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LANTISI01PSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
til~ Landstin~et med förslag till land

skapslag angående ändring av landskapsla

gen om landskapspensioner 9 landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

avlöning och pension för tjänsteinneha

va::c-na inom folkskol väsendet i landskapet 

Åland samt landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om vissa pensioner~ sow 

skall betalas av landskapsmedel. 

Genare en lag angående ändring 2,v lagen om statens pensioner (Ji'FS 

851/71) har vissa stadganden angående dessa pensioner undergått 

ändringo.r. I anslutning till sagda ril-rnlag har pensionslagstiftningen 

f ö::c vissa 2ndr-a tjänstemän och befattningsf<wore ändrats på enahanda 

sätt (FFS 852-865/71). 
De viktigaste av ändringarna beträffande lagen om statens pensio

ner är att cen tid? som ett arbetsförhållande bör vara för att vede~

:Joranc1e skall omfattas av lagen 9 fö.Lko::ctats från fyra månader till 

en 1I'ånad 9 att åldersgränsen 18 år såsom förutsättning för lagens 

tillämpning slopats 9 att den som har barn' att försörja 1år ett barn

tillägg till de pensionery som beviljas med tillämpning av 10 § 
' 

1 mom. lagen om statens pensioner samt att personer över 60 år 9 vilka 

varit 2rbetslösa en längre tid beviljas arbetslöshetspension. Dessa 

lagändringa:c motsva:rade de ändTinga:c, som genomförts i det övriga 

f örtje:i.nstpensionssyst.emet, och innebä:r en gradvis skeende förbätt

~ing av Get pensionsskydd 1 som base~a~ sig pä statens pensionslag

stiftning, samt eliminering av dess luckor. 

Det i lagen införCl.8 bm:ntillägget beviljas till pensione:c i enlig

het n~ec1 grundpensionsskyddet i statens pensionslag, men aäremot icke 

till hög:c~ pensioneJ:., vilka utgår i enlighet med tilläggspensions

skyddet. Höjningen motsvarar de barntill~gg, som skall beviljas till 

de enligt lagen om pension för arbetstagare utgående pensionerna. 

Barntillägget ges i form av en procentfBrhöjning som lägges till 

pensionstagarens pension, såsom fallet även är enligt lagen om pen

sion för arbetstaga~e. Att statens pensionslagstiftning även till 
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denna del bygger på samma principer som systemet med förtjänstpen

sion9 var nödvändigt med tanke på helheten och den interna enhetlig

heten i det sistnämnda systemeto Dessa synpunkte:r' har även f"öranlett 
' 

att systemet med arbetslöshetspension enligt lagen utstr&c~@~ till 

att omf::itta även sådana tjänstemannagrupper 9 för vilkas vidkommande 

det måhända i praktiken icke kommer att äga någon betydelseo 

Med beaktande av att landskapet,s tjäns'temän 9 befattningshavare 

och arbetstagare liksom även dei vilkas pension baserar sig på land

skapets pensionssystem, borde komma i åtnjutande av samma pensionsför

måner son"! wotsva:r::ande tjänstemän 9 befattningshavare eller arbetsta

e;a:::ce i riket, ha:c landskapsstyrGlsen funnit skäl att nu fö:reslå 

motsvaranCle lagandringaro Ändringar·na skulle tillämpas r"etroaktivt 

från och med den 1 juli 1971. 

Föreliggande ändringsfö:cslag har ut0rbetats i överensstämmelse 

ri!ed stadgandena i nämnda rikslag med beaktande av de mindre avvikel

ser som redan nu ingår i landskapslagen om landskapspensionero I 

6 § 1 mom. har bland de uppdrag 9 som, om de är orsaken till att arbete 

eller tjänstgöring avbrytes weI' 2J1 )0 dagar, icke medför avbrott i 

pensionstiden, upptagits medlemskap i laridskapsstyrelsen. Detta 

för2nleds av att ledamot i landskapsstyrelsen borde ifråga om pen

sionsf örmåne:r vara i samma ställning som' landstingsman. 

I slutstadgandets 2 mom. har en ändring i förhållande till rikets 

lag föreslagits på grund av n tt den föreslagna lagen får- en lc-i.ne;;re 

tids retroaktiv tillämpningo I sak innebär den föreslagna lydelsen 

detsamma som motsvarande staJgande i ~ikets lag. 

