
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 

NQ 23/1949. till landskapslag angående särskilda pension 

ur landskapsmedel åtnjutande personers pensions 

förmåner. 

Hän.visande till motiveringen i landskapsnämndens framställning 

NQ 22/1949 _till Ålands landsting med förslag ti 11 landskapslag be-

träffande ändring av landskapslagen om ändring av.och tillägg till 

landskapslagen angåenae innehavares av tjänst eller befattning i 

landskapet Åland rätt till pension, får landskapsnämnden vördsam~ 

mast förelägga Landstinge t till antagand~ nedanstående 

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

angående särskilda pension ur landskapsmedel åtnjutande personers 

pensionsförmåner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

För de personer, vilk~ beviljats ordinarie pension på grund av 

landskapstjänst före den 1 februari 1949, skall pension ordnas 

på sätt nedan stadgas. 

2 ~· 



Vederbörande 1 pensionsbrev tillförsäkrad ordinarie pension, grunder som i förenämnda lag stadgas. 

vilken i denna land sk:apslag benämnes äldre grundpension, förhöjes 4 § ·~ 

s ålunaa, Den, som tillförsäkrats extraordin~rie pension eller understöd 

1) att full pension utgår med samma belopp som full pension ur landskapsmedel och därjämte 1 1 ~ nämnd pension, må fortfarande 

för samma tjänst eller befattning enligt bestämmelserna i den lana. 
uppbära dessa. Från det till.ägg· • som å ~ , t vederbörande jämlikt 2 ~ 

skapslag om innehavares av tjänst eller befattning i landskapet utbetalas, kan likväl avdragas ett belopp, motsvarande hela den 

Åland rätt till pension, som tillämpas från och med den 1 februari extraordinarie pensionen eller understödet eller del där-av. 

1949; 
vaa i 1 mom. är stacgat, ~älle 1 tillämpliga 0elar jämväl med 

2) att aelpension utgC:ir av a en ifrågavarande tjänst eller befatt avseende å i 3 nämnda pensionstagare. 

ning enligt sistnämnda landskapslag åtföljande fulla pensionen en 5 §. 

lika stor del, som den äldre grundpensionen utgjorde av den mot• Till extraordinarie pension, som beviljats utöver ordinarie pen .... 

svarande fulla pensionen; sion, beviljas icke något tillägg. 

3) att, där äldre grundpension beviljats för tjänst eller be~ Skulle det sammanlagda beloppet av d~n ordinarie pensionen och 

fattning, som icke längre finnes, ny grundpension utgår i enlighe t den därjämte beviljade extraordinarie pensionen överstiga tvåhundra• 

med pension för annan motsvarande eller närmast motsvarande tjänst trettiofyratusen\tnark om året, skall till den ordinarie pensionen 

eller befattning. beviljas tillägg med allenast så stort belopp, att sammanlagda pen-

3 ~· 
sionsbeloppet ut~ör tvåhunrratrettiofyratusen mark. 

Till folkskollärare, vilken kommit i åtnjutande av pension för e 6 ~ · 

ikraftträdandet av lagen den 22 juni 1949 a.ng; ående äno_ring av la.get I.andskapsnämnden åligger ,att fastställa storleken av förhöjd 

om kostnaderna f'ö'r folkskol väsendet, erlägges pension enligt samma 
pension. Beslut angående förhöJ.ning skall tillställas pensionstaga• 



re. slut angående höjande av honom beviljad pension, har rätt att där~ 

7 ~ • . över anföra besvär hos hö~sta förvaltnin~s~omstolen inom trettio 

Angående förh9jd pension gäller i övrigt, vad om grundpension dagar från det han fått del av beslutet. 

är staC'gat. 11 ~-

8 ~· 
Denna landskapslag, varigenom lan0skapslagen den 12 maj 1948 

Höjes ells r sänkes med stöd av gällande stadganden avlöningen (12/48) upphäves, skall tillämpas fran° och med a l ! en februåri 1949, 

för innehavarna av landskapets tjänst eller befattning på grund av 
dock så att 8 § skall lända till efterrättelse blott så länge all• 

att det officiella levnadskostnadsindexet stigit eller fallit, sko• 
män justering av innehavarnas av 1 andskapets tjänst eller befatt• 

la på grund a.v denna landskapslag reglerade pensioner i enlighet 
ning avlöningar jämlikt gällande föreskrifter k ver ställes på grund 

med därom i riket utfärda.de nä~mare anvisningar höjas eller sänkas 
av det officiella levnadskostnadaindexet. 

med mot:.svarande tillämpning av sagda stiadganden • 
Nariehamn den 4 oktober 1949. 

9 ~-
På landskaps~ämndens vägnar: 

De personer, vilka ~öre ikraftträ~an~et av aen i 2 § 1 mom. 

1 p. nämnda landskapslagen undfått avsked och vilka enligt då gäl• 

lande stadganden voro berät;tigade till ordinarie pension, mefl. vi l• 
Viktor Strandfält. 

kas pensionsfråga icke blivit avgjord före sagda landskapslågs i La.ndskapssekreterare 

kraftträdande, äro vid pensionering berättigade att erhålla pens i on 
Ch. Stormbom. 

till det belopp, som i 2 §är -angående ny grundpension stadgat. 

10 §. 

Var, som icke böjes åt i stöd av denna landskapslag fattat be~ 


