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LANDSKAPS STYRELSENS FRAJYISTÄ LLNil~G ti 11 

Landstinget med förslag till landskapslagar 

angående ändring av 5 § lan\iskapeilagen om 

pe;nsio:p fö~ :I.ands.tingf3mäp 9c1l, 4 § landskaps 

lagen om pension för ledainot av Ålands 

landskaps styrelse. 

I stöd av stadgandena i landskapslagen om pension för landstings

( 45/69) äger landstingsman rätt till ålders- och invalidpension 

ligt i huvudsak samma grunder som landskapets tjänstemän. Denna lag 

tiverades med att landstingsarbetet numera utvecklats så, att lands

·ngsman under den tid landstingsarbetet pågår är väsentligen förhind

d att/utföra annat arbete SOrn i enlighet Illed i:t?Orn_ 9-e:n, allmänna pensions 

gstif tn ingen gällande principer kunde räknas l;l.onom ti +1 godo fpr 

Det för landstingsmännen gällande pensionssystemet överensstämmer 

huvudsak med det för riksdagsmännen gällande. Medän riksdagsmännens 

nsion grundar sig på avlöni:rigsklassen B l skall till grund för lands

ingspensionen enligt 5 § i landskapslagen om pension för landstingsmän 

äggas det belopp som motsvarar den grundlön i landskapets tjänst, vil

en hänförts till avlöningsklassen A 1. Emellertid har denna löneklass 

umera slopats, varför till grund för pensionen för närvarande användes 
.. '" . ~ ~ 

et bel opp som motsvarar avlöningsklassen A 2. 

Numera. tillämpas allmänt inom ponsionslngsti:f tnirigen · de:n såkallade 

"rtjänstprincipe:n, son innebär att'' deii faktiska av16ningen lgggs till 
';~rund vid beräkningen av pensionen~ Me'd tåiike på att summan av lands.:.. 

tlngsmännens årliga arvodesbel opp"är oli:i_.ru·.. de på antalet s:anr'1an~~ 

rädesdagar skullri ~det ookså för det~s ·del vara riktigare att ti11~npa 

~enna princi P•. Om f'ör tjansteznän:ri~!l gäll® e be:diknirigs:~iätt. 
_iakttages, skulle arvodena för de fyra, sista mandatåren ·jfunföras, var-

- efter de två bästa åren bestämme.I' det -peps:l,onsgrunQ,ande be,l oppet •. 

Riksdagsmännens pensionsgrundande inkomst fastställes ·visserlig~n såsom 

'nämnts enligt ett b..elopp som motsvarar statens· löneklass,,B-1-. Men äå-.. 

I'iksdagsmarmaarvod et 'Utgår :!- ;form av ·en .. månadslörr·und er· hela året enli 

denna löneklass, är ;t:Örfarandet trÖts allt ett uttryck :föi' · förtjä.:nstpri 

'Cipen. Landskaps styrelsen föreslår därför en härav påkallad ändring av 

5 § la:n dska pslagen om pension för lands tingsmän. 
La:ndskapsstyrelsen bar låtit göra en utredning om den pensionsgru.ndan 

e årsmedelinkomsten för åren 1971 och 1972.enligt dels avlöningsklass 

2 och dels en landstingsmans faktiska inkomst under sagda år. I vart-
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fallet har de årliga beloppen reglerats enligt gällande pensions

tal. Härvid framgick att årsmedelinkomsten för dessa år uppgick 

io.914 maxk medan årsarvodet enligt A 2 efter motsvarande juste

var 10.231 mark. 

