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LAGUTSKOTTETS betänkande fö 30/1956 ced 

anledning av landskapsstyrelsens f:L'amstt:.11-
ning till Ålands landsting med f örsiag till 
landskapslag om reglering av vissa ur land-
skapsmedel utgående pen$ioner. (Ingår i Ng 3 

1956) I 
Förenämnda fr~ms.tällning, varöver landstinget inbegärt lagutsko·ttets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landi;;tinget vördsamnul$t 
framhålla följande: 

Syftemålet med landskapslagen Jr· att bereda personer, som tidiga
re beviljats pension ur landskai;;sEiedel, möjlighet att erhålla si~ 
pensioner enligt de nya bestämmels8rna. Dett~ är sakligt riktigtt men 
landskapslagen. kan enligt utskottets uppfattning likväl.. icke a.n·cagas 
i nu föreslagen ordalydelse, enär genom densamma upphävas även sådana 
staaganden., som fortfarande äl;'o avsedda att förbliva i kraft. Utskot .... 
tet, som hört landskapssekreteraren Rolf Sundman, har OL.18rbetat för
slaget sålunda, att 2 § i l~ndskapslagen den 18 juli 1956 (I~ 25/1956) 

ändras och § 5 upphäves såsom obehövlig, :00. lagens paragra:f e:i;-ing här

igenom kommer att undergå ändrin& och hänvisningen i nuvar~nde 6 § 

raom. 2 måste ändras, synes det lämpligast att ~ela lagtexten intages i 
den nya landskapslagen. 

Hänvisande till ovansagda 
I 

föreslår uts~ott .eit därför vötdsatm:aast, 
att- landstinget ville antaga ti.edanstäenJ 

de I 
L a n d s k a p s l a g 

om reglering av vissa ur landskapsmedel utgående pensione~. 

---·----:---~ 

I enl~gnet med Ålands landstings beslut stadgas: 
l §. 

I 

De ordinarie pensioner, vilka före den l juli 1956 beviljats eller 
beviljas innehavare av landslmpets tjänst eller befattning eller 
extraordinarie befattningshavare, kommunala hälsosystrar, kommunala 
barnmorskor samt landskapets arbetare, höjas på nedan stadgat sä~t. 

Ordinarie pension, som beviljats i 1 mom. avsedd pensionstagare I 
genom pensions beslut, benämnes i denna, landskaps lag äldre grundpension, J 

2 §. 
Då ur statsmedel utgåend.e pension reglerats till följd av att stad

gandena om avlöning i statens tjänster eller befattningar eller i 

extraordinarie befattningar eller stadgandena om tjänstemannape~1s:i,0~1er 
och extraor~inarie befattningshavares och statens arbetares pensioner 

. ~ -

undergått för~ndring, skall ur landskapsmedel utgående motsvarande 
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pens i oner reglera s på samma s i:::. tt. 

3 ·~ . 
Kommunal hä lsosysters äldre grundpension höjes på grunder, om vil-

ka stadgas i l andskapslagen om lrnmmunala. hälsosystrar i landskapet 

Åla nd , med i a kttagande a v va d i 2 ~ är sta dga t. 

4 §. 
K0 mmunal 1:1arnmorskas äldre grundpension höjes på grunder, 01~1 vilkc. 

sta dgas i landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet A1~ ~d, 

med iakttagande av vad i 2 § är stadgat. · 

5 §· 
Den, som tillförsäkrats extraordinarie pei1.sion eller understöd ur 

l a ndskapsmedel utöver i 1 § nämnd pension, må fortfarande komma i 

åtnjutande därav. Från det pensionstillägg~. som -åt vederbörande utbe

talas enligt 2 §, skall likväl avdragas ett belopp m.otsva:r;-ande hela 

den extraordinarie pensione~ eller understödet eller de~ därav. 

Vad i 1 mom, är stadgat 1 skall jämväl tillämpas på i 3 qch 4 §§ 

nämnda pensionstegare. 
6 §. 

Justeras med stöd av gällande sj.;;2dganden avlöningen för innehava:re 
av 12ndskapets tjänster och bc:: ;·~t :1ingar till följd av ändrin_g .i det 

off:iciella levnadskostnadsindexet 9 slcall enligt denna laridskap$lag r.e- I 
glerad pension justera s med tillämpning av i riket gä llande st1;lqga ndeti . 1 

7 § . l 
Det årliga beloppet för den reglerade pensionen utjämnas ti.11 när

maste tal, som är delbart med trehundra. Kunna härvid två t a l komma 
ifråga, sker utjämningen till det större av dem. 

8 ~ .-
Vad i 2 § stadgas äger även tillämpning ifråga om tjänsteman, so:·1 

erhållit avsked före där nämnd tidpunkt och som enligt för tiden .::;:l

lande stadgan.den var berättigad till ordinarie :pension, men vars pen

sionsfråga icl-ce avgjorts före sagda tidpunkt. 

9 §~ 
På landskapsstyrelsen ankommer att fastst a lla storleken av enligt 

denna landskapslag förhöjd pension och draga försorg om dess utbetal
ning. 

10 §. 

Sakägare, som anser med stöd av denna landskapslag utfärdat beslut 
kränka hans lagliga rätt , må anföra besvär däröver i högsta förvalt
ningsdomstolen inom trettio dagar f rån det han fick del av beslutet, 

11 §. 
Denna l.s.ndskm,pslag tillämp,:..:J frd.n den 1 npriJ. 1956. Genom densamm:i 
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up phäves landskapslagen av den 18 juli 1956 om reglering av vissa ur 

iandskapsmedel utgående pensioner (~ 25/1956). 
La11dska:pslagens § 6 skall tillämpas blott så länge en allmän jus

tering av innehavarnas av landskapets tj änst eller befattning avlö

ning enligt gällan4e stadganden verkställes på grundvalen av det 

officiella levnadskostnadsindexet. 

Mariehamn den 22 november 1956. 
På lagutskottets vägnar: 

' (),-" / _g V}-yi_D,n ~ 
/~n Erik Eriksson 

l/ 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
August Johansson, R.ichard Lind:'o -t.': och Bertel Söderlund. 


