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LAGUTSKOTT1i:TS betänkande fa 28/1950~~.d 
a nledning av landska.1::isstyrelsei1s framställ

ning till Alands lancl,sting r..1ed försla g JGiil 1 

11 landskaJ.Jslag om ä ndring av landsk:a:pslagen 

or..1 landskaJ_Jsf örvaltning en underlydande ar

bet c=.;. res i landskapet Åland peusioner, uiic

f ä r d::. d ~""- ei.1. 7 februari 1951. (Ingår i l1I~ 32/ 

195 6. ) 

Förenämnda framst&llning ,_ va röver landstL1._;et inbe g-ärt lagutskottets 

utlC: t a nde, har utskottet -behandlat och f å r for 12 ndstinget vördsar.uulast 

framhålla följande: :e'ramhålli t/ 
Förutom vad lagutskottet i sina allmänna uttalanden i betänkaudeil.a 

naris 25/1956 och 26/1956, nödgas utskottet konstatera, att framställ

~1in[:, en ifråga ori1 denna landskapslag är synne1"ligen bristf äll;i.i;. Det-u.a ·· 

f ö1"hållande understryker ytterligare önskvärdhetei.1. av att flera 13 . .1.(;...... 

ska:pslagar icke sammanföras i en framställning. 

Så lunda i nnehåller ingressen en oriktig hänvisnil"1g . Den le? april 

1956 (11/56) bör uppenbarligen vara 8 augusti 1956 (29/56). Mom. 1 hGr 

f titt- en sakligt oriktig avfattning. Förslaget innebär dessutom införai.1.

de av ett nytt mom. 2, ehuru detta framgår varken av text eller moti

v ering . 

Utskottet, som i lagtexte i.1 infört nödvändiga komplette,ringar och . 

r ;:'.. ttelser samt företagit redaktionella ändringa r, föreslår vördsammast 

för landstinget, 

att landstint_;et ville antaga nedanstående 

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

om &ndring av la11dskapslage <.1 oH l ::.;_1 -:J.skapsförvaltningen underlydand.e 

arbetares i landskape·G Åla nd :p e:.1sio _ _;_~r, utfärda d den 7 februa;L'i 1951. 

I ei.1lighet med Ålands landstings beslut ~adras ~ 7 i landskapslagen 

den 7 februari 1951 01il landskapsförvaltnin.::, en underlydande arbetar~s i 

landskap~t Åland pensioner (9/51), s C,dan paragrafen lyder i lai.1dskaps

lagen den 8 augusti 1956 (29/56), som följer: 

§ 7. 
Beloppet av full ~ension ar i I-III pensionsgrupperna sextiosex I ro

() ent av de arbetsinkomster arbetare åtnjutit i landskapets ai-'bete t' 1.1.:::.c1"' 

det sista ~ret före avgången, med undantag av lön f ör övertidsarbete, 

dock s~L att lägsta och högsta beloppen av full pension i varje :pensions

grup:p up:pg~ till de för statens arbetares pensioner fastställda högsta 
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och lägsta beloppen. I 
Pension må icke beviljas till hö gre belopp än arbetsinkomster11.a, dock I' 

sä, att l ägsta belop pet av full :pension för arbetare, som arbetat regel- 1 
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- 2- 2Si 
bundna arbetsdagar, skall vara dcibelop~ som gäller för statens arbe

tares ~ensioner, och för arbetare, som ej arbetat fulla arbetsdagar , sä , 

många åttondedelar av de i 1 mom. avsedda lägsta beloppen av full pen

sion? som vederböraudes arbetstid i medeltal per dag utgör av den reGel

oundna å ttati-ct1marsarbetsdagen, 

Beloppet av pensionen i IV pensionsgruppen bestämmes enligt pensic

~en för innehavare av landskapets tjänst eller befattning i motsvarande 

ställning9 På landskapsstyrelsen ankommer att bestämma, vilka innehava

re av landskapets tjänst eller befattning skola anses vara i motsvara~

de ställning. 
Bar arbetsinkomsten, enligt vilken storleken av arbetares pension 

skall bestämmas, pb. grund av utevaro från arbetet minskats, skall den 

~, rliga arbetsinkomsten beräknas sålundaä att till de faktiska arbets

inkomsterna lägges det belopp, som arbetare beräknas av nämnda orsak ha 

gått miste om. Naturaförmån.er skola beräknas i :penningar enligt medel

prisen på orten. 
Tio pensionsår berättiga till t::.o trettiondedelar av beloppet av fu.11 

pension och varje därpå följande fullt pension.sår ytterligare till en 

trettiondedel därav, till dess fullt pensions belopp uppnås. 

Den årliga pensionens belopi::1 utjämnas till närmaste tal, so1t1 är del

bart med trehundra. Befinnes tvci tal härvid koillwa ifråga, sker utjämning 

till det större av dem. 

Denna landskapslag tillämpas från den 1 juli 1956. 
Mariehamn, den 14 november 1956. 

På lagutskottets v~gnar: 
' n i [Jl~A A 7 

-~--<Adl ~~ 
Eri lc Eriksson 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
August Johansson, Richard Lindroth och Bertel Söderlund. 
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