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LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 24/1955 över land-· 
skapsstyrelsens framställning till Ålands lands
ting med förslag till ändring av landskapslagen 
angående extraordinarie befattningshavares uti 
landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 f eb
ruari 1951. (40/1955). 

Förenämnda framställning, varöver lsndstinget inbegärt lagutskottets 
utlåtande, har utskottet behandlat s Därvid har utskottet företagit en 
redaktionell ändring i mom. 3 samt• enär rikets förordning av den 13 
maj 1955 trätt i kr~ft först den 1 juni 1955, ändrat slutstadgandet i 
konformitet med riksförordningen. 

Utskottet får darför för landstinget vördsammast föreslå, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget 

i följande lydelsel 
L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen angående extraordinarie befattningshavares 
uti landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 februari 1951. 

I enlighet me.d Ålands landstings beslut ändras 4 § i landskapslagen 
den 7 februari 1951 angående extraordinarie befattningsh~vares uti 
landskapet Åland pensioner (8/51)• sådan paragrafen lyder i landskaps
lagen den 16 april 1952 (15/52; såsom följera 

4 §. 
Beloppet av full pension utgör sextiosex procent av sammanlagda be

loppet av det för extraordinarie befattningshavare fastställda årsarvo
det och fem ålderstillägg, likväl så, att lägsta beloppet av full pen
sion är etthundrafyratiosjutusense:::;:hundra mark. 

Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet för 
full pension och varje därpå följaride fullt pensionsär till ytterligare 
en trettiondadel därav, tii1 dess full pension uppnås. 

Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är del
bart med trehundra. Befinnas två tal härvid komma ifråga, sker utjäm
ning till det större av dem. 

Extraordinarie befattning, som till följd av därmed förenade sär
skilda löneförmåner är hänförd till lägre avlöningsklass än den på 
grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillhörat skall vid 
bestämmandet av pension hänföras till avlöningsklass, som med hänsyn 
till befattningens beskaffenhet eller eljest motsv~rar densamma~ 

Extraordinarie befattningsl::lavare, som med stöd av 4 § 3 mom. i land
skapslagen den 17 maj 1950 (17/50) överförts till högre avlöningsklass 9 
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erhåller pension i enlighet med sitt senaste årsarvode. 

Denna landskapslag tillämpas från den l juni 1955· 

Mariehamn, den 18 november 1955. 
På lagutskottets vi.:gnarl 

. I 

-Ä~--U-~ __ ili-~ 
Jan Erik Eriksson ' 

ordförande • 

.. a.--~;?/ 
< 

0 3;:'1~- 1 

sekreterare. · 1· 

Närvarande i utskottet• Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman 
August Johansson, Helge Klingberg och Trygve Johansson (suppleant). 
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N~ lJ/1955. 

STORA UTSKOTTETS 
anledning av Ålands 

ställning m 40/1955 

Il 

betänkande m i111955 med I 

landskapsstyrelses fram
till Ålands landsting med - förslag till ändring av landskapslagen angå

ende e~traordinarie befattningshavares uti 
landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 
februari 195111 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 
Iv: 24/1955, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid ärendets behandling har stora utskottet enhälligt och pä skäl, 
som lagutskottet i sin motivering anf9rt, beslutat vördsamt föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslage~ 
i den lydelse lagutskottet föreslagit. I 

Mariehamn den 22 november 1955· 
På stora utskottets vägnar• 

wW!& 
- ---+---

Närvarande i utskottet& Harry Johansson, ordförande, Hugo Elfsberg, 
viceordförande, Gunhild Berglund, Gustaf Ek, Sigurd Danielsson, Gustav 
Ja nsson, Bven Lindholm, Einar Sundin, Bertil Söderlulid och Wilh. Wilen. 
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