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landskapsnämnds

framstä,llning till J~ lands lands t ting med .förslag
till landskapslag om utbetalning av pensioner i
land skapet Åland .

Några detaljbestämmelser om utbetalning av pensioner har hit.

~

tills , icke i lagstiftningsväg ut.färdats i landskapet.

I

riket

utgavs redan 1942 en förordning om centralisering av pensionsutbetalningen (800/42).

Denna förordning har numera efter nyregle-

ring av pensionerna ersatts med förordni hgen den 30 september 1950
om utbetalning av pensioner (467/50).

Syftemå.let med en dylik lag- r -

sti.ftningsåtgärd har v arit, dels att centralisera utbetalningen (

i riket finnes ju en mängd ämbetsverk, som bevilja pensioner - dels
att giva verkställaren av pensionsutbetalningen och pensionstaga -

l

t

ren föreskrifter därom, vad de hade att iakttaga .

Utbetalningen

av pensioner i land skapet är redan av sakens natur centraliserad,
men några detaljfvreskrifter i övrigt finnes icke .

Landskaps -

nämnden har därför ansett skäl vara att uppgöra förslag till lands kapslag i ämnet .

Förslaget går i korthet ut på följande .

Pensioner, understöd samt ersättningar och . bidrag av pensionsnatur utbetalas av landskapsnärnnden, och vad i lands kapslagen s t ad-

al l

gas skall i tillämpliga delar gälla även beträffande sådana unde

deningen äger tills~ atp pension icke utbetal~s Ai · person, som

stöd, ersättningar och bidrag .

enligt gällande lagbestänrrnelser förlorat sin rätt därtill.

Over bevrljad pension

Har

pensionsbrev förkonnnit, kan landskapsnämnden utfärda nytt sådant .

das pensionsbrev för att tillställas pensionstagaren.
nänmdens kamreraravcrelning äger föra förteckning över samtliga
pensionstagar.e, ordnade enligt i'örsamling oc h civilregister .

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast
förelägga Landstinget till antagande nedanstående

·1a.nde angående varje pensionstagare skall tillsändas vederböl'"ande
registermyndighet, som enligt därför i riket utfärdade bestännnel·
ser är förpliktad att underrätta· pensionsutbetalaren om v ar je pen

om utbetalning av pensioner i landskapet Aland .
I enlighet med Alands landstings beslut stadgas.

Kamreraravdelnirtgen verkställer utbetalning av pensi.'on m.m. i bör
J'an av varJ·e månad .

Land s ka-psnamn
·· d en k an dock , besluta, att ut be·

talning skall ske en gång i kvartale.t, om det belopp , · som skall

Pensionen utbetalas åt pensionstagaren själv eller hans lagli·
gen befullmäktigade ombud mot företeende av pensionsbrevet, ·. eller
,

de~_onerat
µ

anteckrt~s

gar och bidrag av pensionsnatur utbetalas till vederbörande av
landskapsnämnden • .

i tillämpliga delar gälla beträffande i 1 mom . nämnda understöd,
ersättningar och bidrag av pensionsnatur .

Verkställd

i pensionsbrevet, och an-

teckning skall även göras om f örändring i grundpensionsbeloppet
samt så vitt möjligt om f örlore.d rätt till pension .

Kamrerarav"'

§.

2

·
pensionsbrevet
hos

kamreraravdelningen och uppgivit fullständig adress .
utbetalning skall var je gång

Av landskapsmedel utgående pensione r, understöd samt ersättnin-

Vad nedan i denna landskaps lag stadgas angående pension, skall

utbetalas, för helt år understiger adertontusen mark .

geriom postgirot. om pensi.o nstagaren·

§.

l

sionstagaren och hans familjeförhållanden berörande förändring .

Över beviljad pension skall utfärdas pensionsbeslut enligt formulär, som fastställes av landskapsnämnden .
tillställas pensionstagaren .
3

§.

~ensionsbeslutet

skall

I landskapsnämndens
över

~nsionstagarna,

kamrerarav~elning

skall föras förteckning

ordnade enligt församling -och civilregister,

Pensionstagare är doqk berättigad a t t mot kvitto deponera pensionsbrevet hos landskapsnärnndens karnreraravdelning samt mot uppgi
-'\

På grundvalen av denna förteckning tillsändes meddelande angående
var je pensions tagare vederbörande registermyndighet, som enlig t 1

vande av fullständig adress få sig pensionen tillsänd genom post~
girots förmedling .

riket utfärdade bestämmelser äger underrätta den myndighet, vi lken
utbe.talar pension, varje pensionstagare och hans familjeförhål lan.
den berörande förändring,

§.

k~mreraravdelning

§.

VerkBtälld utbetalning skall varje gång antecknas i pensionsbrevet .

4
Landfilapsnämndens

6

Anteclming skall likaså göras om varje ändring av

gru:ad~

pensionens belopp .
er l ägger i 1 §nämnda ut •

betalningar i början av varje månad med en tolftedel av det f ör .
helt år beviljade beloppet .

7

§.

Landskapsnärnndens kamreraravdelning skall tillse, att pension
icke utbetalas åt person, som enligt gällande lagbestämmelser

Understiger betalningen för helt. år adertontusen mark, kan
landskapsnärnnden besluta att utbetalningarna få verkställas me d

anteckning, där sådant befinnes möjligt, göras i pensionsbrevet.

längre, mellantider, dock skall utbetalning ske minst en gång i
kvartalet • .

Om förlorad rätt till pension skall

förlorat sin rätt därtill.

8

§.

Har pensionsbrev förkommit, äger landskapshämnden med uppgi-

Pensionstagare är s,kyldig att förebringa all den utredning , s

vande av skälen därför på skriftlig ansökan utfärda nytt sådant .

landskapsnärnnden för utbetalning anser nödig .
5

§.

·
t agaren sJ··a·1v eller dennes lagPension utbetalas åt,pensions
ligen befullmäktigade ombud mot företeende av pensionsbrevet .

9

§.

Denna landskapslag skall gälla från och med den 1 oktober
1950 .
Mariehamn

d~n

25 oktober 1950 .

I
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I
På landskapsnämndens vägnar;
Lantråd

I

"\~~~
Viktor Strandfält .
'

Landskapssekreterare
'

Stormbom.

I

