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FINANS-- och EKONOMIUTSKOTTETS be t änka.nde NQ 1/1948
med anledning av Alands land skapsnämnds f t'amst äll.~
N9

ning till i1ands lan d sting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänst er
och befattni~gar uti landskapet Åland, utfärdad den
17 juli 1943.
Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd-

1/1948.

samt framhålla följande:
Utskottet intar nu, liksom tidigare, 6en ståndpunkt en; att landskapets
tjänste män i största möjliga mån bör ha samma förmåner som rikets• En
nödvändig konsekvens härav är att landskapslagen om avlöning i landskapsförva ltningen underlydande tjänster och befattningar ändras i överensstämmelse med V8.r'l som s'l{er'lr'le i ri'kPt i r'lecember snna. site år och a. tt lönernB sålede s höj as och bindas vid l evnadskostnadsindex. I huvudsak h ar ut-.
skott e t sålunda ing enting att anmärka på l andskapsnämnde ns fr amställning,
Utskottet vill dock f öreslå åndring av datum i framställningens sista
mening _så, att tjänsceman eller befatt ningshavare, som utnämnts före den
1 oktober 1947, före den 1 juli 1948 bör anmäla _sin önskan att bibehålla
sin rätt till avlöning enligt tidigare gällande stadganden, då utskottet
q,nS8r A.tt TJF'mdstinq;c ts beslut annA.rs kna ppast kan ha kommit till vederbör and e s kännedom i ti d .
Med stöd av vad sålunds framhållits får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte i samba nd meM beha ndlingen
av det Landstinget förelagda försJaget angående
ändring · av gälla nde l andskapslag om avlöning i l and skapsförvaltningen underlydande tjänst e r och befatt ninga r t a gn ov an berörda synpunkt e r i be uktandea
Mari6hamn den 19 februari 1948.
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Närvarande: ordforand e n Pnul E , P8ulson,
snm mbdlemrn2rria Bertell, Albert J a n ss on och Ma ns e lin.

