
STORA UTSKOTTETS betänkande nr 26/ 

1968~69 med anledning av lantrådets i 

laµdskapet Åland framställning till Å1ands 
_ '. -'. , ~ , , , L ~ I , , 

landsting med förslag till landskapslag 
om pension för ledamot av Ålands landsk2ps

styrelse samt till landskapslag om famil

jepension efter ledamot av Ålands land

skapsstyrels e. (Nr 15/1969). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 23/1968-69, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet h2,r stora utskottet, som hört lagbered

nings sekreteraren Sune Carlsson, beslutat owfatta det i lagutskottets 

ovannämnda betä.rilcande f:ramställdo, förslaget ~ned nedannämnda ändringar~ 
I överensstäEeinelse med sin i betänl{andet nr 25/1968-69 intagna prin

cipiella ståndpunkt har stora utskottet i fråga om det första lagförsla

get ansett att p,ension? på samma sätt som åt tidigare landstingsmän, bör 
kunna beviljas jämväl dem, som varit landskapsstyrelseledamöter före år 

1962 under föxutsättning, att de därförinnan införtjänat minst tio pen

sionsår. En häremot svarande ändring av 9 § 2 mom. har av utskottet fö

retagi ~s, varjän1te momentet uppdelats på dels ett ~ytt 3 rnom. 
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

samt föreslå 
c:i,tt Landstinget måtte antaga det i 

lantrådets framställning ingående första 
lagförslaget i enlighet med lagutskottets 

betänlcande, likväl sålunda, att 9 § erhål
ler följande lydelse: 

9 §. 
penna lag tillä:i.npas från och med den 1 januari 1967. 

:Penna lag tillämpas på dem, som var1t landskapsstyrelseledamöter år 
1962 eller därefter eller vilka före år 1962 såsom landskapsstyrelsele
datliöter införtjänat minst tio pensionsår. 

Extra pension, varom stadgas i 7 § av denna lag, må även beviljas 

~€m, som varit le:mdskapsstyrelseledamöter före år 1962 utan att ha in
":f_örtjänat tio pensionsår. 

Härutöver föreslår stora utskottet 

att Landstinget måtte antaga det i lant
rådets framställning ingående andra lag
förslaget oförändrat. 

Mariehamn, den 3 april 1969. 
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s tora utskot t e t s vägnar: 

Albin J"ohansson 

ordförande 

. I. 
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Erik Rask 
1- sekre t erare . 

Närvar ande i utskotte t~ ordför anden Albin Johansson , vic eordföranden 

Alarik Hä ggblom, l edrunöterna Gustav Adolf Boman, Olof M. J ansson, Sven 
Friberg , Carl Karl sson, Börje Hags tröm, Georg Wideman , Sven Lemberg och 
Erik Lundqvist. 
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