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LAGUTSKOTTETS betänkande N: 9/1956 över
landskapsstyrelsens framställning till
Ålands landsting med förslag -till landskapslag angående ändring av landskapslagen om
tjänstemannapensioner i landskapet Ålando
(N~

13/1956)

Förenämnda lagförslag, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vör.dsammast
framhålla följandet
Då den föreslagna landskapslagens giltighetstid icke är begränsad,
föreslår utskottet att 5 § intages i lagen in extenso och att lagens
iqgress ändras 1 enlighet härme~ Innehållet i det ändring underkastade
momentet överensstämmer med motsvarande stadgande i rikets lago Sifferbeteckning har införts för lägsta pensionsbelopp.
Med beaktande av att justeringsutekottet i sinom tid skall införa i
lagtexten datum för den ändrade landskapslagen och att landstingets beslut bör dateras samma dag det justeras, föreslår utskottet vördsammast$
att landstinget ville antaga nedanstående
La n d s k a p e l a g
angående ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landskapet Åland ..

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 5 § i landskapslagen
den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner i landskapet Åland (6/51),
sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den
1956 ( /56), såsom
följerl
5 ~o
Full pension utgår med sextiosax prooent på sammanlagda beloppet av
den för landskapets tjänster och befattningar fastställda grundlönen oc
fem ålderstillägg, dock sålunda, att lägsta beloppet av full pension
är 164.400&Tio pensio~sår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet av
full pension och varje därpå följande fullt pensionsär ytterligare till
en tr~ttiondadel därav, till dess fullt pensionsbelopp uppnås~
Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är
delbart med trehundra. Befinnes härvid, att två tal kunna komma ifråga~
sk3r utjämningen till det större av dessa.
Tjänst eller befattning, som till följd av därmed förenade särskild.- ·
l .1eförmåner hänförts till lägre avlön.ingsklass än den på grund av sin
beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid bestämmandet av
Pension hänföras till avlöningsklass, som med avseende å tjänstens
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eller befattningens beskaffenhet eller eljest motsvarar densamma. I
enlighet därmed tillkommer förutvarande överläkare vid landskapets all- , ,
männa sjukhus och distriktsläkare pension eniigt 30 avlöningsklassena
Innehavare av tjänst eller befattning, vilken uppb~r avlöning enligt ;
högre avlöningsklaas än den, vartill hans tjänst eller befattning hör, ! I
tillkommer pension efter den grundlön han ·senast uppburit.
, 1
!

Denna landskapslag tillämpas från den 1 juli 1956.
Mariehamn den 13 mars 1956.
På lagutskottets vägnar&

ordförande

_s; ~~

.?!

Axel <1fuff'SChinoff
sekreterare.

Närvarande i utskotteti Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
Paul Påvala, Rickard Lindroth och Helge Klingberg.

