillägg och extra

fronttillägg är den sjunde dagen varje kalen-
dermånad.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Folkpensionsanstalten ska månatligen se-

nast sex bankdagar före den fjärde dagen i
varje månad, eller om den dagen inte är en
bankdag, föregående bankdag, meddela so-
cial- och hälsovårdsministeriet de belopp som
enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning
behövs för betalning av de fronttillägg och

extra fronttillägg som ska betalas på betal-
ningsdagen enligt 5 §. Social- och hälso-
vårdsministeriet ska betala Folkpensionsan-
stalten ett förskott på statens andel av belop-
pen enligt meddelandet senast tre bankdagar
före den fjärde dagen i varje månad, eller om
den dagen inte är en bankdag, föregående
bankdag.

Skillnaden mellan det sammanlagda belop-
pet av de fronttillägg som betalats under en
kalendermånad och det förskott på statens
andel som betalats för att täcka tilläggen be-
aktas när förskottet på statens andel bestäms
för den andra månaden efter betalningsmåna-
den.

Folkpensionsanstalten ska lämna social-
och hälsovårdsministeriet de uppgifter som
behövs vid justeringen av förskottet på sta-
tens andel senast sex bankdagar före den
fjärde dagen den andra månaden efter betal-
ningsmånaden för förskottet på statens andel,
eller om den dagen inte är en bankdag, före-
gående bankdag.

Denna förordning träder i kraft den 16
september 2013.



Förordningen tillämpas första gången på
de fronttillägg och statens andelar som beta-
las i oktober 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2013

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman Pirjo Moilanen
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