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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING tUl 

Landstinget med förslag till landskapslag om pen

sionsrätt för anställd vid nordisk institution i 

landskapet Åland. 

De nordiska länderna undertecknade den 31 januari 1974 en överenskommelse om 

personer anställda vid nordiska institutioner. Överenskommelsen syftar till att åstad

komma enhetliga regler angående rättsställningen för den nordiskt anställda personalen. 

Enligt överenskommelsen förbinder sig varje avtalsslutande stat att inta anställda vid 

nordiska institutioner som medlemmar i tjänstgöringslandets pensionssystem på samma 

villkor som gäller för motsvarande tjänst i landet, såvida inte annat fastställts genom 

avtal med den anställde. 

På Nordiska Rådets initiativ upprättas ett Nordens institut på Åland under år 1985. 

Institutet ska11 verka för att stärka det åländska kulturlivet och dess särprägel samt 

verka för att upprätthålla och utveckla kulturförbindelserna med de nordiska länderna, 

· tiU viss del även inom forskning och undervisning. Institutet skall dessutom ansvara för 

informationen om Norden på Åland. Institutets verksamhetsledare är nordisk tjänsteman 

och avlönas av nordiska ministerrådet. Det totala ekonomiska ansvaret för ministerrå

det omfattar 350.000 mark under år 1985. Landskapet bidrar med 100.000 mark tiU 

institutets drift. Revision av institutets årsräkenskaper kommer att företas av land

skapsrevisorerna. 

Lagstiftningsbehörigheten beträffande statens tjänster och statstjänstemännens 

rättigheter och skyldigheter tillkommer riket enligt 11 § 2 mom. 16 punkten självstyrel

selagen för Åland. Enligt 36 § är landskapsstyrelsen behörig att inrätta landskaps

tjänster. Löner och pensionsförmåner för landskapets tjänstemän regleras av tjänste

kollektivavtal enligt bestämmelser i landskapslag. De nordiskt anställda tjänstemän som 

( framdeles verkar på Åland har sådan anknytning till landskapet att de i detta avseende 

kan jämställas med landskapets egna tjänstemän. Sålunda bör enligt de grunder som 

följer av 36 § och 13 § 1 mom. 21 punkten behörigheten att lagstifta om pensionsrätt för 

nordiskt anställda i landskapet Aland anses tillkomma landstinget. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om pensionsrätt för anställd vid nordisk institution i landskapet Aland. 
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I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
Anställd vid nordisk institution i landskapet Aland har rätt att ur landskapets medel 

erhålla ålders-, invalid- och arbetslöshetspension med iakttagande i tillämpliga delar av 

de bestämmelser som gäller personer anställda hos landskapet. 

2 §. 

Då anställd vid nordisk institution i landskapet Aland avlidit erläggs efter honom 

familjepension ur landskapets medel med iakttagande i tillämpliga delar av de bestäm

melser som gäller personer anställda hos landskapet. 

3 §. 

Pensions- och familjepensionsskyddet handhas av landskapsstyrelsen. 

Denna Jag träder i kraft den 

Marieharnn den 26 februari 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


