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:LAGUT8KOTTJ:iTS betä nka L1de L o 27/l~56 med 

anledning av l a ndska :ps s 'tyrelse i.1s fra1i1s t ä ll

niug till Åland~ l a ndsting med försl 2. g till 

landskapslag om ä ndri ng av landska:ps~_'."'. : ·e:~ 

au.gå ende extraordinarie befa"ctningshe.'.-'."'.·-

res uti landskapet ÅJ,.a.nd pensioner. ( L1 .. :( r 

i E~ 32/19 56) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagu,tskot·cets 

utlt tande, ha r utskottet behap dlat och får för l 3i.lds"Ginget vördsawmast 

framhå lla fqljande: 
Under hänvisning til]. sina allmä~1na utta landen i betänkandena il ~ ris 

25/1956 och 26/1956 och ~fter v:i,ssa stilistisk,;i. 2-ndringar föreslår ut .... 

skottet vördsau1mast, att l a ndstine:, et ville antaga nedanstå.ecide 

L a n d s k a p s l a g 
om t~ndring av landskapslagen angående extraordinarie befattningshava

res uti landskapet Åland peusio~c~. 

I enlighet med Ålands landstinbs beslut ändras 4 § i landskapelagen 

de t~ 7 februari 1951 angå ende extraor<linarie befattnin~shavares 11ti 

l andskapet Åland pensio.ner ( 8/51}, s å dant detta lagrum lyder i land

skapslagen den 8 augusti 1956 (36/~e}' säsom följer: 

Belop:pet av full ;pensi on ~tgör sextiosex procent av sammanlagda be

lopp 2t av det för extraordinarie befattningsb,q,vare fastställda års.aT

vodet och fem @..lderstillägg, likväl så; att lägsta beloppet av full 

:)ension skall vara det belopp, som gäller för statens -extraord!naric·
'oefattningshavpres pensioner. 

Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet för 
full pension och varje därpå följande fullt pensio.i1sår till ytterligare 

e ~ trettiondedel därav, till dess full pension uppnås. 

Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är del

bart med trehundra , Befinnes två tal härvid komma ifråga , skar utjEinl

ning till det större av 4em. 

Extraordi!.1arie befattning, som till följd av därmed förenade sär

skilda lönef örmåner är hänförd till lägre avlöningsklass än den på grund 

av sin bBskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid bestai.illilan

det av pension hänföras till avlönin.::, sklass, spw. med h,änsyn till be

fattningens beskafferlhet eller eljest motsvarar densamma, 

Extraordinarie befattningshavare , som med stöd av 4 § 3 uiom. i land

skapslagen den 17 maj 1950 (17/50) överfarts till högre avil:önin5sklass, 
erhåller pension i enlighet med siti; senaste årsarvode. 

-~--....... 
Denna landskapslag tillämpas från den l juli 1956. 
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~.Iariehamn, den 14 nove~ber 1956 . 

:På lagutskottets vägnar: 
·---· -- --

Jan Erik Eriksson 

Nä~vara ilde i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlmant 
August Jor.i.ansson, Richard Lindroth och Bertel Söderlund. 


