)

LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 18/1955 över
landskapsstyrelsens framställning till Ålands
landsting med förslag till lands_kapslag om
&, l8/1955.,
ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landskapet Åland, utfärdad den
7 februari 1951. (32/1955).
Förenämnda framställning, varöver l c ndstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat och iår för landstinget vördsammast
framhålla följandea
Då pensionslagstiftningen i landskapet alltid följt och bör föl.ja
lagstiftningen i riket på detta område, har utskottet icke något att i
sak anmärka mot lagförslaget, som är uppgjort i saklig överensstämmelse
med motsvarande rikslag. Den redaktibhella avvikelsen i mom. 2 innebär,
att beräkningssättet har avseende på årspensionen, medan rikslagen räknar med månadspensionen.
Uttrycket i mom. 2 "full pensions belopp" har ändrats till "fullt
pensions belopp'' och slutstadgandet har avskiljts från texten i § 5 meaels
ett strecko
Hiinvisande till ovansagda får utskottet därför vördsammast föreslå,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelsei
L a n d s k a p s l a g
om ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landskapet Åland,
~tfärdad den 7 februari 1951.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 5 § i landskapslagen den 7 februari 1951 om tjänstemacmapensioner i landskapet Åland
(6/51) sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 16 april 1952 (14/52)
skall erhålla följande ändrade lydelsei
5 §.
Full pension utgår med sextiosex procent på sammanlagda beloppet av
den f ör landskapets tjänster och befattningar fastställda grundlönen och
fem ålderstillägg, dock sålunda, att lägsta beloppet av full pension
utgö r etthundrafyrtiesjutusen sexhundra mark.
Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet av
full pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytterligare till
en trettiondedel därav, till dess fullt pensionsbelopp uppnås.
Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är delbai~t rued trehundra. Befinnes härvid, att två tal kunna komma ifråga, sker
Utjämningen till det större av dessa.

-2Tjänst eller befattning, ~om till följd av därmed förenade särskilda
iöneförmåner hänförts till lägre avlöningsklass än den på grund av sin
besltatfenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid bestäm111andet av
pellBion hänföras till avlöningsklass, somned avse.ende å tjänstens eller
befattningens beskaffenhet eller eljest motsvarar densamma. I enlighet
därmed tillkommer förutvarande överläkare vid landskapets allmänna sjukhus CH'h di.s triktsläkare pension enligt 30 avlöningsklassen.
Innehavare av tjänst eller befa t cning, vilken uppbär avlöning enligt högre avlöningsklass än den, vartill hans tjänst eller befattning
hör, tillkommer pension efter den g rundlön han senast uppburit.

Denna landskapslag tillämpas från den l januari 1955•
Mariehamn den 15 november 1955 •
.~å lagutskottets vägnar&
\

an !2h~
Erik Eriksson
I

ordförande.

Närvarande i utskottets Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
Paul Påvals, August Johansson och Helge Klingberg.

