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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 9/1947 

ning av låndskapsnämndens f'ramställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 
angående landskapsförvaltningen underlydande art e <• 

tares uti landskapet Åland rätt till pension. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver lana.stinget inbegärt 
lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följande: 

Det ligger i sakens natur, att i landskapets arbete anställda arbet 2r e 

skola tillförsäkras samma pensionsförmåner som tillkomma arbetare, an ställ.·- 11

1 

da i statens arbeten. Att frågan icke tidigare ordnats i lagstiftningsväg 

inom landskapet får väl anses bero därpå, att någon landskapets arbetare 

ännu icke uppnått pensionsåldern och att saken till följd därav icke va 

rit aktuell. Utskottet ä~er icke kännAoom om, huruvida frågan om utbetal
ning av arbetarpension ur lanc skapsmedel nu skulle aktualiserats, men 

det synes under alla omständigheter välbetänkt att lagstifta på området 

för att utan dröjsmål kunna möta de krav, som förr eller senare komma att 

resas mot landskapet • 

.Lagförslaget bygger helt naturligt på rikslagstiftningens stadganden 

i ämnet. Då rikets förordning a.v den 17 juni 1925 särskilda gånger under

gått förändringqr antecknas till upplysning, att §~ l, 2, 3 och 5 ära 

överensstämmande med motsvarande lagrum i förordningen av den 7 juni 1916 ~ 

~ 6 med motsvarande paragraf i f9rordningen den 16 april 1943 1 § 4 med 

samma paragraf i dess lydelse enligt förordningen den 22 december 1938, 

under det att f-Orslaget .från och med ~ 7 följer rorordningen av den 17 

juni 1925. 

I sak h~r utskottet ansett sig böra göra endnst den anmärkningen, att 

mom. 2 i ~ 1 är överflödigt och kan utgå ur texten. Då nämligen enligt 

förslaget ~ 1 mom. 4 den tjänstetid, under vilken lanåskapets arbetare 

varit i statens arbete, skall jämställas rrEd tjänstetiden i landskapets 

arbete, behöver det icke särskilt angivas, att land skapslagen gäller även 

arbetare, som utfört sitt arbete såsom Rrbetspliktig i statens arbete. 

I § 1 mom. 3 (förs1~p;ets) bör efter orae+: "utkomst" inskjutas orden 
"av landskapets arbete". 

Hänvisande till ovansagda får utskottet dårför för landstinget vörd

sammast föräslå~ 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

.dock sålunda, . 

att ~ 1 mom. 2 utelämnas och att ~ l mom. 3 
erhåller följande lydelse: 

Arbetare i landskapets tjänst anses erhålla sin huvuds~kliga utkomst 
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av landskapets arbete l. llln han minst åt ta veckor under kalenderåret val'.' it 
is ådant landskapets- aroete, sam bör anses s åsoJ;ll huvudsyssla. 

Marieharlln dwn 24 november 1947. 
Få lagutskottets vägnar: , I] -

-~~-~~~ :axe l sen • 

Närvarande i utskot ~et: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson, Gunnar 

Jansson, Jonatan Sjöblom, Paul Påvals. 
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