_I jämförelse med gällande lyc~else av 19 § 2 mom. landskap slagen 

om avlöning och pension fö:r tjänsteinnehavarn_a inom folkskol väsendet 

i landskapet Aland har tjänstebenämningen arbetshandledare uteslutits . . 
Detta motiveras av att denna benämning icke ingår bland de tjänstem~:vi 

vilka finns angivna i 48 § 12,ndslrnpslagen om :'.:.'ollrnko1väsendet i land~

skapet Åland utan anses falla under benämningen timlä:;::·are o 

Med :hänvisning till det anförda föJ:el~i.gges Landstinget till 

an tagm1de 

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

angående änd:cing av landskapslagen OJ.Il lanc1skapspensioner. 

I enlighet ::r.ed Landstingets beslut g.ndra§_ 1 § 1 mom. 9 2 § 1 mom. , 
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5 § 1-4 mom., 6 §, 8 §i mom., 9 § 1 mpn;., 10 § 2 och 3 mom., 15 § 

1 och 2 mom. samt 20 § landskapslagen uen 20 april 1967 om lanQ

skapspensioner (20/67), därav 10 § 3 mom, sådant det lyder i landskaps-

12,gen c'cen 25 juli 1969 ( 39/ 69), varjämte till lagen fogas en ny 9a § 

och en ny 10a §samt till lagens 18 §ett nytt 4 mom., såsom följer: 

1 § 0 

Den som står i tjänste- eller arbetstörhållande eller annat därmed 

järcfö:cligt tjanstsöringsförhållande till landskapet är berättigad 

till 8.lders-, invalid- och arbetslöshetsp:ension på sätt i denna lag 

stadgas. 

2 §. 
Denna lag gäller icke: 

anställning, som begynt efter det förmc'instagaren fyllt 65 åT; 

2nställning under aen tid, fö:c vilken förmånstagaren i enlighet 

med ~onna lag eller annan lag eller förordning e~håller ålde~s

pension på grund av tj3.nste-- eller a:i..'betsförhållande eller företaga:c··

verksamhet; 

tjänstgöring, som beaktas för pension enligt lagen om sjömanspen

sioner; ej heller 

tj2.nstgö:r·ing, i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst från tjäns~ 

ten eller, om han samtidigt har två eller flera anställningar, frän 

dem sammanlagt understiger i medeltal 180 mark i månaden. 

5 §. 
SåsolI! pensionstid räknas den ticl, undel' vilken förmånst2gai en 

efte:c att hCJ. fyllt 23 å:c innehaft reinst en månad oavbrutet foi'tlöpan

de anställning. 

Ha:c invaliditet ell~:t:. a:cbetslöshet ii1trätt innan 360 såd2na dage_:r, 

för vilka förmånstagaren icke e:i.:h~i,lli t i lagcm om riksomfattarnle 

2rbetslöshetskassoT avsett dagunc1e:cstöd, förflutit från anställningens 

upphörande, :;.='liknas vid fastställandet av invalid- eller arbetslöshets-

1)ension sE1,som pensionstid :::Otven tiden mellan invaliditetens elleT a:c

betslöshetens börj2n och uppnåendet av :pensionsåldern. Rar tj 2,nstgö

r1ngen icke oavbrutet fortgå.tt n~inst 4 månader i räknas på grund av 

densamma såsom pensionstid den tid som återstår till pensionsälderns 

uppn{,ende endast försftvi tt förn~ånstagaren icke på grund av tjänste

eller a~betsförhällande eller fd~etagarverksamhet.äger r~tt till sa-
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dan invalid- eller arbetslöshetspension 9 för vilken nämnda tid eller 

mot denna svarande arbetsfö:r'tjänst redan beåktas. 

Till pensionstiden :cäknas även den tic1 9 under vilken förmånstaga

ren efter fyllda 23 är av landskapsmedel erhållit i enlighet med 

denna lag med tillämpning av 2 mom. beviljad invalid- eller arbets

löshetspension i sådant fall 9 då honom senare på grund av ålderdom 

eller ny invaliditet eller arbetslöshet skall beviljas pension på 

grund av i 2 mom. avsedd anställning. 

