li.AGUfSKO~TETS bet ä nkande ~~26/11t>Bd'"c d

anledu1ni av landskapsstyr elaens !ramst~ll~
aing til l Ålands lan4sting me4 ftirslag
til l landskalJslag en.gående än.d ring 11v land- ,
s ~ap s lage n om t j änst emannapensione:t' i lan.~skapet Åland. (Ingår i m 32/1956)
Förenämnda framställning, var:Bver landstinget inbegärt lagu-~sko tt e-ts
utlå tande, har utskottet behandlat och får !or l?n~stinget vördammast
framhålla följande:
Hänvisande till de ;principiella synpunkter, som anfö r ts i bet änkandet L 25/1956, anser utskottet att det av landskapsstyrelsen nu
i nslagna förfaringssättet Ei.r r.10tiverat, så vitt fråga är om dem allmänna hänvisningen till motsvara1'.l.de r ikslagstiftning. Där emot kan uts k ottet icke gilla, att lagtexten upptager endast det ändrade 1 momentet . Vid behandlingen av de löne- och pensionslagar, som förelades
landstinget vid detta års vintersession, framhöll utskottet, att ehuru
ä ndringsförslag
berör endast något moment i en landskapslag, praktiska skäl tala för att alla moment i den ändring underkastade paragraf en skola införas i lagtexten, då landskapslagen är avsedd att gälla
under langre tid. Den av utskottet framföra synpunkten omfattades av
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J~~fts_~~filgii~enp~ §r~d härav har utskottet kompletterat lagtexten o~h

däri inför~r sam~ änd~~riken. Därjämte har mom~ 1 givits en sraidigare avfattning.
Utskottet föreslår därför vördsammast , att landstinget ville antaga
ne danstående
L a n d s k a p s 1 a g
angå ende ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landskapet Åland.

I enlighet med Åla nds landstings beslut ändras 5 § i landskapslagen
den 7 februari 1951 om tj äns t emannapensioner i landskapet Åland (5/51) ,
sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den 8 augast i 1956 (34/56),
s å som följer :
5 ~.
'
Full pension utgår med sextiosex procent på sammanlagda beloppet
av den för landskapets tjänster eller befattninga r fa s tstallda grun dlön en och fem ä lderstillägg, dock sålunda, att lägsta beloppet a v f ul l
,Pension skall vara det belopp, som gäller för state ns motsvarande
tj a nstemannapensioner .
Tio pensionsår berättiga till tio trettiondede l ar av beloppet. av
full pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytterligare
till en trettiondede l därav , t iJl dess ful lt pensionsbelopp uppnås .
De n ·~iga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är . de~-
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bart med trehundra. Befinnes härvid, att tvä ta~ kunna komma ifråga,
sker utjämningen till det större av dessa.
Tjänst eller befattning, s .0 L1 ci~.l följd av därmed förenade särskilda löneförmåner hänförts till lägre avlönin.gsklass än den på grund av
sin beskaffenhet elle~ eljest skulle tillhöra, skall vid bestämmandet
av pension hänföras till avlöningsklass, sofu med avseende å tjänstens
eller befattningens beskaff ehhet eller eljest motsvarar densamma. I
enli ghet därmed tillkommer förutvarande överläkare vid landskapets
allmänna sjukhus och distriktsläkare pension enligt 30 avlöningsklassen.
Innehavare av t jäp.st eller befattning, vilken u})pbär avlöninc; e,1li gt högre avlöningsklass än de.nf vartill hai;.s tji:i,nst eller befa-ctr1L1c
hör , tillkommer pension efter den grundlön han senast uppburi-t;.
Denna landskapslag tillämpas från den 1 juli 1956.
Mariehamn, den 14 november 1956.

På_ l;~o~~
Jyt EriR Eriksson
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
August Johansson, Richard Lindroth och Bertel Söderlund.
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