tredningen vis ar således att skillnaden mellan den faktiska in-

ten som grund för beräk:ning av pension och löneklassen A 2 utgör 

sagda år endast 683 mark. I denna uträkning har emellertid icke be

ts arvoden som vis sa av lands tingsmännen erhållit på grund av del

de i utskottsarbete mellan sessionerna och vilka om förtj äns tprin

lägges till grund för pensionens storlek jämväl skulle komma att 

n föreslagna lagändringen skulle få retroaktiv tillämpning på pen

sfall som inträffat efter den 1 januari 1971. Ur rättvisesynpunkt 

et nämligen motiverat att förtjänstprincipens tillämpning vidtar 

den tidpunkt då landstingspensionerna enligt denna beräkningsgrund 

le bli förmånligq.re än om fastställd löneklass användes. Enligt 

kapsstyrelsens uppfattning skulle härvid årsskiftet 1970-71 i stort 

utgöra den ungefärliga tidpunkt 1 då det skedde en vändning i det ta 

ende. De tidigare gällande stadgandena skulle dock tillämpas på den 

.varit lEmdstingsman före den 1 november 197-5 och som senast den 31 

ber 1976 anmäler att han så önskar. Sålunda skulle rätten att erhål

ension enligt det gamla systemet bibehållas för dem, som för närva

e är landsting smän. 

en särskild frarns tällning har landskaps styrelsen föreslagit ett· nytt 

beräkning av landskapsstyrelseledamöternas arvoden. Ini tia

denna framställning väcktes i landstinget genom en anslutnings· 

förutsätter även en ändring av stadgan det i 4 § lMdskapslagen 

för ledainot av Ålands landskaps styrelse~ vari stadgas om det 

ionsgrundande beloppet. 

delårsarvodet för landskapsstyrelseledamöterna har under åren 1971-

ijusterat enligt gällande pensionsindex uppgått till 19. 332 mark. 

odet enlig~löneklass A 10 9 som enligt 4 § landskap slagen om pension 

ledamot av ll~nds landskapsstyrelse skall läggas till grund för pen-

' har justerat på srunma sätt uppgått däremot till 12.012 mark. Skill

n till ledamöternas nackdel mellan nuvarande systern och förtjänst

cipen utgör sålunda för sagda år 7.320 mark och skulle dessutom ge

det ändrade arvodessystemet komma att ytterligare stiga. 

På den grund föreslår landskapsstyrelsen att sagda 4 § skulle ändras 

erensstämmelse med den föreslagna lydelsen av 5 § landskapslagen om 

ion för landstingsmän d.v.s. att också landskapsstyrelsel€damöternas 

Sioner skulle beräknas enligt förtjänstprincipen. För detta förslag 
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även de allmänna synpunkter beträffande landskapsstyrelseledamöter
rvod esfråga som anförts i motiveringen ti 11 framställningen med för
ti 11 landskaps lag om arvode för ledamot av Ålands landskaps stype ls e . 
dskapsstyrelsen föreslår att lagändringen även för landskapssty

eledamöternas del skulle tillämpas på pensionsfall 9 som inträffat 
r den 1 jlnuari 1971. Detta motiveras även av att de ledamöter 9 vilka 

jades pension efter sagda dag skall i avseende å grunderna för 
ionen få samma förmåner som de vilka under samma år varit medlemmar 
dsltapsstymsen men vilkas pensi onsfall dock inträffar fiörst efter 
legs tillkomst. Beträffande tillämpningen av tidigare gällande 

öreslås samma stadganden som för landstingsmännen. 
d hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

ändring av 5 § landskapslagen om pension för landstingsmän. 

enlighet med Landstingets beslut ändras 5 § landskap slagen den 
i 1969 om pension för landstingsmän (45/69) såsom följer: 

5 §. 
t pensionsgrundande beloppet fastställes genom att bland de högst 
sista landstingsåren, under vilka uppdraget i landstinget fortgått, 
jes de två år under vilka de på grund av uppdraget erhållna arVl 

per månad i medeltal varit högst, varefter det månatliga medelta-
av arvodena för dessa två år beräknas. Med landstingsår avses tiden 
den l november till den 31 oktober. Har uppdraget fortgått under 
än två lan tingsår, beaktas icke det år då up1rdrä,get bq·;Jfjade vid 

ställa.nde av det pensionsgrundande beloppet, så~ld~ icke up~draget 
sagda år fortgått under minst sex månader. Har uppdraget fortgått 
endast ett landstingsår, be·Eraktas den genomsnittliga inkomsten 

månad såsom pensionsgrundande belopp. 
0 

tjänstgöring under en del av ettli;c;landstingsår skall läggas till 
för beräkning av det pensionsgru:bdande beloppet, skall såsom in
per månad beaktas det genomsnittliga månadsarvodet, som lands-
a:b un'd€r ifrågavarande landstingsår erhållit för ordinarie lande

suppdrag. 

