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STORA UTSKOTTETS betänkande Nao 12Ll947 med
anledning av landskapsnämndens framstt'fieing •
ti 11 .Älr.nr s ltmdsting me a förslE'.g ti 11 laandsknps lag angående landslrn.psförvaltningen unde r "
lycande extraordinarie befattningshavares uti
lancskapet Åland rätt till pension~
:tandstinget,, som i ärendet f ått mottaga lagutskottoti betänkande N:o
s/1947, h a r däröver inbegärt st o ra utskottets utlåtande.
s tora utskottet har vid behandlingen av ärendet omfattat lagutskottets
bet änkande och föreslår därför vördsamt
att landstinget ville antaga nedanstående
lo.nd s lrop s 1 ag
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"L a n d s k a p s 1 a g
om lanc1skap sförval tningen underlvr.ande 1extraorc1inarie befattningshavares
uti lanc.skapet iinnn rätt till pensicm.
,

I enlighet med. Ålands landstings , beslut stadgas.
1

~·

Innehavare av landskapsförvaltningcn underlydande extraordinarie befat tning, som hör till avlöningsklass, nämnd i landskapslagen den 1 augusti 1947 angående ändring av landskapslagen om landskapsförvaltningen
unc erlynande extraor0inarie befattningshRvare uti landskapet Åland, utfär Clao 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 ålC.er eller den tidigare åldersgräns~ vid vilken han är skyldig att avgå,
eller a tt han därförinnan på grund av kroppslyte eller nedsatta kroppselle r sj älskra.fter blivit varaktigt oförmögen att handhava befattningen
och
att han därjämte,, förutom i de i 6 ~ nämnda fallen, innehar minst tio
ti ll pension berättigande år i lanc~ skf1pets elJe r statens tj ä.nst och av
des sa minst fem år 0medelbnrt före i;in a vgån~ :;
3 ~.

Sås om pensionsårj vilka innehavare av extra ordinarie befattning f år
ti llgod oräkna sig, $.nses den tid, under vilken hap efter uppnådd t r e tt i o
åtis å l de r och före det han uppnått en ålder av sextiosju år regelbundet
llnder myndighets inseende innehaft s åC~ an ln.nc.skaps- e llor sta tstj än st 1
Bom bör anses såsom huvudsyssla eller före sin övergång till landskaps ...
tj äns t

.l'

varit i .Älanr1 s landsting s, rikso.a gens; Finlands Banks, folkpen~
? v
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sion~anstaltens

eller postsparbankens ordinarie befattning,, som bör a.nse
såso~ huvudsyssla, eller i sådant landskapets ellr statens arbete, dä:r
bctare äger rätt tili pension.
Innehavare a. v extraordinarie be fat tning 1 som varit i landskapets eller
statens tjänst minst tio år 1 äger rätt att såsom tid,, berättigande tu 1

a,

pension, räkna även den tid,, som hm, därest han ha.de blivit innehavare
landskapets tjänst eller befnttnini;; men ~runnlön, eft0r uppnå.del trettio
års ålder hac_e f~tt tillq;nrrir1-1mn si~ för erhl\llnnne nv f-tlnerstillägs ~
den tid han varit anställd hos kommun eller trossamfund eller i
tjänst.

4

enskild

~·

e.rvode etthun~raåtti <')tusen mn rl{, g;ive s h0n"m r'I e lpensinn för var je pensions år med en trettiondede 1 av etthundra 8.ttiotusen mark.
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;1t innehavare av extraordinarie befattning, vars a-rvode på grunc~ av be --·
fenhe t skulle förutsätta,, kan lnnc~skapsnämnden bevilja pension enligt det
arvode, som motsvarar befattningens art~

ten. 1 sammanräknas vid bestämmandet av pensionsåren de skilda tjänste tide
na.
Såsom avbrott i tjänstetiden anses likväl icke den tid, då i landskap
eller stat stj änst anställd person varit:
a) tjänstledig under samma kalenc.erår sammanlagt högst tre mfulader på
grund av sjukdom e lls r en månad för m nan orsak J
b) -till följd av havandeskap eller förlossning ll dig från befattningen
i högst två månaderj
c} 1 åtnjutande av stadgad semesterledighet;

I
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6 §.
Nödgns innehö.vare nv extro.orc inarie befattning till följd ov i tjänsteutövningen ådragen kropps sko.du eller sjukdom såsom oförmögen till Ja ncl.ska._

I

d) till följd av 1 landskapets eller statens tjänst ådragen skada el•
ol~

r till följd av offentligt

uppdrag tjänstledig eller förhindrad act handhava sin bef'attningJ eller.
e} utan orsak avhållen eller hindrad frlm utövning av sin befattning.
Då t j 3nste året inr'leln. s i terminer r <:i-knn.s :rr Bnvaro unc1er en termin frAD
tjänsteutövning sns~m sex mC.naQer samt k~rtare frånvaro under terminen
sås om en femtio procent längre tid än den verkliga tiden •
Landskapsnämnden kan bev;tlja rätt att i pensions år inberäkna den tid
för avbrott, under vilken i landskapets tjänst anställd person vari t tjänstledig för vetenskapligt arbete eller för studieresa eller ~v ann~

han på grund av ålder oah tjänste fu> vore berättigad• dock icke utöver beloppet för full · pension. Har han själv avsikt1i'gen åsamkat sig skadan eller väsentligen därtill medverkat, kan honom helt och hållet förvägras
pension eller c~ess belopp enligt pröv'bing nedsättas.
Vägrar innehavare av extraordinarie befattning, som på grund av vid
tjänsteutövning ådragen kroppsskada eller sjukdom icke blivit helt o!'Br-

mottaga s ådm- _, 1.ti llknmmer hnn'"lm icke större pension än c1e~, varti-11.han
på grund '.1V sina pensions år enlii:st de:iana lBnrsk~psla~ är berättigad.

