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ställning till Alands landsting med förslag till 

N$o 15/1947. landskapslag angående landskapsförvaltningen un-

derlydande arbetares uti landskapet Aland rätt 

t ill pension. 

Ordinarie och extra tjänstemän och befattningshavare i landskapet 

äro i lagstiftning tillförsäkrade pensionsförmaner. I landskapets 

arbete andtällda arbetare _äro icke, i mvtsats till vad fallet är i 

riket, tillförs~krade förenämnua förmåner. Här föreligger vtvivelak-

tigt en brist i land.skapets l ~gstiftning. I riket tillkom redan uen 

17 juni 1925 en f örordning, genum vilken statens arbetares pensions• 

förhållanden reglerades. Denna riksförordning har sedan ändrats ett 

flertal gånger, och under det senaste året har man på grund av pen-

ningvärdets ständiga ~all varit nödsakad att årligen genom förvrdning 

bestännna s~orl.eken 't1V de arbetarpensioner, som under sagda år skall 

utbetalas. Förutsättning för erhs llande ~v arbetarpension är, att 

arbetaren varit anställd i statens stadigvarande arbete och haft sin 

huvudsakliga utkomst därav. Såsom stadigvar ande arbete anses på ett 

fortgående arbetsförhållande grundat -regelbundet arbete vid statens 
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arbetsplatser. Med .::.tatens arbetsplats jämställes med hänsyn till 

betare s pensions år även den tjänstetid, undar ·vilken statens arbeta. 

tidigare ~kött eådan statens tjänst eller befattning, vars innehav 

enligt lag är berättigad till pension, eller 

uppsikt av myndighet varit ·i statens tjänst. Pensions åldern är .. å 

för tjän~temän och befattningshavare fastställd till sextiotre år 
' 

men kan arbetare därförinnan erhålla pension, om han till föl jd av 

kroppslyte eller nedsatta kropps• eller själskrafter blivit va.rakti 

oförmögen till statens stadigvarande arbete. För erhållande av pe 

erfordras, Ectt arbetare innehar minst tio till pension berättigade 

t jänsteär, eller vid avgång på grund av oförmåga till arbete va.rit 

under de närmaste fem &..ren minst toil.v arbetsveckor varje kalenderår 

samt under dessa fem år sammanlagt minst etthundratjugofem arbets• 

veckor i statens stadigvarande arbete. Nödgas arbetare på grund av 

i arbetet ådragen kropp~skada eller sjukdom avgå, kan honom, i likh• 

med vad om tjänstemän och befattningshavare är stadgat, tilldelas 

sion oberoende av uppnådd ålder eller tjänstetidens längd. Pension• 

åren börja löpa vid tjugofem års·ålder - för tjänstemän och befatt• 

ningshavare vid 30 år - och upphöra vid uppnfldda sextiosju år. Full 

• 
pension utgår med sextio procent av medelarbetsinkomsten under de 

fem närmaste ka.1enderären för uppnäendet ~v pensionsålder eller 

vid tidigare avgång före förlusten av .arpetsförmågan. För det 

I 

fall Btt arbetsinkomst minskats på grund ~v sjukdom eller nedsatt 

arbetsförmåga eller 1:1.nnan orsak finnes särskilda föreskrifter för 
[ 

beräknandet av raedeldagsinkomsten, vilket även är fallet, då ar• 
I ! 

betaren icke under de närmaste fem åren varit i statens arbete. 

I förordningen ingå vidare bestämmelser om beräknandet av pensions-
! 

år vid avbrott i arbetet, förfarandet vid ansökan av i:ension, upp• 

hörandet av rätt till.pension, m.m. 

Såspm tidigare påpekats är det en allvarsam brist, att l&ndska• 

peta arbetare icke i lagstiftnirigsväg tillförsäkrats pensionsför-

måner. Med hänsyn härtill och i medvetande uärom, att Landstinget 

städse ställt sig välvilligt, då det gällt ~tt tillförsäkra per-

son i landskapets tjänst de förmåner, som åtnjutas av personer i 

motsvarande ställning i riket, har landskapsnämnden ansett nödigt 

utarbeta förslag till landskapslag i ämnet. Förslaget grundar sig 

på,rikslags~iftningen, anpassad efter landskapets särställning och 

de lokala förhåll~ndena. Någon närmare utredning av lagparagra- -



fernas inneh ... 11 torde icke vara av nöden, då för riksförvrdningena 

inneh~ll i stora drag redan redogjorts. 

