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LågtlTSKOTTETS betänkande nr 1/1973-74 
med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Land stinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om landskapspensioner,land

slmpslag angående ändring av landskaps la

gen om avlöning och pension för tjänste

innehavarna inom f olkskolväsendet i land

skapet Åland samt landskapslag angående 

ändring av landskaps lagen om vis sa pen

sioner, som skall betalas ur landskapsmedel. 

Med anledning av ovannämnda fr0mställning, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

De föreslagna lagändringarna motsvaras i riket av lagar, givna 

den 10 december 1971 men gällande retroaktivt från den 1 juli 1971. 

Då de föreslagna landskapslagarna komma att gälla retroaktivt f:rån 

samma tid punkt, borde förslag om dessa ändringar ha före lagts Lands

tinget tidigare, helst redan till vårsessionen år 1972. Då lagänd

ringarna inte kan publiceras tidigare än i början av år 1974, kommer 

de, i den mån sådana fall finnas~ att medföra retroaktiva utbetal

ningar för över två och ett halvt år. Pensionstagare, som på detta 

sätt erhåller tilläggsbetalning för tidigare skatteår kan möjligen 

med åberopande av 48a § lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt und

vika att ~tatsskattens progressivitet inverkar menligt. 

Lagförslagen är i sal\: överensstämmande med rikets motsvarande 

stadganden och föranleder därför inte ändringsförslag f:rån utskottets 

sida. I landsl1::apslagen angående ändring av landskapslagen om land

skapspensioner har ett skrivfel rättats i 9 § 1 mom. 

Med hänvisning till det anförda får ut skottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga förslaget 

till landskapslag angående ändring av land

skapslagen om landskapspensioner med föl

jande ändring: 

9 §. 
Förutsättning för erhållmide av invalidpension är, att anställ

ningen fortgått oavbrutet under minst en månad och att förmånstaga

ren på grund av sjukdom 9 lyte eller skada 

a) medan anställningen pågått blivit oförmögen. att handha sin 

tjänst eller sitt arbete under en tid av sannolikt minst ett år, ti
den f:rån och med invaliditetens början däri inberttknad; eller 
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b) entledigats med stöd av 4 § landskapslagen d~m )1 maj i~2~ 

angående utnämningsbrev för innehav13.re ~:: :La~~~k~~~~ Ålands :~äns te:p 
o~h fa1;1"j:ia befat1.rlingar samt om dera~ rätt att kva:r-f.?tå t ~in tjän~t 

' . . ... ~ ,._ - . .. • 1. . . ' . ' . . ' 

el:&~f' b~~at~~pg ~VE;!1@0ill slcytdighet att därifI-ån -å vgå (7/29); eller 
- ·· c ) efter anställningen~ 11"}2Phörande .. under lika lång trd -"söm i 

punkt a)°stadgats bl iv it oförmögen till tjäp::it · ··~llE!:r arbete, söxp rpe4 

beaktande av hans ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter, bö r 

an ses vara för hon om lämpligt och trygga hans s."l{älig a utkomst; eller 

d) likaså efter anställningens upphörande erhållit på senare tjäns

t e - eller arbetsförhållande eller på företagarverksamhet basera d 9 

i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd invalidpension. 

Mari eh arnn, den 9 

samt landskap slagen angående ändring av 

landskapslagen om avlöning och pension fö :.!'..' 

tj änsteinnehavarna inom folkskolväsendet 

i landskapet Åland och landskapslagen angå

ende ändring av landskapslagen om vissa 

pensioner, som skall betalas av landskaps-

medel utan ändring. 

- NärvarD.Tid e i utskottet: ordföranden Dahlman , vic eordfö rand en 

Olof Jansson, l edamöterna Bengtz och Sundblom samt ersättaren Wide

man. 


