
Fram.st. nr 1/1970. 

01-1) 
LAGUTSKOTTETS betänkande nr 14/1969-70 

oed anledning av Ålands landskapsstyrelses 
fraL1ställning till Ålands landsting filed 
förslag till landskapslag om anmälan om 
val av pensionsrätt i vissa fall. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in
begärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Det är enligt utskottets mening klart att rätten att välja pensions-
rätt enligt antingen det tidigare gällande eller det nya pensionssys
teoet bör vara densa.DIJa för landskapets tjänsteoän som för statens. 
Då komr.1unala hälsosystrar och barnmorskor av lagtekniska skäl tillför
säkrats pensionsrätt i de för dem gällande landskapslagarna, bör saTima 
rätt gälla också för dem. 

Enligt slutstadgandet skall landskapslagen träda i kraft den 1 au
gusti 1970 och därvid skall den gällande landskapslagen av den 25 juli 
1969 (44/69) upphävas. Ei~e~le~tid är sistnäcnda landskapslag gällande 
under bela året 1970, varför förlängning av valrätten, soIJ för övrigt 
är helt överensstäDDande i gällande lag, icke erfordras före den 1 ja
nuari 1971. Utskottet föreslår därför att landskapslagen träder i kraft 
den 1 januari 1971, varvid gällande landskapslag icke behöver upphävas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte antaga lagförsla

get sålydande: 
L a n d s k a p s 1 a g 

om aru.Llälan 011 val av pensionsrätt i vissa fall. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
AnIJälan om bibehållande av pensionsrätt som avses i landskapslagarna 

av den 20 april 1967 
oo landskapspensioner (20/67)~ 32 §; 

angående ändring av ~andskapslagen om koLmunala hälsosystrar i 

landskapet Åland (12/67), 2 mow. av stadgandet om dess ikraftträdande 
saot 

angående ändring av landskapslagen OD kor::u~unala barilLlorskor i land
sk~pet Åland (13/67), 2 mom. av stadgandet oo dess ikraftträdande må 
utan hinQ.er av vad i vart och ett av näonda lagrum är stadgat göras 
före utgången av år 1971. 

Denna lag träder · kraft-d~;~i-j; ari 1971. 

It t~gna~ 
.. Ni s Dah oan ) ~~~ 

led N~~varande i utskottet .:. ordföranden Dahloan, vice") ,1dförand~e-n Persson, 
acioterna Sundbloo och Ostling saIJt suppleanten Wilen. 


