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~ 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 Å.iands landsting 
med förslag till landskapslag om anmälan om 

val av pensionsrätt i vissa fall. 

Enligt gällande lydelse av 32 § landskapslagen om landskapspensio

ner (20/67) skall tjänstemän och befattningshavare i landskapets tjänst 

före utgängen av år 1967 anmäla, huruvida de vill kvarbli vid det gamla 
pensionssystemet eller övergå till det nya. Rikets motsvarande stadgan

de i detta avseende, lagen om anmälan om val av pensionsrätt i vissa 

fall (FFS 720/66) föreskriver att sådan anmälan får göras ännu under 

är 1968. Landskapsstyrelsen föreslår därför att landskapslagen om land

skapspensioner ändras så, att motsvarande tid skulle gälla också land

skapets tjänsteinnehavare och befattningshavare. 
Det ovan relaterade äger också tillämpning i fråga om de kommunala 

tjänsteinnehavare, vars pensioner är anslutna till landskapets pensiöns
system. på grund härav föreslår landskapsstyrelsen att helt ny lag skul
le stiftas om anmälan om val av pensionsrätt, varigenom undvikes att 
samtliga ifrågavarande landskapslagar ändras. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
f öreslä Landstinget antagande av följande 

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 landskapslagar

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i land
skapet Åland {12/67), 2 mom . av stadgandet om dess ikraftträdando; samt 

angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i land

skapet Åland (13/67), 2 mom. av stadgandet om dess ikraftträdande , 
må utan hinder av vad i vart och ett av nämnda lagrum är stadgat 

göras ännu under är 1968 , 

Mariehamn den 27 oktober 1967. 
på landskapsstyrelsens vägnar: 
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