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Å 1 a n d s

1 a n d s k a ~ s n ä m n d s
'-

framställning till Ålands landsting med förslag
till landskapslag angående ändring av landskapsH~

•

21/1951.

lagen om landskapsförvaltningen underlydande arbe, tares i ,landskapet Åland pension~r, utfärdad den 7
februari 1951.

Hänvisande till den i landskapsnämndens
Landstinget

m 17/1951

skaps~ämnden

fram~tällning

till

ingå ende allmänna motiveringen f å r land-

v?rdsammast förelägga Landstinget

~ill

antagande

nedanstående

L a n d s k a p s 1 a g
ang~ende

ändring av landskapslagen om landskapsförvaltningen

underlydande arbetares i landskapet Åland pensioner, utfärdad
den 7 februari 1951.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadg as, att 7 § i
landskapslagen den 7 februari 1951 om landskapsförvaltningen
underlydande arbetares i landskapet Åland pensioner (9/51) skall
ändras som följer:

7 §.
Beloppet av full pension är i I-III pensionsgrupperna sextio-

·,

s~m 'skal l

a nse s v ara i motsvarande ställning.

Har
arbetsinkomsten enligt vilken storleken a v arbetares
,_
pension skall bestämmas, på grund av utevar o från arbetet
minskats, skall den 8rli ga arbetsinkomst en beräkna s s å lunda
att till de faktiska arbetsinkomsterna lägges det belopp, som
./

ir

arbetare beräknas av nämnda orsak ha gått miste om.

Naturaför-

måner skola beräknas i penningar enligt medelprisen på orten.

ör

Tio pensionsår berä ttiga till tio trettiondedelar av beloppet
av full pensi on och v a rje därpå följande fullt pensionsår ytter-

s-

ligare till en trettiondedel dä r a v till dess full pensions belop

ta-

uppnås.

. fö

Den å rli ga pensionens belopp utj ämna s till närma ste belopp,

del

vars tolftedel ä r delbar med tjug ofem.

Finnas två sådana tal,

der

sker utj ämning en till närmast större tal.

.a

Denna landskapslag skall tillämpas frå n och med den 1 maj
1951.
.in

l\fariehamn den 13 juni 1951 •
På landskapsnämnd ens vägnar:

eLant råd
ni I

C\~~~

- Viktor Strand.fäl~ .

Landskapssekreter a re

I

sex procent av de arbetsinkomster arbetare å tnjutit i landsk
arbete under det sista året före avgå ngen, med undantag av 1
för övertidsarbete, dock så att
i lf' pensionsgruppen lägsta beloppet av" full pension utgö r

141. 000 mark oc :1 högsta beloppet 178. 200 mark;
i II pensionsgruppen lägsta beloppet av full pension utgö

155.400 mark och i högs t a ueloppet 204.300 mark; samt
i

III pensionsgruppen lägsta beloppet av full pension utg

186.600 mark - och högsta beloppet 241.500 mark.
~ension

må icke beviljas till högre belopp än arbetsinkom

tema, dock så, att lägsta

belopP~t

av full pension för arb e

re, som arbetat re&elbundna arbetsdagar, är 141.000 mark och
arbetare, som ej arbetat fulla arbetsdagar, så många åttonde
av i 1 mom. stadgade lägsta beloppen av full pension, som ve
börandeserbetstid i medeltal per dag utgör av den regelbun d
åttatimmars arbetsdagen.
Beloppet av pensionen i IV pensionsgruppen bestämmes enl iei
pensionen för innehavare av landskapets tjänst eller befatt
i motsvarande ställning. 'På landskapsnämnden ankommer att
ptämma, vilken innehavare av landskapets tjänst eller befat