. Hänvisande till före stående får landskaps nämnden vördsannnast 
1 

relägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s l a g 

ang~ende landskapsförvaltningen underlydande arbetares uti landska 

pet Aland rätt till pension. 

I enlighet med Alands landstings beslut stadgas efter framställ 

ning av Alands l;::.ndskapsnänmdl 

l §. 

. I landskapet .A.lands arbete anställd arbetare, i:iom därav har sin 

huvudsakliga utkomst, är berättigad till pension ur landskapsmedel 

enlighet med vad nedan stadgas. 

Vad i 1 mom. sagts, gäller även 2-rbetare, vilken såsom arbets• 

pliktig varit i statens arbete. 

arbetare i landskapets tjänst anses erhålla sin huvudsakl iga ut 

komst, om han minst åtta veckor under kalenderåret varit i sådan 

landskapets arbete, som bör anses såsom huvudsyssla. 

' 

Med landskBpets arbete jämställes, förutom i fall, som nämnas 

• 

8 §. den tjänste tid, under iiilken land ska pe t s erbeta re tidigare va- jj 

rit i statens arbete eller skött ~ådan landskapets eller statens 

tjänst eller befattning, vars innehavare enligt lag är berättigad 

till pension, eller azmars under regelbunden uppsikt av myndighet 

varit i landskapets eller ~tatens tjänst.~ 

2 §. 

Villkor för erhållande av pension äri 

att arbetare uppnått .sextiotre års ålder eller att han därförin-

nan till följd ~v kroppslyte eller nedsatta krvpps- eller själs-

krafter Olivit Varaktigt Oförmögen till sitt ~rbete; Och 

att han därjämte innehar minst tio till pension berättigande ~ -

tjänsteår samt att han före sextiosju års ålder eller, därest han 

därförinnan erhåll! t ~vsked från lan<.:skapets arbete, före sin o:..v-

gång ~nder de fem närmast föregående åren varit minst tolv arbets-

veckor varje kalenderår samt under dessa fem år s&mnanlagt min~t 

etthundratjugofem arbetsveckor 1 landskapets eller statens arbete. 

Nödgas arbetare till .följd av i landskapets arbete ådragen kropps

skada eller sjukdom såsom oförmögen till landskapets arbete därifrån l 
. I 

· avgå, kan honom tilldelas pension, oberoende av ,um han uppnått den ~ -

l . 
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ålder, frän vilken rätt till beräknande av pensionsår vidtager, förutom 1 fall, som nämnas 1 denna pragrafs 2 och 3 mom., den t id, 

pe nsionsårens antal och tjänstetidens längd. Har han j'a'lv 
i::s avsikt 

under vilken han, efter att hava uppnätt tjugofem års ålder och innan i I 

I I 

gen ~dragit sig skadan eller väs~ntligen därtill medverkat, han uppnått "extiosju års ålder, varit anställd uti arbete, som i l 1 I 

nom helt och hållet förvägras pension eller .dess belopp enligt P? § nämnes. 

ning nedsättas •. Har &rbe-taren under något kalenderår varit kortare tid än åtta 

Har arbetare till följd , av krigshändelserna under åren 1939·19 veckor i landskapets e1ler statens arbete, räknas sagda tid icke ho-

forlorat sin arbetsplats ~ch icke under år 1940 varit anställd 1 nom till godo vid beräknande av pensionsår. 

landskapets eller statens arbete, må icke sagda omständighet anses Nödgas arbetare avga till följd av ålder eller kroppslyte eller 

hava avbrutit hans arbetsförhållande, ifall han ~enast under år l~ nedsatta kropps• eller själskrafter, räknas då alla hans tjänsteår 

ånyo inträtt 1 landskapets eller statens arbete. såsom pensionsår. 

Lag sannna. vare, om arbetaren till följd av krigshändelserna unde 4 §. 

