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framställning till Ålands landstin$ med förslag

.1

j,

N.o 26/1950.

till landskapslag angående extraordinarie befatt ningshavares uti landskapet Åland pe_nsioner.

I l § 2 mom. av förslage't till la.nd.s kapslag om t jänstemarmapensioner i landskapet
Åland, intaget i landskapsnämndens fram~täll,
ning N.o
25/1950 till Landstinget, stadgas, att extra.ordinarie be,
fattningshavare äger rätt till pension 1 enlighet med vad i landskapslag närmare föreskrives samt med iakttagande i tillämpliga
delar av vad i landskapslagen om tjänstemannapensioner är förea
n

skrivet.

I riket har med stöd av stadgandet i rikslagens om

tjänstemanna.pensioner l § 4 mom. den 30 september 1950 utgivits en
förordning angående extraordinarie befattningshavares pensioner
(461/50).

Bestännnelserna om de extraordinarie befattningshavar-

nas pensioner äro i stort sett desamma som för tjänstemannapensionerna.

Åldersgränsen för erhållande av pension, tiden, som skall
<J.-

betraktas som pensionsår och avbrott i desanma, beloppet av full
pension, pensionernas bindande vid levnadskostnadsindex, upphörande av rätt till pension m.m. äro desamma som beträffande
m~nnapensionerna.

tjänste ~

Landskapsnämnden har på grund av stadgandet i förenämnda 1 § 2
mom. i förslaget till landskapslag om tjänstemannapensioner och

allmän förutsättning fQr erhåll ande av pension är,
att extraordinarie befattningshavare up pnått sextiotre års ål-

med hänvisning till den allmänna motiveringen i sin framställning )

der eller den tidigare åldersgräns, vid vilken han är skyldig a t t

N.o 25/1950 uppgjort förslag till landskapslag angående extraordi

avgå, eller att han

narie befattningshavares uti landskape·t Åland pensioner.

satta kropps• eller själskrafter blivit varaktigt oförmögen att

Försla... •

get bygger på riksförordningen i ämnet.
Närmare motivering torde icke vara av nöden.
Hänvisande till förestående får landskapsnämn:len vördsammast
förelägga Landstinget till antagande nedannämnda
Landskapslag
angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland

till följd av kroppslyte eller ned-

befattningen; och

att han därjämte, där av stadgandena i 6 §icke annat följer.,
innehar minst tio

pens~onsår

och av dem minst ett år omedelbart

före avgången.
Uppkormner, där tjänstens eller befattningens art så påkallar,
rätt att erhålla pension för tjänst eller befattning med grundlön
före sextiotre års ålder, begynner rätten att . erhålla pension 1

pensioner.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas .
1

§.

I landskapslagen den l? maj 1950 angående landskapsförvaltningen Underlydande extraordinarie befattningshav&re och tillfälliga
funktionärer

handha~a

därför~nnan

~

landskapet Åland (17/50) avsedd extraordinarie be-

fattning shavare är vid avgång från befattningen berättigad till
livstidspension av landskapsmedel i enlighet med vad nedan stadgas•
2

§.

motsvarande extraordinarie befattning vid samma ålder.

På land-

skapsnämnden · ankornnu~r att förordna, vilka extra.ordinarie befattningar som

b~ra

anses motsvara i detta moment avsedda tjänster el-

ler befattningar med gl'\1ndlön.
3 §.

A.ngående den tid, vilken skall betraktas som pensionså.r och avbrott i desamma, gäller 1 tillämpliga delar, vad därom beträffande
innehavare av tjänst och befattning med grundlön är stadgat.

I'
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§.

samma.

