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Å1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s frauställning till Ålands landsm 9/1962.
ting med förslag till lartds apslag angående
ändring av landskapslagen om tjänst emannapensioner i landskapet Åland.
I riket har utfärd ats ändringar i stadgandena om den tjänstid,
som får räknas pensionstagare tillgodo sås om pensionsår. Ehuru dessa
ä ndringar gälla sådana inne havare av tjänst eller befattnin g , som enligt stadgandena i gällande överenskomme ls eförordnihgar äro berätti gade att med avs(3ende å avlöning och pension åtnjuta samma förmåner som
motsvarande tjänstemän i riket, är det nödvändi gt att införa motsvarand e ä ndringar i landskapet. I annat fall kunde en sådan tjänsteman,
efter övergång till annan tjänst, gå förlusti g rätt att tillgodoräkna
si g sådana pensionsår, som han i sin tidigare tjänst var berättigad
att tillgodoräkna sig. Landskapsstyrels en anser därfbr, att 3 § landskapslagen om tjänstemannapensione~ i landskap~t Åla.IJ.d borde ändras
med beaktande av nu gälland e stad ganden i rik et, förordningen den
30 .. 6 1960 (FFS 330/60) och förordnin gen den 30.12 1961 (FFS 608/61).
Då landskapsiagen om tjänstemannapensioner senast ändrades år 1957,
infördes i 5 § ett stadgande om att lägsta beloppet för full pension
skall vara detsamma som i riket. Vid detta tillfälle gällde inge t hö gs ta
belopp för tjänstemannapensionerna (FFS 693/56). Sedermera har emellertid åter ett högsta belopp för full tjänstemannapension fastställts.
Detta gränsbelopp är för närvarande ·i.654.800 mark (FFS 277/60), varför det endast har betydelse för tjänstemän, vilkas tjänst är hänford
till 42 eller högre avlöningsklas:::: • Lantrådet åtnjuter emellertid numera avlöning enlig t 43 avlönin gsklassen, varför stadgandet bör inforas
i landskapslagen.
Vidare har den ändringen införts i riket, att det månatliga pensionsbeloppet utjämnas till jämna hundratal mark, medan d e t tidi gare
utjämnades till belopp, som var delbart med 25. Också härav påkallad
ändring bör införas i landskapslagen.
Med hänvisning till det ovan anförda får lan dskapsstyre ls en vördsamt
förelägga Landstinge t till antagande nedanståend e
'
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angåen de ändrin g av landskapslagen om t jänst ernannapensioner i l andskapet Åland.
I enlighet med Ålands land st_ing s b es lut ändras 3 och 5 §§ l andskapslagen den 7 f ebruari 1951 om tjänstemannapension er i landskap et Åland
(6/51), 3 § sådan den lyder i landskapslage n den 16 april 1952 (14/52)
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och 5 § sådan den lyd er i landska pslagen den 10 april 1957 (15/57),
såsom följer:
3 §.
Såsom pensionsår , vilka innehavare av tjänst eller b ef attning får
tillgod oräkna sig, anses den tid han efter det han fyllt tjugoett år
innehaft stats- ell er landskap st jänst eller -b ef a ttnin g Lled grund lön ell er statstjänst med avtalslön e lle r ex traordinari e befattnin,g ell er ock
tillfälligt e l ler såsom vikari e handhaft stat s - ell er landsk apstjäns t
eller -befattning eller extraordinarie b efattning ell er elj est innehaft
stats- eller landskapsanställning, som bör ans ~s såsom huvudsyssla , eller vari t anställd i sådant statens eller l andskape ts arbete, i vilket
arbetaren får tillgodoräkna sig arb etstid en såsom till pension b erä ttigande t j änst görings tid. Såso m pensionsår f år innehavar e av tjänst el Le r
befattning tillg odoräkna sig även den tid han såso m värnpliktig tjänst~
gjor t i aktiv trµpp, för såvitt denna tjänstgöring omede lbart ansluter
si g till. annan stats- eller landskapstjänst, samt den tid han und er
krigstillständ fullgjort militärtjän s t, så ock den tid han varit uppförd
på indragningsstat.
Rätten att räkna pensionsår upphör, så snart v ederbörande uppnått
den ålder, då han är skyldig att avgå, även om han där eft er kvarstår
i landskapets t jänst. Är vederbörande skyldi g att avgå före uppnåd d
sextiot,re års ålder, äger han likväl rätt att räkn a p ensionsår, till s
han uppnått nämnda ålder.
Tjänstgöring såsom riksdag ens justitieoLJ.budsman samt t jänst elle r
bef attning vid Ålands landsting, riksdagen och sådan b efattning vid
Finlands Bank, folkpensionsan s talten och postsp arbanken, som bör anses
såsom huvudsyssla, tillgodoräknas såso11 p ens ions år.
Innehavare av tjäns t eller befattning vid post- och t ele graf v erk et
f år såsom pens ions å r tillg odoräkna s i g den ti d han und e r ryska ti d en
såsom fiosk medborgare tjänst gjor t vid t elegrafverket i Finland .
Av den tid innehavare av tjänst eller befattning~ som vid ansökan
om pension på grund av i 1 mom. avsedd ans tällning i landskapets e ll er
statens tjänst innehar minst tio p ens ionsår, ef t er det han fyllt 21 å r
Varit anställd
1) i kommuns tjänst, vid komraunal c entralorganisation, sammanslutning av kommuner eller religionssamfund,
2) såsom lärare vid privat hö gskol a e ller statsunderstöd åtnjutand e
Privat läro- eller uppfostrings anstalt,
3) såso111 läkare , · ~jurläkare, sjuksköterska, häl s osys ter, barnmorsk a,
sinness jukskö t erska eller sinnessjukvårdare i bol ags, s ammanslutnings
ell er privat anstalts tjäns t,
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-34) vid statsunderstöd åtnjutand e lantbruks organisat ion ell er orga-