år _l944 förlorat sin arbetspl~ts och om han under sagda är i cke ha Inträffar under de åldersår, då pensionsår beräknas, avbrott i 

erfo~derligt antal arbetsveckor gamt· för såvitt han senast under är pensionsåren, samman"!"I'äknas vid beräknandet av pensionsåren antalet 

1945 ånyo trätt i ~andskapets eller statens arbete. arbetsveckor under olika arbetsperioder, varvid femtiotvå arbets-

Arbetsförhållandet må ej heller anses ha va blivit avbrutet under veckor motsvarar ett arbetsår. 

de år arbetaren såsom R.rbetspliktig va.rit i annat än landskapets el 5 §. 

ler statens arbete. Såsom ~rbetsvecka anses vid beräknande av pensionsår jämväl 

3 §. a} lagenlig semester, under vilken til+ arbetaren erlägges lön; 

Såsom pensionsår, vilka arbetare får tillgodoräkna sig, anses, b) tid, under vilken arbetare till följd av i ~rbetet ådragen 



kroppsskada eller genom arbetet förorsakad. sjukdom eller till följ 

av o~fentligt uppdrag är förhindrad att utföra sitt arbeteJ 

1 I 

1i 

I J: 

I , I 1 för överarbete erhållen gottgörelse icke medräknad, dock sålunda, att :: 

bet sinkomst .~rbetare under de i 2 § _nämnda fem kalenderåren erhållit, 

I I 11 

c) högst tretton vecko~ i kalenderåret för annan än i punkt b) pensionen genom utjämning uppåt fastställes till fulla hundra mark. ! jl 

nämnd s jukdOmJ 
~ I 

Naturaförmåner skola uppskattas i penningar enligt medelpriset på or-
~ 

d) högst fyra veckor i kalenderåret av tid, under vilken arbet ten. Högsta beloppet av full pen~ion utgår med samma belopp som för 

re, ehuru han icke blivit uppsagd, till följd av avbrott i a rbetet innehavare av landskapstjänst eller •befattning • . 

av orsak, som icke berott av honom, icke fått utröra sitt arbeteJ Har den arbeteinkomst, enligt vilken storleken av arbetarens 
' 

e) högst fyra veckor i kalenderåret av tid, som arbetaren varit pension skall beräknas, minskats till följd av frånvaro från ~rbetet . 
borta fran arbete, d~ han flyttat från en landskapets eller statena eller nedsatt arbetsförmåga eller p~ grund av att arbetaren råkat 1 

arbetsplats till en annan; samt ~ägre avlönat arbete än det, 1 vi,_lket han va.rit före uppnådd pen-

f) högst fyra veckor~ utevaro från arbetet under kalenderåret, a~onsålder, bör medelarbetsinkomsten för kalenderåret beräknas så-

o~ densamma föranletts av annat a~ arbetsledningen godkänt skäl lUnd.a, att den verkliga ~rbetsinkomsten ökas med ett så 8tort belopp, 

än övan är sagt. som arbetaren till f öljd av nämnda o~saker anses hava gått förlustig. 

Inskränkes ant_alet arbetsdagar i veckan för någon tid till följd Såvida orbetaren uti de i 2 § 2 mom. nämnda fallen icke stått de fem I 

av minskat arbete eller an~an dylitt orsak till tre dagar i veckan närmaste kalenderåren uti det i l § nämnda arbetsförhållandet, skall 
I< 

eller därunder, anses hqgat fyra dylika veckor under ett kalender~ pensionen beräknas enligt )lans upp~kattade medelårsinkomst 1 landska• 

såsom hela arbetsveckor och återstoden s åsom halva arbetsveckor. pets eller statens tjänst. 

6 ~. Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av fullt pen-

Beloppet av full pension utgör sextio f ör hundra av den medels~ sionsbelopp och varje därpå följande fullt pensionsår ytterligare till 
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en trettiondedel därav, intill dess full pensions belopp uppnås · 

. 1 Vt 

mot därpå f öljande tjänstetid icke medför rätt till stn.'rre :r« ~ ns1on. 

