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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

17I1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag angå.ende ändring av 

landskapslagen om tillämpning i land

skapet Åland av vissa i riket gällande 

författningar rörande statens pensio-

ner, 

2) landskapslag angå.ende ändring av 

2 § landskapslagen om vissa pensioner, 

som skallbetalas av landskapsmedel, 

3) landskapslag angå.ende ändring av 

17 § landskapsiagen om planering och 

Iandskapsstöd inom social- och hälso

vården, 

4) landskapslag om ändring av grund

skollagen för landskapet Åland samt 

5) landskapslag angående ändring av 

52 § gymnasielagen för landskapet 

Åland. 

Landstinget har den 15 mars 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört byråchefen Jörgen Erlund samt organisationssekretera

ren 'Maj-Britt Lind från AKAVA-Åland r.f., ordföranden Bengt Dahlen i TOC-T Å 

r.f. och byrå.sekreteraren Britt-Mari Lund i FOA-Å r.f., får härmed vördsamt 

anföra följande. 

I framställningen ingår förslag till ändringar i den blankettlag, enligt vilken rikets 

författningar rörande statens pensioner tillämpas även på Åland. Ti11 förslaget 

ansluter sig vissa kompletterande ändringar av annan lagstiftning. Avsikten med 

framställningen är att även i landskapsförvaltningen börja tillämpa ett system med 

flexibel pensionså.lder. Det skall bli möjligt att bevilja tjänsteman individuell 

förtidspension, förtida ålderspension eller deltidspension. Samtidigt med införandet 

av den flexibla pensionså.ldern skulle den allmänna pensionsåldern bli 63~ å.r för 

samtliga 'kategorier anställda. Framställningen möjliggö't en tioårig öv~rgångspe
riod för den som önskar kvarstå i det gamla pensionssystemet. 
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· Utskottet finner systemet med flexibel pensionsålder ändamålsenligt och behövligt 

även inom landskapsförvaltningen. Motsvarande system tillämpas redan inom den 

privata sektorn och införs inom statsförvaltningen från den 1 juli 1989. Utskottet 

tillstyrker därför de i framställningen ingående lagförslagen utan ändringar. 

Landskapsstyrelsen föreslår att någon särskild förtidspensionsnämnd inte inrättas i 

Jandskapet. Utskottet instämmer i landskapsstyrelsens bedömning men hänvisar till 

·vad utskottet anför i betänkande nr 18/ 1988-89 angående uppgifterna för den 

tjänstedelegation som skall inrättas enligt ett förslag till ändring av tjänstemanna

lagen· för landskapet· Åland~ 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 30 mars 1989 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående lagförslagen 

oförändrade. 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 

viceordförande 

, Lars Ingmar Johansson 

·sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Jan.:.Erik Lindfors, 

ledamöterna Christer Jansson och Wiklöf samt ersättaren Olofsson. 