nisation för husli g ek onomi, sko g svårdsnärmd, centralt sk ogssällskap,
centralhand elskammaren, handelskaumare, or ganisation elle r anstalt
för vetenskap eller konst, komnunal ell er enskild järnväg i samtrafik
med statsjärnvägarna,
får han såsom pensionsår tillg odoräkna Hi g den del, som öv ers ti ge r
fyra år, försåvitt denna tjänst elle r b efattn,i ng varit huvuds yss l a
och till sin art och i frå ga 011 ko mp e t ensviiLlkor en varit järnörlig r.ie d
den statens eller land s kap e ts tjänst ell er befattning , i vilk en han
eft er avgången från ifrågavarande tjänst eller b efattnin g fö rs t anställts.
Oavsett vad i 5 mom . är stadgat, f å r inne h avar e av tjänst ell er
befattning sås om p ensionsår räkna si g tillg odo h ela de n tid
1) han varit lagfar en le damot av rådstuvurätt eller magistrat eller
stadsfiskal;
2) efter fyllda 21 år varit i tjän st, söm bö r anses som huvudsyssla
vid organ , so11 bildats för utövnin g av Maat alouss eu.ro jen Ke skuslii tto
benära.nda förbund samt lantbruks- och hushållningssällsk apen i kolonisat ionsl agst iftningen till erkänd b efo genhe t; sar:at
3) ef t er fyll da 21 år varit i tjänst hos t el efonanlä ggning , som
övertagits av staten eller vid kommunal ell er e nskild järnväg ell er
enskild läiroanst~lt ell er för e inträ de t i ovan avs e dd läroanst alt s
tjänst , i tjänst, som bör anses so m huvudsys s la hos annan statsunderstöd å tnjutande enskild läro anst a lt.
Inn ehavare av tjänst ell er b efattnin g , som inneh af t tjänst v i d kommunal folkskola, är, utan hinder av st adgandena i 5 mom.• , b erättigad
att såsa r.i p ensionsär tillgodoräkna sig hela den tid han i enli ghet ned
landskapsl age n den 16 oktob er 1958 om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inor:.1 folkskol väsendet i l a ndskape t Åland ( 24/58) må tillgodoräkna sig för pensionen på grund av tjänst göring inom fo lkskolväs cmdet, saLlt innehavare av lärart jänst eller b efattnin g vid statens
eller landskap e ts lärov erk h ela den tid h an efter f yllda 21 år varit
lärar e med huvudsyssl a vid enskild läro a nst alt, sor!l. å tn juter statsund erstöd.
Innehavar e av tjänst ell er befattning med diploLlsjä;k aptens- ell er
sjökaptensbrev vid Ål ands sjöfart s l ä roverk, för vars tj äns t ell er
befattnin g koLlp etensvillkor är sjökaptensexamen antinge n enb art elle r
jä11t e annan exa1ien, Itlå, därest h an v id ans ök an om pension inne har
minst tio p en s ionsår på grund av t ,jänstgöring, som är nämnd i 1 mora. ,
såsom p ensionsår räkn a s i g tillg odo hö g st ti o år av den tid han ef ter
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att hava fyllt 21 år såsoB innehavare av unde rstyrLlansbr ev ell er under- I
maskinmästarbrev eller komp e tensbrev för radiotelegraf ist av andra
' I
klass eller motsvarande hö gr e komp et ensbr ev varit i tjänst på handelsi
farty g, soLl är infört i Finlands fartygs re gist e r.
Har i ovan i 5 - 8 LlOD. nämnda tjänst göring under den tid, sou
får räknas såsom pensionsåry inträffat a't-brott, samnanräknas vid bestäoraandGt av pGnsionsårende olika t jänstgörings tiderna. Såsora avbrott räknas likväl icke den tid ved GrbörandG varit frånvarande av
orsaker, som nämnas i 4 § 2 moLl.
Landskapsstyrelsen raå på synnerlig a skäl berättiga inn ehavar e av
I
tjänst eller befattning att såsom pensionsår till g odoräkna sig även
I
annan än i 4 - 8 mom. närmd t jänstgörings tid, dock hö gs t åtta år.
Är tjänst göringstid uppdelad på terminer, anses en t ermins tjänstgöring motsvara sex E1ånader. Tjänst göring såsorJ. lärare vid feL1 r,1ånad er
or11f attande soraoarkurs vid läro anstalt för huslig ekonoL1i räknas såsom
ett halvt års tjänst göring.
I

