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

I 38/1955. s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om reglering av sär-

skilda ur landskapsmedel utgående pensioner. 

I samband med den pensionsjustering, som verkställts retroaktivt 

från den 1 januari 1955, bör också tidigare beviljade pensioner 

bringas i nivå med de nya grundpensionerna. I sådant avseende har I 

i riket utfärdats lag och förordning härom (FFS 232 och 240/55)0 

Landskapsstyrelsens nedanstående förslag bygger på rikets lag och 

förordning i ämnet. 

På grund av det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt före-

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om reglering av särskilda ur landskapsmedel utgående pensioner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

JEiör de personer, vilka beviljats ordinarie pension på grund av 

landskapstjänst före den 1 juni 1955, skall pensionen regleras på 

det sätt nedan stadga s. 

2 §. 



Pensionstagaren i pensionsbrevet tillförsäkrad ordinarie :Pen .. är den nya grundpensionen. Den nya .grundpensionen får likvä l icke 

sion, vilken i denna landskapslag benämnes äld~e grundpensi on h' ' . , ö fastställas till högre bel opR ä n den högsta pensionen i pensions-

sålunda att tagarens pensionsgrupp den 1 juni 1955. Full ordinarie pension 

1) full pension utgår med lika stort belopp som full pension får ej fastställas till lägre belopp än den lägsta pensionen i 

enligt 5 § i landskapslagen den 7 februari 1951 om tjänstemannap pensionsgruppen den 1 juni 1955 men delpension ~kall utgöra lika 

sioner i landskapet Åland, i den iydelse lagrummet skall tillämp stor del av den nya grundpensionen som den tidigare delpensionen 

från den 1 januari 1955, utgör av det sammanlagda beloppet av ~r var av den tidigare fulla pensionen i :pensionsgruppen. 

respektive tjänst eller extraordinarie befattning den 1 januari 4 §. 

195 5 utgående grundlön eller årsarvode och fem ålderstillägg ; Den, som tillförsäkrats extraordinarie pension eller understöd 

2) delpension utgör lika stor del av enligt 1 p. utgående full ur landskapsmedel utöver i 1 § nämnd pension, må fortfarande upp-

pension som den äldre grundpensionen utgör av motsvarande full p bä ra dem. Från det pensionstillägg, som å t vederbörande utbetalas 

sion; enligt 2 §, skall likväl avdragas ett belopp , motsvarande hela den 

3) om äldre grundpension beviljats för tjänst eller befattni~ extraordinarie pensionen elle:0inderstödet eller del därav. 

som icke längre finnes, den nya grundpensionen fastställes enli Vad i 1 mom. är stadgat, ska1l jämvä l tillämpas på i 3 § nämnda 

annan motsvarande eller närmast motsvarande tjänst eller pensionstagare. 

5 § • 

. 
Ordinarie pension, som före i 1 § nämnd dag beviljats arb etar Justeras med stöd av gällande stadganden avlöningen för inneha-

vilken varit anställd i landskäpets arbeten,höjes, om pensionen vare av landskapets tjänster och befattningar till följd av ändring 

beviljats efter den 30 september 1950, sålunda att den äldre g i det officiella levna dskostnadsindexet, skall enligt denna land-

I ~ 

pensionen multipliceras med talet 1,046. Det s ålunda erhållna t skapslag reglerad pension justeras med tillämpn~ng av i riket 



9 §. 
gällande stadganden. 

Denna landskauslag tillämpas från den 1 januari 1955• ·- -
6 §. 

Landskapslagens 5 § tillämpas dock endast s å läne;e en a1lmän 
Storleken av ~nligt denna landskapslag förhöjd pension fast-

justering av innehavarnas av landskapets tjänst eller befattning av 
ställer landskapsstyrelsen, som jämväl drager försorg om dess utb 

löning verkställes enligt gällande stadganden på grundvalen av 
talning. 

det officiella levna dskostnadsindexet. 
7 §. 

, Vad i 2 § sägts angående ny grundpension äge även tillämpning 

Mariehamn, den 11 ~ovember 1955• 
tjänsteman, som beviljats avsked före den 1 juni 1955 och därvid 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
var berättigad till ordinarie pension men vars pensionsfråga icke 

Lantråd 
sagda dag var avg jord. 

Extra pension för sådan pensionstagare, som,; då extra pension , 

viljades, enligt · gällande stadganden icke van berättigad till ord 
Landskaps sekreterare 

Sundman. 
rie pension men enligt senare utfärdade stadganden vore därtill b 

rättigad, höjes med ialcttagande i tillämpliga delar av stadgande 

i § 2. 

8 §. 

Sakä gare, som anser med stöd av denna landskapslag utfä rdat b 

slut kränka hans lagliga rätt, må anföra besvär däröver i högsta 

förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från det han fick del ~ 
I I 

beslutet . 


