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

ställning t~ll Ålands landsting med förslag till 

N~o 9/1947. lann skapslag angående utbetalande av förhöjd land-

skapspension i visea fall. I 

I 

Uti 1 § av landskaps lagen den 15 januari 1944 stadgas, att per-

son, som med pension avgått ur landskapstjänst, och som tid_igare 

innehaft statstjänst eller -befattning samt på grund av bestämmel-

serna i rikets lag av den 22 december 19 42 om ändring av lagen an-

gående innehavares av statstjänst eller -befattning rätt till pen-

sion och i rikslagen av aen 5 februari 1943 angående särskilda, 

pension ur statsmedel åtnjutande personers pensionsförmåner åtnjuw 

ta förhöjd statspension, äger tillgodonjuta förhöjd landskapspen-

sion, enligt vad därom är särskilt stadgat, med avdrag av det till- I 1 

skott till statepensionen, som på grund av åberopade författningar 

utfaller. Motsvarar eller överstiger sagda tillskott förhöjningen 

av landskapspensionen, utgår den äldre grund.pensionen mea oföränd-

rat belopp. För att förstå tillkomsten av förenämnda lan0skapslag 

är det skäl att citera motiveringen i landskapsnämndens framställ-

ning till Landstinget n:ed förslag ti 11 sagda landskaps lag. I moti-

veringen säges~ 
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"Vid aen finansiella uppgörelsen mellan rike.t och landskapet l 

land för treårsperiooen 1935-1937 hade Ålandsdelegationen franiMl 

att "ehuru några legala direktiv för prövning" av en kompensatto111 

fråga angående . en landskarets tjänsteman, som av landskaps nä mnden 

den 16 november 1933 beviljats ordinarie livstidspension, men dea 

förlnnan efter erhållet avsked såsom statstjänsteman på im ragnt 

stat år 1930 erhållits tatspension för sin 8terstående livs tia, t 

kunde åberopas, "så torde likväl ur gällande bestiimmelser rö rande 

statens och land skapats e vlönings- och pensionsförbållande n, jämt 

da med självstyrelselagens kompensationsnormer, den grundsats ku 

härledas, att därest landskapet i sin tjänst anställer en pe rson, 

som åtnjuter statspension, vederbörana.e tjänsteman bör tillp, odo• 

komma endast sammanl8gt de förm&ner, som med tjänsten äro fö renad 

och att sålunda från lönen å . landskapets stat bör avaragas d et be 

b.. i t t s-= on Vid avgång.en ur l ands 
lopp tjänstemannen upp ar s a spen 1- • . 

pets tjänst bör en sådan tjänsteman få ur landskaps mede 1 uppbära 

dast det be lopp, varmed lands kapspensionen överstiger s tatsp ensi. 

I annat fall blev e statsverket betuncr at med dubbla pensionsbel
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te.t 
förmåner, rmn kan landskapet aärvid påre.kna kompensation ur s 

medel blott för det ur reciprocitetssynpunkt skäliga pensionsbe-

loppet efter avdrag av statspensionen. En utjämning genom stats-

pensionens indrag ande förutsättes ej i lagstiftning.n På grund 

härav och annan utrednin~ beslöt Älandsdele~ationen efter omröst-
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ning att för åren 1934, 1935, 1936 och 1937 till kompens ation god- I 

känna ena.ast skillnaden mellan nämnda tjänstemans landskapspension 

och statspensionen. 

Hade ovannämnc'ls. utjämning genom s tatspensi onens innehållande i 

, lag~tiftningsve.g ägt rum, hade dubbelpensionering · i antydda fall 

kunnat uril vike.s. Uti såcta.nt syfte hade justitiekansler redan ål" 

1934 hos finansminister·iet hemställt, huruvida icke ministeriet ge- · 

nom avsaknaden av sådan lag , som möjliggjorde innehållandet av 

statspension under den tid från statens tjänst med pension avgången 

person innehaft tjänst eller befattning vid bl.e. Ålands landskaps.-

förvaltning, -ägde anledning att vidtaga åtgärd om stiftande av ena-

handa lag angående innehållande ev statspension, som all.aredan aen 

20 maj 1932 utfärdats i frå~a om innehållande i vissa fall av lön 

å indragningsstat. Men då n ågon åtgärd med anledning av justitie• 

kanslers hemställan icke försports, hade landskapet vidtagit sådana 

bestärnme ls er, att dubbe lpensi onering , på grund av rikets pensions ... 
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lag av den 30 december 1924 och landskapets :pensionslag av den 
15 

mars 1928, kunde, helt förhimras. 

