.
Å 1 a n d s

1 a n d s k a p s n
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framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om ändring av landp~

20/1951.

skapslagen angå ende extraordinarie befat,tnin&§.
havares uti landskapet Åland pensioner, utfär- ;
dad den 7 februari 1951.

Hänvisande till den i landskapsnämndens framställning till
Landstinget N~ 17 /1951 ingå ende allmänna motiveringen får landskapsnämnden vördsammast förelä gga Landstinget till antagande .
nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland pensi oner, utfärdad den 7 februar i

1951.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 4 § i lan
skapslagen den 7 februari 1951 angå ende extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland pensioner (8/51) skall ändras
som följer:

4 §.
Beloppet av full pension utgör, beräknat på sarnrnanlagda be l op-

\

.

i .

+

,· '·.

.·-~-:· t.~~ ~ . <:·· .~pet av det årsarvode och fem ålderstillägg , som fastställts i

eller bef~ttning vid Ålands landsting, riksdagen och sådan

i 1 § nämnda landskapslagen, i avlöningsklasserna 1-22 sexti o

fattning vid Finlands Bank, folkpensionsanstalten och posts·

procent, i avlöningsklasserna 23-25 sextiofem procent samt i

banken, som bör anses s å som huvudsyssla, tillgodoräknas såso

löningsklasserna 26-33 sextiofyra procent; likväl så, a t t läg

pensionsår.

beloppet av full pension är etthundrafyratioettusen mark och
högsta be:Loppet femhundranittontusen mark.
Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av belop
av full pension och varje därpå följande fullt pensionsår yt t
ligare till en trettiondedel därav, till dess full pensions be

verket får såsom pensionsår tillg odoräkna sig den tid han un
ryska tiden såsom finsk medborgar e tjänstgjort vid telegraf
verket i Finland.
Innehavare av tjänst eller befattning, som vid ansökan o
pension på grund av i 1

lopp uppnås.
Det årlig a beloppet av pension utjämnas till närmaste tal ,
vars tolftedel är delbar med tjugofem.

Innehavare av tj änst eller befattning vid post- och tele

Stå två tal lika nära,

sker utjämningen till det närmast större talet.
Extraordinarie befattning, som till följd av därmed förena

mo~.

avsedd anställning innehar mins

tio pensionsår, får efter dep han efter fyllda tjugoett år v
anställd
i kommuns tjänst, vid kommunal

centralorganisation, sa

slutning av kommuner eller religionssamfund,

särskilda löneförmåner är hänförd till lägre avlöning skiliass ä

såsom lärare vid privat högskola ell er landskaps- eller s

den på grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra,

understöd åtnjutande pr:ivat läro- eller uppfostringsanstalt,

skall vid bestämmandet av pension hänföras till avlöningsklas

såsom läkare, djurläkare, sjuksköterska, hälsosyster, bar

som med hänsyn till befattningens beskaffenhet eller eljest
motsvarar densanuna.
Extraordinarie befattning shavare, som med stöd av 4 § 3 mo

morska, sinnessjuksköterska eller sinnessjukvårdare i bolags
sammanslut nings eller privat anstalts tjänst,
vid landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande lantbruks o

~

·.

•.

..
p~nsionsår
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nisation eller organisation för huslig ekonomi, skogsvårdsnämnd,

den tid han fått tillgodoräkna sig s å som

centralt skogs sällskap, ·c entralhandelskammarEP, handelskamrnare,

folkskollärartjänsten.