Beloppet av full pension utgör, beräknat på

~ammanlagda

belop-

Extraordinarie befattningshavare, som med stöd av 4 § 3 mom. av

pet av det årsarvode och fem ålderstillägg, som fastställts i den 1

i 1 § nämnda landskapslag överförts till högre avlöningsklass, er-

1 § nämnda landskapslagen, i avlöningsklasserna 1-22 sextiosex pro.

håller pension i enlighet med sitt senaste årsarvode.

cent, i avlöningsklasserna 23-25

sextio~em

procent samt i avlönings

· klasserna 26-33 sextiofyra procent, likväl så, att lägsta be loppet

5

Justeras med stöd av i riket gällande stadganden avlöningen för

av full pension är etthundratrettiotvåtusen mark och högsta belop-

innehavare av tjänst eller befattning till följd av ändring i det

pet fyrahundraåttiotusen mark.

off1cie lla levnadskostnadsindexet, skall pension, som enligt dennl:l

Tio pensionsår berättiga till tio tl.'ettionctedelar av beloppet

ls.ndskapslag beviljas
eller
beviljats, justeras enligt därom ut,
.

av full pension och var je därpå följande fullt . pensions år ytterli-

färdade närmare föreskrifter och med motsvarande tillämpning av

gare till en trettiondedel därav, till dess full pensions belopp

sagda stadganden.

uppnås.

6

Det årliga beloppet av pension ut jämnas t1ll närmaste tal, vars .
tolftedel är delbar med tjugofem.

Stå två tal lika nära, sker ut •

jämningen till det närmast större talet.

,,

§.

Extraordinarie befattning, som till följd av därmed förenade

§.

.tt.llgående rätt till pension i det 1'all 1 att extraordinarie befattningsh.avare till följd av i tjänsteutövning ådragen kroppsskada eller sjukdom såsom oförmögen till landskapets tjänst eller
handhavande av sin befattning avgått från densamma, är i till•

särskilda löneförmåner är' hänförd till lägre avlöningsklass än den

lämpliga delar gällande, vad i fråga om inneha.vare av tjänst eller

på grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillh9ra, skall

befattning med grundlön stadgats.

vid bestänm1andet av pension hänföras till avlöningsklass, som med

dras härv_id icke, att minst ett av rensionsåren avtjänats omedel-

. t motsvarar den•
hänsyn till befattningens b es k a ff enh e t e 11 er e l Jes

bart före avgången.

För erhållande av pension erfor-

-
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tig.

§.

10

Har extraordina.rie befattningshavare till följd av försvagad
hälsa, ådragen

~kada

eller annan orsak, som icke är självförvåll a.cl,

'övergått till annan extraordinarie befattning, för vilken pensionen _
är mindre än den, som är förenad med hans förra befattning, erhåller han vid avgång från befattningen pension enligt den avlönings-

§.

Pension må av därtill b erättigad person icke samtidigt

~tnjutas

för flere än en landskapets tjänst eller befattning eller extraordinarie befattning.

11

§.

Räbt till erhållande av pension upphör:
klass, till vilken hans förra befattning hörde, eller, om denna
l} om pensionstagare förlorar sitt finska medborgarskap;
befåttning icke längre finnes, enligt den avlöningsklass, vartill
2) om penaionstagare utan avbrott vistats i u tl andet längre tid
den på grund av sin art borde höra.
8

än tre år och icke inom nämnda tre år hos landskapsnärnnden Bökt

§.

och beviljats rätt att fortfarande uppbära pension;
Extraordinarie befattningshavare; vars tjänsteförhållande upphört på grund av orsaker, 'nämnda i 10 § av den i 1 § här ovan åbe• ~

3} om pensionstagare utan vederbörligt tillstånd träder i
främmande makts tjänst; samt

ropade landskapslagen, eller emedan befattningshavaren på grund
4) om pensionstagare dömes till förlust av medborgerligt förtro
av ålder avlägsnats från sin befattning, äger, med i 9 § stadgade
ende för alltid eller för begången tjänsteförbrytelse till straff,
begränsningar, samma rätt till pension, som han jämlikt denna
som i strafflagen stadgas i stället för avsättning från tjänsten.
landskapslag haft, i fall han avgått från sin befattning.
Befinnes pensionstagare, förrän hans tjånsteförhållande upphört
9 §• .

