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NQ 3/1947 • 

LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 3/1947 med abledning 

a v landskapsnämndens framställning till Als.nds 

landsting med förslag till ändring av land skap s ,

lagen angående sär skilda.!I pension ur landskapsme-. 

a e 1 8tnjutanr'1 e pArs on ArS pensiohs förmåner, ut f'ä:r ··· 

dad den 8 f ebruari 1944. 

För enämnd a framställning , varöver landstinget inb egärt lagut skottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får f ö r landstinget vördsammast I 1 

framhålla följande: 

r sitt betänkande NQ 2,./1947 har utskottet föreslagit:1 att l andst i r~ge t 

ville godkänna landskapsnärnndens ffla.rnställnir-ig cm försla g till landskaps

lag cm ändrin~ av pensionslagen den . 17 juli 1943. Härav följer även, 

att lagstiftningen beträffande de s.k. äldre grundpensionerna bör under

gå motsvarande ändring. I sak har utskottet därför- ingenting att anmä:>ka 

mot det framlagda lagförslaget, men i fråga om sj ä lva lagtexten ,har ut --. 

skottet föreslagit särskilda ändringar, som enligt utskottets uppfattning 

I 

11 

~ : 

1 äro ägnade att i någon mån göra lagen klarare• 

Utskottet, som sålunda icke företagit några sakliga ändringar i lag 

texten , f å r där för för landstinge t vördsammast föreslå 3 

att landstinget ville. antaga nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskap slagen angående säl." skilda , pension ur l andskapsmedel 

åtnjutande personer•s pensionsförmåner; utfärdad den 8 .februari 1944. 

I enlighet med 1lanr'1s lanastin~s be slut skola §~ 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 

11 i landskapslagen den 8 februari 1944 angående särskilda, pension ur 

landska.psme de 1 åtnjutande personers pensions förmåner erhålla följ ande 

ändrade lydelse: 

1 ~. 
Pensionerna för de p ersoner,, vilka före d en 16 maj 19' ::: 7 be viljats or-

dinarie 1pensi on på grund av landskapstj änst, skola ordna s på sätt 11.8dan 
stadags. 

2 ~ 0 

Vederbörande i pensionsbrev tillföreäkrad ordinarie pension, vilken i 
0~n.na landskapslag benänmes äldre grundpension, förhöjes sålunda, 

1) ~ full pension utgår med sam...ma belopp som full p ension för samrr..a 

tjänst eller befattning enligt bestämmelserna i den landskapsl~ om inne 

havares av tjänst eller befattning i landskapet ,ltland rätt till pens ion .11 

~llämpas från och med den 16 maj 1947; 

2) ~tt delpension utgör av den ifrågavarande t ,jän.s.:t eller befattning 
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enligt sistn:~mnd~J.an~skapslag Et följande fu_J._l_a-""-----

deh som den äldre grundpensio.nen 

sionen; 

3) att, där äldre grundpension bev{ij.ats förtjänst eller befattn1 
som icke läng;re finnes , ny gTundpension utgår i enlighet med pension 

annan motsvarande eller närmast motsvarande tjänst e lle~-l?..~!:~tt ~in-6.! 

Vid fastställande av storleken av de ordinarie p ens ioner, villrn p& 

grund av landskapstjänst beviljats före den 16 maj 1947, skall till 

grund för förhqjningen ~~ den gruLdl~~~ me~ stöd av landsJ.m.pe 

av~öningslag bör år 1947 . erläggas_i 

vilke n pension beviljats. 

sarrma eller mot svarande tjänst, f'i;; 
;CL-L ~ 

3 ~· 
Till folkskollärare, vilken kommit i åtnjuta!lde av pension fö::'.'e i 

trädandet av lagen den 30 april 1947 angående ändring av lagen om kos 

de rna för folkskol v8.s er.i.det / erlägges pens io:n enligt samma gru..l'lder, soa 

fören ämnda lag stadgas~ 

4 §. 
Den, som tillförsäkrats extraordinarie pension elle r understöd U!' 

skapsmedel och därjämte i 1 ~ nämnd pension, må fortfarande uppbära d 

Från det tillägg, som åt vederborande jämlikt 2 ~ utbe talas, kan li~ 

avdragas ett belopp, motsvaPande hela den extraordinarie pensionen el 

understödet eller del därav. 

Vad i 1 mom. är stadgat.• giille i tillämplig a delar jämväl med avse 

å i 3 ~ nämnna pensionst agare. 

5 §. 
Till extraordinarie pension, som beviljats utöver ordinarie pensi 

beviljas icke något tillägg~ 

Skulle det sammanlagda be lopp e t s.v den ordinarie pensionen och den 

där jämte be vi lj ade extraordinar ie pensionen övers t :.g a e t thw.1.dra E'ci;tio~ 

mark om året, skall till den ordinarie p e nsionen beviljas ti llä,.gg !'led 

allenast så stort belopp, att sammanlagda p e nsions beloppet utgör ett" 

åttiotusen mark 

8 ~8 
Utvisar rikets officiella index ,9 att levnadskostnaderna stigit bet 

ligt jämfört med den prisnivå, som råclae den 1 april l9 1l7,. kan inoll'I 

gränsenna för le.nclskapets utgiftsstat e rl äg_;gas rlvrtir'lstillägg ti:J.l pe 

sionen o 

skall 11 ~ -
Denna landska.psl.8-glti.l1.i:impas _. i':din. or;h med den l januari 1947\') 

Mariehamn den 5 juni 1947 
,J7 lw " 

På lagutskottets vägnar: 

Nårvarande i utskottet: Tor nrenning, ordförande, herman Iviattsson, 

Gunnar Jansson, ~aul ~åvals ocn Jonatan Sjöblom. 