I

5 §.
Full pension ut går 11ed sextiosex procent på sammanlagda beloppet
av den för landskap e ts tjänst eller befattning fastställda grundlönen
och fem ålderstillägg, dock sålunda, att lägs ta beloppet av full p ension skall vara det belopp, sor:1 gäll er för statens motsvarande tjäns t~
nannapensioner, och hö g sta beloppet för pension det belopp, soD gäller
för statens uot svarande t jänsterJ.annapension er.
Tio pensionsår berätti ga till tio trettiondedelar av beloppet av
full pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytterligare till
en trettionded e l därav, till d ess full pension uppnås.
Den årliga pensionens b elopp utjäunas till närLlast e tal som är delbart raed ettusentvåhundra. Kunna härvid två tal ko1~rrJ.a ifrå ga, sker utjäumingen till det större av dessa.
Tjänst eller befattning, son till följd av därned för enad e särskilda I
löneförmåner hänförts till lägre avlöningsklass än den på grund av sin
beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid bestänuandet av
pension hänföras till avlöningsklass, soLl med avseende å tjänstens ell e r
b efattnin gens beskaffenhet eller eljest 110 tsvarar densau11a . Härvid skal~
vad om motsvarande tjänster eller befattningar i riket är stadgat länd a
till efterrättelse.
Inn ehavare av tjänst eller befattning, vilk en uppbär avlöning enligt
en hö g re avlöningsklass än den, vartill hans tjänst e ll e r befattning
hör, tillkommer pension efter den grundlön h an senast uppburit.

-5-

096

Denna lag äger tilläupning från och 11ed den 1 juni 1961 förs åvitt
ick e av vad annors tä des är stadgat följ er , a tt p ensionst agare är b erätti gad till pension enli g t stadgandena i denna l ag från 2n tidi ga r e
tidpunkt .
Marie hamn,

