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Å. l ands landskaps styre 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till ändring av landskapslagen angående 

extraordinarie befattningshavares uti landskapet 

Åland pensioner, utfärdad den 7 februari 1951• 

Hänvisande till motiveringen i ·landskapsstyrelsens framställ-

ning I'ffi 32/1955 och rikets förordning av den 13 maj detta år om änd-

ring av förordningen angående eMtraordinarie befattningshavares 

pensioner (FFS 238/55) får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga 

La~dstinget till antagande nedanstående 

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

om ändring av landskapslagen angående extraordinarie befattnings-

havares uti landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 februari 

l95lo 

I enlighet med Ålands landstings be slut ändras 4 § i landskaps-

lagen den 7 februari 1951 angående extraordinarie befattning shava

res uti landskapet AJ.and pensioner (8/51), sådan paragrafen lyder 

i landskapslagen den 16 april 1952 (15/52), såsom följeri 

4 §. 
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Beloppet av full pension utgör sextiosex procent av sammanlag 

da beloppet av det för extraordinarie befattningshavare fa ststä 

da årsarvodet och fem ålderstillägg, likväl så, att lägsta belo 

av full pension är etthundrafyratiosjutusensexhundra mark. 

Ti ö pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet 

för full pension och varje därpå följande fullt pensionsår t ill 

ytterligare en trettiondedel därav, till dess f'ull pension upp 

Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som 

är delbart med trehundra. Befinnes härvid, att två tal kunna k 

ma ifråga, sker utjämningen till det större av dessa. 

Extraordinarie befattning, som till följd av därmed förenade 

särskilda löneförmåner är hänförd till lägre avlöningsklass än 

på grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall 

vid bestämmandet av pension hänföras till avlöningsklass, s om 

med hänsyn -till befattningens beskaffenhet eller eljest motsvar 

densamma. 

Extraordinarie befattningshavare, som med stöd av 4 § 3 mom• 

landskapslagen den 17 maj 1950 (17 /50) överförts till högre av-

löningsklass, erhåller pension i enlighet med sitt senaste års 

vode. 
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Denna la~dskapslag tillämpas från den l januari 19550 
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Mariehamn, den 11 november 1955· 
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