organisation eller anstalt för vetenskap eller konst, kommunal

diplomsjqkaptens 7 eller s j ökaptensbrev vid sjöfartsläroverk,

eller enskild järnväg ·i samtrafik med statsjärnvägarna,

för vars tjänst eller befattning kompetensvillkor är sjökapt

såsom pensionsår tillgodoräkna sig den del, som överstiger

i

på grund

Inneha vare av tjänst eller befattniri

examen antingen enbart eller jämte annan examen, är berättig
pe~sion

fyra år, för såvitt den...na tjänst eller befattning varit huvud-

att för

tillgodoräkna sig höst tio år av den tid, ha

syssla och till sin art och i fråga om kompetensvillkoren varit

efter att hava erhållit

jämförlig med den landskaps- eller· statstjänst eller befattning,

på fartyg tillhörande Finlands handelsflotta, likväl sålunda

i vilken han efter avgången från ifrågavarande tjänst eller be-

att den, som vid uppnådd pensionsålder eller vid avgång därf'

fattning först anställts.

innan ur . landskap st jänst på grtmd av denna tjänst har mindre

~jökaptensbrev

seglat såsom befälhav

tio pensionsår, icke _är berättigad att i avseende ä pension

Oavsett vad i 5 mom. stadgas, .får innehavare av tjänst eller

tillgodoräkna sig den tid han varit befälhavare å handelsfar

befattning såsom pensionsår tillgodoräkna sig hela den tid han

f"

Har i ovan i 5 eller 6 mom. nämnd tjänstgöring under den

varit lagfaren ledamot av rådstuvurätt eller magistrat eller
stadsfiskal eller efter fyllda tjugoett år innehaft huvudsyssla

som får räknas såsom pensionsa r, inträffat avbrott, sammanrä

vid Maatalousseurojen Keskusliitto benämnda förbunds kolonisa-

nas vid bestämmandet av pensionsåren de olika tjänstgöringst

'

tionsutskott eller lantbfuks- eller hushållningssällskaps koloni-

na.

sationskommission eller ,vid kommunal eller enskild järnväg eller.

frånvarande av orsaker, som nämnas i 4 § 2 mom.

telefonanläggning, som övertagits av staten.

Likaså är innehavare

Såsom avbrott räknas likväl icke den tid vederbörande v

Landskapsnämnden kan på synnerliga skäl berättiga innehav
•

av tjänst eller befattning, som innehaft lärartjänst vid kommunal

av tjänst eller befattning att såsom pensionsår tillgodoräkn

folkskola, berättigad att såsom pensionsår tillgodoräkna sig hela

även annan än i 5 och 6 mom. nämnd tjänstgöringstid, dock hö

I.

:

:~:
· ;- .

av i 1 § _Jandskap slag en den 17 maj 1950 (17 /50)

10-7

~·

överfört·~$'ii11

åtta a" r.
högre

avlöning s~lass,

erhåller pension i enlig het med sitt se-

Är tjänstgöringstid uppdelad på terminer, anses en termins
naste å rsarvode.
tjänstgöring motsva ra sex månader.-

Tjänstgöring såsom lärare

vid fem månader omfattande somma~kurs vid läroanstalt för huslig
Denna landskapslag skall tillämpas fr å n och med den 1 maj
ekonomi eller ett läsår vid folkhögskola eller arbetarinstitut
1951.
räknas såsom ett halvt års tjänstgöring.
Mariehamn den 13 juni 1951.

5

§.
På landskapsnämndens vägnar:

Full pension utgår p å sammanlagda beloppet
~v den för land'.
Lantråd
skapsts tjänster eller befattningar fastställda grundlönen och
Viktor Strandfält.
fem ålderstillägg: i avlöningsklasserna 1-22 med sextiosex pro-

Bandskapssekreterare
cent, i

avlöningsklasserna 23-25 med sextiofem procent samt i

Jt't'~~
Ch. Stormbom.

avlöningsklasserna 26-40 med sextiofyra procent, dock sålunda,
a t t lägsta beloppet av full pension

utgör etthundrafyratioett-

tusen mark och hö g sta beloppet femhundranittontusen mark.
Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av belopp et
av full pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytter~igare

till en trettiondedel därav, till dess full pensions

belopp uppnås.
Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal,
vars tolftedel är delbar med tjugofem.

Befinnes härvid, att

