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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till l andskapslag om grunderna för kan-

N:o 12/1952. sliets vid ~lands landsting utgiftsstato 

Enligt 64 § 2 mom. i landstingsordningen för landskapet Åland, ut-

färdad den 14 mars 1951, skola grunderna för landstingskansliets ut-

giftsstat bestämmas genom landskapslag. Landstingsordning en nämner 

ingenting däron, vem som skall taga initiativet till förenärJnda land- · 

skapslag. I 54 § 2 mom. av riksi.agsordningen säges uttryckligen, 

att "å talmanskonferensen ankoTITier att hos riksdagen göra nödigbe
. I 

funna förslag om riksdagsarbeteis ordnande överhuvud, så ock angående ~ ! 

I ) 

stiftande, ändring eller upphävande av lag om grunderna för utgifts~ I 

staten för riksdagens kansli, -----". Landstingsordningens 38 § 2 

mom. åter stadgar, att på" talmanskonferensen ankom.mer bl.a. att fram-

ställa förslag om avlöning av landstingets tjänstemän. 

Uti skrivelse N:o 34/11.9.51 har Landstingets kanslikommission 

anhållit, att landskapsstyrelsen ville till landstinget inkomma med 

förslag till landskapslag angående grunderna för landstingskansliets 

utgiftsstat. Landskapsstyrelsen har ställt sig synnerligen tveksam 
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till, huruvida landskapsstyrelsen har befogenhet att inkomr_a till 

Landstinget med förslag till ifrågavarande landskapslag. · an måst e 

väl ändå fasthålla vid, att det gäller en fråga, som det ankommer 

å landstinget och dess egna organ att ordna. Enär det likväl är u:p-

penbart, att en landskapslag om grunderna för landstingskansliets 

utgiftsstat är nödvändig/och då i landstingsordningen icke givits 

fullmakt åt något av Landstingets egna organ att göra förslag angåen-

de stiftande av så~an landskap slag, har landskapsstyrelsen ej velat 

ställa sig avvisande till Landstingets kanslikom.missions anhållan , 

utan har landskapsstyrelsen uppgjort av kanslikommissionen äskat f ör-

slag till landskapslag i ämnet o Landskapsstyrelsen överläll!Ilar åt 

Landstinget att avgöra, huruvida det nu inslagna förfarandet är god-

t~gbart eller icke. Förslaget är helt kort, och för dess innehåll 

torde icke behöva . närmare redogöras. 

Hänvisande till förestående får landskapssty-..celsen v0rdsammast 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om grunderna för kansliets vid Ålands landsting utgiftsstat. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas.: 

1 §. 

Vid l andstingets kansli skall finnas de tJ·a··nster och b f e attninger, 

vilka äro i landstingets arbetsordning bestämda. 

2 § . 

Kansliät. befattningen vid landstingets kansli· ·· ar _ av grundlönsnatur, 

medan övriga tJ"änster och b f' t~ · e a L~ingar äro av avtalsnatur. 

Kansli.ät.befattningen kan förenas med annan tjänst eller befattning 

vid landstingets kansli. 

J §. 

I 2. §. iiämrid~ ~lka:hslls.t. befattnings innehavare är berättigad till ål-

ders-, dyrtids- och dyrortstillägg samt pensi'on enligt de grunder, 

vilka äro gällande angående grundlo··n åt · t nJu ande innehavare av land-

skapets tjänst eller befattning. 

4 § . 

Tjänsteår för erhållande av ålderstillägg och pension skola beräk-

nas enligt samma grunder som för erhållande av å / lderstillägg och pen-

sion i landskapets tjänst ' eller befattning. 

5 §. 

Ålderstillägg och pension bev1·1J·as å p ansökan av landstingets kan-

slikommission, som även kan bevilja extra pension. 
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6 §. 

Angående fastställande av avlöningsklass för befat t ningshavare 

:med grundlön samt arvoden för övriga t j änstemän och befat t ningshava-

re vid landstingets kansli skal l gäl la, vad i landst i ngsordningen 

därom stadgas. 

7 § . 

Justeras med stöd av gäl lande stadganden avlöningen för - innehavare 

av lan dskapets t j äns t el l er be f at t ning·, skall enligt denna landskaps-

l ag u t gående gr undlön , å l dersti llägg och pension i motsvarande mån 

just eras med i akttagande av fö r enämnda sta dganden . 

§ 8. 

Denna l andskaps l ag skall tillämpas fr ån och med den 1 j anuari 1 95 2. 

Lantråd 

I ~ar iehamn den 21 f ebruari · 1 952 . 

På l andskapsst yr elsens vägnar : 

Viktor Strandfält 

Landskapssekret erar e ~~~~ 
Ch. St ortlbom 

N~ 4/1952. 

354 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande ~ · 

4/1952 .över landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands l andsting med förslag till land

skapslag om grunderna för kansliets vid Ålands 

lands~ing utgiftsstat. 

Angående förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet för 

landstinget vördsamt framhålla följande. 

Såsom i framställningen sägs, nämner landstingsordningen ingen-

ting därom, vem som skall taga initiativet till stiftande av nu 

ifrågavarande landskapslag. Landskapsstyrelsen anser att det här 

gäller en fråga, som ankommer på landstinget att ordna, men har 

likväl, på anhållan av landstinGets kanslikommission, utarbetat 

ett förslag till lag i saken. Utskottet anser att ett sådant för

f aringssätt, i brist på uttryckliga stadganden, måste anses fullt 

lagligt och att något hinder för landstinget att till saklig be

handling upptaga lagförslaget så lunda icke finnes. Ser man frågan 

ur behovssynpunkt måste lagförslaget hälsas med tillfredsställ else. 

Vid behandlingen av själva lagförslaget har utskottet helt om-

fattat detsamma. 

På grund av det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå, 

att l an dstinget ville godkänna lagförslaget. 

Mariehamn den 15 mars 1952. 

vägnar: På ~ekonomiutskottets 

~;J5; 
' V. L. Bertell. 

-

Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden V.L. Bertell, viceordfö-
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