
Å l a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag ti ll 

landskapslag beträffande ändring av landskapslagen 

Nso 13/1947. angående ändring av landskapslagen om ~vlöning i land 

skapsf örvaltningen underlydande tjänster och befatt-

ningar uti landskapet Äl and, utfärdad den 17 juli 

1943. 

Uti landskapslagen den 1 augusti 1947 stadgas att innehavare av 

tjänst eller befattning med grundlön h a r rätt 1: tt i avseende å ål-

derstillägg tillg odoräkna sig den tjänstetid efter fyllda tjugoett 

år i landskapets eller statens extraordinarie befattning, som icke 

kan betraktas som bisyssla, som överstiger två år. Detta stadgande 

var fullt överensstämmande med i riket då gällande bestäm..~elser. 

nom förordning den 15 augusti 1947 hava ifrågavarande bestämmelser 

ändrats sålunda, att hela den tid innehavare av tjänst eller befatt-

ning handhaft statens extra befattning, som bör anses såsom huvud-

syssla, eller som innehavare av tjänst eller befattning utfört 

statens arbete, att han därav erhållit sin huvudsakliga utkomst skall 

räknas tillg odo i ·"vseende å ålderstillägg. Då Landstinget städse il I 



,_ 

intagit den ståndpunkten, att landskapets tjänstemän och befat t 211 

havare böra i lönehä.nseende erhålla samm1::1. förmåner som statens 

svarande funktionärer, har landskapsnämnden för sin del ansett en 

ring av gällande a vlöningslag av behovet påka,lla t i f örenärnnt hän. 

seende. Landskap~nämnden har därför utarbetat ett förslag til lä 

ring av lönelagen, så att densamma i förbe1~ört avseende blir över. 

ensstämmande ned rikslagstiftningen i ämnet • . 
Hänvisande till förestående får landskapsnämnden härlll9d vä rds 

mast förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

beträffande ändring av landskapslagen angående ändring av lan.C s~ 

lagen Qm avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänstero 

befattningar uti landskapet Åland, utfärdad den 17juli 1943. 

På framställning av Ålands landskapsnämnd har Ålarrls lands ting 

slutat, att § 5 i landskapslagen den 1 augusti 1947 angående &.nd 

av land skapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underl~d~d 

tjänster och befattningar uti landskapet Åland , utfärdad den 17 j 

1943, skall erhålla följande ändrade lydelse. 

5 §. 

Innehavare e.v tjänst ellPr befattning beviljas efter 3, 6, 9, 12 

och 15 tjänsteår · tt ~lderstillägg varje gång. 

Som tjänsteår rälmas den tid vederbörande efter fyllda tjugoett år 

varit innehavare av landskap~ts eller statens tjänst eller befattning 

med grundlön . 

Innehavare o..V tjänst eller befattning äger i avseende å ålders-

tillägg tillgodoräkna sig hela den tid han efter fyllda tjugoett år 

innehaft statstjänst eller -befattning med avt alslön eller handhaft 

sådan landskapets eller statens extra befattnihg, som bör anses så-

som huvudsyssla eller utfört såaant landskapets eller statens arbete, 

I 
att han därav erhållit sin huvudsakliga utkomst, eller såsom tillsvidal! 

- 1 

re eller som vikarie tillför ordnad handhsft landskaps- eller stats-

tjänst ell~r - befattning med grundlön, så ock den tid han innebaft 

sådan ordinarie befattning vid Ålands landsting, riksdagen Finlands· 
f 

Bank, statens industriella inrättning, folkpension~anstalten, postSPJ.E 

banken, s om kan betraktas såsom huvudsyssla. 

För den tid inneha.vare uv tjänst elle r befattning efter fyllda 

tjugoett år varit: 

i kommuns, kommu~a l centralorganisations, kommunal sarm~nslutnings 
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eller religiöst samfunds befattning, 

lärare i. privat högskola eller privat lärdomsskola elle · 
r Upp .. 

fostrin0rysanstalt, som åtnJ·ut 1 d k l , er an s aps - e l e r statsunderstöa , 

läkare eller djurläkare i bolags, sammo..nslutnings, samfunds el .. 

ler enskild inrättnings tjänst, 

i tjänst hos lands kaps- eller statsunderstöd åtnjutande lant-

bruksorganisntion eller organisation för huslig ekonomi, skoc·s-
-' 

vårdsnämnd, centralhandelskamm ·~ re, handelskamm~.re, t k l - ve ens ap ig el 

ler konstnärlig organ.isation eller inra··+tni·ng, hos k 1 "' omrnuna - eller 

enskild järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna eller 9.v landska· 

pet eller staten övertagen telefoninrättning, 

äger han tillgodoräkna sig den del, som överstiger f " yra ::i.r, om 

befattningen v·"rit huvudsyssla ""ller med avseende å kompetensvillk 

och beskaffenhet kan likställ .... s med den lata:i ska.peta eller stat ens 

tjänst eller befattning, vilken han efter frånträdandet av befatt• 

ningen först tillträtt. 

Såsom tjänste år räknas jämväl den tid vederbörande under t iden 

för krigstillstånd varit i militärtjänöt, med undantag likväl för 

den tid han avtjänat stadgad värnplikt. 

~1".:t 

Av särskilda skäl ka~ innehavare ~v tjänst eller befattning be-

rä ttigas att vic1 beräknandet av ålderstil lägg även ti llp;odorä.kna sig 

annan tjänsetid, dock högst åtta år. 

Vid sammanräknandet för ålderstillägg av olika tjänstetider ta-

ges blott fulla månader i betraktande. 

Är tjänsteåret delat i terminer, räknas en termins tjänsteutöv-

ning såsum sex m~nader. Tjänstgöring såsom lärare under en fem måna-

ders sonrrnarkurs vid läroanstalt för huslig ekonomi eller tjänstgöring 

under ett läsår vid folkhögskola eller arbetarinstitut beräknas i av-

seende å ~lderstillägg motsvara ett halvt år. 

I tjänst eller befattning,som till följd av ersättning för tjänste-

uppdrag är hänfört till lägre avlönin3sklass än den, till vilken den 

på grund av sin ~ rt bort hö~a beviljas ålderstillägg enligt avlö-

ningsklass, som motsvarar tjänstens eller befattningens art . 

Marieha:mn den 1 oktober 1947 . 

På landskapsnämndens vägnarJ 

Lantråd <:\'~~~ . 
Viktor Stran~fält~ 

Landskapasekreterare 
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