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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 3/1966 i anledning 

av landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om tjänstemannapensio

ner i landskapet Å.land. (N2 9/1966). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

J)et ligger i sakens natur, att landskapets tjänstemän och befattnings-

havare även i pensionshänseende skola tillförsäkras samma förmåner som 

statens tjänstemän och befattningshavare och att pensionslagen för land-

skapets vidkommande därför bör bringas i konformitet med rikets motsva -

r ande stadganden. I sak har utskottet därför ingenting att påminna mot 

ändringsförslaget. 

Vad den redaktionella avfattning beträffar hänvisar utskottet till 

sitt uttalande i betänkandet m 2/1966 om förslaget till ändring av avlö

ningslagen. ])etta innebär att avfattningen av mom. 5 punkt 1) vad tex

ten beträffar samordnats med avfattningen av avlöningslagens 5 § mom. 3 
punkt 1) och att användningen av skiljetecknen i momentet samordnats. 

Ifråga om mom. 7 föreligge r likväl en avvikelse från riksförordnin

gens motsvarande moment, vilket innebär en saklig ändring, tydligen o

avsiktlig. Sålunda har riksförordningens stadganden om tjänst eller be

fattning vid statligt universitet och statlig högskola fallit bort. 

Texten har ändrats i anslutning till momentets avfattning i rikets för

ordning, varigenom landskapslagen bringas i konformitet med riksförord

ningen. 

Utskottet föreslår därför vördsammast, 

att landstinget ville godkänna framställningen, 

dock sålunda, att 3 § mom. 5 och mom. 7 erhålla 

följande avfattning: 

3 § 5 mom. 
Av den tid innehavare av tjänst eller befattnin@' , som v id ansökan om 

pension på grund av i 1 mom. avsedd anställning i landskapets och sta

tens tjänst innehar minst tio pensionsår, efter det han fyllt 21 år va

rit anställd 

1) i tjänst hos kommun, kommunal centralorganisation, sammanslutning 

av kommuner eller religionssamfund, 

2) vid pri vat universitet, högskola eller landskaps- eller statsunder

stöd åtnjutande privat läro- eller uppfostringsanstalt, 

3) såsom läkare, djurläkareJ sjuksköterska, hälsosyster, barnmorska, 
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sinne SS jUksköterska eller sinne SSJUkvårdare , provisor eller farma. c,j-t..l t 

i bolags, sammanslutnings eller privat anstalts tjänst 1 ,, I 

4) vid landskaps .... eller stat sunderst öd åtnjutande lantbruksorgant SC:t= 

tion elle:r C:nl'gani~ation för huslig ekonbmi 1 skbgsvårdsnämnd ~ central~, 

s~og~sgliskap, centralhaHdelskammaren, handelskammare , organisation 

eller anstalt för vetenskap och konst eller via kbmmurtal eller enskild 

järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna, 
får han såsom pensionsår tillgodoräkna sig deh de1 1 som överstiger f yra 

år, såvitt denna tjänst eller befattning varit huvudsysslä och till s i n 

art och i fråga om kompetensvillkoren varit jämförlig med den land

skaps- eller statstjänst eller -befattning, i vilken han efter avg&ngen 

från ifrågavarande tjänst eller befattning först anställts. 

3 § mom. 7. 
Innehavare av tjänst eller befattning, som innehaft tjänst inom kom

muns folkskoleväsende; får utan hinder av stadgandena i 5 mom. såsom 

pensionsår tillgodoräkna sig hela den tid han enligt landskapslagen den 

16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom 

folkskoleväsendet i landskapet Åland (24/58) skulle tillgodoräknas ho-

"_nom såsom pensionsår för pensionen på grund av tjänstgöring inom folk

$koleväsendet. Likaså får innehavare av tjänst eller befattning vid 

statligt universitet och statlig hö~skola samt vid landskapets eller 

statens läro- och uppfostringsanstalt för pension tillgodoräkna sig 
hela den tid han efter fyllda 21 är haft anställning, som kan e:.Löes som 

huvud syssla, vid privat universitet, höhskola eller land skaps- eller 

stat sunderst öd åtnjutande läro- eller uppfosringsanstal t. 11 

Mariehamn den 8 mars 1966. 
På l agutskottets vägnar: 

- 9ti~~ 
ordförande. 

./ ~ 
sekreterare .,, 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Pers~ 

son, Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Nils Dahlman o 


