
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e l 

s e s framställning till Ålands landsting 

m....3..2/1955. med förslag till landskapslag om ändring av 

landskapslagen om tjänstemannapensioner i land1 
I 

skapet Åland, utfärdad den 7 februari 19510 

I samband med den senaste vår int räffade lönejusteringen för 

statens tjänstemän ändrades också stadgandena om pension åt tjänst~ 

män så, att pensionen i samtliga löneklasser skall utgå med 66 % 

på det sammanlagda beloppet av grundlön och fem ålderstillägg samt 

att något högsta belopp för pensionen icke mera skulle gälla. 

Stadgandet härom är pulilicerat i FFS 231/550 I enlighet härmed 1 I 

borde landskapslagen om tjänstemannapensioner i landskapet Åland 

(6/51) ändras på motsvarande sätt och skulle ändringen beröra § 5 

i dess lydelse av den 16.4.1952 (14/52). I denna§ är jämväl ett Il 

stadgande om pension för överläkare vid allmänna sjukhus och 

distriktsläkare intaget. Överläkarna vid Ålands centralsjukhus häti 

föras numera till 30 avlöningsklassen, varför ett sådant undantags-

stadgande icke mera är behövligt. Distriktsläkaren däremot hänfö-

res till 26 löneklassen medan pensionen tidigare utgått efter den 

löneklass, som varit 3 klasser högre. Då distriktsläkare icke mera 



finnas i riket, saknas här direkt jämförelsegrund, men distri kt Tio pensionsår berä~tiga till tio trettiondedelar av beloppet 

djurläkarna, som i avlöningshänseende äro hänförda till 20-2810 av full pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytterli-

klasserna, åtnjuta pension efter 30 löneklas~en. På grund hära~ gare till en trettiondedel därav, till dess full pensions belopp 

borde distriktsläkare berättig~s till pension enligt 30 lönekla uppnås. 

sen. För tydlighets skull kunde jämväl specialstadgande om föru Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är 

varande överläkare vid Ålands allmänna sjukhus bibehållas. " delbart med trehundra. :Befinnes härvid, att två tal kunna komma 

Med stöd av vad ovan anförts får landska:psstyrelsen vördsamt ifråga, sker utjämningen till det större av dessa. 

förelägga Landstinget till antaganäe nedanstående Tjänst eller befattning, som till följd av därmed förenade sär-

1 a n d s k a p s 1 a g skilda löneförmåner hänförts till lägre avlöningsklass än den, på 

om ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landska grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid 

Åland, utfärdad den 7 februari 1951. bestämmandet av pension hänföras till avlöningsklass, som med 

avseende å tjänstens eller befattningens beskaffenhet eller eljest 

I enlighet med Ålands landstings .beslut stadgas, att 5§ i1 motsvarar densamma. I enlighet därmed tillkommer förutvarande 
y 

skapslagen den .7 februari 1951 om tjänstemannapen. ioner i l ands · överläkare vid landskapets a1lmänna sjukhus och distriktsläkare 

pet Åland (6/51) sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 16 pension enligt 30 avlöningsklassen. 

april 1952 (14/52) skall erhålla följande ändrade lydelse: Innehavare av tjänst eller befattning, vilken uppbär avlöning 

5 §. enligt högre avlöningsklass än den, vartill hans tjänst eller be-

-sex 
Full pension utgår .med sextio/procent på sammanlagda beloppe: fattning hör, tillkommer pension efter den grundlön han senast upp-

av den för landskapets t j änster och befattningar fastställda g burit. 

lönen och fem ålderstil lägg, dock sålunda, att lägsta beloppet e Denna landskapslag tillämpas från den 1 januari 1955• 

full pension utgör etthundrafyrtiosjutusen sexhundra mark. 



Mariehamn, den 3 november 1955• 

På landskapsst yrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskap s sekreterare 

1~ is/1955., -

LAGUTSKOTTETS betänkande ilJg 18/1955 över 
l andskapsstyrelsens framställning till Ålands 
landsting med förslag till lands_kapslag om 
ändring av lundskapslagen om tjänstemanna-
pensioner i landskapet Åland, utfärdad den 

7 februari 1951. (32/1955). 
Förenämnda framställning, varöve~ l nndstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och 1år för landstinget vördsammast 

framhålla följandea 
Då pensionslagstiftningen i landsl{apet all tid följt och bör följa 

lagstiftningen i riket på detta område, har utskottet icke något att i 

sak anmärka mot lagförslaget, som är uppgjort i saklig överensstämmelse 
med motsvarande rikslag. Den redaktibhella avvikelsen i mom. 2 innebär, 
att beräkningssättet har avseende på årspensionen, medan rikslagen räk
nar med månadspensionen. 

Uttrycket i mom. 2 "full pensions belopp 11 har ändrats till "fullt 
pensionsbelopp" och slutstadgandet har avskiljts från texten i § 5 meaels 
ett streck. 

Ht.nvisande till ovansagda får utskottet därför vördsammast föreslå, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget 

i följande lydelse i 
L a n d s k a p s l a g 

om ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landskapet Åland, 

utfärdad den 7 februari 1951. 

I enli ghet med Ålands landstings beslut stadgas, att 5 § i landskaps
lagen den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner i landskapet Åland 
(6/51) sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 16 april 1952 (14/52) 
skall erhålla följande ändrade lydelse: 

5 §. 
Full pension utgår med sextiosex procent på sammanlagda beloppet av 

den för landskapets tjänster och befattningar fastställda grundlönen och 
fem å l derstillägg, dock sålunda, att lägsta beloppet av full pension 
utgör etthundrafyrtiesjutusen sexhundra mark. 

Tio pensionsår berät tiga till tio trettiondedelar av beloppet av 
full pension och var je där på följande fullt pens i .onsär ytterligare t ill 
en trettiondedel därav , till dass fullt pensionsbelopp uppnås. 

Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är del
bai~t rue d trehundra . Befinnes härvid , att två tal kunna komma ifråga , sker 
Utjämni ngen till det större av dessa. 


