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s e s framställning till _Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om socialhjälp i landskapet 

Åland. 
I riket utfärdades den 8 juli detta år en lag om pension för ar

betstagare (FFS 395/61). Lagen ålägger arbetsgivare att anordna 

och bekosta pensionsskydd för arbetare, som varit i hans tjänst i 

minst sex månader, med vissa undantag. Pensionsskyddet skall åstad

kommas genom tecknande av pensionsförsäkring. Arbetarenhar rätt 

till ålderspension vid fyllda 65 år, om han icke mera har pensions

berättigande arbetsförhållande, och till invalidpension vid lägre 

ålder, om han på grund av sjukdom, lyte eller skada erhåller folk

pensiono Pensionen uppgår till 1/12 % av den pensionsgrundande lö-
, ' 

nens belopp för var je arbetsmånad efter det arhetaren fyllt 23 år, 

likväl högst till 40 % av lönen. Lagen träder i kraft den 1 juli 

1962 med en övergängstid om två år, under vilken pensi~nsskyddet 

skall ordnas. 
Landskapsstyrelsen anser att ovannämnda lag hör till det lag

stiftningsområde, som enligt självstyrelselagens 11 § 2 mom. 9 

punkten jämförd med 13 § 1 mom. 6 punkten är förbehållet rikets 

lagstiftande organo I samband med ovannämnda nya lag har emellertid 

en del lagändringar vidtagits, bloa. en ändring av lagen om social

hjälpo Ändringen (FFS 399/61)_ gäller 5 § i rikets lag och innefattar 

ett tillägg, att den rätt till underhåll, som .. arbetare på grund 

av tjugu års anställningstid har gentemot arbetsgivare, icke skall 

vara gällande för arbetare, vars första arbetsförhållande begynt 

efter den 1 juli 1962 eller för vars vidkommande i pensionslagen 

avsett pensionsfall inträffat, sedan 10 är förflutit frän nämnda 

tidpunkto Denna lagändring hör till fattigvårdslagstiftningens 

område, vilket i landskapet tillkommer landskapets lagstiftande 

organ. Då arbetsgivare uppenbarligen bör befrias frän den i so

cialhjälpslagens 5 § stadgade skyldigheten att underhålla sina ti

digare arbetare i det fall, att de bli berättigade till pension 

enligt den nya pensionslagen, anser landskapsstyrelsen, att en mot

svarande lagändring borde antagas i landskapet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får land skapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av '_ landskapslagen om socialhjälp i landskapet Åland. 

------------



I enlighet med Ålands landst-ings beslut ändras 5 § landskaps

lagen den 18- -juii 1956 om socialhjälp i landskapet Åland ( 21/56 ) 

säsom följer: 

5 §. 
Har arbetstagare, efter fyll'da 20 är, varit anställd hos samma 

arbetsgivare eller i tjänst i samma rörelse eller företag samman. 

lagt minst tjugu är och under denna -tid förlorat sin arbetsförmåg· 

i sädan utsträcknin~, att han icke kan försörja sig genom arbet e, 

och kan han icke erhålla sitt uppehälle 1av egna medel eller genom 

makes eller barns omvårdnad, är han berättigad att mot arbete eft 

förmåga till sin död njuta underhåll av sin arbetsgivare, eller , 

där det befinnes skäligt, av dennes arvingar eller ock av rörel

sens eller företagets ägare. Dylik rätt tillkommer d'ock icke arbe· 

tagare, vars första arbetsförhållande begynt, sedan lagen om pen. 

sion för arbetstagare (FFS 395/61) den 1 juli 1962 trätt i kraf t 

eller för vars vidkommande' i sagda lag avsett pensionsfall, inträ· 

fat, s'edan tio är förflutit frän nämnda tidpunkt. 

Ombyte av ägare eller innehavare av rörels·e eller företag med

för icke ändring i nu sagda rätt. 

Sådan rätt till underhåll, som i denn~ paragraf stadgas,tillko 

likväl icke arbetstagare, om han avsiktligt ådragit sig sjuklig

het eller förlust av arbetsförmåga eller förorsakat den genom 

brottslig verksamhet, iättsinnigt liv eller annat grovt vällande, 


