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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

om anmälan om val av pensionsrätt i vissa 

fall. 

För närvarande utreder en av statsrådet den 10 maj 1968 tillsatt 

pensionsskyddskommi tte frågan om en reglering av samordningen av de o 

lika pensionsskyddssystemen med särskilt beaktande av folkpensionens 

understödsdel. Utredningens syftemål är att försöka utforma nya 

bestämmelsel' om en samordning av de olika pensionerna så, att de 

le främja en jämnare fördelning av pensionsskyddet. 

I avvaktan på resultatet av denna utredning har statens tjänste

män och vissa andra befattningshavare genom lagen den 19 december 

1969 om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall (FFS 808/69) 
beretts möjlighet att ytterligare under ett års tid fram till ut

gången av år 1971 välja, om de önskar bibehålla sina pensionsförmå

ner enligt tidigare gällande pensionslag eller önskar övergå till 

det nya pensionssystemet. Då tjänstemännen vid landskapsförvaltning 

och övriga berörda tjänstemän genom olika landskapslagar, den senas

te av den 25 juli 1969 (44/69), givits samma uppskov beträffande va

let av pensionssystem, anser landskapsstyrelsen att en motsvarande 

förlängning också borde gälla dem. 

Från riksdagens sida har denna gång särskilt uttalats att det fö 

utsättes, att beredningen av frågan om ändring av stadgandena röran

de pensionsskyddet, vilken som bäst försiggår i pensionsskyddskom

mi tten, skyndsamt slutföres och att regeringen senast till 1970 års 

riksdag avlåter proposition i saken. Med hänsyn därtill torde ifrå

gavarande tillfälliga arrangemang slutligt kunna avskaffas under år· 

1970. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga landstinget till antagande 

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

om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Anmälan om bibehållande av pensionsrätt som avses i landskapsla

garna av den 20 april 1967, 
om landskapspensioner (20/67), 32 §; 

angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i 

landskapet Åland (12/67), 2 mom. av stadgandet om dess ikraftträ
dande; samt 



angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorsko 

landskapet Åland (13/67), 2 mom . av stadgandet om dess ikraft 
dande ; 

må utan hinder av vad i vart och ett av nämnda lagrum är stad 
göras före utgången av år 1971. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1970 och genom dens 

upphäves landskapslagen den 25 juli 1969 om anmälan om val av 
sionsrätt i vissa fall (44/69). 

Mariehamn, den 23 februari 1970. 
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