
Nio 4/1948• 

0.5,3 
STORA UTSKOTTETS be t änknnde Nio 4/194 8 med 

anledning ~v lnndsknpsnämndens framställning 

till Ålmids landsting med förslag till l and" 

skapslRg nngående särskildn J;Bnsion ur lnnd~ 

skapsmedel å tnjutande pe rsone rs pensionsf ör-

miincr. 

Lnndsting6t, som 1 äre nc~e t: fått mottngs lngutskott ~ts betänkande Nto 2/ 

1948., hnr däröver inbegärt stora utskottets utl&to.nde. · 

Stora utskottet har vid beh~ndlingen av ärendet omfattat lagutskottets 

betänkande och föreslår därför vördsamt 

att landstinget ville ant agi;/H.edanstående 

landskapslng• 

L n n d s k a p s l n g 

nngående särskilda pension ur landsknpsCTedel åtnjutande personers pensi~ 

onsf örriåner • 

I enlighet med Ålands lan:lstings beslut stadgas. 

l §. 

För de person&r, vilkn beviljats ordinarie pension pa grund av l and

sknpstjänst före den 1 januo.ri 1948 1 skall pension ordnas på sätt nedan 

stadgas. 

2 §. 

VederbörRnde i pensionsbrev ·tillförsäkrad ordina rie pension, vilken 1 

denna landskQpslng ~nämnes äldre grundpension, förhöje s så~unda 1 
1) att full pension utgår me~ sffi!lma belopp som full pension för samma 

tjänst eller befattning enligt bestämmelserna i den l nndsknpslA.g om inne"" 

håvares av tjänst eller befattning i l anlskapet Åland rätt till pension, 

som ti llämpns fråri och roo d den 1 januari 1948 ;· _ 

2) ~tt delpension utgör nv den ifrågavarande tjänst eller befattning 

enligt sistnämnda landsko.pslo.g åtföljo.rrle fulla pensionen en lika s tor 

del, · som den äldre grund.pensionen utgjoroe av den motsvarande fulla pen

sionen; 



3) att., där äldre gru.ndpension beviljats för tjänst elJB r befattning,· 

som icke längre finnes, ny grundpension utgår i enlighet ned pension fö;" 

annan motsvnrnnde eller närm~st motsvarande tjänst eller befnttning. 

Vid fastställande o.v storleken av · de ordinR.rio pensioner, vilka på 

grund o.v landskapst jänst beviljats före d.en 1 januari 1948, skall til 1 

grund för förhöjningen läggas den grundlön, som med stöd av lnndsknpots ~v· 

löningslag bör efter den 1 oktober 1947 erläggas i summa eller motsvQrande 
. ; 

tjänst, för vilken pension beviljats. 

3 §. 

Till folkskollärare, vilken kommit i åtnjutande av pension före i~ 

krr.ftträdnndet av lagen dE:n 2 3 december 19 47 e.ngående ändrin[S av lagen ar.i 

kostnadernn för folkskolväsendet, erlägges pension enligt s!J.!11I18. grunder, 
~ - t • 

som i f örenärnndn lag stadgns. 

4 §, 

Den, som tillförsäkre,ts extraordinarie pension eller understöd ur land• 

skc..psmedel cc h diirjämte i l § nämnd ~nsion, M.å fortfarande uppbära den .. 

na. Från det tillägg, som åt vederl?örnnde jäm+ikt 2 § utbetalas, k.e.n 

li~väl ~vdp~gas ett belopp, motsvarande heln den extrnordinarie pensionen 

~ller underst~et eller del däro.v, 
f J Vad 1 l mom. är ~tadgat 1 gälle i tillämpliga delar jämväl med avseende 

å i 3 § nämnda pensionstngare. 
~ 

5 §. 
!·· 

Till extro.ordini:;.I'.ie pension, som bE;iViljnts utöver ordinarie pension,, 

beviljas icke något tt+lägg• 
. . . 