gående det pensionsgrundande beloppet gäller i övrigt vad om den 
lönen i landskapslagen om landskapspensioner är stad-

enna lag tillämpas på pensionsfall som inträffat den 1 januari 1971 
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eller därefter . Den som varit landstingaman före den 1 november 1975 

a"ger dock rätt till pe~sion enligt tidigare stadganden, om han senast 
skriftligen 

den 31 oktober 1976 /anmäler till landskapsstyrelsen att han det önskar . 
• ,... :r-~ .• . .., ,. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändrinrr av 4 § landskapslagen om pens~()~ för ],.f;damo t a.v -
ÅlanQ.s landslt~pss}yrelse ·~ --- -· ·- · 

.. . " :•.. . . ... .. 
.. . ~-: -:• · --. - · - · ~ ..... ______ - ~ " 

r enl:i.gl,'let med L~ndsti;ogets beslut f.l,ndras 4 § landskapslagen den 

25 jali ~ I969 ,~ om pension -, fö;i; ledam.ot av ,, Ålands landskapsstyrelse ( 4 7 /69) 

såsom följer: 

4 §. , " ·-·;: · 

- Det pensionsgrundande - beloppet fasts.tälles geno~_ ~t~ bland de högst 

fyra sHita -kalenderåren v..nder vilka uppdra~~t i ~anqslq:~.pssty ;r;f2lsen c--"' - . 

fortgått; ·utväljas - de _ två --år, under .. vilka de på grun~ av' Upp~;i:aget 

erl'iållna- arva,den~ - j~n11'e - semestertil::\.~gg _ pe~ __ m~na<f i medel ~al vq,rit _ 

högst, varefter det månatliga medel talet av arvodena för dessa två år 

beräknas. Har uppdraget fortgått under flera än två kalenderår, beaktas 

icke de kalenderår då uppdraget började vid fast;ställande av det pen

sionsgrundande beloppet, såvida icke uppdraget utide·r >sagda år fortgått 

under minst sex månader. Har uppdraget fortgått under endast ett kalen~ 

derår, betraktas den genomsnittliga inkomsten per månad såsom pensions 

grundande belopp. 

Angående det pens ionsgrundande beloppet gäller i övrigt vad o~ 

den pensionsgrundande lönen i landskapslagen om landskapspensioner är 

stadgat. 

Som pensions tid räknas varje mandatperiod, för vilken landskapssty-

relseledamot är vald. Om uppdraget upphör under mandatperioden, upphör 

även rätten att tillgodoräkna pensionstid. Beträffande pensionstid för 

invalidpension gäller i tillämpliga delar vad därom är stadgat för 

landstingsman. 

Denna lag tillämpas på pensionsfall som inträffat den 1 januari 

1971 eller därefter .. Den som varit ledamot i. landskapsstyrelsen före 

den 1 januari 1975 bibehåller sin .rätt till pension enligt tidigare gäl· 

lande stadganden om han senast den 31 december 1975 till landskapss ty- , · 

relsen Ekriftligsn a..rJ.:r.aäler at't han det öI:H3ir8.::r. 

Mariehamn, den 29 november 1973. 
På landskap~~tyrelsef; väpnar: 

. /'/ttMkM~-A 11 
1 an tråd Alarik)läg :~~ 
t-- :t; \Jt ft~ ( (.,,-It ,,?; 
agueredning-se-h€-f Sune Carlss n. 

. -- . ·- - - - -- - ~---·~· ·

-·- -·.-


