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Ålands land.skapsnärnnds fram- I , 

ställning till Ålands landsting mep förslag till 

lamskaps lag beträffande ändring av landskapslagen 

N~o 7/1947. om ändring av och tillägg ti 11 lands kaps lagen angå--
ende innehavares av tjänst eller befattning i land-

skapat Åland rätt till pension, utfärdad den 17 juli 

1943. 

Sedan i riket tjänstemännens och befattningshavarnas avlönings-

förhållanden nyreglerats genom lagen den 18 april 1947 och den där-

ti 11 sig anslutande verkställighetsförordningen av den 28 april 

194.7, ut kom en lag om ändring av lagen angående innehavares av stats 

tjänst eller -befattning rätt till pension den 30 april 1947. Huvud 

sakligen samma orsaker, vilka föranlett åtgärderna till förbätt-

ring av tjänste männens och b~fattning shavarnas löneförhållanden, 

gjorde det även oundgängligt att förbättra deras pensionsförmåner. 

Penningv&rdets fall och. de stegrade levnadskostnaderna hava i måhän-

da ännu högre grad än beträffande löntagarna för svår.at pensi onsta-

garnas utkomst. Det ansågs därför nödigt att stadgandena i rikets 

pensionslag angående pensionsbeloppen anpassades efter de nya grund-

lönerna för tjänstemännen och befattningshavarna; vilket innebar 
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att pensionerna i allmänhet höjdes i samma förhållande som ~ l'.' ru 

nerna. Motsvarande förhöjning vidtogs även beträffarrle redan b 

j ad.e pensioner genom la gen av förenämnda 30 apri 1 1947 angående 

pensionsförmåner för vissa personer, som erhålla pension ur sta 

rnede 1. 

Tjä.nstemäns och befattningshavares samt r;ensionstagares pen 

förhållanden i landskapet regleras genom lancskapslagen den 15 

1928 angående inneha varas av tjänst eller befattning 

Aland rätt till pension med särskilda senare tillkomna ändring 

landskapslagen den 17 juli 1943 om ändring av och tillägg t ill 

landskapslagen angåenae innehavares av tjs.nst eller befattning i 

landskapet Åland rätt till pension samt landskaps lagen 

ari 194.4 angåeme sä.rskilca, pension ur lamskapsmedel 

personers pe nsionsförmåner. Då Landstinget tidigare stilös e int 

den ståndpunkten, att landskapets tjänste män och bef a ttniM shaV 

samt pensionstagare såväl i löne- som pensionsbänseende böra~ 

la samma förmåner som statens motsvarande funktionärer 

tagare, har lana_skapsnämnden för s1.tt vidkommande ansett , att eO 

nyreglering av pensionsf örhållandena och än::1ring av i sådant s 

av gällande lagbestämmelser är av behovet påkallad under f öruts 

ning, att landskapsnärnndens framställning med förslag om ltnartng 

av le.ndskapets lönelag blir av Lanclstinget bifallen. Lands kaps nämn-

den har därför utarbetat förslag till ändring av landskapets pen-

stonslagar. Här nedan följer förslag till ändring av pensionslagen 

för tjänstemän och befatningshavare, och i en senare framställning 

skall förslag göras beträffande pensionstagarna. Förslaget till 

ändrad pensionslag för tjänstemän och befattningshavare, som i en-

li!"het med rikslEJgens bestämmelse därom skall träda i kraft aen 16 

maj 1947, bygger helt på förenämnda rikslagstiftning. Då lagför-

slaget är helt kort och dess innehåll talar sitt t:ydliga språk, tor- 1 

pe någon särskild redogörelse för de ändrade paragrafernas innehåll 

ej erfordras. 

u v ördsanrnas t fö-Hänv isande t i 11 förestående får lan-'ls kapsna··mnden 

relägga Landstinget till antagande nedannämnda 

Landskap slag 

beträffande ändring av lam skaps lagen om ·· ri • a n_, r1ng av och tillägg 

till landskaps lagen angåerne innehavares av t' J·a··nst eller befattning 

i lana skape t Äland rätt ti 11 pension, utfärdad den 17 juli 1943. 

I enlighet med Ålands lanc'lsttno. s beslut skola§§ 6 ·"t') och 22 i land-

skapslagen den 17 J'uli 1943 .. a om an ring av och tillägg 'ti 11 landskaps 



lagen angående inneh~_ vares av tjänst eller befattning 1 land skap 

ÅlanGI rätt ti 11 pension erhålla fö ljarrl e änd rade lyda lse. · 

6 §. 

Full pension utgår med . sextio procent av de i landskaps lar: en 

avlöning i lands kapets tjänster eller befattningar faststäl lda g 

löner, dock sålunda, att högsta pension skal 1 utgöra e tthuncraått 

tusen mark. 

Tio pensi onsår berätti ga till tio trettiondedelar av hel penst 

belopp och varje därpå f öljande fullt pensionsår ytterlig are ti.11 

trettiondedel därav, intill dess fullt pensionsbelopp uppnås . D' 

följande tjänstetid medför icke rätt till större pension. 

överstiger sextio procent av grundlönen för innehavare av land 

skapstjänst eller -befattning etthunaraåttiotusen mark, tilldelas 

honom delpensi ·on för varje pensionsår med en trettiorrledel av ett 

bunaraå t t iotusen mark. 

Tjänst eller befattning, som till följd av därmed förenade slir 

skilda löneförmåner hänförts till lägre avlöningskla~ än den plg 

Skulle t1.. llhört, skall vid bestämmandet av~ 
av sin beskaffenhet 

.. f' " t~ll avlöningsklass, mot svarande- t ·jänstens beskaffe 
ston han oras ·~ , 

het. 
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22 §. 

Därest officiella indexet i riket ådagalägg er, att levnadskost-

nad erna i jämförelse med den prisnivå, som var rådande den 1 april 

194'7, avsevärt stigit, kan å pension inom ramen rör landskapets ut-

giftsstat erläggas dyrtiastillägg. 

Denna lan d sk a ps l ag tillämpas från och med den 16 maj 194'7 o 

Mariehamn den lö maj 194'7. 

På landskapsnämndens vägnar: 


