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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 25/
1968-69 med anledning av landskapsstyrelNr 25/1968-69
sens freJllställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag om pension
för landstingsmän och landskapslag om familj epension efter landstingsman. (Nr
8/1969).
I;andstinget, so111 i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr
20/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, beslutat omfatta det i lagutskottets
ovannämnda betänkande framställda förslaget med nedannämnda ändringar~
I det första lagförslagets 11 § har landskapsstyrelsen utelämnat de
i rikslagens motsvarande paragraf ingående 2 och 3 mom. , avseende avbrytande av utbetalningen av pension under vistelse i straff- eller
annan anstalt utöver 3 månader, med undantag likväl för vad som erfordras för underhållet av pensionstagares anhöriga. Motsvarande stadgande
ingår i 17 § landskapslagen om landskapspensioner. Då avsikten givetvis
är att utbetalningen av jämväl nu ifrågavarande pension skulle avbrytas
under vistelse i straff- eller annan anstalt på samma sätt som i rikets
lag, vilket även indirekt framgår av hänvisningen i 18 § 2 mom. till
vad som stadgats om pension för landskapets tjänS:emän, d.v.s. till
landskapslagen om landskapspensioner, har stora utskottet med avseende
å förtydligande under 11 § i lagförslaget infört 2 och 3 mom. i överens\
stämmelse med rikets lago
~·
Enligt förslaget skulle lagen äga tillämpning endast på dem 9
som varit landstingsmän vid 1962 års landsting eller därefter, medan
de som varit landstingsmän därförinnan bleve hänvisade till möjlig extra pension. Stora utskottet har dock 9 ehuru pension för landstingsmän
hittills icke utgått, funnit det skäligt att utsträcka lagens tillämp~
ning att omfo..tte:\ jämväl tidigare landstingsmän, som före år 1962 införtjänat minst tio pensionsår 1 varigenom landstingsmännen i fråga om rätt
till pension bleve likställda med riksdagsmännen. Då pension för tidigare landstingsmän sålunda skulle grunda sig på ett i självstyrelselagen
förutsatt arvode och därtill utbetalas först från och med den 1 januari
1967, kan svårigheter i kompensationshänseende icke heller uppstå. Stora utskottet har för den skull ändrat 22 § 2 mom. i överensstärru:nelse
härmed. För tydlighets skull har sagda 22 § av utskottet ånyo utskrivits
i sin helhet.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå
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a tt Landstinget må tte antaga det i
l and skapss t yrelsens f r amställning ingäende fö r st l a gförslaget i enlighet med l a gutskottets betänkande, likväl sålunda, att
11 § 2 och 3 rnom. samt 22 § erhåller följande lydelse~
11 § .
(1 mom. likasom i lagutskottets betänkande).
Är pensionstaga re intagen i stra ffanst alt för att avtjäna frihets straff eller förvandlingsstraff för böter eller har han förordnats till
intagning i tvångs ~ 9 a rbets- eller tvångsarbetsinrättning i lagen om vård
av dem som missbruka berusningsmedel (FFS 96/61) avsedd vårdanstalt eller annan med dem jäi.n förlig ansta lt eller inrättning, avbrytes utbetalningen av pensionen för den tid, ui1der vilken vistelsen i anstalten eller inrä ttningei1. va r c:tr längre än tre månader.
Har pensionsta gare anhöriga, om vilka han enligt lag är skyldig a tt
draga försorg, må pensionen eller del därav utan hinder av vad i 2 rnom.
stadgas utbetalas till vederbörande socialnämnd för att användas för
underhållet av pensionstagarens anhöriga .
22 §.
Denna lag tillän1pas från och med den 1 januari 1967.
Denna lag tilläi11pas på dem, som va rit landstingsmän vid 1962 års
landsting eller dä refter eller vilka före år 1962 såsom landstingsmän
införtjänat minst tio pensionsår. Pensionstiden räknas tidigast från
den 1 juli 1922.
Extra pension, va rom sta dgas i 19 § av denna lag, må på ansökan även
: beviljas dem, som va rit l andstingsmän före 1962 års landsting utan a tt
ha i nförtjäna t tio pensionsår.
Dessutom f å r stora utskottet föreslå
a tt Landstinget måtte antaga det i
landskapsstyrelsens framställning ingående
andra lagförslaget oförändrat.
Mari eharnn, den 3 april 1969.
På stora utsko_it tets vägnar:
Albin Johansson
ordf ör8,nde
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Erik RB:Slt
skereterare.
Närvarande i utskottet: ordför8Jl den Albin Johansson, viceordföranden
Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Olof M. Jansson, Sven
Friberg, Carl Karlsson , Börje Ha gström, Georg Wideman, Sven Lemberg
Och Erik Lundqvist .
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