~rbetare kan erhålla uti de i 2 § 2 mom. omnämnda fallen full ~enai 

oberoende av pensionsårens antal. 

Vad uti riket är eller varder stadgat angående storleken av de 

pensioner, •som för visst eller vissa är skola utbetalas, gälle även 

för motsvarande pensioner 1 landskapet. 

7 §. 

Angående ersättning, som skall till arbetare erläggas ~å grund ay 

kroppsskada eller sjukdom, vållad av olycksfall i arbetet, gäller 

vad därom särsld.lt är eller varder Qtadgat, dock sålunda, att arbeta• 

re, som av sådan orsak är tvungen att såsom oförmågen till arbete 1 

na landskapets arbete, efter eget val erhåller antingen livränta en• 

ligt lagarna om ersättning för olycksfall eller ock sådan pension, 

till vilken han enligt denna landskapslag är berättigad. 

8 §. 

å.rbetare, som dömts till förlust av medborgerligt förtroende , äger 

icke rätt "tt för pension tillgodoräkna sig därförinnan i landskapet• 

eller statens arbete tillbragt tid. 

9 §. 

Önskar arbetare, som från landskapets arbete avgått eller blivit 

därifrån avskedad, erhålla pension, inlämne inom ett år efter det 

han lämnat sagda arbete skrj.ftlig pensionsansökan till landskapsnämn• J 

I 
den. Inlämn~s icke ansökan om pension inom. sagda t id ~ . , är rät ten ti 11 

pension förverkad, aärest icke sökande~ visar, att han ~å grund av 
I I 

laga skäl ic~e kunnat inlämna sådan ansökan. 

I 
lu §. 

Till pensionsansökan skall fogas, förutom vederbörligt bevis över 

sök~ndens ålder, intyg o.V den myndighet, som lett arbetet, utvisande 

att .::.ökanden varit anställo .. i sådant landskapets arbete, som berätti-

gar till pension, arbetets art, arbetsveckornas antal och sökandens 

arbetsinkomst u~der de närmast föregående fem kalenderåren, uträknad 

pä sätt i 6 § stadgas. 

Har arbetare under olika tiqer varit anställd i två eller flere 

myndigheter underlydande ~rbete, skall intyg utfärdas av envar av 

dessa myndigheter. 

11 §. 

Till ansökan om pension på grund av oförmåga till ~rbete skall bi• 



fogas läkareintyg utredand~ ~ådan oförmåga. 

12 §. 

Pension beviljas oc~ P9 nsionsbrev utfärdas av landsk.apsnämnden. 

13 §. 

.a.pser någon, att honom förvägrats" sådan ~nsion1 vartill han äl' 

lagligen berättigad, söke ändring i beslutet hos högsta förvalt nings 

domstolen inom.. trettio dagar efter delfåendet. 

J.4 §. 

Pension utbetalas av landsk.apsnämndens kamreraravdelning månads• 

vis 1 början av mån$den så länge pensionstagaren lever. Pension er• 

I 
lä~ges även för hela den månad, varunder pensionstagare avlidit . 

Har pensionsbelopp icke lyftats inom tre år räknat f'rån förfa llo• 

,_dagen, in besparas det samma t 111 lam ska.pet. 

15 §. 

Rätt till pension upph9r, då pensionstagare 

a) g~r förlustig medborgarskap i riketJ 

b} utan avbrott vislats i utlandet tre .år och icke av landskaps• 

nänm.den berättigats att under denna tid uppbära pension; · 

c) utan vederbörligt tillstånd inträder i främmande makts tjänstJ 

samt 

·d) dömes till förlust av medborgerligt förtroende för &lltid el-

ler för viss tid. 

Därest den, som förlorat medborgarskap i riket, återvunnit detsam-

ma ävensom då ~ension förverkats ~v orsaker, som ovan i punkterna b) 

och c) nämn4s, kan landskapsnämnden på ~nsökan återgiva rätt till 

pension, men vare likväl de oly:ftade pensionsbeloppen förverkade. 

Till pensionstagare 1 som undergår ovillkorligt frihetsstraff, er-

lägges för strafftiden icke pension. 

16 §. 