. Sedan rikets pensionslag av den 30 december 1924 unaergått ä 

ring genom lagen av den 22 december 1942, hava ordinarie i nnehav 

re av statstjänst eller fast befattning tillerkänts för h ö j d a ~~ 

sioner från den 1 januari 1943. Och uti lagen den 5 febru ari 19 

hava även de personer , vilka bevilj.ats ordinarie pension p å grund 

av statstjänst före ikraftträdandet av nämnda lag av den 22 deca 

1942, ti llagt_s för.böjda pensipner från sagda 1 januari. 

På grund av nämnda lag av a en 5 februari 1943 måste den lands 

pets tjänsteman, -yars fall här 01an relaterats, erhålla fö rhöjd 

statspension . Och enligt vad landskapsnämnden från Statskontoret 

farit, har denna pe rson även erhållit förhöjningen. Då. samna tj' 

man upptJär jämväl lanciskapspension i enlighet med landskapsnämnde 

ovannämnda beslut av den 16 november 1933, _kommer hm , och även 

i Samma ställnin(J' som han , i avsaknad a v rik• _ je ann~n tjänsteman ~ 

t t di t att erhålla även lag om innehållande av statspension, o ve Y g 

förhöjd landskaps pension ti 11 fastst&llt belopp utan avdrag , när 

0 na per" lana skap 8 lag om s ar ski la a , pension ur sta tsmede 1 a tnju te. e 

soners penstonsförmåner tillkommer . Emedan följden härav i ko!llP 

sationshänseende utan minsta tvivel b ,lir den, att landska:i;et vid 

avräkningen mellan riket och landskapet kan påräkna kampens ation 

blott för skillna.den .rtellan en ökad landskapspen8ion och st.a.tspen- I; 

eion, anser landskapsnärnnden nödvändigt att stifta landskapslag, 

som förhindrar sådant; och har landskapsnämnden även uppgjort 

förs 1 ag t 1. li denna lands kaps lag. n 

Uti riket hava pensione:r:na genom lagen den 30 april 1947 blivit 

förhöjda och landskaµmämnden har till Landstinget ingivit förslag 

om motsvarande förhöjning av landskapets pensionstagares pensions-

belopp. Under förutsättning av att landskapsnämndens framställ-

ning av Landstinget bifalles, blir en ändring av stadganaena i nu-

varande l~ndskapslag den 15 januari 1944 av behovet påkallad, eme-

dan i 1 § av sagda landskaps lag u ttryc kl igen hänvi~as ti 11 bestäm-

melserna i rikslagarna av den 22 december 1942 och 5 februari 1943. 

Landskapsnämnden har därför, anseende att landskapslagen den 15 ja.-. 

nuari 1944 bör upphävas , utarbetat förslag till ny landskaps lag i 

ämnet . För att undvika att landskaps la gen måste ändras eller ny 

landskaps lag stiftas varje gång ri kslags tiftningen be träff ande lö-

ner och pensioner förnyas ha,r landskapsnämnden i 1 § av förslaget 

icke hänvisat till någon särskild rikslag, utan nöjt sig med en helt 
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allmän föreskrift. 

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast 

förelä.gg Landstinget till antagande nedanståerrle 

Landskapslag 

angående utbetalande av förhöjd lamskapspension i vissa fa ll., 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

Uppbär någon, som tidigare innehaft stats tjänst eller -befattn 

samt sedermera övergått i landskapets tjänst, förhöjd statsp enstoa 
. ... ~, 

~··· · :- ~ .f: ... ;( 

på grund av i riket gällande bestämmelser angåend'e innehavares a1 

statstjänst eller -befattning rätt till pension oc_h särskilda , pe 

sion ur statsrned e l åtnjutande personers pensionsförmåner och d~· 

jämte, efter avgång från landskapets tjänst, även landskapspe nsio 

äger han tillgodonjuta förhöjd lanaskapspension, enlig t vao därom 

är särskilt stadgat, rred avdrag av aet tillskott till statspe nsi 

nen, som på grund av åberopade bestämmelser t riket utfaller. Mot 

svarar eller överstiger sagaa tillskott förhöjningen av landskap• 

pensionen, utgår den äldre grundpensionen med oförändrat belopp• 

2 §. 

Innehavare av i 1 § omförmäld statspension ålig ger att om föl" 

~ '>J . ..., ;;.., .. 
.. t- ~ · 

h l llandet ofördröjlig en skriftligen anmäla hos landskapsnämnden. 

3 §. 

Denna land skaps lag tillämpas från och med den 1 januari 1947 

och genom densamma upphäves lams kaps l ag en angåencl e utbetalande av 

f örhöJ"d 1 r'1 k an _s apspension i vissa fall, utfärdad den 15 januari 

1944. 

Marie hamna en 16 maj 1947. 

På lanas kapsnärnndens vägnars 
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