7 ~.
Då innehava;re av landskapets extraordinarie befattning på grund av .för-

svagad hälsa, ådrage,n skada eller annan orsak, som icke av honom själv

!i:rvållats, blivit transporterad till annan extra.ordinarie befattning_,
för vilken pensionen är mindre än den 1 som är förenad med hans förra
extra0rr'lina.rie befattnin~j erhåller hari vic"_ avgfing pension enligt den.avlöningskla ss, till vilken hans förra extra orc.inarie befattning hörde.
8 .~.
Pension må av därtill berättigad person icke samtidigt &njutas för
fler a än en . landskapsbefattning.

9

Full pension utgår med sextio för hundra av fastställt i'rsarvode , aook
sålunda, att högsta pension är etthuncraåttiotusen mark~
Tio pensionsår berft tigar till tio trettiondedelar av full pensions
belopp och varje därpå följande fullt pensions-roa ytterligape till en
.. p a fö 1...
trettiondedel därav, till dess fullt pensionsbelopp uppn å s. Dar
jande tjänmatid medför icke rätt- till större pension~
0

stfuld

att handhava annan. honom erbjuden landskapstjänst eller ...befattning att

liknande orsak~
. 5 §:~
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§.·

Innehavare av extraordinarie befattning 1 vars fcr ordnande till denna
återkallats / på grund ?. v . att hans verksamhet eller uppfcr ande i befatt•

ningen eller ut om densamma. icke varit oförvitlig, kan fär klaras förlustig
81n rät t till pension·. "
· lO ~
Rätt till erhållande av pension upph©r

a) vid .f'örlust

AV

merbor.~ 11. rs1.{Rp i riket~

b) då pensionstagare utan avbr8tt vistats 1 utlandet i tre år och icke

1

I :

1

mögen till landskapets tjänst, att, efter det han förklarats vara

l

Il

fattningen åtföljande särskilöa löneförmaner är> lägre än vad dess beskaf-

pets tjänst därifrån avgå, kan honom tilldelas större pension än vartill

Har anställningen 1 landskapets eller statens tjänst icke varit avbl'U•

ler genom tjänsteutövning vållad sjukdom

översti ger sextio för hunr1_ra .Rv extraorc'.innrie be:f'attningshavnrc s års-

,

/

,_
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av landskapsnämnden berättigats att under denna tid uppbära pension;

stora

c) om pensionstagare utan vederbörligt tillstfin.d inträder i främmande
makts tjänst; samt
d) om pensionstagare dömes till förlust av

rar

medborg~rligt

vägnar:

fä> troende

viss tid '~
Därest den, som förlorat medborgarskap 1 riket, F.tervunnit detsamma

fti:' alltid eller

utskotte~s

.

'.::arl Carlson.

'

samt ~å pension fcr ve.rkats av orsaker, som ovan i 1 mom. b) och c) Punk..
terna nämnas, kan landskapsnämnden på ansökan återgiva :rätt till pens i on

'

men vare likväl de olyftade pensionsbeloppen förverkade.

Åt

pensionstagare, som utstår ovillliorligt frihetsstraff • erlägges f~

straf ftiden icke pension~

l:L ~.
Har pensionsbe lopp icke lyftats inom tre år efter färfal lodagen, i nbe ..
s p a ras detsamma. till lanr1skapep.

Närvarande i utskottet: ordforanden Carl Carlson samt ledamöterna

'
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§.

Innehavare av extraordinarie befattning b ör vid anh ållan om avsked fr ~

Elis Andersson, Ar1iösson, Bengtz, Carl flolmqvist, HJalmar Holmqvist,
Gusi:;af Jansson, Larson ocn Lindblom.

den extraordinarie befattningen, samtidigt eller senast inom förloppet av
sex månader 1 efte.r det han undfått avsked från densamma,, anhålla om pen..
s1on 1 vid ärentyr att han,, där . han icke ka.n visa Jaga fcrfa11 1 går förlustig sin rätt till pensionen.

•
13 §::

Anser nC.gon, att honom förvägrats sådan pension, vartill han är berätti

I

gad, söke ändring i beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen inom tre ttio
dagar rälmat från delfåendet d ärav.

14

11

§.

Innehavare av extraordinQrie befattning beviljas på skriftlig ansökan
pension av landskapsnämnden;

·,
15

§.

Utöver vad i denna landskapslag är stadgat, är i

tillämpliga delar gäl

'/

lande, vad angående pension för innehavare av tjänst eller befattning mod
grundlön är stadgat.

.I

•

16 § '~
Denna landskapslag skall tillämpas frpn och men ~en 16 maj 1947 1 och
härigenom upphäves 1 ~ 3 mom. i lo.nc.skapsl a gen elen 17 juli 1943 om ändri
av och tillägg till landskapslagen angbende innehavares av tjänst eller
befattning i landskapet ·Åla nd rätt till pension•"
Mariehamn den 25 november 1947.
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