Skulie det sammanlagde. beloppet ~y den ordinRrie pensionen och den dä 

jämte beviljade extr0or.dincrie pensionep överstiga tvåhundratrettontu~cn 

ma:r-k om året, sknll till den ordinarie pensionen beviljas tilll:tgg med ~l'"' 
lenast så e tort be lQpp 1 att s amritanlagda pep~ibnsbe loppet ut går två;hundra• 

trettontusen mcirk. 
~ . ' ' 

6 §, 

LnnP,skapsnämnden alig~:,er att fastställn. stor}.eken av förhöjd pension 0 

B8slut angående förhöjning skall tillställas pensionstagQro. 

7 §. 

Ang~ende förhöjd pension gäller i övrigt, vad om grundpension är stad

gat• 

8 §. 

Höjes eller sänkes Med stöd c.v gällnnde stndgnnden avlöningen för in

nehavarna av landskapets tjänst eller befattning på grund av att det of

ficielln levnndskostnadsindexet stigit eller fallit, skoiä på grund av 

denna landskepslag reglera.de pensioner 1 enlighet M.ed därom i riket ut

färdade närmare nnvisningo.r höjas eller sänkas rned motsvnrande tillämp• 

nine; av sagda stadganden. 

9 §.• 

D9 personer, vilka före ikraftträdnndet nv den i 2 § l nom. l P• nämnda 

landskapsl2gen undfått avsked och vilka enligt då gällonde stndgnnden voro 

berättigade till ordin2rie pension, men vilkns pensionsfr&gA. icke bliv·it 

avgjord före sagda lnndskcpsl~gs ikrnfträdnnde, äro vid pensionering be• 

rättignde att erhålla pension till Bet belopp, som i 2 § är angående ny 

grun~pension stadgat. 

10 §. 

,'Var, sol!l icke nöjes åt i stöd nv dennn le.ndsknpslng fattat beslut an• 

Gående höjande av honom beviljad pension, hPr rätt att däröver anföra b~~ 

svär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från det h~m f0.tt 

del av beslutet. 

11 §. 

Denna landsknpslag, varigenom landskapslngarna den 9 februari 1944 

(9/44) och den l augusti 1947 (18/47) upphävas~ skall tillämpes från och 

med den 1 oktober 1947 1 dock så att 8 § skall lända till efterrättelse 

blott så länge allmän justering av innehc-:varnns av lnnd.skn:p3ts tjänst el.;. 

ler befattning avlöningc.r jämlikt gällnn::le föreskrifter verkställes på 



--··--n 't' ,,., ~ . ,. 'jf 
nv det af ficie lln 10vnndsko stnnds~ndexet • 

Mnriehamn den 23 februa r i 1948. 

På stor a utskottets vngnnrs 

~~~~ 
Carl Carlson. · 

Nä rv a r ande i utskottet: ordföranden Carl Cp_rlson s o.nt medlemmr~rnn Elis 
Andersson, c~rl Bengtz, Hj a lmo. r H0 lngvist, Gustaf Jnnss on, Larson, Lind
blom, Nordm~n och Per~on samt supple anten Lindholm. 

I . 

! 

Å 1 n n d a l a n d s t i n g s 

be lut 

om anta'.:>an av l kapsla.g n. ·nde särskild pen ion ur land• 

skapsmed l ätn•ut nd peraon.rs ensionsförmån r. 

PA fre.m~ ttillnin~ av "le.n0s l nr S~{ psnämna h r 1 n(ln l andst ing 

anta!it nedanståend 

.iL n d s k a p s l a g 

angnenne särskil a pension ur lanrsk psmedel åtnjutnnco personers 

pensionsförmåner . 

I enli"het med Pl nds landsting beslut tad s. 

l ~· 

.För de person r, vilka b viljato ordinarie pension på grund av 

landskapstjän'"'t före d n l janu~ri 1948, skall pon .... ion ordnas på 

sätt nen n ~t nsc s . 

2 ~ · 

ederbörande i pensions.brev till.fä> s ·· ra.d ordin rie pension ., 

villmn 1 d nnn landskap...,lag b nämn äldre grundpcnsion, förhöjes I 

sålunda , I 

1) tt full onsion utgår med s b lopp som full pension rör 


