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betänkande m ll/1956 över landskapsstyrelsens framställning till Ålands
landsting med förslag till landskapslag om
}F: 11/1956.
ändring av landskapslagen angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland
pensionero (M 14/1956)
Förenämnda lagförslag, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlåt~nde, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande&
Dä den föreslagna landskapslagens giltighetstid icke är begränsad,
föreslår utskottet att 4 § intages in extenso och att lagens ingress
ändras i enlighet härmed. Innehållet i det ändring underkastade momentet överensstälD.ID.er med motsvarande stadgande i rikets lag. Lagtexten
vinner i överskådiighett om beloppet för lägsta fulla pensionen angives
med siffror i S;ället för med bokstäver ..
Med beaktande av att justeringsutskottet i sinom tid i enlighet med
sitt uppdrag skall införa i lagtexten datum för den ändrade landskapslagen och att landstingets beslut dagtecknas samma dag det justeras,
föreslår utskottet därför vördsammast,
att landstinSet ville antaga nedanstående
La n d s k a p s l a g
om ändring av landskapslagen angående extraordinarie bef attnihgshavares
uti landskapet Åland pensioner.
LAGUTSKC·~:-'E~S

--

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § i landskapsJagen
den 7 februari 1951 angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland pensioner (8/51), sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den
1956 (
/56), såsom följer:

4 §.
Beloppet av full pension utgör sextiosex procent av sammanlagda belo~pet av det för extraordinarie befattningshavare fastställda årsarvod..:;t och fem ålderstillägg, likväl så, att lägsta beloppet av full pensioL
är 164.400 mark.
Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet för
full pension och varje därpå följande fullt pensionsår till ytterligare
en trettiondedel därav, till dess full pension uppnås.
Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är delbart med trehundra. Befinnas två tal härvid komma ifråga, sker utjämning till det större av dem ..
Extraordinarie befattning, som t~ll följd av därmed förenade särskilda
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löneförmåner är hänförd till lägre avlöningsklass än den pä grund av
sia &eskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid bestämmandet
av t•nsion hänföras till avlöningsklass, som med hänsyn till befattningens beskaffenhet eller eljest motsvarar densamDli\.
Extraordinarie befattningshavaret som med stöd av 4 § 3 mom. i landskapslagen den 17 maj 1950 (17/50) överförts till högre avlöningsklass,
erhåller pension i enlighet med sitt senaste årsarvode.
Denna landskapslag tillämpas från den l juli 1956.
N.lariehamn den l3 mars 1956.
Pä l~gutskottets vägnar• ·
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sekreterare.

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils IBhlman,
Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg.
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