Till pensionstiden räknas likaså den tid 9 under vilken förmånsta

gare efte:.c, 1fyllda 23 år innehaft 2cr1nat 8.n 'landskapets uppdrag, till 

vilket i enlighet med vad som särskilt är stadgat hör rätt till av 

landskapet l1el t bekostad ålders-? invalid- el1-er arbetslöshetspension. 

6 §. 
Utan hinde:c av vad ovan stadgats ::;::;J.kna s till pensionsticlen likväl 

icke~ 

tid i sådan anställning 9 di:iT anställningstiden skall :cäknas för

månstagaren till go~o för pension med stöd av annan lag; 

tid 9 unde:c vilken förmånst.-::tga.:i.:e v8ri t uppförd p~t indragningssta t 9 

ifall hans lön p& indragningsstat under denna tid med stöd av lag 

helt elle:c· del vis innehålli ts; samt 

tid~ unde:c vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställ~· 

ning i en följd varit avbrutna under mer än 30 dagar 9 ifall lön för 

denna tid icke erlagts och ors2ken l1ärtill icke varit riksdagsmanna

va.rv eller lanc.stingsmannavärv elle:-~ offentligt uppdrag, bet:räffande 

vilket avsägelse ej är tillåten 9 eller medlemskap i statsrådet eller 

i lc1{1dskapsstyrelsen 9 avtjänande av v~i:cnplikt n~ecl stöd av värnplikts

lagen elle:c verksamhet i Förenta Nationerna eller· erläggande av 10eo_ 

tillämpning av 5 § 2 mo"rn. beviljad inv2lid- eller arbetf3löshetspen~ 

sion. 

Vad i 5 § 2 mom. är stadgat till~Lmpas icke heller, om förmånstaga

~e, då han blir arbetsoförmögen eller arbetslös, på grund av senare 

tjänste- eller arbetsförhållande elle:c företagarverksamhet förvärvat 

rätt att erhålla invalid- eller arbetslöshetspension så, att till 

pensiorEtiden hänföres tiden rcellan invaliditetens eller arbetslös

l1etens l)Öl:jan och uppnåenc.et a.v pensionsålde::i:.·n elle:;~, motsvar.·ancle 

förtjänst. :Biörmånstagare anses }12 förvärvat ovan avsedda rätt till 

pension i enlighet med lagen om pension för aTbetstagare i kort

va::c,iga a:.cbetsffö:hållanden vid den tidpunkt 9 då den f ö:i:·tjänst, som 
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han erhållit i under sagda lag lydand~ arbetsförhållanden, innan han 

erabbats av den sjukdom, ~et lyte eller den skada, som utgör den 

huvudsakliga ii,saken till invaliditeten, eller före arbetslöshetens 

början, sammanlagt stigit till i 7 § 1 mom. av samma lag förutsatt 

gränsbelopp. 

8 §. 
Förutsättning för erhållande av ~lderspension är, att förmånstaga

re innehar en pensionstid av minst en månad, att han uppnått pensions

äldern och att anställningen upphört. 

s §. 
Förutsättning för erhållande av invalidpension är, att anställ

ningen fo:ctgått oavbrutet unde:c minst en 112ånad och att förmånstaga·

ren på grund av sjukdom, lyte eller skada 

a) medan anställningen pågått blivit oförmögen att handha sin 

tjänst eller sitt arbete under en tid av sannolikt minst ett å:c, ti

den frs'..n och med invalid i te tens bö:r jan däri inberäknas; elle:L 

l>) entledigats med stö6. av L/. § landskapslagen den 31 maj 1929 

angående utni:.~mningsbrev fö:c innehavc:,re av 12ndskapet 11..lands tJ änster 

och fasts befattningar samt om c1eias ::i..'ätt att kvarstå i sin tjänst 

elle:r befc:1ttuing ävensom skyldighet att därifrån avgå ( 7 /29); elle:L' 

c) efter 2nställningens upphörande under lika lång tid sorn i 

punkt 2) stadgat.s blivit ofö::.:'mögen till tjånst eller arbete 9 sorn mecc 

beaktande av hans ålder, y:ckeskunskap och övriga omständigheter !Jfö:

anses vara för honorn lämpligt och trygga hans skäliga utkomst; 

eller 

c1) likaså efter anställl1ingens upphfö.'ande ej_'hålli t på sena::ce 

tjlinste- oller arbetsförhållande eller på företagarverksarnhet basa

:i..ad, i 8 § 4 mom. lagen om pension föi arbetstagare närrmd invalid~
pension~ 

98 §. 

