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~ 1 a n d s 1 a n d .s k a p s n ä m n d s 

I 
framställning till f.. lands landsting med försla g 

t.ill l and skapsla g angående änd r ing av landskaps-
I l 

N.o 1/1948. lagen om avlöning i landskapsförvaltningen under- ~n I 

lydande tjäns t er och befattninga r uti landskapet 

Xl and, u t färdad den 17 juli 1943. 

På grund av de missförh~llanden, vilka redan. länge f örekornmit 

beträffande avlöningsförhå lla ndena för tjänstemän och befattnings-

hava re, nyreglerades. avlöningarna s 3.väl i riket som i l andskapet 

genom riksla gen den 18 april 1947 jämte därtill sig .anslutande verk-

ställighetsförordning och l and s ka psla gen den 1 augusti 1947. Då 

likväl efter tillkomsten a v fö'renämnda l agar penningvärdets fall 

blott fortskred och levnads kostnaderna stegrades, k ommo tjänstemän-

nen och befattning shava rna a lls ej ur den 11 lönegrop 11 , vari de tidi-

gare r t kat . Det steg r ade missnö jet bland tj ~nst e - och befattnings-

-
havarkå ren med a vlöningsförhå llandena förmådde Rege ringen, som in-

såg lägets ohållbarhe t , att till Riksdagen överlämna p roposition 

·ro 

L 
I 

• 

me d nytt försl ag till korrige ringar i avl öningnrna. Efter den be- [1 

kEmta tvådaga rsstrej ken, s amt . sedan f örsl aget ytterligare korrige -

rats i för tjänste- och b efattningshava rkår en mera tillfredsställan-



S. 
. I 

de riktning, godkände Riksdagen propositionen, och den 4 december ovan sagts. 

1947 publicerades lagen angående ändring av lagen om avlöning i Landskapets avlöningssystem grundar sig på landskapslagen den 17 

statens tjänster eller befattningar. Verkställighetsförordningen juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande · tjänster 

utkom den 12 december 1947. Lagen gavs retroaktiv verkan från den och befattningar uti landskapet, . land, huvudsakligen i lydelse av den j 

1 oktober 1947, och i densamma intogs bestämmelser därom, 1 augusti 1947. Då landskapsnämnden anser det helt naturligt att 

löner och ålderstillägg skulle anlmytas till levnadskostnadsindex. landskapets tjänstemän och befattningshavare i avlöningshäns-a;rr3.e åro 

Lagens 2 § stadgar nämligen, att en allmän justering av avlöningar jämnställda med motsvarande funktionärer i riket, har landskapsnämn-

na skall ske i början av varje årskvartal i enlighet med av Stats- Il den utarbetat förslag i ämnet att föreläggas Landstinget. Förslaget 

rådet utfärdade närmare anvisningar. Om vid justeringen konstate- bygger helt på rikets nytillkomna lag, dock sålunda att bestämmelser-

ras, att officiella levnadskostnadsindex för föreg ående årskvartals na om a vtalslön nu, såsom tidigare skett, icke medtagits i landskaps-

andra månad i jämförelse med nivån i oktober 1947 stigit med fem lagen. Riksförordningens.bestämmelser hava denna gång icke behövt 

procent eller mera, skall grundlön och ålderstillägg förhöjas med inarbetas i landskapslagen, då förordningen icke inneh&ller nå gra i 

fem procent av grundlönen och ålderstillägget för oktober 1947 och sak från tid~gare gällande för~rdning avvikande stadganden. 

för varje stegring av indexet med fem procent fr~n början av det. Enligt förslaget skall grundlönen i lägsta avlöningsklassen vara 

årskvartal, under vilket justeringen verkställts. Skulle levnads- 90 . 000 mark ned 4.260 mark i å rligt ålderstillägg efter en treårs-

kostnadsindex nedgå med minst tio procent i jämförelse med indexet1 period, och i den högsta klassen 5280000 mark med 10. 620 mark i ål-

Så lönerna senast justerats, skola grundlön och å lderstillägg ned- derstillägg för tre årsperiod. Antalet löneklasser ä~ oförändrat 38. 

sättas med fem prc:cent för varje s ådant fullt belopp av tio procent . Hänvisande till förestående f å r 1andskapsnämnden vördsammast till 

Skulle indexet åter stiea, efter det grundlön och ålderstillägg bli - antagande förelägga Landstinget nedanstående 

vit nedsatta, skall vid justering förhöjning åter äga rum, såsom 
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ang~ende ändring ~v l a nn slID.pslagen om avlöning i landskapsförvalt-

ningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland, 

utfärdad den 17 juli ·1943. 

I enlighet med Alands landstings beslut stadgas, att 2 och 3 §§ 

i landskapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltnin-

I 
gen underlydande tjänster och befattmingar uti landskapet h land, 

sådana dessa lagrum lyda i landskapslagen den 1 augusti 1947 (16/47 ),' 

skola erhålla följande ändrade lydelse; 

2 §. 

Innehavares av tjänst eller befattning ordinarie avlöning utgöre s 

, av grundlön jämte ålders- och familjetillägg. 