Landskapsnämndens kamreraravdelning äger tillse, ~tt till per-

son, som gått sin rätt til~ pension förlustig, därefter icke utbeta-

las pension. 

Pensionstagare är skyldig att, innan han f år lyfta pension, före-

bringa den utredning, som tilläventyrs befinnes vara erforderlig för 

iakttagande av stadgandet i föregående moment. 

17 §. 

Har pensionstagare avlidit, skall hans pensionsbrev återställa s. 

Pensionsbrev, som uppvioas för lyftande av pension, efter de t r ät t 

till uppbärande av pension förverkats, wk:a.11 vederbörande fråntagaa. 

I 
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Har rätt till uppbärande av ett 
eller flere penst onsbelopp b 

. livtt 

förverkad, skall anteclming därom göras i· 
pensionsbrevet. 

18 §. 

För pension erforderliga handlingar Och intyg 
bör arbetare erhål:k 

av landskapsmyndigheterna avgiftsfritt. 

19 §. 

At arbetare, anställd uti sådant 
landska~ts a:r;bete, som berät t 

gar till pension, sl@ll utfärdas arbetsbok, varom 
lanr skap snämnden 

äger meddela närmare r ·· k o1;'es rifter. 

20 §. 

Denna .landskapslag tillämpas från den 1 januari 1947. 

Mariehamn den 15 oktuber 1947. 

På landskapsnämndens vägnar• , 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landskapssekreterare 

Ch.St ormbvm. 

Ng 9/1947 • -

LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 9/1947 

ning av lAndskapsnämndens fi'amställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 
angående landskapsförvaltningen underlydande arce ·· 

tares uti landskapet Åland rätt till pension. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbegär t; 
l agutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast- framhålla följande~ 

Det ligger i sakens natur, att i landskapets arbete anställda arbet2re 

skola tillförsäkras samma pensionsförmåner som tillkomma arbetare, anställ-

da i statens arbeten. Att frågan icke tidigare ordnats i lagstiftningsväg 

i nom landskapet får väl anses bero därpå, att någon landskapets arbetare 

ännu icke uppnått pensionsåldern och att saken till följd därav icke va

r it aktuell. Utskottet ä~er icke kännAoom om, huruvida frågan om utbetal
ning av arbetarpension ur l ancskapsmedel nu skulle aktualiserats, men 

de t synes under alla omständigheter välbetänkt att lagstifta på området 

f ör att utan dröjsmål kunna möta de krav, som förr eller senare komma att 

re sas mot landskapet. 

.Lagförslaget bygger helt naturligt på rikslagstiftningens stadganden 

i ämnet. Då rikets förordning 8. V den 17 juni 1925 särskilda gånger under

gått förändrin,g; .qr antecknas till upplysning, att §~ l, 2,, 3 och 5 äro 

överensstämmande med motsvarande lagrum i förordningen av den 7 juni 1916 ~ 

~ 6 med motsvarande paragraf i f9rordningen den 16 april 1943, § 4 med 

samma paragraf i dess lydelse enligt förordningen den 22 december 1938 1 

under det att f-Orslaget från och med ~ 7 följer rorordningen av den 17 

juni 1925. 

I sak h~r utskottet ansett sig böra göra endast.den anmärkningen, att 

mom. 2 i ~ 1 är överflödigt och kan utgå ur texten. Då nämligen enligt 

förslaget ~ 1 mom. 4 den tjänstetid, under vilken landskapets arbetare 

varit i statens arbete, skall jämställ.8.s rred tjänstetiden i landskapets 

arbete, behöver det icke särskilt angivas, att landskapslagen gäller även 

arbetare, som utfört sitt arbete såsom Rrbetspliktig i statens arbete. 

I § 1 niom. 3 {förs1Ai;i;ets) bör efter orf!e+; "utkomst" inskjutas orden 
"av landskapets arbete". 

Hänvisande till ovansagda får utskottet dårför för landstinget vörd

sammast föräslå_. 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

. dock sålunda , . 

att ~ 1 mom. 2 utelämnas och att ~ 1 mom. 3 
erhåller följande lydelse: 

Arbetare i landskapets tjänst anses erhålla sin huvuds~kliga utkomst 


