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LAGUTSKOTTETS betänkande I~ 5/1962 över
landskapsstyrelsens framställning till Ålands
N~ 5/1962.

landsting med förslag till landskapslag om ändring av landskapslagen angående extraordinarie
befattningshavares uti landskapet Åland pensio- 'I
ner. (m 12/1962)

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottet l
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande!
I motiveringen anförda skäl tala för att landstinget bör skrida

till ifrågavarande lagstiftning, och utskottet har sålunda ingenting
att anföra mot lagförslaget i princip. Emellertid måste ingressen omarbetas, då jämväl § 3 föreslås ändrad, varjämte ett slutstadgande,
som hänför sig till lagens tillämpningstid, bör införas. Tillämpningsdatum synes böra sättas så långt tillbaka i tiden som den 1 augusti
1958, då rikets motsvarande förordning trädde i kraft, för att ingens
rätt må äventyras.
Utskottet föreslår därför vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelse:
"L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen angående extraordinarie befattningshavares uti landskapet Åland pensioner.
I

enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 och 4 §§ i land-

skapslagen den

7 februari 1951 angå ende extraordinarie befattningsha-

vares uti landskapet Åland pensioner (8/51), 4 § sådant stadgandet
lyder i landskapslagen den 10 april 1957 (16/57), såsom följer:

3
Angående den

§.

tid, vilken skall betraktas som pensionsår och som

avbrott i densamma, gäller i tillämpliga delar, vad därom beträffande
innehavare av tjänst eller befattning med grundlön är stadgat.
Vid beräknande av den minsta tid av ett år, som enligt 2 § 1 mom.
bör vara tjänstgjord omedelbart före avgången, må såsom avbrott icke
räknas sjukdomstid.

4 §.
Beloppet av full pension utgör sextiosex procent av sammanlagda beloppet av det för extraordinarie befattningshavare fastställda årsarvo
det och fem ålderstillägg, likväl s åt att lägsta beloppet av full pension skall vara de t belopp, som gäller för statens motsvarande pensio-
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n

-2ner, och högsta beloppet för pension detiielopp, som gäller för statens
motsvarande pensioner.
Tio pensionsår berättiga

till tio trettiondedelar av beloppet för

full pension och varje därpå följande fullt pensionsår till ytterliga-

1

re en trettiondedel därav, till dess full pension uppnås.
Den årliga pensionens belopp utjäm..n.as till närmaste tal, som ä~ ..del- 1
bart med trehundra. Befinnes två tal härvid komma ifråga, sker utJamning till det

störr~

av dem.

Extraordinarie befattning , som till följd av därmed förenade särskilda löneförmåner är hänförd till lägre avlöningsklass än den på
grund av sin beskaffenhet eller eljest skulle tillhöra, skall vid bestämmandet av pension hänföras till avlöningsklass, som med hänsyn till
befattningens beskaffenhet eller eljest motsvarar densamma.
Extraordinarie befattningshavare, som med stöd av 4 § 3 mom. i landskapslagen den 17 maj 1950 (17/50) överförts till högre avlöningsklass,
erhåller pension i enlighet med sitt senaste årsarvode.
Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 augusti 1958:
Mariehamn den 8 mars 1962.
På lagutskottets vägnar:

~

~~~:~
'

C--~~r/

./.

..

;?/

A'Xel Kuff5chinoff
sekreterare.

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, !\
. Dahlblom
Gustaf Jansson, Annemi
och Bertel Boman.
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