
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 ändring av landskapslagen om land- -

~ 39/1955. skapsförvaltningen underlydande arbetares i 

landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 feb-

ruari 1951. 

Hänvisande till motiveringen i landskaps_styrelsens framställ-

ning m 32/1955 och rikets förordning av den 13 maj detta år an-

gående ändring av. förordningen om statens arbetares pensioner 

(FFS 239/55) får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget 

till antagande nedanstående 

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

om ändring av landskapslagen om landskapsförvaltningen underlydan-

de arbetar~s i landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 februari 

1951. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 § i land-
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skapslagen den 7 februari 1951 om "landskapsförval tningen under ly dan· 

de arbetares i landskapet Åland pensioner (9/1951), sådan ,paragra-

feh lyder i landskapslagen den 16 april 1952 (16/52i som följer: 



7 §. motsvarande ställning. På landskapsstyrelsen ankommer att be-

Beloppet av full pension är i I-III pensionsgrupperna sextio .. stämma, vilken innehavare av landskapets tjänst eller befattning 

sex procent av de arbetsinkomster arbetare åtnjutit i landskapet som skall anses vara i , motsvarande ställning. 

arbet"e under det sista året före avgången, m~d undantag av lön t Har arbetsinkomsten, enåigt vilken storleken av arbetares pen-

övertidsarbete, dock så att sion ska1l ·bestämmas, på grund av utevaro från arbetet minskats, 

i I pensionsgruppen lägsta beloppet av full pension utgör 147 skall den årliga arbetsinkomsten beräknas sålunda att till de 

mark och högsta beloppet 186.600 mark; faktiska qrbetsinkomsterna lägges det belopp, som arbetare beräknas 

i II pensionsgruppen lägsta beloppet av full pension utgör av nämnda orsak ha gått miste om. Naturaförmåner skola beräknas i 

1620900 mark och högsta beloppet 213.600 mark; samt penningar enligt medelprisen på orten. 

i III pensionsgruppen lägsta belop~et av full pension utgör Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet 

195.000 mark och högsta beloppet 251.700 marko av full pension och varje dä rpå följande fullt pensionsår ytter-

Pension må icke beviljas till högre belopp än arbetsinlrnmst ligare till en trettionde-del därav till dess full pensionsbelopp 

na, dock så, att lägsta beloppet av full pension för arbetare, uppnåso 

som arbetat regelbundna arbetsdagar, är 147.600 mark och fö r ar Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som 

tare, som ej arbetat fulla arbetsdagar, så många åttondedel ar ar är delbart med trehundra. Befinnes härvid, att två tal kunna kom-

1 mom. stadgade lägsta beloppen av full pension, som vederböran· ma ifråga, sker utj ämningen till det större av dessa. 

des arbetstid i medel tal per dag utgör av den regelbundna åtta-

timmars arbetsdagen. Denna landskapslag tillämpas från den 1 januari 1955· 

Beloppet av pensionen i IV pensionsgruppen bestämmes enligt 

pensionen för innehavare av landskapets tjänst eller befattninE , Mariehamn, den 11 november 19550 



På landskapsstyrelsens vägnar: 

L;k,_~ 
~ui;:{/ Johans son. 

Lantråd 

{ . 

Landskap ssekreterare 

N~ ~ 3/1955, --
LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 23/1955 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands
ting med förslag till ändring av landskapslagen 
om landskapsförvaltningen underlydande arbetares 
i landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 f eb
ruari 1951. 

Förenämnda framställning, var.över landstinget inbegärt lagutskottets 
utlåtande, har utskottet behandlat . Därvid har utskot·~et företagit en 
redaktionell ändring i sista momentet i 7 § samt, enär rikets förordning 
av den 13 maj 1955 trätt i kraft först den l juni 1955, ändrat slut-
stadgandet i konformitet med riksförordningen. 

Utskottet får därför vördsammast föreslå, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålundaJ att sista momentet i § 7 erhåller 
följande lydelsea 

"Den årliga pensionens belopp utjämnas till 
närmaste tal• som är delbart med trehundra. Befig 
nas två tal härvid komma ifråga, sker utjämning 
till det större av dem." 
samt att slutstadgandet får följande ändrade ly

delse i 
"Denna l andskapslag tillämpas från den 1 juni 

1955·" 
Mariehamn den 18 november 1955. 

På lagutskottets vägnar1 

ordförande. ~ 

- -·- --~!'.;-~~!~ 
Närvarande i utskotteta Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils .Dahllll8n, 

August J-0hansson, Helge Klingberg ooh ~rygve Johansson (suppleant) . 


