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Å 1 a n d s 

,. 
1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställni~g till Ålands landsting med förslag till 

N .o 27/1950. landskap slag .om reglering av särskilda ur landskaps.-

medel utgående pensioner. 

.. 
I händelse Landstinget antager landskapsnänindens förslag till 

landskapslagar om tjänstemannapensioner och ext~aordinarie befatt-

ningshavares pensioner, ingående i · landskapsnämndens framställnin-

gar N•ris 25/ 1950 och 26/195~, konnner ifrågavarande stadgande att 

gälla blott sådana pensioner, vilka beviljas efter landskapslagar-
I • 

nas ikraftträdande. Av praktiska skäl är det icke möjligt att jus• 

I tera före sagda ikraftträdande beviljade pensioner, så att de helt 

skulle överensstännna med vad i förenämnda landskapslagar stadgas. 

Då det likväl är skäligt, att tidigare beviljade pensioner höjas . . 
i sådan mån, att . de . motsvara de nya tjänstemannapensionerna, är 

det av nöden att beträffande dessa tidigare beviljade pensioner 
~ . 

stifta en särskild landskapslag. 

I riket äro de tidigare beviljade ur statsmedel utgående pen-
en 

sionerna ordnade genom lagen den . 30 .. september 1950 ( 468/50) och 

den därtill sig anslutande verkställighetsförordningen av samna 
• 

dag (469/50). Det av landskapsnämnden uppgjorda förslaget till 
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lands~apslag i ämnet överensstänmer till väsentliga delar med ·r i vilken i denna landskapsla.g benämnes äldre grundpe·nsion, förhöjes 

lagen och riksf örordningen. Stadgandena i rikslagstiftningen om. sålunda, 
., 

förhöjning av tidigare beviljade pensioner åt extraordinarie be- 1) att full pension utgår med ss.nnna belopp som .full pension . 

fattningshavare cch arbetstagare hava icke medtagits 1 förslage t för sa.nuna tjänst eller befattning enligt bestänmelserna i den land 

till landskapslag, enär sådana pensioner icke beviljats 1 landska skapslag om tjänstemannapensioner 1 landskapet Åland, som tilläm-

pet. Ej heller hava stadgandena om på indragnirigsstat upJt' örd 1- pas från och med den l o~tober 1950; , 

fattningshavares pension medtagits, då ej sådana landskapets be· 2) att deipension utgör av den ifrågavarande tjänst eller be-

fattningshavare finnas. Landskapslagen är avsedd att tillämpas fattning enligt sistnämn~a landskapslag åtf öljande fulla pensio-

från och med den l mars 1950. nen en lika stor del, som den äldre grundpensionen utgjorde av 

Hänvisande till förestående far landska.psnämnden vördsannnast den motsvarande fulla pensionen; 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 3) att, där äldre grundpension beviljats för tjänst eller be-

L a n d s k a p s l a g fattning, som icke längre finnes, ny grundpenaion utgår i enlig-

om reglering av särskilda ur landskapsmedel utgående pensioner. het med pension för annan motsvarande eller härmast motsvarande 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas; tjänst eller befattning. 

l §. 3 §. 

För de personer, vilka beviljats ordinarie pension på grund a Ti11 folkskollärare, vilken kommit i åtnjutande av pension 

landskapstjänat före den l oktober 1950, skall pension ordnas pä före ikraftträdandet av lagen den 7 juli l9y0 om ändring av lagen 

sätt nedan stadgas. om kostnaderna för folkskolväsendet (360/50), erlägges pension 

2 §. enligt,sannna grunder,som 1 förenämnda lag stadgas. 

Vederbörande i pensionsbrev tillförsäkrad ordinarie pension, 4 §. 



Den som tillf örsäkre.ts extraordinarie pension eller understöd 6 §. 

ur landskapsmede 1 och där jämte i 1 § nämnd pension, må fort.faran .. 1 Angående fc5rhö jd . pension gäller i övrigt, vad om grundpen,;. 
., 

de uppbära dessa. Från det tillägg, som åt vederbörande jämlikt sion är stadgat. 
T 

2 § utbetalas, kan likväl avdragas ett belopp, motsvarande hela 7 §. 

den extraordinarie pensionen eller understödet eller del därav . Justeras med stöd av gällande stadganden avlöningen för inne• 

Vad i 1 mom. är stadgat, gäile i tillämpliga delar jämväl med havare av landskapets tjänst eller befattning på grund av det 

avseende å i 3 § nämnda pensionstagare. officiella levnadskostnadsindexet, skall på grund av denna land-

5 §. skapslag reglerad pension 1 enlighet med därom i riket utfärdade 

Landskapsnämnden åligger att fastställa storleken av förhöj d närmare anvisningar justeras med motsva / rande tillämpning av sag-

pension. Beslut angående förhöjning skall tillställas pensions• da stadganden. 

tagare. 8 §. 

Vid fastställande av storleken av ordinarie pension, som före De personer, vilka före ikraftträdandet av den i 2 § 1 mom. 1 

den l oktober l9EO beviljats innehavare av landskapets tjänst el p. nämnda landskaps lagen undfått avsked och vilka enligt då gäl~ 

befattning, utgör grunden 'rör förhöjningen det sammanlagda belop lande stadganden voro berättigade till ordinarie pension, men 
> 

pet av den grundlön, som•utgår i samma eller motsvarande tjänst vilkas pensionsfråga icke blivit avgjord före sagda landskapslags 

eller befattning, för vilken pension beviljats, och fem ålders- ikraftt~ädande, äro vid pensionering berättigade att erhålla 

tillägg, varvid dess storlek bestännnes enligt stadgandena i den pension till det belopp, s~m 1 2 § är angående ny grundpension 

landskapslag om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande stadgat. 

tjänster och befattningar 1 landskapet Åland, som tillämpas fr 9 §. 

och med den 1 mars 1950. ' 
Var, som icke nöjes åt i stöd av denna landskapslag fattat be-



., 

slut angående höjande; av h9nom beviljad pension, har rätt att där .. 

över anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio 

dagar från det. han fått del av beslutet. 

· 10 §. 

Denna landskapslag, varigenom landskapslagen den 15 februari 

1950 (9/50) upphäves, skall tillämpas från och med den 1 mara 

1950, doclc så att_ 7 § skall lända till efterrättelse blott så 

länge allmän justering av innehavarnas av landskapets tjänst e l-

ler befattning avloningar jämlikt gällande föreskrifter verkstäl• 

las på grund av det officiella levnaaskostnadsindexet. 

Mariehamn den 18 okto~er 1950. 

På landskapsnämndens vägnar. 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 
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