
1987-88 L t - Ls framst.nr 17 - Lu 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

10/1987-88 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 2 § landskaps

lagen om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa i riket gällande författ

ningar rörande statens pensioner. 

Landstinget har den 8 januari 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande. 

Framställningen innehåller en komplettering av 2 § 5 mom. i gällande blankettlag 

så att den som övergått från anställning hos landskapet till evangelisk-lutherska 

eller ortodoxa kyrkan i fortsättningen får ut sin ålderspension enligt anställningen 

hos landskapet vid samma tipunkt som pensionen från den senare anställningen. 

Samtidigt bibehålls pensionen på s.h.. tilläggspensionsnivå. 

Landstinget godkände för cirka ett år sedan en lagändring (l 7 /87) som tryggade 

pensionsförmånerna vid övergång från landskapets pensionssystem till de kommuna

la eller statliga pensionssystemen. Det konstaterades härvid att rikslagstiftningen 

då ännu inte beaktat de fall där en person övergår från statens till landskapets 

pensionssystem. Utskottet har nu med tillfredsställelse noterat att lagen om 

statens pensioner nyligen ändrats (FFS 716/87) så att denna brist undanröjts. Även 

J.;ommunala pensionsanstaltens pcnsionsstadga har numera ändrats så att reciproci

tet råder vid övergång mellan pensionssystemen för kommunerna och landskapet. 

Utskottet har vidare erfarit att person anställd hos staten, kommun eller landska

pet Åland enligt de regler kyrkan tillämpar får älderspension på basen av tidigare 

anställning hos kyrkan enligt de ovan berörda förmånligare reglerna. För att 

åvägabringa motsvarande förmåner för personer anställda hos kyrkan vilka tidigare 

tillhört landskapets pensionssystem, fordras däremot att lagstiftningen ändras på 

det sätt som föreslås i framställningen. Utskottet har funnit förslaget motiverat 

och ändamålsenligt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

oförändrat. 
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Mariehamn den 12 januari 1988 

Pä lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, viceord

föranden Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Bcngtz och Jan F. Sundberg samt ersätta

ren Olof sson. 


