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STORA UTSKOTTETS betänkande Ng 16/1955°rta 

• 0 

anledning av Alands landskapsstyrelses fram-

ställning N~ 39/1955 till Ålands landsting 
med förslag till ändring av landskapslagen om 
landskapsförvaltningen underlydande arbetares 
i landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 
februari 1951.. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

N~ 23/1955, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Vid ärendets behandling har stora u·t;skottet enhälligt och på skäl, 

som lagutskottet i sin motivering anfört, beslutat vördsamt föreslå 
att landstinget ville antaga nedanstående 
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om ändring av landskapslagen om landskapsf örvaltningen underlydande ar
betares i landskapet Åland pensioner, utfärdad den 7 februari 1951. 

I enlighet med !lands landstings beslut ändras § 7 i landskapslagen 

den 7 febru~ri 1951 o~ landskapsförvaltningen underlydande a~betares i I 

landskapet Aland pensioner (9/195l)t sådan paragraf'en lyder 1 landskaps- I 

lagen den 16 april 1952 (16/52), som följers I 
§ 7. 

Beloppet av full pension är i I-III pensionsgrupperna sextiosex pro
cent av de . arbetsinkomster arbetare åtnjutit i landskapets arbete under 
det sista året före avgången, med undantag av lön för övertidsarbete, 
dcck så att 

i I pens~onsgruppen lägsta beloppet av full pension utgör 147.600 
mark och högsta beloppet 186.600 mark; 

i II pensionsgzuppen lägsta beloppet av fui1 pension utgör 162.900 
mark och högsta beloppet 213.600 mLrk; snmt 

I . 

I I i III pensionsgruppen lägsta beloppet av full peqsion utgör 195.000 
mark och högsta beloppet 251.7.00 m~rk, 

Pension må icke beviljas till högre belopp än arbetsinkomsterna, 
dock så, att lägsta beloppet av full pension för arbetare, som arbetat 
regelbundna arbetsdagar, är 147.600 mark och :för arbetare, som ej ar
betat fulla arbetsdagar, så m~.nga åttondedelar av i l mom. stadgade 
lägsta beloppen av full pension, som\ederbörandes arbetstid i medeltal 
per dag utgör av den regelbundna åttatimmars arbetsdagen~ 

Beloppet av pensionen i IV pensionsgruppen bestäm~es enligt pensions9 
för innehavare av landskapets tjänst eller befatt.ning i motsvarande stä] 
ning. På landskapsstyrelsen ankommer att bestämma, vilka innehavare av I 
L::. ndskapets tjänst eller befattning som skall anses vara i motsvarande I 

I 
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.ftat' arbei;; sinkomsten, enligt vilken atorleken av al:_'beta.res pens:l,.~'Ai 

$k:ali 'bestämmas, på grund av utevaro från arbetet mitiskats, Sk5'11 ci~n 

årliga arbetsinkomsten beräknas sålunda att till de faktiska arbetsin
komsterna lägges det belopp, som arbetare beräknas av nämnda orsak ha gä 
miste om. Naturaf örm~ner skola beräknas i penningar enligt medelprisen 
på orten. 

Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av beloppet av ful 
pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytterligare till en 
trettiondedel därav till dess fullt pensionsbelopp uppnås. 

Den årliga pensionens belopp utjämnas till närmaste tal, som är del
bart med trehundra. Befinnas två tal härvid komma ifråga, sker utjäm
ning till det större av dem. 

Denna landskapslag tillämpas från den l juni 1955· 
Mariehamn den 22 november 1955. 

Pä st a utskottets vägnar& 
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Närvarande i utskottet; Harry J ohanssoi', ordförande, Hug,o Blf sberg, 1 

11 <- I viceordförande, Gunhild 13erglund, Gustaf l/Ek, Sigurd Danielsson, Gustav I 

Jans son, Sven Lindholm, Einar Sundin, Bertil Söderluhd och Wtiilh. Wilen. [ I 
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