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LAGUTSKOTTETS betänkande

m 7/196 2

över land-

skapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om landska-

N2 7/1962.

pets arbetares pensioner.

(m

15/1962)

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för

land~ stinget

vörd-

sammast framhålla följande.
Såsom av landskapsstyrelsens motivering framgår har lagstiftningsini tiati vet betydelse främst ur kodifieringssynpunkt. Praktiska skäl
tala för att landskapslagen förnyas i sin helhet.
Beträffande de olika paragraferna får utskottet framställa nedannämnda anmärkningar och förslag:
1 § 2 mom.

Enligt § 11 mom . 2 punkt 1) självstyrelselagen är lag-

stiftningen om arbetsplikt förbehållen rikets lagstiftningsbehörighet.
Detta hindrar likväl icke, att landskapet får lagstifta om arbetspliktigas pensionsförhållanden. Ur behörighetssynpunkt finnes sålunda ingenting att anmärka mot detta moment. Det synes likväl och har även i
motiveringen påpekats, att momentet avser ett förtydligande av mom. 1 1
så vitt fr å ga är om arbetspliktiga, vilka möjligen komma att användas
i landskapets arbete. Enligt utskottets uppfattning är det likväl icke
nödvändigt att införa detta förtydligande i lagen, då innehållet i
mom. 1 fullt täcker den arbetspliktigas rätt till pension, varför utskottet föreslagit att momentet strykes.

3 § mom. 1.

Uppräkningen är möjlig en icke uttömmande, varför ut-

skottet infört "nitare, svetsare och maskinsättare". Nitare och svetsare kunna ju förekomma i l andskapets verkstäder och frågan om maskinsättare blir aktuell, om landskapets offsettryckeri skall träda i verksamhet.

7 § 1 mom.

En mindre redaktionell ändring har införts.

8 § 1 mom. Frå n tredje raden har tydligen ett "icke" bortfallit.
Utskottet föreslår uttryckssättet "····övertidsarbete icke medberäknat." Rikets förordning använder uttrycket "oberäknat".

9 § 1 mom.

Av f örbiseende har "statens" icke utbytts mot "landska-

pets".
11 § mom . 2~

Samma förbiseende synes hava inträffat ifråg a om

detta moment.
Då utskottet i övrigt observerat endast smärre bristfälligheter i
lag texten, vilka kunna rättas av justeringsutskottet, föreslår utskottet vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagf ö rslag et

~--_.----

·---- ·-·
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-2s å lunda, att nedannämnda lagrum erhå lla f ö ljande lydelse:
1

§.

I landskapets arbete anställd arbetare , som därav erhå ller s in
huvudsakliga utkomst, är berättigad a tt, sedan han avgått från sitt
arbete, av landskapsmedel uppbära livstidspension enligt vad i denna
lag stadgas.
Landskapets arbetare anses erhå lla sin huvudsakliga utkomst av
landskapets arbete, om hans arbete i allmänhet pågår minst fem timmar i dygnet.

3 §.
Mom. 1 .. Utan hinder av v ad i 2 § 1 och 3 punkten är stadgat tillkommer pension vid uppnådd sextio års ålder den, som under tio år närmast före sin avgång från landskapets arbete varje år varit sammanlagt minst fyrtio arbetsveckor i landskapets arbete såsom lastbilschaufför eller förare av väghyvel, röjningstraktor eller tung grävmaskin, nitare, svetsare och maskinsättare, så ock kvinnlig arbetare
i tungt kroppsarbete i mekanisk veTk~tad, depå , maga s in eller i väg eller annat byggnadsarbete.

7 §.
Enligt arbetets eller uppgiftens beskaf fenhet och den allmänna löneniv å , som gäller s å som g rund för arbetet eller uppgiften, hänföras arbetarna till följande pensionsgrupper:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

8 §.
Mom. 1. Pensionen bestämmes i pensionsgrupperna I - III enligt den
arbetsinkomst arbetaren haft i landskapets arbete un_der året före sin
avgång, lön för övertidsarbete icke medberäknat. Full pension ut g ör
66

%av

beloppet av sagda arbetsinkomster, avrundat till närmaste tal,

som motsvårar fulla beloppet av tjänstemannapension, eller, om två tal
stå lika nära, till det större av dem, likväl s å , att i envar av pensionsgrupperna I-III lägsta och hö g sta beloppet av full pension skall
vara det härför i rikets förordning om statens arb etares pensioner
fastställda. ·

9 §.
Mom~

1. Nödgas arbetare till följd av i landskapets arbete ådrag en

kroppsskada eller sjukdom s å som oförmögen till landskapets arbete därifrå n avgå , tilldelas honom full pension, oberoende av antalet pensionsår. Har han sj ä l v av siktlig en eller g enom g rov v å rdslöshet v å llat
kroppsskadan eller s jukdomen eller yäsentli g en medverkat tj_ll dess u p p-
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komst, kan pension helt och h å llet f örvägras honom eller dess belopp
enligt prövning nedsättas.
Mom. 2.

11 §.
Har arbetare anhållit om pension, medan han varit i land-

skapets arbete eller inom sex månader från arbetsförhållandets upphörande, begynner rätten att uppbära pension vid den tidpunkt då arbetsförhållandet upphör.
Mariehamn den 14 mars 1962.
På lagutskottets vägnar:
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Närvarande i

utskottet~

Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Pers-

son, Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Eertel Eoman.

