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1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Ålands landsting med

förs~ag

till

la~dskapslag

om ändring av land-

skapslagen angå ende extraordinarie befattning shavares uti landsk~~et Ålarid pensioner.
Landskapsstyrelsen har i särskild framställning överlämiiat för ~ lag
om ändring av landskapsiagen om tjänstemannapen~loner uti landskapet
Åland (framst. 9/1962). Landskapslageh angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åiand pensioner hänvisar till stadgandena
i förenämnda landskapslag beträffande de allmänna förutsättningarna för
erhållande av pension, varför dessa ändringar icke behöva införas i den
sistnämnda landskapslagen.

D~remot

ingår i denna ett stadgande om lägs-

ta beloppet för full pension (4 §) medan något stadgande om högsta
belopp för full pension för närvarande icke finnes på grund av att sådant icke heller i riket var fastställt vid tiden för antagandet av
stadgandets nuvarande lydelse (16/57). På grund härav borde 4 § i landskapslagen angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet
i\land pens ioner ändras med beaktande av gällande stadgande i riket
(FFS 301/58).
Förutsättning för att extraordinarie befattningshavare skall erhålla pension är, förutom annat, att han omedelbart före avgången från
tjänsten tjänstgjort minst ett år. I fråga om beräknande av denna tid
har ett förtydligande införts i rikets förordning om extraordinarie
befattningshavares pensioner genom förordningen den 29.6 1953 (FFS

285/53). Samma förtydligande borde införas i landskapslagens 3 § som
ett nytt moment.
Med hänvisning till det ovan anf örda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanståe nde

1 a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen angående extraordinarie befattningEEhavares uti landskapet Åland pensioner.
I enlighet med Ålands · landstings beslut ändras 4 § landskapslagen
den 7 februari 1951 angående extraordinarie befattningshavares uti
landskapet Åland pensioner (8/51), sådant stadgand e t lyder i landskapslagen den }O april 1957 (16/57), såsom följer:

3

§.

Angående den tid 1 vilken skall betraktas som pensionsår och som avbrott i densamma, gäller i tillämpliga delar, vad därom beträffande innehavare av tjänst eller befattning med grundlön är stadgat.
Vid beräknande av den minsta tid av ett år, som enligt 2 § 1 mom. bör
vara tjänstgjord omedelbart före avgången, må 9åsom avbrott icke räknas
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4

§.

BEloppet av full pension utgör sextiosex procent av sammanlagda beloppet av det f ör extraordinarie befattningshavare fastställda å rsarvo- ,
det och fem å lders ti llägg 9 likväl s å , att lägs ta beloppet av full pension skall vara det belopp, som gäl le r för statens motsvarande pensioner, och högsta beloppet för pension det

belopp~

som gäller för stat en s

motsvarande pensioner.
Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet för
full pension och varje därpå följande fullt pensionså r till ytterli gare
en trettiondedel därav, till dess full pension uppnå s.
11

Den årliga pensionens belopD utj ämnas till närmaste tal, som ä r del1

bart med trehundr a. Fe?innes två tal härvid komma ifråga 1 sker utjämning till dee större av dem.
Extraordinarie be fa ttning, som till följd av därmed förenade särsk ilda lönefö rmåner är hänförd till l ägre avl öningskalss än den på
grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall v i d bestämmandet av pension hänföras till avlöning sklass, som med hänsyn t ill
befattningens beskaffenhe t eller eljest motsvar ar densamma.
Extraordinarie befattningshavare, som med stöd av 4 § 3 mom. i landskapslagen den 17 ma j 1950 (lV50) överf örts till högre avlöning skla cs,
erhåller pension i enli ghet med sitt senaste å rsarvod e.

Mariehamn, den 2 mars 1 962.
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