
NQ 24/1949. 

i i a n d s 1 a n a s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landsk-apslag angående ändring av landskaps 

lagen om lanr'!skapsförvaltningen underlydande 

extraordinarie befattningshavares uti landska-

pet Åland rätt till pension, utfärdad den 25 

februari 1948. 

Hänvisande till motiveringen i landskansnämndens framställning 

NQ 22/1949 till Ålands landsting ned förslag till landskapslag be~ 

träffanne änorlng av 19.nr'l s~r.apf11ar,;en om änr'!rini?; av och tillägg till 

landskapslagen angående innehavares av tjänst eller befattning i 

landskapet Åland rätt till pension får landskapsnämnden vördsammast 

förelägga Landstinget till anta~ande negannämnda 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapsförvaltningen under ... 

lydande extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland rätt 

till pension, utfärdad den 25 februari 1948. 

I enlighet med Ålands lm.dstings beslut skall 5 ~ i landskaps

lagen aen 25 februart 1948 om lanr'!s1ra9sförvaltningen underlydande 

extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland rä~t till 



pension (7/48) erhålla följande ändrade lydelse: 

5 ~-

Full pension utgår med sextio för hundra av fastställt årsarv0 

de, dock sålunda, att högsta pension är tvåhundratrettiofyratusen 

mark. 

Tio pensions år berättigar ti 11 tio tre ttiondedelar av full pen 

sions belopp och varje därpå följande fullt pensionsår ytterligar 

till en trettionaene l ~är av, ti 11 a ess fullt pensions belopp uppn 

Därpå följande tjänstetid medför icke rätt till större pension• 

överstiger sextio för hundra av extraordinarie befattningshava 

res årsarvode tvåhundratrettiofyratusen mark, gives honom d elpen• 

sion för varje pensionsår med en trettiondedel av tvåhundratretti 

fyratusen mark. 

Åt innehavare av extraordinarie befattning, vars arvode på gr 

av befattningen åtföljande' särskilda löneförmåner är lägre 

dess beskaffenhet skulle förutsätta, kan landskapsnämnden bevilja 

c 

pension enligt det arvode, som motsvarar befattningens art. 

Så länge allmän justering a V innehavares av lanr'l skapets tjäns t 

eller befattning med grundlön pensioner verkställes på grund av o 

ficiella levnadskostnadsindex, skall en allinän. justering enligt 

samma grunder av de enligt denna landskapslag beviljade pensionerna 

även verkställas. 

Denna landskapslag skall tillämpas från och med den 1 augusti 

1949. 

Mariehamn den 4 oktober 1949. 

' Pao 1 andskapsnämndens vägnar: 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare __ ~·;(/ /~k 
Ch. Stormbom. 