Förutsättning för erh::C\J_lande a· ,- arbetslöshe ts:Jension är 9 2 tt för-

n~ånst8garen · ~J8:r en pensions tid sv n~inst en rcånad 9 haI' fyllt 60 

och genom i:ntyg, utfs~:t:da t aY ar!Jetskraftsmyndighet, visar, att 

under de 52 sGnast fö:cflutnc:t veckorna har uppburit i lagen om riks

omfattande arbetslöshetskassor (FFS 125/~4) avsett dagunderstöd, i 

landskapslagen o~ arbetslöshetserstittning (43/63) ~ller i landskaps

lagen om sysselsättning (24/72) avsedd a~betslöshetsersättning för 
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sammanlagt minst 200 dagar och att åt ho;r10m icke kan anvisas sådant 

aibete som han icke kan vägra mottaga utan att förlora sin rätt till 

arbetslöshetsersättning. 

A:cb~tslöshet anses ha börjat den dag, för vilken dagunderstöd 

eller arbetslöshetsersättning första gängen under i 1 mom. avsedd 

tid erlagts till förmånstagare. 

10 §. 

Pensionsbeloppet utgö:c dock 'för varje till pensionstiden hänförd 

full månad 11/60 procent av den pensionsgrundande lönen, 

2) om förmånstagaren under de 6 m2nader, som omedelbart föregingo 

anstallningens upphörande, va:~i t i oavb:cuten tj2~nstgöring och vid 

dess upphörande uppnått den föl tj<lnsten. eller arbetet stadg2de pen

sionsälde~n samt om han under de 5 är, som omedelbart föregingo 

uppnåendet av denna ålde:c- eller anställningens upphörande, fö::i_·Farva t 

en pensionstid pd sammanlagt minst 3 ~r; eller 

b) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämp

ning av 5 § 2 mom. eller älderspension med tillämpning av 8 § 3 el-

ler 4 n:ori'" 

Pension f~.:.i.: uppgå till högst 66 p:Locent av den pensionsgrundande 

lön sorn utgå:.c enligt 7 §" l.ge:.:: f örruånstagare på grund av c-mställning, 

som beaktats för enligt denna lac 1r'cg[,ende pension, rätt till pensioi1 

även ~ed stöd a· lngen om pension för arbetstagare i kortvariga 

arlrntsförhå:llanden, avd:L'ages f:cå.n pension, son~ utgår enligt denna lag? 

den pension som utgår enligt lagen ow pension för arbetstagare i 

kort'Cariga a::~'betsförhållanden ~ till den del den grundar sig på inkomst 

som erhe.lli ts genom anst2,llning i landskapets tjänst. Härvid beaktas 

icke avdrag 9 som till följd av andra pensioner och ersättningar skall . 
göras frän pension, som utgår enligt lagen om pension för arbetsta-

gare i km:tva~~iga a~:·betsfö: .. :hållanden. Angående pensionens maxin:iibe·· 

lopp @/'..ller i öv:.cigt vad nedc:m stadgas. 

10a §. 
Om nwttaga:L'e CJV pension, beviljad med tillämpning av 10 § 1 morn., 

har barn so~ icke fyllt 18 år, 1::-.::.c;ges till pensionen barntillägg, 

clock icke OlI' barnet givits som 2doptivb2rn till tredje person. 

Barntillägget utgör för ett barn 20 procent och för två eller 

flere ba~n 40 pxocent av pensionens belopp. 

Med barn avses i 1 rnom. även pensionstaga:ces a J.opti vbarn samt ba:cn 

utom äktenskap 9 vilket han lagligen erkänt eller beträffande vilket 

7 
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hans fö~sörjniIJ.gsskyldighet fastställts genom vede:cbörligt avtal el

ler domstols utslag 9 samt sådant barn eller adoptivbarn till pensions

tagares make 1 om vars utkomst pensionstagaren och maken gemensamt 

dragit försorg. 

Förändras Entalet 1Jan1, verkställes därav föranledd juste:r·ing 2v 

pensionen frän början 2v den utbetalningsperiod som följe~ närmast 

efter förändringen. 

