
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s f ra.1r1-

·ställning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag om ärnring av landskapslagen angående 

N: o 10/1947. landskapsförvaltniMen underlyr'J.ande tjänstemäns och 

bef~ttningshavares i landskapet Äland semesterledig-

het, utfärdad den 4 juli 1946. 

I I 

Tjänstemännens och befattnirr:shavarnas i lanaskap~t semesterle• 

di{!het är lagligen ordnad genom stadgandena. i lam.skaps l&gen den 

4 juli 1946 angående lands kaps förvaltningen underlydande t je.nste-

mäns och befattning shavs.res i land skapat Åland semesterledighet. 

Förenämnda landskap slag grunö.ade sig på rikets förornning angående 

arbetstiden vid ämbetsverken, - given den 29 december 1922. Sist-

nämnda riksförordning har upphävts genom en ny förordning av den 9 

maj 194.7, v a rigenom även 11 § i förordningen den 19 januari 1943, 

som stadgar om statens eztraordinarie befattningshavares semester, 

upphävts. Genom den nya förordningen h : r man i riket jämnställt de 

eztraordinarie befattningshavarna med de ordinarie. Flera andra 

ändringar av tidigare gälland.e bestämmelser hava i den nya förord-
I 

ningen vid tagits. Helt nytt är stad gandet om en veckas ledighet 
I I 

för den, som omedelbart före sagda vecka varit i tjänst minst se.x 



månader, samt bestämmelserna därom, att som tjänsteår räknas den 

tid vederbörande före sitt inträde i tjänstgöring varit i krigs-

tjänst umer tiden för krigstillstånd, och att person, som fr ån 

muns, kommunal centralorganisations, sammans;tutnings av komm uner 

ler religiöst samfunds befattning övergått is tatens tjltnst eller 

fattning, ä;r- berättigad att för rätt ti 11 semester r8.kna sig till 

godo den tid han tidigare tjänstgjort på samma villkor, som fört 

delande av ålderstillägg är stadgat. Stadgandet i 8 § av för ord• 

ningen om, att, därest semester ej kan anordnas, densamma sk& ll e 

sättas i penningar, är även nytt. 

Då det ligger i sakens natur, · att landskapets tjänstemän och b 

fattningsbavare i semester- -- som i anc.ra hänseenden böra vara lik 

ställda med statsverkets tjänstemän och befattnirn:i;shavare, har 1 

skapsnämnden utarbetat förslag till sådan ändri~g av gälland e la 

skapslag i ä.rnnet, att de nya bestämmelserna i ri ksförordning:en bl 

gällande även för lan0skapets förenämnda funktipnärer. Lands kaps 

nämnden har därvid i huvudsak följt de stadganden, som riksföro~ 

ningen innehåller, ooh vilka låta sig inarbetas i landskapslaB • 

Hänvisande till förestående får landskapsnämrrlen vördsammast t 

antagande förelägga Landstinget nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ärrlring av lands kaps lagen angående land skapsförvaltningen under-

lydande tjänstemäns och befattninr;shav~res i landskapet Älana se-

mesterledighet, utfärdad den 4 juli 1946. 

I enlighet med Alands landstings beslut skola 1 , 2 och 5 §§ i 

landskapslagen den 4. juli 1946 angående landskapsförvaltninf:en un:ler1 

lydande tjänstemäns och l;lefattningshavares i landskapet Äland semes- 1 

terledighet erhålla följame ändrade lydelse: 

1 § . 

Innehavare av landskapsförvaltningen underlydande tjänst eller 

befattning åtnjuter årligen under ticten mellan a en 1 juni och den 

30 september sem8ster en vecka,om han före densamma omedelbart varit 

i lanoskap:?ts eller statens tjänst minst sex månader, och trettio ria-

gar, om tjäqsteförhållandet fortbestått ett 0 ar, samt sex veckor, om 

han varit i landskapets eller statens tjänst minst femton år. 

Såvida arbetets beskaffenhet ell_er andra o k 0 a t 0 k l rsa er s a an pa alla, 

.kan semestern helt och hållet eller till någond ol förläggas även 

till annan tia, än ovan är, sagt. 

Som tjänsteår räknas även den tid vederbörande före sitt inträde 

i t jä.nstgöring una er tiden för krigs tillstånd varit i krig st jäns t. 
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P rson, som från kommuns, kommunal centralorganisations 8 ., 
' .. 11 .. 

Denna lanä.skaps lag träder i kraft den 1 juni 1947 och genom 
I 

r j 
manslutnings av kommuner eller religiöst samfunds befattning 0 .. 

. • , . ' Vep 
densamma upphäves 11 § i land skapslagen den 4 apri 1 1945 om 

I 
gått i landskapets tjänst eller befattning, är berättigad at t föp lands kapsförval tning en under lydande e.:xtraord lnari e befat tnings• 

rätt till semester räkna sig till godo den tid han tidigare tjäns havare uti landskapet Åland. 

gjort på sanrna villkor, som för tilldelande av ålderstillägg är Mariehamn den 23 maj 1947. 

stadgat. På landskapsnärnndens vägnars 

2 §. 

Plan för semestern bör årligen godkännas av verkchefen, s om s 

tidigt skall bestämma. å vem det s ka],.l ankomma att hanaha va 

åtnjutande tjänstemans eller befattningshavares åligga nden under 

semestertiden. Därvid bör ledigheten om möjligt ordnas på g: rund• 

valen av ömsesidig tjänstgöringsskyldighet utan ersättning. Skul 

le ej detta visa sig möjli.g;t, skall anställas vikarie, åt vi lken 

erläg Q'. es vikariatsarvode såsom i 16 § 1 mom. i land skapslage n den 

17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande 

tjänster och befattningar uti landskapet Ål and stadgas. Kan se• 

master ej anordnas, skall aensamrna ersättas i penningar. 

5 §. 

Angående eemesterns längd för tjänstemän och befattning.sha vare 

vid läroverk, skola och sjukhus är särskilt stadgat. 


