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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 

m 32/1956. landskapslagar om avlöning och pension för landskapets 

tjänstemän och extraordinarie befattningshvare samt 

pension för landskapets arbetare. 

Sedan Landstinget vid vint~rsessionen 1956 vidtagit erforderliga 

lagstiftningsåtgärder för att bringa a~lönings- och pensionsförhål-

landena inom landskapsförvaltningen i konformitet med motsvarande 

förhållanden i statsförvaltningen, har nya justeringar gjorts i ri-

ket. Dels infördes temporära stadganden för tiden mellan den 1 ap-

ril och den 30 juni detta år och dels tillkom nya avlönings- och 

pensionsbelopp för tiden från och med den 1 juli, varför den tidigare 

I 
antagna lagstiftningen, som skulle ha trätt i kraft vid denna tid-

11 

punkt, aldrig hann tillämpas. Ändringarna följa av den justering av 
I · 

arbetslönerna på den privata arbetsmarknaden, vilken verkställdes som 

en följd av löneförhåndlingarna under strejken. Det är alltså i 

princip de 2.400 mk/mån + 3 ~ löneförhöjning motsvarande det arbe-

tama tillerkändes, som lagts till tjänstemannalönerna, ehuru det 

faktiska tilläggsbeloppet något varierar i de olika avlöningsklasser-

na. 
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Då läget på arbetsmarknadsfronten icke stabiliserats trots d 
. es 

åtgärder och också penningvärdet synes undergå en långsam f örsä . 

är det antagligt, att icke ens de i juni i riket · justerade avlö-

nings- och pensionslagarna komma att gälla under en längre tid. 

Då förhållandena äro så ovissa anser landskapsstyrelsen att detvo 

akäl att också ifråga om tjänstemannalönernas och -pensionernas be 

lopp övergå till det system, som redan tillämpas för t.ex. hälso-

systrar, barnmorskor och folkskollärare, d.v.s. att beloppen icke 

alls införas i landskapslagen utan blott en hänvisning till i riket 

gällande belopp. På (let-ta sätt kunde man undvika att en ny land

redan 
skapslag blir föråldrad/innan den ens hunnit publiceras~ 

På grund härav har landskapsstyrelsen givit de nya landskaps-

lagarna en annan form än tidigare. Gällande landskapslag framgår 

av hänvisningarna i respektive lagförslag. I riket gälla FFS 

363-365 oah 367-373/56. 

Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsf örva.lt-

ningen underlydande tjäster eller befattningar uti landskapet Ål~ 

utfärdad den 17 juli 1943. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § i landskaps-

lagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen under-

lydande tjänster eller befattningar uti landskapet Åland (17/43), 

sådant lagrummet lyder i landskapslagarna den 8 augusti 1956 (31/56 

och 32/56) såsom följer: 

3 §. 

Beroende av det ansvar och den arbetsmängd, som äro förenade med 

tjänsten eller befattningen ,så ock av den kv.ndskap och förmåga, som 

därtill erfordras, hänföras tjänster och befattningar med grundlön 

inom gränserna för utgiftsstaten till avlöningsklasser, i vilka 

beloppen av grundlönen och ålderstilläggen äro desamma som i statens 

tjänster eller befattningar. 

Landskapsstyrelsen äger, i den mån anslag blivit uti landskapets 

utgiftsstat ställda till landskapsstyrelsens förfogande, bestämma, 

till vilken avlöningsklass varje tjänst eller befattning skall 

hänföras. 

Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 april 1956. 



. ~"' 249 

L a n d s k a p s l a g I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § l mom. i 

angående ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i l andskapslagen den 7 februari 1951 angående_ extraordinarie befatt-

landskapet Åland. ningshavares uti landskapet Åland pensioner (8/51), sådant detta 

lagrum lyder i landskapslagen den 8 augusti 1956 (36/56), såsom 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 5 § l mom. i 
1 följer: 

skapslagen den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner- 4 §. 

Åland ( 6/51), sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den 8 au- Beloppet av full pension utgör sextiosex procent av sammanlagda 

gusti 1956 (34/56), såsom följer: beloppet av det för extraordinarie befattningshavare fastställda 

5 §. årsarvodet och fem ålderstillägg, likväl så, att lägsta beloppet 

Full pension utgår med sext-iosex procent på sammanlagda beloppet av full pension skall vara 1det för statens extraordinarie befatt-

av den för landskapets tjänster eller befattningar fastställda ningshavares pensioner fastställda. 

grundlönen och fem ålderstillägg, dock sålunda, att lägsta beloppei 

av full pension skall vara det för statens tjänstemannapensioner Denna landskapslag tillämpas från den 1 juli 1956. 

f a stställda. L a n d s k a p s l a g 

om ändring av landskap slagen om la.ndskapsf örvaltningen underlydande I 

Denna landskapslag tillämpas från den l juli 1956. arbetares i landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 februari 

L a n d s k a p s l a g 1951. 

om än?a:ring av landskapslagen angående extraordinarie· befattnings-

havares uti landsk~pet Åland pensioner. I enlighet med Ålands landstings beslut ändras § 7 mom. l och 2 

i landskapslagen den 7 februari 1951 om landskapsf örvaltningen un...; 
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derlydande arbetares i landskapet Åland pensioner (9/51), sådan p 

ragrafen lyder i landskapslagen den 18 april 1956 (11/56), som föl 

jer: 

§ 7. 

Beloppet av full pension är i I-III · pensionsgrupperna sextiosex 

procent av de arbetsinkomster arbetare åt · t•t nJu 1 i landskapets arbe 

under det sista året före avgången, med undantag av lön för över-

tidsarbete, dock så att lägsta och högsta beloppen av full pension t 

enva r pensionsgrupp skola vara desamma som fo··r statens arbetares pe 

sioner. 

Pension må icke beYilJ·as till högre be. lopp a··n arbetsinkomsterna, 

dock så, att lägsta beloppet av full pension för arbetare, som a~ 

betat regelbundna arbetsdagar slall vara det för statens arbetares 

pensioner fastställda och för arbetare , som ej arbetat fulla arbets· 

dagar, så många åttondedelar av i 1 mom. stadgade lägsta beloppen af 

fu+l pension, som vederbörandes arbetstid i medeltal per dag utgör 

den regelbundna åttatimmarsarbetsdagen. 

Denna landskapslag tillämpas från den 1 juli 1956. 

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

, .. · -.. ..;: 

om reglering av vissa ur landskapsmedel utgående pensioner . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

l §. 

Om ur statsmedel utgående pensioner regleras till följd av att 

stadgandena om avlöning i statens tjänster eller befattningar eller 

i extraordinarie befattningar eller stadgandena om tjänstemannapen-

sioner och extraordinarie befattningshavares och statens arbetares 

pensioner undergå förändring, skall ur landskapsmedel utgående mot- J 

svarande pensioner regleras på samma sätt. IJ 

Denna landskapslag tillämpas från den l april 1956 och genom 

densamma upphäves de stadganden i landskapslagen den 18 juli 1956 

om reglering av vissa ur landskapsmedel utgående pensioner (25/56) 

som kunna tillämpas på pensioner från och med den l april 1956. 

Mariehamn, den 8 november 1956. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskaps sekreterare 




