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N~O 2/1943. 

F' INANs .. 
2 Och I'l 
/1943 i ~ \ON0M1u•1•" 11; 

anlectn. Vr\0T'l'1;'f<• 
hine; t· lng av u be t l:inkancle lf;o 

lll ~l l a ndsk J-t a. · apsn·· 
l 

hds 1,., nrnna ens r ag nct r amst Ull-
om ~ sting 

av löni· n rne d f" g i orslag t·1 
8 

.tj änst ' landsk · 
1 1 

landskaps-
Landst inget h er eller ,apsförva1t . e; 

ar i befa.ttni ningen underlydande 

1 d 
, nbegärt f· ngar Uti 1 31 

an s.rnpsnämna inan andskapet ~1 ens f" s-- och 1 ii and, 
oren ämna e irnnom. t 

Sedan de' t U.,.."' a framst"l . iu skot t ets ytt •"'-l al rande över 
er flere " ning. ~t 

bättring av ar På a 
statstjänstem"· agordningen stående .. i, 

genom tillkomsten av ans Och -befattni sporsmålet om för-
lagen ngshavares 1" t 

ningar, given d om B.Vlö . . oneförmåner numera 
en 22 ning i stat 

december 1942 ens tjänster och befatt-

utfärdade verkställi .. ' samt dess den 19 . . 
. . ghetsforordni s1sthdne januari 
l sin nu föreli ng, blivit 1" t 

g ganae framst"ll os ' har landskapsnämnden 

regl 
• a ning f" 

e r ,rng jämväl .. orele.gt 1 av lonef" å andst inget förslag till 
... orm nerna för 

dande t Jans ter ell landskapsförvaltningen underly-
. er befa. ttning . 

Vid sin gra.nskn. .,a r, 
ing av lundskapsnämndens 

förslag har utskottet kunnat 

väsentligt baserar sig på rikets ovan-
konstate r a att f" ' orslaget i allt 

nämnda lönelag och att däri .. aven inarbetats de för landskapsförval tnin;

ingå · gen nödvändiga stadeanden, vilka 1 sagda l ag s verkställigh~tsför-

ordning, Sålunda heJr landskapsnämnden uppt agit samtliga de avlönings-

klasser, vilka förefinnas i rikets . lönelag, Även grunderna för bevil-

jandet av ålderstillägg och f ,ör bestännna;det ., ., av vederlag för na turaför-

måner äro i f" 1 ors aget likalyda.n_de med motsvarande .. .. bestämme lser f ör sta-

tens tjänstemän. Likaså hava reglerna f" t . · · . . or u givandet av familje- och 

dyrortstilläg r, , så ock tilläggsarvoden i speciellt ansvarsfull eller 

arbetsdryg tjänst, för vikaries avlöning och löneförmånerna vid olika 
·. ·. 

slags hind er för tjänsteutövningar m.m., avfatta t s i full överensstäm-

melse med motsvar ande stadganden i rikets lagstiftning. 

Emedan nu r ådande förhållanden ovilll{Orligen nödvändiggöra en om

reglering och förbättring även ·av l andslcapsförvaltningen underlydande 

tjänstemäns och befattningshavares avlöningsförmåner, och då det städse 

ansetts skälig t och med landskapets intresse förenligt, attAandskapets 

tj änstemän och befattning shavare få komma i å tnjutande av samma förmå

ner som statens motsvarande tjänstemän och befattningshavare äro berät

tigade till, f år uts 1cottet, som icke funnit någon som helst anledning 

till ändring av l andskapsn ämndens försla c; , vördsamt föreslå, 

it 
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att landslcnpsnämndens förslag till 1 anask:a. 

om avlöning i landskapsförvaltningen llnde:r1 Ps1~C 

Y'da.l'lcl 

elle r befattningar uti landskapet ,. e 
Al anct 

tjänster 

måtte av landstinget oförändrat antagas. 

Mariehamn, den 18 februari 1943. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar; 

I 

I 

(i_Q_~ 
K. E. Ramström. ----......... 

Närvarande i utskottet ordföranden Hel in samt medlemmarna K. J, Bl 
0~ 

roos, Erik Eriksson, Paul Paulson och Axel Åkerfelt. 


