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LAGUTSKOTTETS bet änkan de NQ 8/1947 med ahledning 

av landskapsnämndens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående 

landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie 

befattningshavares uti landskapet Åland l"ätt till 

pension. 

Me d anledning av förenänmoa framställning, varöver lan~stinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följan-

de t 
l sin motivering har landskapsnämnden utförligt redogjort för nödvän-

dighe ten av denna lagst:ti'tning och utskottet delar landskapsnämndens åsikt, 

att de ext:raordinarie befattningshavarnas pensions fråga bör ordnas i lag

stiftningsväi;; • 

Mot lagförslaget såsom sådant har utskottet i sak inga anmärkningar, 

men har ansett sig böra föreslå några redaktionella och formella ändringar .. 

sålunda.har texten i ~ 3 mom. 1 omredigerats och ordet ;1förordning" i 

i 6 mom. 2 utbytts mot "landskapslag. 11 

Ut skottet föreslår därför vördsammast, 

att lands tinget ville godkänna lagförs la get, 

dock sålunda att nedannämnda lagrum. erhålla föl

jande lydelse a 
~ 3 mom. l. 

Såsom pensionsår, vilka innehavare av extraordinarie befattning får 

tillgodoräkna sig, anses den tid, under vilken han efter uppnådd trettio 

Ars ålder och före det han uppntltt en ~lr'ler RV sextiosju år regelbundet 

unde r myndighets inseende innehaft sådan lanoskaps- el ler st atstj äns t, som 

bör anses sås om huvudsyssla, eller för~ sin övergång ti 11 land skapst j änst 

vari t i Ålands landstings / riksdagens 1 Finlands Banks, folkpensionsanstal

tens eller postsparbankens ordinarie befattning,, som bör anses såsom huvud

syss la, eller i sådant landskapets el],er statens arbete, där arbetare äger 

!'ätt ti 11 pension• ~ " 

§ 6 mom. 2. 

Vägrar innehavare av extraordinarie befattning,, som på grund av vid 

tjänsteutövning ådragen krpppsskada eller sjukdom icke blivit helt oför

mögen till landskapets tjänst, att, efter det han för klarats vara i stånd 

att handhava annan honom erbjuden landskapstjänst eller -befa ttning att 

mottaga sådan, tillkommer honom icke större pension än den, vartill han på 

gl'Und av sin!:_ p~n.sions ~ e:_i~igt de_nna lands.kaps lae; är berättigad. 

Marienamn den 18 november 1947 . 
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lagutsko~te~s vägnar: _____._.. 

" 
-?.2::r~ ----. --· 

ÄXe Ituffscnfnorf . 

.Närvarande i utskottet: 'for Bre1.1.ning, orctforande, Herman .att sa 

Jonatan SJöblom, Gunnar Jansson ocn ~aul ~åva ls. 

~ 111 
STORA UTSKOTTETS betänkande Nao 12Ll~47 mod 

anledning av landskapsnämndens .framstt'~ing • 

till AI~nrs lanasting med försl~g till lmnd

sknps lag angående land sl{apsförval tningen undo !' ' · 

lycande extra or dinarie befattningshavares uti 

lancskapet Åland rätt till pension~ 

Landstinget, som i ärendet f ått mottaga lagutskottets betänkande N:o 

g/1947, h a r däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

st ora utskottet har vid behandlingen av ärendet omfattat lagutsl·wttets 

bet änkande och föreslår därför vördsamt 

att landstinget ville antaga nedanstående 

la.ndsknpslag 

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

om lanc1skap sförval tn1ngen uncl-erlyr.ande rnxtraordinarie befattningshavares 

uti lancskapet i1nnn rätt tilI pensi(m. , 

I enlighet med Ålands landstings , be slut stadg8.s. 

l ~· 
Innehavare av landskapsförvaltningcn underlydande extraordinarie be-

fattning, · som hör till avlöningsklass 1 nämnd i landskaps lagen den 1 a.u

gust i 1947 angående ändring av landskapslagen om landskapsförvaltningen 

unrerlynande extraordinarie befattningshRvare uti landskapet Åland, ut

fä.r c".a0 den 4 apri 1 1945 • är berättigar till pension, i enlighet mod vad 

nedan stadgas• 

2 §. 
En allmän förutsättning för erhållande av pension är: 

att' innehavare av extraordinarie befattning uppnått sextiotre års ål

cer eller den tidigare åldersgräns~ vid vilken han är skyldig att avgå, 

eller att han därförinnan på grund av kroppslyte eller nedsatta kropps

el]e r sj älskrafter bli vit varaktigt oförmögen att handhava bo fattningen 
och 

att han därjämte, f örutom i de i 6 ~ nämnda fallen, innehar minst tio 

till pension berättigande år i lanc1.sknpets el'le r statens tj ä.nst och av 

dessa minst fem år amedelbnrt före i;in a vgåna; :: 

3 §. 
Såsom pensionsår, vilka innehavare av extraordinarie befattning får 

ti llgod oräkna sig 1 ~nses d0n tid, under vilken han efter uppnåc1.d trettio 

år s ålder och före det han uppnått en . filder av sextiosju år regelbunde t 

llnder myndighets inseende innehaft s åc'.an lnnc1.skaps- eller sta tstj än st 1 

som bör anses såsom huvudsyssla eller före sin övergång till landskaps .. 

tj äns t~ varit i .Älanr1 s landsting s, riksc'!agens; Finlands Banks., folkpen~ 
, . 
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