
Nr 15/1969. 

L a n t r å d e t s i landskapet 
Åland framställning till Ålands lands
ting med förslag ti.11 landSkapslag om 
pension för ledamot av Ålands landskaps
styrelse samt till landskapslag om famil
j epension efter ledamot av Ålands land
skapsstyrelse. 

Sedan landskapsstyrelsen beslutat förelägga Ålands landsting tvenne 
lagförslag _om pensioner för landstingsmannauppdrag, men landskapssty
relsen samtidigt för sin del beslutat att icke framställa förslag be
träffande landskapsstyrelseledamöternas motsvarande pensiönsskydd, har 
undertecknad med stöd av 25 § 1 mom. landstingsordningen för landskapet 
Åland beslutat att till landstinget ingå med egen framställning . 

Det torde icke ifrågasättas, att den ena gruppen bör tillförsäkras 
en lösning på samma sätt som den andra. Under de senare åren har anta
let sammanträden i landskapsstyrelsen varit 

1966 106 
1967 
1968 

121 

139 
Även om i ett kommande förvaltningsförslag en del ärenden kan före

slås delegerade till beslut utom plenum, torde antalet sammanträden, 
bland annat med tanke på lagberedning, icke komma att understiga 100. 
En skälig pensi on borde uppenbarligen beräknas med beaktande av att land
skapsstyrelseledamot är bunden minst dubbla antalet dagar mot en lands
tingsman. Den löneklass, från vilken pensionen skall beräknas, borde där
fö r väljas så, att det pensionsgrundande beloppet_vore dubbelt så stort 
som för landstingsman, eller löneklass A 20. 

Med tanke på att pensionslagarna i övrigt bör vara helt koordinerade 
har lagtexten skrivits kortfattad och i ·görlig mån hänvisas till pensions- I 
lagar na för landstingsmän. 

Med hänvisning till det ovan anförda får jag vördsamt förelägga Lands
tinget följande tvenne lagförslag: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om pension för ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Ålands landstings beslut s .tadgas: 

1 §. 
Or dinarie ledamot av Ålands landskapsstyrelse äger rät t till ålders-

0ch i nvalidpension av landskapsmedel. 
Fensionsskyddet ombesörjes av l andskapsstyrelsen. 
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2 §. 

2 7 

Förutsättning för erhållande av ålderspension är, att landskapssty
relseledamot uppnått 60 års ålder och att hans uppdrag upphört. 

Blir ålderspensionstagare invald i landskapsstyrelseni tillkommer · 
honom, då uppdraget upphör, endast en pension med stöd av denna lag. 

3 §. 
Förutsättning för erhållande av invalidpension är, att landskapssty

relseledarnot, medan uppdraget varar, till följd av sjukdom, lyte eller 
skada blivit oförmögen att handha uppdraget under en tid av sannolikt 
minst ett år, tiden från och med invaliditens inträde däri inberäknad, 
eller att han efter uppdragets upphörande blivit för lika lång tid oför
mögen till tjänst eller arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkes
kUnskap och övriga omständigheter bör anses vara för honom lämpligt och 
trygga hans skäliga utkomst, eller ock erhållit på tjänste- eller arbets~ 
förhållande baserad, i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare 
(FFS 395/61) nämnd invalidpension. 

4 §. 
Grund för pensionen är det belopp, som motsvarar den månatliga grund

lön i landskapets tjänst, som hänförts till avlöningsklassen A 20. 

Som pensionstid räknas varje mandatperiod, för vilken landskapsstyrel
seledamot är vald. Om uppdraget upphör under mandatperioden, upphör även 
rätten att tillgodoräkna pensionstid. Beträffande pensionstid för inva
lidpension gäller i tillämpliga delar vad därom är stadgat för landstings- / 
man. 

5 §. 
Pensionens belopp utgör för varje till pensionstiden hänförd hel må

nad 11/40 procent av det pensionsgrundande beloppet enligt 4 § 1 mom. 
Pensionens maximibelopp är 66 procent av det pensionsgrundande belop

pet. 

6 §. 
Pension beviljas på ansökan. 
Pension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid 

än ett år före det pensionsansökningen gjordes. 

7 §. 
På synnerliga skäl må landskapsstyrelsen efter ansökan bevilja land

skapsstyrelseledamot, som avgått, extra pension. Extra pension och en
ligt denna lag utgående ordinarie pension må sammanlagt uppgå till 
högst det belopp, som i 5 § är stadgat angående beloppet av ordinarie il 
Pension. 
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8 §. 

2 8 

Vad angående landstingsmans ålders- och invalidpension är stadgat 
skall i tillämpliga delar i övrigt gälla ålders- och invalidpension 
för landskapsstyrelseledamot. 

9 §o 

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1967. 
Denna lag tillämpas, på dem som varit landskapsstyrelseledamöter år 

1962 eller därefter cock så~att i 7 § nämnd extra pension även må be
viljas person, vars uppdrag upphört före sagda år. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om familjepension efter ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Jtlands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Då person som varit ordin2rie landskapsstyrelseledamot avlidit utgår 

efter honom fai11il j epension av landskapsmedel. 
_Ea.miljepensionsskyddet ombesörjes av landskapsstyrelsen. 

2 §. 
Förutsättning för erläggande av familjepension är, att i 1 § avsedd 

on, förmånslåtaren, ägde rätt till eller åtnjöt pension som utgår 

landskapslagen den 1969 om pension för ledamot 
av Ålands landskapsstyrelse.(Nr /69). 

3 §. 
Efterlevande make och barn till dem som varit ordinarie landskapssty

rslseledamöter må av särskild orsak beviljas extra pension av landskapets 
medel. Extra pension och familjepension, vilka utgår enligt denna lag, 
må tillsaramans högst uppgå till det belopp som stadgats i 6 § landskaps
lagen om familjepension efter landstingsman. 

Extra pension beviljas av landskapsstyrelsen på ansökan. 

4 §. 
Vad angående familjepension efter landstingsman är stadgat., skall i 

tillämpliga delar i övrigt även gälla familjepension efter landskaps
atyrelseledamot. 

5 §. 
Denna lag tillämpas från den 1 januari 1969. 
Med tillämpning av stadgandena i denna lag erlägges familjepension 

även efter person, som varit ord.inarie landskapsstyrelseledamot och som 
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avlidit efter den 31 december 1966, s å som om dödsfallet skulle ha in- · 
trä ffa t medan dennQ l ag var i kraft . 

Extra pension , va rom stadgas i 3 § denna lag må på ansökan även bevi l j a /f/ 

efter person, som va r i t landskapsstyrelseledamot före den 31 december 

1966. 
Mariehamn, den 13 mars 1969. 
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