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LAGUTSKOTTETS betänkande m 13/1956 över 
landskapsstyrelsens framställning till llands 
landsting med förslag till landskapslag an
gående ändring av landskapslagen om land-
sk~psf örval tningen underlydande arbetares 
i landskapet Åland pensioner. (ml5/1956) 

:Förenämnda lagförslag, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 
utiitande, har utskottet behandlat och får för landstinget vöräsammast 
f L"':1.rr11l.lla följande: 

Då den föreslagna landskapslagens giltighetstid icke är begränsad, 
föreslår utskottet att 7 § intages in extenso i lagtexten och att la
gens ingress andras i enlighet härmed. Mom. 1 kan med fördel redigeras 
på föreslaget sätt. 

Mom, 2, som föreslås upphävt, bortfaller och mom. 3-6 i den av lands
tinget senast antagna, ännu icke publicerade landskapslagen införas så
som mom. 2-5. 

På grund av ovansagda föreslår l~.c:J::o tt8t vördsammast, 
att landstinget ~ille antaga nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapsförvaltningen under
lydande arbetares i landskapet Åland pensioner. 

I enlighet med Klands landstings beslut ändras 7 § i landskapslagen · 
den 7 februari 1951 om landskapsförvaltningen underlydande arbetares i 
landskapet Åland pensioner (9/1951), sådant detta lagrum lyder i land~ 

skapslagen den 1956 ( /56), såsom följer: 
7 §. 

B;:;loppet av full pension är i I-III pensionsgruppen sextiosex proccm-~ 

a-r J...; arbetsinkomster arbetare åtnjutit i . landskapets arbete under det 
sista året före avgången, med undantag av JD.n för övertidsarbete, dock 
nå att lägsta och högsta beloppen av full pension i varje pensions
grupp uppgår till de för statens arbetares pensioner faststallda högsta 
och lägsta beloppen. 

Beloppet av pensionen i IV pensionsgruppen bestämmes enligt pensio
nen för innehavare av landskapets tjänst eller befattning i motsvaran
de ställning. På landskapsstyrelsen arJrnmmer att bestämma, vilka inne
havare av landskapets tjänst eller l).J > ~tning skola anses vara i mot
svarande ställning. 

Har arbetsinkomsten, enligt vilken storleken av arbetares pension 
skall bestämmas, på grund av utevaro från arbetet minskats, skall den 
årliga arbetsinkomsten beräknas såsunda, att till de faktiska arbetsin-
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l: )' c L:rna lägges dr;t belopp, som arbetare beräknas av nämnda orsak ha 
gf.tt miste om. Naturaförmåner skola beräknas i penningar enligt medel
priscn på orten. 

· Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet av 
full pension o~h varje därpå följande fullt pensionsår ytterligare till 
en trettiondedel därav, till dess fullt pensionsbelopp uppnås. 

Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är 
delbart med ~rehundra. Befinnas två tal härvid komma ifråga, sker ut
j ämning till det större av dem. 

Denna landskapslag tillämpas från don 1 juli 1956, 
Mariehamn den 13 mars 1956. 

På l ap·utsk0t.+Gts v~ gnal'.' : 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg • 
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