
Å 1 a n ,d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s fram-

ställning till Ålands landsting med förslag till änd": 

N~o 8/1947. ring av landskapslagen angående särskilda, pension 

ur lanf:skapsmedel åtnjutande personers pensionsför-

måner, utfärdad den 8 februari 1944. 

Hänvisande till motiveringen i lana skapsnämndens framställning 

N~o 7/1947 till Ålands lanasting får la.ndskapsnämnden vördsammast 

förelägga Landstinget ti 11 anta;:rande nedanstående 

Lana s,kaps lag 

om ändrinp: av landskapslag~n angr,enae särskilda, pension ur land-

skapsmedel åtnjutande personers pensionsförmåne-r, utfärdad den 8 

februari 1944. 

I enlighet med Alands landstings beslut ~kola §§ 1, 2, 3, 4, 5, 

och 11 i lands kaps lagen den 8 februari 1944 angående s är.ski la a, 

pension ur landskapsmedel åtnjutande personers penstonsförmåner 

erhålla följande ändrade lydelses 

1 §. 

Pensionerna för de personer, Vilka beviljats ordinarie pension 

på grund av landskapstjänst före den 16 maj 1947, skola ordnas på 

sätt nedan stadgas. 



2 §. 

Vederbörande i pensionsbrev tillförsäkrad ordinarie penston • 

ken i denna land skars lag benämnas äldre grundpensi on, fö rhöjes 

lunda, att 

11 full pension utgår med samma belopp som full pensi on för 

tjänst eller ' befattning enligt bestämmelserna i den 16 

gäl lana e lanas kaps 18 gen om inneha vare s av tjänst el ler 

landskapet Äland rätt ti 11 pension; 

2) de lpe nsi on utgår med s am:na a e 1 av den 

1
6

r befattning enligt förenämnela landskaps lag åtföljande fulla 

sionen, som den äldre grund.pensionen utgjorde av motsvarande f 

pension; 

ld grunapens1.·on beviljats för tjänst eller b efatt 
3} där li re 

1 fl.·nnes, ny grund.pension utgår i enlighet med 
8 

som icke ängre 

i motsvarande eller närrrE.st motsvarande läge befintlig t jänst 

bef at tni.ng. 

a ~torleken av de ordinarie pensione r, 
Vid fastställan e av . 

P
å rund av landska.pstjänst beviljats före den 16 maj g . 

samma eller motsvarEAnd e t jä.nsti 
till grund för förhöjningen i 

vilken pension beviljats, läp:gas d~n grundlön, som år 

lägg as med stöd av land skapets avlöning slag. 

3 §. 

Till folkskollärare, v.ilken kommit i åtnjutande av pension före 

ikraftträdandet av lagen den 30 april 1947 angående änoring av la-

gen om kostnaderna för folkskolväsendet, erl·ag·v_ges i pens on enligt 

samma grunder, som i förenämnda lag stadgas. 

4 §. 

Den, som jämte i 1 § nämnd pension tillförsäkrats extraordina-

rie pension eller understöd ur 1 ~ k · anos apsmedel, må fortfarande upp-

bära denna. Från det tillägg, som åt vederbörande jämlikt 2 § 

utbetalas, kan likväl avdpagas ett belopp, motsvarande hela den 

extraordinarie pensionen eller understödet eller del därav. 

Vad i 1 mom. är stadgat, gälle i tillämpli ga delar jämväl med 

avseende å i 3 §nämnda pensionstagare 0 

5 §. 

Till ext:eaordinarie pension, som beviljats utöver ordinarie pen-

sion, beviljas icke något tillägg. 

Skulle det samnanlagda beloppet av den ordinarie pensionen och 

den därjämte beviljade extraordina.rie pensionen överstiga etthundra 

åt tiotusen mark om året, ska 11 till a.en ordinarie pensionen bevil-



jas tillägg med allenast så stort belopp, att sammanlagda 

beloppet utgör etthundraåttiotusen mark. 

8 §. 

Utvisar rikets officiella inde:x, att levnacskostnaaernR stt~ 

betydligt jämf9rt med den prisnivå, som rådde den l apri l 1947, 

kan inom gränserna för lanaska.pets utgiftsstat erläggas c yrttc. 8• 

tillägg ti 11 pensionen. 

11 §. 

Denna lanO.skaps l ag skall tillämpas från och med den 1 januari 

1947. 

Mari eha.mn .den 16 maj 194. 7. 

På landskapsnfi_mrxl ens vägnar~ 

I• 

11 

LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 3/1947 med ahledning 111 

o.v landskapsnämndens framställning ti 11 Åla. nd s 

landsting med förslag till ändring av land skap s , .... 

lagen angående sär> skilda .., pension ur landskapsme-

del f1tnjutanre pPrsonerSI pensions förmåner, ut fär ·-

dad den 8 februa ri 1944. 

Förenämnda framställning _, varöver landstinget inb8gär t lagutskott e t s 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

I sitt betänkande NQ 2/ 1947 har utskottet föreslagit:; att l a n dst i nge t 

ville godkänna landskapsnämndens fflarnst ä llning om försla g ti ll landskaps

lag cm ändrin~ av pensionslagen den. 17 juli 1943. Härav följer även, 

att lagstiftningen beträffande de s .k. äldre grundpensionerna bör under

gå motsvarande ändring. I sak har utskottet därför· ingenting att anmärka 

mot det framlagda lagförslaget, men i fråga om sj ä lva lagtexten har ut ·~ 

skottet föreslagit särskilda ändringar, som enligt utskottets uppfattning 

äro ägnade att i någon mån göra lagen klarare• 

Utskottet, som sålunda icke företagit några sakliga ändringar i lag

texten, får där för för landstinget vördsammast föreslå 11 

att landstinge t ville . antaga nedanstående 

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

om ändring av landskapslagen angående säl." skilda , pension ur l andskaps me del 

åtnjutande p e rsoner's pensionsförmån8r, utfärdad den 8 -f&bruari 1944. 

I enlighet med /lan~s lana stin~s b eslut skola §§ 1, 2, 3 1 4 1 5, 8 och 

11 i landskapslagen den 8 februari 1944 angående särskilda, pension ur 

landskapsme de 1 åtnjutande personers pensions förmåner erhålla följ ande 

ändrade lydelse: 

1 ~-
Pensionerna för de p ersoner~ vilka före d en 16 maj 194 7 be viljats or~ 

dinarie,pension på grund av landskapstj änst, skola ordnas på sätt nedan 
stadags. 

2 § 0 

Vederbörande i pensionsbrev tillförsäkrad ordinarie pension, vilken i 

denna landskapslag benämnes äldre grundpension, förhöjes sålunda, 

1) ~ full pension utgår med samma belopp som full p ension för samrr..a 

tjänst eller befattning enligt bestämmelserna i den landskapsl~ om inne

havares av tjänst eller befattning i landska pet )l,land rätt till pens :t o:c1"' 

~llämpas från och med den 16 maj 1947; 
2) .§.tt delpension utgör av den ifrågavarande t jän.s.:t eller befattning 


