
Nr 23/1968~69. 

LAGUTSKOTTETS betä nkande .nr 2~~~68-
69 med anledning av lantrådets i land
skapet Åland framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om pension fö r ledamot av Ålands land
skapsstyrelse samt till landskapslag om 
fan1iljepension efter leda.i-not av Ålands 
landskapsstyrelse . (Nr 15/1969). 

Med anledning av ovannämnda framstä llning, varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlå tande, får utskottet vördsamt anföra f öljande : 

Liksom utskottet omfattat landskapsstyrelsens fö rs lag till pensions
lagstiftning för landstingsrn.ännen omfattar utskottet i princip också 
förslaget om enahanda sociala förmåner för landskapsstyrelsens ledamö
ter. Under de senaste tre åren har landskapsstyrelsen sammanträt t i 
medeltal ungefär 120 dagar i året. Den förvaltningereform , s om för när
varande beredes, kan måhända medföra en minskning av antalet s ammanträ
desdagar till ungefär 100 dagar i året . Utskottet har utgående från 
detta antal och med beaktande av gä llande sarumanträdesarvode be räknat, 
att ledamöterna i landskapsstyrelsen borde tillkomma pension, beräknad 
på löneklass A 10 . 

Det vore givetvis möjligt att beräkna pensionsbeloppet också enligt 
de grunder, som gäller i landskapslagen om landskapets pensioner , äv en 
om erlagda arvoden varierar från å r till år. Skulle ett fast månadsar
vode tilläI;1pas för ledamöterna, vore givetvis uträknandet av pensions
beloppet betydligt enklare. Då fastställandet av en viss löneklass för 
den pensionsgrundande lönen dock medför avsevärda fördelar i det ta av
seende, anser utsko ttet ett sådant förfarande vara att föredraga . 

Med hänvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsamt föreslå9 
att Landstinget måtte antaga lagför

slagen med följ ande ändring i landskaps
lagen om pension för ledamot av Ålands 
landskapsstyrelse: 

4 §. 
Grund för pensionen är det belopp 7 som motsvarar den månatliga grund

lönen i landskapets tjänst , som hänf"" rts till avlöningsklassen A 10 . 

Som pensionstid------ (2 mom. )--- - -för landstingsman. 

Mariehaill.Il, den 

Närvarande i utsko tt~t; o~dföranden Dahlman, viceor. föranden Persson , 
ledam.öterna Sundblom och Östiing samt suppleanten Wid man. 