En allmän justering av innehavarnas av tjänst eller befattning av· 

lönine,'m'verkställ es kvartalsvis i början .a. v varje gLrskvartal i enlig-

het med därom i riket ,utfärdade närmare anvisningar. Finnes vid 

justeringen, att officiella levnadskostnadsindexet för föregående 

årskvartals andra månad i jämförelse med nivån i oktober . 1947 stigit 

med 5 procent eller mera, erläggas grundlön och å lderstillägg i mot ~ 

svarande mån förhöjda rcied 5 procent av grundlönen och ålderstillägget 

87 
för oktober månad 1947 för va r je stegring av levnadslrnstnadsindex 

med 5 pr?cent från början av det år skvartal, Under vilket justerin-

gen verkställts. Nedgår levnadskostnadsindexet med minst 10 procent 

i jämförelse med det tal, på grund V9.ra v H:inerna senast ändrats, ·ned-

s8.ttas den justerade grundlönen och å lderstillägget med 5 procent 

för varje s ådant fullt belopp av tio procent. Stiger index ånyo, 

erlägg~s grundlönen och~ålderstillägget i enlighet med de stadgan-

den, s9m angå deras förhö jning, för såvitt vid tillämpning av sagda 

stadga~den den nedsa t ta.lönen och å lderstilläg ~et stiga. 

Til:) .. innehavare av tj änst eller befattning, v e.rs verksamhet är 

förlagQ. till ort, som e:oligt det af ficie lla levnadslrnstnadsindexet 

är för~ållandevis dyr, kan enligt vad därom är i riket stadgat inom 

gränsel;'na för landskapets l!-tgiftsstat erläggas dyrortstillägg s å som 

tillskqtt till den ordinarie avlöningen. 

Skö~er samma JBrson två landskapsförvaltningen underlydande tjäns-

ter el~er befattningar, .erläg ges dyrortstillägg endast för den högre 

avlönaqe tjänsten eller .befattningen. 

3 §. 

Ber~ende av det ansvqr och den arbetsmängd, som äro med tjänsten 

eller b_efattningen förenade, så ock av den kunskap och förmåga, som 



därtill erfordras, hänföras tjänster och befattningar med grundlön . 16. 180.600 7 .500 

ino .! m gränserna för landskapets utgiftsstat till avlöningsklasser:, i 17 189.600 7.620 

vilka beloppet av grund lönen Cl! h ett ålde;rstillägg för år är; 18 198.600 7.740 

Avlönings- Grund lön 
.. 
J. lderstillägg 19 207.600 7.860 

20 216.600 8.040 klass mk mk ' ~ 

1 90.000 4.260 21 225.600 8.100 

2 94.200 4.440 22 235.200 8.160 

3 99.000 4.680 23 245.400 8.280 

4 103.800 4.860 24 256.200 8.400 

5 109.200 5.100 25 267.600 8.520 

6 114.600 5.280 26 279.600 8.640 

120.600 5.520 27 293.400 8.820 

8 126.600 5.640 28 307.200 8.940 

9 132.600 5.760 29 -321. 600 

10 138.600 5.880 30 336.000 9.240 

31 
' 

351.600 9.360 11 145.200 6.120 

12 151.800 6.480 32 369.600 9. 540 

13 158.400 6.840 33 387.600 9.660 

14 165.000 7.200 34 408.600 9.780 

15 172.800 7.380 
35 . 429.600 9.900 



' 36 453. 600 10.020 sålunda, att 2 § 2 mom . skall lända till efterrättelse blott så 

' 37 489.600 10.080 länge allmän justering av arbetslönerna jämlikt gällande stadgan-

. 38 528.600 10~620 de verkställes på grundvalen av det officiella levnadskostnadsin-

Anser,landskapsnämnden landskapets fördel fordra, att inne hava- dexet. 

re av Vi$S tjänst eller befattning kvarstår i landskapets tjänst el- Innehavare av tjänst eller befattning, som utnämnts före nämnda 

ler att viss person utnämnes till landskapets tjänst eller befatt- dag, bibehåller sin rätt till avlöning enligt därintills gällande 

ning kan , landskapsnämnden inom gränserna för utgiftsstaten fcrord- stadganden, om han före den 1 januari 1948 hos landskapsnämnden 

na,, att till honom skal 1 erläggas personellt lönetillägg. Sådant skriftligen anmäler denna sin önskan. 

förordnande må meddelas för,högst fem år åt gången. Mariehamn den 14 januari 1 '::148. 

Landskapsnärnnden äger, i·den 0 man anslag blivit uti landskapets På landskapsnämndens vägnar; 

utgiftsstat ställda till landskapsnämndens förfogande, bestämma, 

till vilken avlöningsklass varje tjänst eller befattning skall hän-. Lantråd 

föras. Viktor Strandftil.t. 

~-------t .. • .. 

I denna landskapslag avsedd allmän justering a v avlöningarna verk- Landskapssekreterare 

ställes f,örsta g &ngen i början av januari 1~48 . Förhöjd eller ned- Ch. Stormbom. 

satt årlig grundlön utjämnas till närmaste tal, vars tolftedel är 

delbar med tjugofem, och ~ lderstillägget i motsvarande må n till ett , 

s ådant tal, vars tolftedel är delbar med fem. 

Denna ·landskapslag tillämpas från och med den 1 oktober 1947, dock 