15 §' 
Pension er·l2,gges tidigast från och med den tidpunkt då. rätten 

att erhålls lön upphö~, likväl så, att arbetslöshetspension betalas 

J_älmat f:cån ingången nv den lrnlencleJ...0 månncl som börja:c närmast efter 

det tv8, månader förflutit fr·ån den tic!.punkt då i 9n § 1 mom. 2vsett 

intyg utfärdats. 

Alde:cs- eller invaliclpension bevilj n ~ icke utm1 giltigt skal 

retroaktivt fö::c längre tid än ett år före det pensionsansökningen 

gj orci.es, och arbetslöshetspension beviljas icke för längre tid än 

6 månader ffö:·e den n~ånad so11J följ er nä:cmast efter den tidpunkt (>_[', 

8TISökan om pension gjordes. 

18 §. 

A~betslöshetspension upphör utan sjrskilt beslut, sedan sex månn

der, eller om i riket stadgas om längre tid, denna tid förflutit f~ån 

den tidpunkt clu, m~betsk:roftsmyndiglwts intyg utfärdats, såLi.:'amt icke 

landsknpssty:.i.:.elsen dessffö: innn.n tillställts av arbetsk:J..0 aftsrnyi'lC:Liglwt 

utfä1:dat nytt Jntyg över att p3nsionstogm~en icke kan anvisas j_ 

9a § avsett arbete. Om arbetslösheten fortsätter eller börjar ~cnyo 

i:rndan percsionen upphö:.ct, begyi'lne:i_0 pension utgå enligt samma g::L:'under . 
som den tidigare pensionen, så.vida icke längre tid ö.n två ~1T förflu-

tit från det pensionen upphörde. }färvic1 ;jämställes vid tillämpning 

av 9a § den tid, under vilken pension utgå.i, med ersättning.sdc:i.ga:.c, 

och pensionen betalas :i_"äk:nat frän ingången av månaden närroast efte:.c 

rJ.en, under: vilken det i 9a § nänmda intyget utfärdades, om o.v inty

get f:i_'amgå~r ,· att m:betslöshetsunderstöd eller -ersättning icke betal t.s 

till förmånstagaren efter det arbetslöshetspensionen upphörde. 

20 §. 
Invalid·- eller a~betslöshetspension, som beviljats med tillämp

ning av 5 § 2 mom., ombildas till ålderspension, dä anställningen 

up1)hört och pensionstagaren UJ)pnått den fö:c hans sista tjänst eller 
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a~bete stadgade pensions~ldern, i fräg2 om pensionstagare i tjäns

teförhållo.nde likväl senast d2L ~1an uppnår avgångsåldern. I annat 

fall ombildas invalid- eller arbetslöshetspension till ålderspen

sion, då pensionstagaren uppnå::c, den allmä.nna pensionsåldern. 

Blir pensionstagare, medan han uppbär arbetslöshetspension, oför

mögen till arbete pä det sätt som avses i 9 §, ändras pensionen 

till invalidpension av samma storlek. 

Denna lo.g tillämpas f::'ån den 1 juli 1971, och p::cestatione:i::,, som 

utgå enligt densamrrm, betalas lika så :cäkna t från nämnda dag. Vid 

beräkning av de i 9a § avsedda 200 dagarna beaktss arbetslöshetsun
derstöd och arbetslöshetsersättningar dven för tiden före den 1 juli 

1971. 

Pensionstagare, som är berätt~gad till i 10a § st2dgat barntillägg 

för tiden före denna lags ikrafttr~dande, må beviljas sådant pä 

grund av ansöko.n, som ingivits före utgången av år 1974. 

I 2 § 1 mom. i denna lag stadgat markbelopp motsvarar det löne
indextal som fastställts för är 1966. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angsende ändring av landskapslagen om avlöning och pension f ö:i. 

tjänsteinnehava:c·na inom folkskol väsendet i landskupe t Åland o 

I enlighet med Landstingets beslut ä12Q..::c·as 16 och 19 §§ lm'lc1sks.ps

lagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinneh2-

varna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (2L~/58) sådana nämncla 

lagrum lyder i lanCl.ske.pslagen dem 20 a:'.)ril 1967 ( 16/ 67)? såsom föl-

jer: 

T jänsteinneh2va)_0 0 och timlära:Lc ag2 s n:ud nedan nämnda unc1a:nt2g 7 

rätt till ålders- 9 invalid- och 2:;~"betslöshets:pension av landskapsrce·· 

del 9 i tilUiwpliga delar enligt sarnn~a stadgandcm som person i tjäns

te~ eller arbetsförhållande till landskapet. Samma rätt tillkommer 

på provtid. förordnad och inte:;.:·imistisk innehavare av tjänst sarnt 

vikarie. 

