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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

Nr 7/1971. r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om reglering av vissa av landskapsmedel 
utgående pensioner. 

-

Det nuvarande pensionssystemet för tjänstemännen äger tillämpning 

på de pensionsfall som inträffat efter den 1 juli 1962. Detta har bl.a. 
medfört att de tjänstemän som pensionerats före denna dag i vissa avse
enden erhållit ett sämre pensionsskydd än de, som beviljats pension 
enligt den nya pensionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet i fråga 
om personer som beviljats invaliditetspension, då som pensionstid för 
sådan pension enligt det tidigare gällande systemet räknades endast 
den tid som vederbörande varit i tjänst, medan som sådan tid enligt 
det nya systemet även får medräknas tiden från invaliditetens inträde 
till pensionsålderns uppnående. Sorn en följd härav kan det hända, att 

person som bevilja ta pension enligt det gamla pension sskyddssystemet 
erhåller endast en tredjedel av motsvarande pension enligt det nya pen
sionsskyddssystemet. 

Genom lagen den 4 juli 1969 om reglering av vissa av statsmedel 
utgående pensioner (FFS 457/69) har ordinarie pensioner för innehavare 
av statens tjänst eller befattning och för statens arbetstagare, som 
beviljats på grund av pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1962, 
reglerats så att som pensionstid för invaliditetspension även får med-. 
räknas tiden mellan avgången från tjänsten och den för tjänsten stadgade 
pensionsåldern. Dessutom har den pensionsgrundande lönen justerats för 
vissa i lagen uppräknade tjänstemän. 

För att landskapets tjänstemän och arbetstagare skall komma i åt
njutande av samma pensionsförmåner som statens tjänstemän och arbets
tagare föreslår landskapsstyrelsen att en motsvarande landskapslag 
antas. Lagen skulle få retroaktiv tillämpning från den 1 januari 1970. 

I en särskild framställning föreslås en motsvarande reglering av 
berörda pensioner för tjänsteinnehavare inom f olkskolväsendet och vissa 
andra pensioner 9 som betalas med landskapsmedel. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga landstinget till antagande 
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om reglering av vissa av landskapsmedel utgående pensioner. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Ordinarie pensioner för innehavare av landskapets tjänst eller be

fattning eller extraordinarie befattning samt för landskapets arbets-
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tagare, vilka beviljats med anledning av pensionsfall, som in trä~[~~ f a i:; 

före den 1 juli 1962, regleras frå n och me d den 1 j anuari_ ~--9~· 0 ~CJ å -::;ii -tt 

som i denna lag stadgas. 

Ordinarie pension, som genom pensionsbeslut beviljats i l mom .. av

seCld r)ensionstagare ~ sådan den erlades den 1 jajnuari ]_970, b snäTnn.e~s 

i denna lag gammal grundpension och pension ~ s om regJ.e~cats enligt 

denna lag ny grund pension. 

2 §. 
Har gammal grund pension beviljats såsom del pension , sedan pern3i onf: ... 

tagaren till följd av kroppsligt lyte eller nedsatta kroppskr.2fte r 

eller sj.älsförmögenheter blivit vara k ti g t oförmögen att handha sin 

tjänst eller befa~tning eller sitt arbete, bestämmes den nya gru:ndpen

sionen genom att såsom pensionså r, utöver den tid som b eaktats i pen-
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landets upphörande och uppnå endet av den pensio:ns å lder som ä!:' stadg~;.d. 

för tjänsten eller arbetet. Ny grundpension må dock icke överstiga 

beloppet av full pension. 

Är särskild pensionsålder icke s t a dgad fö.r tjänst eller befattning 

eller arbete, anses såsom pensions å lder 63 å r. Om l ägre av gångsålder., 

än 63 å r är stadgad för tj änst eller befattning, anse s d enna avgå ngs

ålder som pens ionså lder. 

3 §. 
Har gam :.:.}etl gru.ndpension med anledning av stadga.ndena om högsta fulla 

pension blivit mindre ä n den hade blivit, om icke de övre gränser som 

innefattas i nämnda stadganden skulle ha funnits, b e stämmes den nya 

grund.pensionen utan hänsyn tj_ll dessa ·övre gränser, likvä l så att d en 

högsta pensionen till fullt belopp utgå r med 30.000 mark 01Il året , 

Har pensionstagare hänförts till IV pensiongruppen för landskap ets 

arbetstagare , bestärnrne s ny grund pension så som den skul l e ha beräk;na ts 

på grundvalen av pensionstagarens a rbetsinkomster med tillämpning i 

övrigt av vad dä rom är särskilt sta dgat och med beaktande av vad i l 

mom. ä r stadgat om högsta pension till fullt belopp. 

4 §. 
Angående justering av avlöningsklass, enligt vilken gammal grund-

pension för vissa tjänster och befo.ttningar ut gå r , gäller i tillämpliga 

del a r vad därom ä r stadga t för staten s tj änstemän . 

5 §. 
Om ny grund.pension gäller i övrigt vad om gammal grundpension är 

stadgat. 

6 §. 
Landskapsstyrelsen ombesörjer regleringen av pensionerna en ligt den-

na lag. 
Mariehamn, den 1 

Lantråd 


