
Å 1 .;:\ n d s 1 a n d s k a p s s t /)()5 
r e 1 s e s framställning till Ålands 

I 
landsting med förslag till landskapslag 

om reglering av tjänsteinnehavares inom 

folksL olvä.sendet pensioner samt vissa and

ra av l m1dskapsmedel utgående pensioner. 

Det nuvarande pensionssystemet f ö r tjänstemännen äger tillämpning 

på de pensionsfall som inträffat e:fter den 1 juli 1962. Detta har bl .a. 

medfört a tt de tj tinstemän som pen~i one rats före denna dag i vissa av

seenden erhållit ett sämre pension.sskydd än de 9 som beviljats pension 

enligt den nya pens i onslagstiftn ingen. Detta är särskilt fallet i fråga 

om per,soner som beviljats invalidi tetspension då som pensionstid för 

sådan pens i on enligt det tidigare c:;tnlande systemet räknades endast 

den tid som vederbörande varit i tjäi.1st 1 medan som sådan tid enligt det 

nya systemet även får medräknas t i den från inva..lidi te tens inträde till 

pensionsålderns uppnående . Som en föl jd härav kan det hända, att perso11 

som beviljats pension enligt det gamla pensionsskyddssystemet erhåller 

endast en tredjedel av motsvarande pension enligt det nya pensionsskydds

systernet. 

Genom lagen den 22 januari . 1971 om reglering av tjänsteinnehavarnas 

inom folkskolväsendet pensioner och vissa andra av statens medel utgåen
de pensioner (FFS 53/71) har en justering av vissa invaliditetspensioner; 

smn beviljats före den 1 juli 1962 9 genomförts så, att såsom pensions tid. 

skulle förutom den i pens ionsbesl utet beaktade tiden även få medräknas 

tiden mellan avgången från tjänsten och den för tjänsten stadgade pen-

åonstidens inträde. Denna justerine gäller pensionerade tjänståinnehava

re inom folkskolväsendet, stads- och kommunalläkare samt kommunala hälso

systrar och barnmorskor. 

I en särskild fr8.lnställning föres lås en motsvarande reglering beträf

.:ande pensionerna f ör landskape ts pe!'.lsionerade tjänstemän och arbetsta-
gare. 

Med hänvis ning t ill det ovan B.1l. :förda får landskapsstyrelsen vörds amt 
för el~_i.gga landstinget till antagande 

L a 11 d s k <- ~ p s 1 a g 

om reglering av tj änsteinnehavares inom folksko lväsendet pensioner 

samt vissa andra av landskapsrne del utgående pensioner. 

I enlighet med Ålands landstings be s1 ut stadgas: 

1 § . 

Till innehavare av tjänst inom 1'olkskolväsende t , till stads- och 
kommunalläkare, kommunala hälsosystrar och kommunala barnmorskor ut -
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gående ordinarj_e pensioner, som erLigges av l:::rndskapsmedel och bevilj a ts 

?leq, anlednin g av pensi.onsfall som i nträffat före den 1 juli 1962, reg

leras frå n och med den 1 januari 1 971 på sätt i denna lag stadgas. 

Beloppet. av i l rnom. avsedd pension, sådan den erlägges när denna 

l ag trä qer i kraft, benänmes i denna lag gammal grundpens ion och pe:n·

sion, - som reglerats enligt dennå lag , ny grund pension, 

2 §. 
Har garnrnal grundpensi on beviljats såsom delpension på grund av att 

pensionstagaren t i 11 fö ljd av krop1Jsligt l yte eller nedsatta kroppskraf

t er eller sj ä lsför1-.o.ögenheter blivi t v a raktigt oförmögen att handha sin 

tjänst, bestä mmes den nya grundpens ionen sålunda att såsom pensionsår, 

utöver den tid som beaktats i pensj_ on sbesl utet ~ räknas jämväl tiden 

mellan tj i::i:nsteförh2,llandets upphör rn'.lde och uppnåendet av den pensions ~

ålder so m ä r sta dgad för tj ä:i:1 s ten, Hy grundpension må dock icke över

stiga beloppet av full pension. 

Är s ä rskild pensionsålder icke sta dgad för tj änst, anses såsom pen

sionså lder 63 år. Om för tjänst i::i r stadgad lägre avgångsålcier än 63 år, 

anses denna avgångsålder som pens]_onsålder. 

3 §. 
Om ny grundpens:Lon gäller i övrJ gt vad om gslilmal grundpension är 

stadga t. 

~- §. 
Landsk apsstyrelsen ombesörjer regleringen .av pensionerna enligt 

denna l ag utan s ärskild anhålle.,n f:rå n pensionstagaren. 

Mar iehanm, den 1 6 februari 1971. 

På lan{;kapsst~relsens vägnar: 

I ·JL fl::r::ko / , 
Vicelantråd FJ l a r Gr önbe:iz* / " /, 

Lagberedning s~'ekreterare \·~J\son. 


