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STORA UTSKOTTETS betänkande m 25/1966 med an
ledning av landskapsstyrelsens framställning till 
Ålands landsting med förslag till landskapslag 
om landskapspensioner. (m 34/1966). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 
m 2/1966, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det 
i lagutekottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med nedan-

nämnda ändringar. I 
10 § 1 mom. E~ligt momentet erhålles full pension 1 66 procent av I 

den pensionsgrundande lönen, efter 40 är (tjänst frän 23 till 63 år). 
Pensionens belopp kan uträknas på olika sätt. Enligt motsvarande lag
rum i rikslagen uträknas pensionens belopp sålunda att detsamma för de 
första fulla 120 månaderna utgör 1/12. procent av den pensionsgrundande 
lönen. För återstående tid, alltså maximalt 360 månader,, höjes procent
talet så att till 1/12 adderas 26/360,, varvid erhälles 56/360 procent 1 

vilket tal istället för 1/12 tillämpas vid beräkningen av pensionsbe
loppet för varje full månad med vilken den sammanlagda pensionstiden 
överstiger 120 fulla månader. (120 • .±__ + 360 • 56 = 66 %). 

12 3b5 
Landskapsstyrelsen åter har föreslagit att pensionen~ belopp, utan 

en förhöjning av procenttalet, skulle beräknas med anlitande av två 
procenttal skilt för sig sålunda, att först beräknas 1/12 procent av 
den pensionsgrundande lönen för alla till pensionstiden hänförda fulla 
månader ända upp till 480. Härefter uträknas särskilt förhöjningen 
26/360 procent av den pensionsgrundande lönen för varje full månad med 
vilken den sammanlagda pensionstiden överstiger 120 fulla månader. Pen
eionens belopp erhålles genom addition av de bäda genom procenträkning 
erhållna beloppen. ( 480 • 1/12 + 360 • 26/360 = 66 % ) • 

Slutresultatet blir i vartdera fallet detsamma, men inverkar givet
vis det av lagstiftaren förutsatta beräkningssättet på stadgandets ut
formning. Stora utskottet har för sin del omfattat momentets utformning 
utgående från landskapsstyrelsens ställningstagande såsom varande ur 
tillämpningssynpunkt enklare, varvid likväl en omstilisering befunnits 
nödvändig. 

11 §. Hänvisningen till författningssamlingen (FFS 395/61) · för 
rikslagen om pension för arbetstagare har avförts säsom missvisande, 
enär densamma jämväl kan anses åsyfta nämnda 8 §, som allaredan änd
rats den 22 november 1963 (FFS 525/63). Därtill har sagda rikslag redan 
åberopats i lagförslagets föregående paragrafer. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet med till-
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lika fästande av justeringsutskottets uppmärksamhet vid behovet av 

lagtextens språkliga översyn förty vördsamt föreslå 

I att Landstinget måtte antaga det i landskaps-

styrelsens framställning ingående lagförslaget i 

enlighet med lagutskottets betänkande, dock så

lunda att 10 § 1 mom. och 11 § erhålla följande 

lydelse: 

10 §. 
1 mom. Pensionens belopp utgör ifråga om varje oavbrutet fortlö

pande anställning för varje till pensionstiden hänförd full månad 1/12 

procent av den pensionsgrundande lönen. Härutöver höjes pensionens be

lopp med 26/360 procent av den pensionsgrundande lönen för varje full 

månad, med vilken den sammanlagda pensionstiden överstiger 120 fulla 

månader. 

11 §. 
Dä pension beviljas med tillämpning av 10 § 1 mom. denna lag, be

räknes pensionens maximibelopp i tillämpliga dfelar i enlighet med 8 § 

lagen om pension för arbetstagare. 

Mariehamn den 16 november 1966. 

på stora utsko~ts vägnar: 

/&~~~ 
Albin fl6hansson 

orJ'förande. 

~/. Erik Rask 
.... 
sekreterare. · 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Curt Carlsson (delvis) 1 ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman (del

vis), Edvin östling, Folke Woivalin (delvis), Runar Wilen (delvis),, 

Einar Hambrudd och Lars Eriksson (delvis) samt ersättarna Carl Karls

son, Vensel Grönlund (delvis), Ragna S-anders (delvis) och Rickard 

Lindroth (delvis). 

I· 