I 1 mom. nämnd peTson 9 so:tr! tjänstgö:i. inom folkskolväsencl8t, 

benämnes nedan fö::.:TDå11st2 ga~::e. 

19 §. 
Angående tjansteinnehava:..:es :pensionsg:cundande lön gälle:;.:: vad c-:.:i:~·-

01r i ~·-'iket J,r stadgat orn den pensionst;:C'lmdandc lönen för motsvaran

du tjänsteinnehava:ce. DetsGrnm2 fc:Uler lJä motsvarande sätt den sorn 

8-::r.' förordn2c1 p~\. p:rovtic1 inom folksko1v::O~sendet och interiwistisk inne--

havare av tjänst sc.rnt vik2rie. 

Ti~lärares pension fastställes pä basen av i 39 § avsett timar

·1rode. 

Denna lag tillämpas frå:n (Len i juli 1971? likväl så 9 att stadgan

d ena om den pensionsgrt1ndande lönen tillämpas på pensioner vilka 

beviljats Då grund av pensionsfa11 9 som int~äffat efter den j1 ~ece:tr!

be::i. i )70 men innan 0.enna lag t:cäc1c1e i k1:·aft 9 om den sålunda beräknac,e 

pensionen ;L:c stö::.:·:ce ä11 pension son~ bo:e::J.knas rJ'.led stöd av tidigare 

gällanclo st2c1gandcm. Lano.skapssty: ... elseJ.1 behanc:la:c på ansökan c·~nyo 

lJOnsionsä::i.·ehde 9 sorn 2vgjo::.:·ts ge~.iom laga kraft vunnet beslut ocl1 g~.1-

lor pensionsfall av ovan avsett slag. 

P1.::est2. tione:c, .som utgå:c enligt ctenna lag 9 betalas räl:,:na t från c1en 

1 juli 19710 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om vissa pensioner, som 

skall betalas av landskapsmedel. 

061 

I enlighet n~ed Landstingets beslut 2.ndras 2 § landskapslagen den 

17 i10vember 1971 om vissa pensioneZ', som skall betalas av lanclskaps

~edel (51/71), såsom följer~ 

2 §. 
Den som är anställd vid landskaps~ndeEstöd åtnjutande institution 

och för vars del institutionen hade ell$r skulle ha haft rätt att 

erhålla lanclskapsunderstöd fö:;~· kostnade;rna för anordnande av pensions -

s t ydd pä sätt som avses i 1 §, äger rätt till ålders-, invalid- och 

a 2: betslöshetspension av landskapsmedel , i tillämpliga delar enligt 

s~mma stadganden som den som stä r i tj ä ns t e - eller arbetsförhå llande 

till landskapet. 

Sed2n i 1 rnorn. avsedd pe:Lson , sorn 2.T anstä lld vid landskapsunder

s töd 13. tn j utande ins titution, eller person, söm med stöd a v denna l ag 

I 

I 
I, 

e::rhållit å lders-, invalj_d- eller arbetslöshetspension av landskapsme- , [ 

del , a vlidit , e~lägge s efter h onom a v landskapsmedel familjepen s ion 

i tilL5.mpliga dela:r: enligt samma stadganden som gä lle:r i f råga orc [ 

pe:cso:n som stå tt i tjänste- eller a :cb c tsförhålland e till l andslrn pst. 

Denna lag tillä mpas f:rå n el en 1 juli 1971, och prestationer, 

utgå~ enli~t densamma , betalas räknat f rån nämnda dag . 

Ma:c- i eh 2Tim , cl en 24 ,okto be:c· 1973. 

På landskap~sty:L'elsens vä gi1.a r ~ 

·~ b/. 
L a n t '" ,; c1 Jc la1J L .fag1i~ 

Lagberedningschef ~~~(~~ 

som 

'I 
I 

I 


