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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

om anmälan om val av pensionsrätt i vissa 

fall. 
Genom regeringens proposition till riksdagen med förslag till 

bland annat lag om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall (prop. 

130/71 års riRsdag) föreslås att de stadgade tidsperioderna, inom 

vill{a statens tjänstemän och arbetstagare samt vissa kommunala be

fattningshavare har r ä tt att an~äla om val av pensionssystem och som 

enligt gällande lag utgår den 31 december 1972 9 skulle förlängas med 

ett år till utgången av år 1973. En sådan förlängning anses vara nöd-

vändig, då frågan om förhållandEt mellan folkpensionens understöds-

del och sta tens pensioner fortfarande är olöst. 

Då tjänstm1ännen och arbetstagarna i landskapets tj änst såsom ti

digare borde ha samma förmåner som tjänstemännen och arbetstagarna i 

statens tjänst, föresl å r landskapsstyrelsen en motsvarande för l ängning 

av den i landskapslagen den 10 juni 1971 om anmälan om val av pens ions

rätt i vissa fall (39/71) stadgade tidsperiod~. Val av pensionssystem 

skulle genom den nu föreslagna ändringen få göras ännu under år 1973. 
Med hänvisning till de t ovan a nförda får landskapsstyrelsen v örd

samt förelägga l andstinget till ant agande 

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

om anmälan om val av pensionsrät.t i vissa fall . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Anmälan om bj_behå llande av pensionsrätt som avses i l andskapslagar

na av den 20 april 1967: 

om landskap spensi oner ( 20/ 67), 32 §,; 

angående ändring av l a ndska pslagen om kommunala hä lsosystra r i l an c_

skapet Åland (12 / 67), 2 mom. av stadgandet om dess ikraftträd ande;samt 

angående ändring av landsk apsla gen om kommunal a ba rnmorskor i land 

skapet Åland ( 13/ 67), 2 mom. av stadgand et orn dess ikraftträd ande 

må utan hinder av vad i vart och ett av nämnd a l agrum är stadgat 
göras före utgå ng en av år 1973. 

kr aft den 1 maj 1972 och genom dens amma upphävs 

jun i 1971 om anmälan om val av pensionsrätt i 

Denna lag trä der i 

landskapslage n den 10 

vissa fall (39/71). 
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