genom sin verksamhet eller sitt uppförande 1 eller utom befattnin'

Har extraordinarie befattningshavares förordnande till befatt•
gen eller genom försummelse av sina åligganden ådagalagt, att han
ningen jämlikt 10 § 4 mom. av förenämnda landskapslag återkallat s ,

.

kan landskapsnämnden förklara honom rätten till ~ensionen förlus •

icke förtjänar det förtroende eller den aktning, som hans ställ-

/'

erhållande av pension begynner, samt angående sökande av

ändri~g

ning såsom innehavare av landslcapsbefattning för{i.tsätter, på grund
i beslut rt>rande pension, gäller i motsvarande delar, vad i fråga
varav hans förordnande till befattningen hade kunnat återkallas,
kan landskapsnämnden förklara honom rätten till pension f örlu~~ig .

om

inn~havare

av tjänster och

befattningar ~ med

grundlön

stad~ats.

f3 §.

Har den, som förlorat sitt finska medborgarskap, återvunnit det•

Angående pensionstagare, som utnämnes till innehavare av landsamma eller har pension förverkats av 1 l mom. 2 eller 3 punkterna
skapstjänst eller -befattning eller antages till extraordinarie
.

nämnda orsaker, må landskapsnäninden på ansökan återgiva rätt till
pension, men de olyfta~nsionsbelopi:a n vare likväl förverkade•

l

befattningshavare, liksom angående

pensionst~gare,

som förordnas

att i egenskap av vikarie eller tillsvidare handhava landskaps. Till

pensionstagare, som undergår frihetsstraff 1 straffantjänst eller -befattning eller extraordinarie befattning eller

stalt, erlägges icke pension för strafftiden, ej heller till penantages som tillfällig landskapsfunktionär eller i landslrapets arsionstagare, · som dömts förlustig medborgerligt förtroende för vis s
bete, äger vad om personer, vilka erhålla pension på grund av
tid, innan han återfått medborgerligt förtroende.
tjänst eller 1?efattning med grundlön är stadgat motsvarande tillInträffar någon i l mom. nämnd händelse efter det extraordinalämpning.
rie befattningshavares tjänsteförhållande upphört men innan honom
14

beviljats pension, skall pensionsrätten anses förverkad.

§.

Land•
Pension å t extraordinarie befattningshavare beviljas på skrift-

skapsnämnden må likväl i de 1 3 mom. nämnda fallen på ansökan å•
lig ansökan av

~andskapsnämnden.

terinsätta honom i hans rätt till pension.

lo §.
Har pensionsbelopp icke uppburits inom tre år efter förfalloda•
~gående

utbetalning av pension gäller, vad därom särskilt är

gen, inbesparas det till landskapet.
stadgat.
12

§.

Angående ansökande av pension samt den tidpunlct, då rätten till

16

§.

/

Utöver vad i denna landskapslag säges gäller i tillämpliga
delar, vad angående innehavares av tjänat och befattning med
grundlön, pensionsxätt och pension är stadgat.
17

§.

Denna landskapslag skall gälla från och med den 1 oktober
1950, och genom densamma upphäves landskapslagen den 25 februari
1948 om landskapsf örvaltningen underlydande extraordinarie befatt•
ningshavares uti landskapet Åland rätt till pension (7/48).
Denna landskapslags 5 § slrnll äga tillämpning blott så länge
allmän justering av innehavarnas av tjänst eller befattning avlöningar jämlikt gällande stadganden verkställes på grundvalen av
det officiella levnadskostnadsindexet.
Mariehamn den 18 oktober 1950.
På landskapsnärnndens
Lantråd

0J

vägnar ~

I

Viktor Strandfält.
Latldskapssekreterare
Ch. Stormbom.

