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J. 1 o. n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Alands landsting med · förslag 

N~o 4/1948 .• till lanclskapslag angående särskilda pension ur 

landslrnpsmedel åt njutande personers pensionsför~ 

må.ner. 

Hänvisande till motiveringen i landskapsnä:mrrdens framställning 

N~o 3/1948 till .1-'. lands ·landsting med förslag till landskaps l a g be-

träffande ändring av och tillägg till landskapslagen angående inne-

havares av tjänst eller befattning i landskapet 1\land r L-ltt till pen-

sion fS:r landskapsnämnden vördsamnast f ör~lägga Land st inget till 

antagande nedanstående 

Land skapslag 

ang ~ende särskilda pension ur lanclskapsmedel åtnjut ande personers 

pensionsförmåner. 

I enlighet med •. lands lands tings beslut stadgas. 
t ' 

1 §. 

Pensioner för de personer, vilka beviljats ordina rie pension på 

grund av landskapstjänst före den 1 januari 1948, sk ola ordnas på 

sätt nedan stadgas. 

2 §. 



Vederbörande i pensions brev tillförsäkrad ordinarie pension; vt 3 §. 49 

ken i denna landskaps lag benämne s äldre grundpension, förhöjes så .. Till folkskollärare, vilken kom.mit i å tnjutande av pension före 

lunda, ikraftträdandet av lagen den 23 december 1947 angående ändring av 

1) att full pension utgår med samma belopp som full pension, f ör lagen om kostnaderna för folkskolväsendet, erlägges pension enligt 

samma tjänst eller befattning enligt bestämmelserna i den landskap samma grunder, som i förenämnda lag stadgas. 

lag om innehavares av tjänst eller befattning i landskapet land 4 §. 

rätt till pension, som tillämpas från och med den 1 januari 1948; Den, som tillförsäkrats e~traordinarie pension eller understöd 

2) att delpension utgör av den ifrågavarande tjänst eller befatt ur landskaµimedel och därjämte i 1 § nämnd pension, fortfarande 

ning enligt sistnämnda larrlskapslag åtföljande fulla pensionen en uppbära denna. Från det tillägg, som åt vederbörande jämlikt 2 § 

lika stor del, som den äldre grundpensionen utgjorde av den motsva utbetalas, kan likväl avdragas ett belopp, motsvarande hela den ex-

rande fulla pensionen; traordinarie pensionen eller understödet eller del därav. 

3) att, där äldre grundpension beviljats för tjänst eller befat Vad i 1 mom. är stadgat, gälle i tillämpliga delar jämv~l med 

ning, som icke längre finnes, ny grund pension utgår i enlighet_:· med avseende å i 3 § nämnda pensionstagare. 

pension för annan mot svarande eller närma st mct svarande tjänst e Ue 5 §. 

befattning. Till extraordinarie pension, som beviljats utöver ordinarie pen-

Vid fastställan:le av storleken av de ordinarie pensioner, v.ilka sion, bevi l jas icke något tillägg. 

på grund av landskapstjlinst beviljats före den 1 januo.ri 1948, ska Skulle det sammanlagda be loppet av den ordinarie pensionen och 

till grund för förhöjningen läggas den grundlön, som med stöd av den där jämte beviljade ext raordinarie pensionen överstiga tvåhundra-

landskapets avlöningslag bör efter den 1 oktober 1947 erläggas i trettontusen mark om året, skall till den ordinarie pensionen bevil-

samma eller motsvarande tjänst, för vilken pension beviljats. jas tillägg med allenast så stort belopp, att samrnanlQgda pensionsbe-



loppet utgör två hundratrettontusen mark. 

6 §. 

Landskapsnämnden a ligger att fastställa storleken av förhöjd 

pension. Beslut ang'.3.ende förhö jning skall tillställas pensions.-

tagare. 

7 §. 

Angå ende förhöjd pension gälle 'r i övrigt, vad om grundpension ä r 

stadgat . 

8 §. 

Höjes eller sänkes med stöd av gälla nde stadganden avlöningen f ör 

innehavarna av landskapets tjänst eller befattning på grund av att 

det officiella levnadskostnadsindexet stigit eller fa Jlit, skola p å 

grund av denna landskapsl ag reglerade pensioner i enlighe t .med d-är-

om i riket utfärdade närmare anvisningar hö·jas eller sänkas med mot -

svarande tillämpning av sagda stadganden . 

9 §. 

De personer, vilka f öre ikraftträdandet av den i 2 § 1 mom. 1 p . 

nämnda land skaps_lagen undfå tt avsked och vilka enligt då gällande 

stadganden voro berättigade till ordinarie pension, men vilkas pen-

sionsfråga icke blivit avgjord före sagda landskapslags ikraftträ-

dande, äro vid pensionering berättigade att erhålla pension till 

· 2 § är an glende ny grundpension st adgat. det belopp, som 1 

10 §. 

no .. J.es ;_t i· stöd av denna landskap slag fattat be-Va.r , som icke --

slut angående höjande av honom beviljad pension, har rätt att där-

över anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio 

dagar från det han f utt del av beslutet. 

11 §. 

Denna landskapslag, v a rigenom landskapslagarna den 8 februari 

1944 (9/44) och den 1 augusti 1947 (18/47) upphäv a s, skall till-

lämpas fr ån och med den 1 oktober 1947, dock så att 8 § skall lända 

till efterrättelse blott s å länge allmän justering a v innehavarnas 

av landskapets tjänst eller befattning avlöningar j ämlikt gällande 

föreskrifter verkställ e s på grund av det O.:ti'icie lla le vnadskcs tnads 

indexet. 

Mariehamn den 16 janu&ri 1948~ 

På landskapsnämndens vägnar; 

~~~r:it~~ -Lantråd 

Landskapssekreterare ____ , 


