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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till ],lands landsting med -förslag 

Hg 22/19510 till landskapslag om reglering av s ärskilda ur 

landskapsmedel utgående pensioner. 

Hänvisande till den i landskapsnämndens framställning till 
\ 

Landstinget I~ 17 /195i ingå ende allmänna mot i ve ringen f år landska p.tt 

nämhden vördsammast förelägga Landstinget till antagande nedan-

stående 

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

om reglering av särskilda ur landskapsmedel utg~ende pensioner • 

. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

För de personer, vilka beviljats ordinarie pens:ton på grund av 

landskapst)änst före den 1 maj 1 951, skall pension ordnas på s 2.tt 

nedan stadgas. 

2 §. 

Vederbörande i pensionsbrev tillförsäkrad ordinarie pension,vil 

ken i denna landskapslag benämnes äldre grundpension,förhöjes sP. 

1) att full pension utgår med samma belopp som ful l pension för 

samma tjänst eller befattning enligt bestämmelserna i den land-



skapslag om tjänstemannapensioner i landskapet Åland, som tillä.Jn 

pas från och med den 1 maj 1951; 

2) att delpension utgör av den ifrågavårande tjänst eller bef 

ning enligt sistnämnda landskapsl2g åtföljande fulla pensionen e 

lika stor del, som den äldre grundpensionen utgjorde av den mats 

rande fulla pensionen; 

3) att där äldre grundpension beviljats för tjänst eller befa 

ning, som icke längre finnes, ny grundpensi on utgår i enlighet m 

pension för annan motsvarande eller närmast motsvarande tjäns t el 

ler befattning. 

3 §. 

Till folkskollärare, vilken kommit i åtnjutande av pension för 

. 
ikraftträdandet av l agen den 20 april 1951 om ändring av lagen om 

kostnaderna för folkskolväsendet (216/51), erlägges pension enliJ 

samma grunder, som i förenämnda lag stadgas. 

4 §. 

Den, som tillförsäkrats· extraordinarie pension eller understö ~ 

ur landskapsmedel och därjämte i 1 § nämnd pension, må fortfaran-

de uppbära dessa. Från det tillägg, som åt vederbörande jämlikt 

2 § utbetalas, skall likväl avdragas ett belopp, motsvar[o.nde hel 8 

den extraordinarie pensionen eller understödet eller del därav. 

. i 

tzs 
Va d i 1 mom är stadga t, gälle i tillämpliga delar j ämväl med 

-. 
avseende å i 3 §, nämnda pensionstagare. 

5 §. 

Landskapsnämnden åligger att fastställa storleken av förhöjd , 

pension. Beslut angående för~öjning skall tillställas pensions-

tagare. 

Vid fastställande av storleken av ordinarie pension, som före 

den 1 maj 1951 ~eviljats innehavare av landska.pets tjänst eller 

befattning , utgör grunden för förhöjningen det samrnanlagda be-

loppet av den grundlön, som utgår i samma eller motsvarande 

tjänst eller befattning, för vilken pension beviljats, och fem 

å lderstillägg, varvid dess storlek bestämmes enligt stadgandena 

i den landskapslag om avlöning i J,,andskapsförvaltningen under-

l ydande tjänster och be:(attningar i landskapet Åland, som till-

lämpas från och med den 1 mars 1951. 

6 §. 

Angående förhöjd pension gäller i övrigt, vad om grundpen-

7. §. 

Justeras med stöd av gällande staclganden avlöningen för 

innehavare av landskapstjänst eller -befattning på grund av det 



' . 

offic i ella ~evnadsko stnadsindexet, skall på grund av denna 1951, dock så a t 7 § skall lända till efterrättelse blott så 

landska:psla5 reglerad :pension i enlighet med därom i riket ut .. länge allmän justering av innehavarnas av landskapets tjänst 

färdade närmare anvisningar justeras med motsvarande tillämpni eller befa t tning avlöningar j ämlikt gällande föreskrifter verk-

av sagda stadganden. ställes på grund av det officiella levna dskostnadsindexet. 

8 §. Mariehamn den 13 juni 1951. 

De personer, vilka före ikraftträdandet av den i 2 § 1 mom, På landskapsnämndens vägnar: 

1 P• nämnda landskapslagen undfå tt avsked och vilka enligt då 

gällande stadganden voro berättigade t~ll ordinarie pension, m 

Lantråd -"~~~~-
Viktor Strandfält. 

vilkas pensionifråga icke blivit avgjord före sagda landskaps- Landskap s sekreterare 

l aes ikraftträ dande, äro vid pensionering berättigade att er- • Stormbomo 

hålla pension till det belopp, som 1 2 § är angå ende ny grund-

pension stadgat. 

9 §. 

Var, som ic-ke nöjes å t ,i. •stöd av denna landskapslag fattat 

beslut angående höjande ·av honom beviljad pens ion, har rätt att 

däröver anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 

trettio daga r från det han f å tt del av beslutet. 

10 §. 

Denna landskapslag, varigenom landskapslagen den 7 februar i 

1951 (7/51) upphäves, skall tillämpas från och med .den 1 mars 


