
Å l a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

N2 22/1949. till landskapslag beträffande ändring av land• 

ske.pslagen om ändring av och.tillägg ti 11 land ... 

skapslagen angående inneha.vare s av tjänst eller 

befattnin~ i lan~s~apet i1and rätt till pension, 

utfärdad den 17 juli 1943. 

På grund a.v den nyreglering tjänstemännens och befattningshavar• 

nas i riket avlöningsförhållanden undergått genom lagen den 22 juni .. 
1949 (474/49) utfärdades samma dag lagen om ändring av lagen anoot 

re 

gående innehavares av statstjänst eller -befattning rätt till pen-

sion (486/49). Samma orsaker, vilka föranlett åtgärderna till för" 

bättring av tjänstemännens och befattningshavarnas avlöningar, gjor 

de det även oundgängligt att förbättra deras pensionsförhållanden. 

Det ansågs aärför nörigt att stadgandena angående pensionsbeloppen 

anpassades efter de nya grund lönerna. Motsvarande åtgärder vidtogos 
g 

även beträffande redan beviljade pensioner genom lagen den 22 juni 

1949 angående pensionsförmåner för vissa personer, som erhålla pen-

sion ur statsmeael (485/49) samt beträffande innehavares av statens 
en 

extra.ordinarie befattning rätt till pension genom förordningen den 



30 juni 1949 om ändring av förordningen angående innehavares av följer förslag till ändring av pensionslagen ror tjänsteman och 

statens extraordinarie befattning rätt till pension (488/49). befattningshavare, och i senar~ framställningar skola förslag gö~ 

Tjänstemännens och befattningshavarnas samt pensionstagarnas i ras beträffan~e pensionsta~arna och ae extraor~inarie befattnings-

lanäskapet penejonsförhellanden regleras ~enom lanr1skapslagen havarna. Förslaget till ändring av pensionslagen för tjänstemän 

den 15 mars 1928 angående innehavares av tjänst eller befattning 1 och befattningshav-are, som i enlighet med rikslagens bestämmelse 

landskapet Åland rätt till pension med särskilda senare tillkonma därom skall gälla från och med den 1 augusti 1949, bygger helt på 

änaringar, lanoskapslagen den 17 juli 1943 om ändring av och rikslagstiftningen i ämnet. Förslaget torde icke behöva någon när .. 

tillägg till landskapslagen angående innehavares av tjänst eller mare motivering. Landskapsnänmden vill dock påpeka, att i den nu 

befattning i landskapet Åland rätt till pension, ändrad den 12 maj ändrade 6 inarbetats verkställighetsförordningens (487/49) före~ 

1948, landskapslagen den 12 maj 1948 angående särskilda pension skrift därom att överläkare vid allmänt sJ·ukhus och distriktsläkare . 

ur landskapsmedel åtnjutande personers pensionsförmåner sa.mt land• tillkomma pension enligt 26 avlö~ingsklassen. 

skapslagen den 25 februari 1948 om landskapsförvaltningen underlyw Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast 

dande extraorainar1e befattningshavares uti landskapet Åland rätt förelägga Landstinget till antagand§ nedannänmda 

till pension. Med hänsyn till att Landstinget städse intagit den L a n d s k a p s 1 a g 

ståndpunkten, att landskapets tjänstemän och pensionstaga.re böra beträffande ändring av landskapslagen om ;:;,,..dring h t 11 ...... i av oc i ägg 

erhålla samma förmåner som statens motsvarande funktionärer och till landskapslagen angående innehavares av tjänst eller befattning 

pensions tagare, har landskapsnämnden ansett att en ändring av gäl.., i landskapet Åland rätt till pension, utfärdad den 17 juli 1943. 

lande lagbestämmelser angående pensionerna är av behovet påkallad, 
I enlighet med Ålands landstings beslut skall 6 ~ i landskaps-

likväl under förutsättning att Landstinget antager landskapsnänmdens 
lagen den 17 juli 1943 om ändring av och t 1 i lägg till landskapslagen 

framställningar med förslag om ändring av lönelagarna. Här nedan 
angående innehavares av tJ'änst eller befattning i landskapet Åland 



rätt till pension, så"an denna pi:-ratSraf ly~er i landskapslagen skapets allmänna sjukhus och distriktsläkare pension enligt 26 

den 12 maj 1948 (13/48), erhålla följande ändrade lydelse: löningsklassen. 

6 ~. Denna landskapslag skall tillämpas från och med den 1 augusti 

Full pension utgår med sextio procent a. v de · i lagen om avlöning 1949. 

i landskapets tjänster eller befattningar fastställda grund löner, Mariehamn den 4 oktober 1949. 

dock sålunda, att högsta pension skall utgöra tvåhundratrettiofyra~ På landskapsnämndens vägnar: 

tusen mark. 

Tio pensions år berättiga till tio trettiondedelar av full Pt?n .. 

sions belopp och varje därpå f'oljande fullt pensionsår ytterligare Viktor Strandfålt. 

till en trettionnenel aärav, intill dess full pensions belopp uppw 

nås. Därpå följande tjänstetid medför icke rätt till större pension' La.ndskapssekreterare 

bverstiger sextio procent av grundlönen för innehavare av land~ Ch. Stormbom. 

skapstjänst eller .. befattning tvåhundratrettiofyratusen mark, till• . 

delas honom delpension för varje pensionsår med en trettiondedel 

av tvåhundratrettiofyratusen mark. 

Tjänst eller befattning, som till följd av därmed förenade 

särskilda löneförmåner hänförts ti 11 lägre avlöningsklass än den 

på grund av sin beskaffenhet skulle tillhört, skall vid bestämman 8 

det av pension hänföras till avlöningsklass, motsvarande tjänstens 

beskaffenhet. I enlighet därmed tillkommer överläkare vid land~ 


