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Å 1 a n d s 1 a n d s 'k ·a p s n ä m n d ,s 

framställning till .Ålands landsting -med ~örslag 

~ 20/1949. till landskapslag angående -ändring :av landskapsla: 

~en om avlöning i l an~skapsförvaltningen unde~ly-

dande t j änste·r · och be fattningar uti landskapet 

Aland, utfärdad 'den 1'7 juli 1943 • 

Under de senaste åren har man såval i riket som i landskapet på 

grund av rådande missförhållanden n~dgats gång efter annan skrida 

till en justering av tjänstemäns och befattningshavares avlöningar. 

Missn~jet har likväl icke lagt sig, och tjänste- och befattningsha-

varkåren anser, att densamma .genom den fortskridande rorsämringen 

av penningvärdet samt levnadskostnadernas stegring fortsättningsvis 

befinner sig i den lflönegrop'f., vari den tidigare råkat. Framställ• 

nlngar hava upprepade gånger gjorts hos Regez:ingen av rikets tjänste 

1 mannaförbunn om korrigeringar i avlöningarna. För att i någon mån 

utjämna avlöningsförhållandena mellan statens tjänstemän och befatt-

ningshavare samt övriga lönetagargrupper avgav den nu sittande Re-

geringen proposition till Riksdagen med förslag till ändring av la~ 

gen om avlöning i statens tjänster och befattningar. Riksdagen god-

kände Regeringens förslag och den 22 juni 1949 publicerades lagen 



• 

.. 
angående ändring av lagen om avlöning i statens tjänster och be~ land skapsnämnden ansett, att uttryckligen borde fastslås, att land• 

fattningar (474/49) • Verkställighetsförordningen utkom den 30 juni skapsnämnden åligger att hänföra kommun i landskapet ti 11 dyrortsw 

1949 (476/49) • Lagen gavs retroaktiv verkan .från den 1 februari klass. Detta är helt i konformitet med de befogenheter som tillkom-

1949. Grundlöner och ålderstillägg äro såsom tidigare anknutna till mer lannskapet enligt självstyrelsen, och denna befogenhet har re• 

det officiella levnadskostnadsinCTexet och en allmän justering skall dan tillämpats med avseende å f'o lkskollärarna. 

fortfarande ske i början av varje årskvartal• Förhöjningen av grund-
Hänvisanqe till före~tående får landskapsnämnden vördsammast fö~ 

lön och ålderstillägg, som tidigare fastställts till 5 procent, är 
relä~ga Landstinget till antagande nedanstående 

numera 5,5 _ procent• Avlönin~sklasserna hava utökats med en och an• 
Landskap.slag 

talet är nu 39. Detta r6r att möjliggöra en uppflyttning av samtliga 
angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvalt• 

tjänstemän och befattningshavare med en löneklass. Dyrortstillägg 
ningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland, 

skall fortfarande erläggas. 
utfärdad den 17 juli 1943. 

.La.ndskapsnänmden har utarbetat förslag till ändring av bestämmel~ 
, I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 2 och 3 ~~ 

serna angående tjänstemännens och befattningshavarnas i landskapet 
i lannskapslagen nen 1'7 jult 1943 om avlönino; i landskapsförva.ltnin ... 

avlöning;ar. Te:nr'!stinget hqr ju upprepat ansett naturligt, att land• 
gen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland, 

skapets tjänstemän och befattningshavare i avlöningshä.nseende skola 
2 ~ sådan den lyder i landskapsla

0
aen den 7.:0 / v november 1948 (30 48), 

vara jämnställda med motsvarande funktionärer i riket. Förslaget 
skola erhålla fölJ·ande ändröde 1 ~ 1 "" yue se: 

by~ger helt på rikslagen, dock har bestämmelserna am avtalslön icke 
2 • 

medtagits• Verkställighetsförordningens be stä.mme lser hava. icke be• ; 
Innehavares av tjänst eller befattning ordinarie avlöning utgöres 

hövt" inarbetas i landskapslagen, då förordningen icke innehåller i 
av grund lön jämte ålderstillägg. 

sak från tidigare gällande förordningav-vikande stadganden. Dock har 
En allmän justering av innehavarnas av tjänst eller befattning 



avlöningar verkställes kvartalsvis i början av varje årskvartal i lägg såsom tillskott ·till den ordinarie avlöningen, men ankommer 

enlighet med därom i riket utfärdade närmare an~visningar. Finnes det å lannskapsnämnden att bestämma till vilken dyrortsgrupp kommun 

vid justeringen, att officiella levnadskostnadsindexet för föregåen- i landskapet Åland s~all hänföras. 

de år skvartal s andra månad i jämförelse med nivån i oktober 1947 Sköter samma person två landskapsförvaltningen underlydande 

stigit med. 5 procent eller m ra, erläggas grundlön och ålderstillägg tjänster eller befat~ningar, erlägges dyrortstillägg endast för den 

i motsvarande mån förhöjda med 5,q procent av grundlönen och ålder~- högre avlönade tjänsten eller befattningen. 

tillägget r6r oktober månad 1947 för varje stegring av levnådskost• 3 §. 

nadsindex med 5 procent från början av det årskvartal, under vilket Beroende av det ansvar och den arbetsmängd, som äro med tjänsten 

justeringen verkställts. Nedgår levnadskostnadsindexet med minst eller befattningen förenade, så ock av den kunskap och förmåga, som 

10 procent i jämförelse med det tal, på grund varav lönerna senast därtill erfordras, hänföras tjänster och befattningar med grundlön 

ändrats, nedsättas den justerade grundlönen och ålderstillägget med inom gränserna för landskapets ulgiftsstat till avlöningsklasser, i 

I 

5 procent för varje sådant fullt belopp av tio procent. Stiger in~ vilka beloppet av grun0.lönen och ett ~lr'lerstillä;s~ för år är: 

a ex ånyo, erläggas grun0lönen -och ~la er sti llä~g;e t i en ligh_E? t med Avlöningsklass Grund lön Ålderstillägg 

de stadganden, som angå deras förhöjning, för såvitt vid tillämp• mk mk 

ning av sagda stadganden den nedsatta lönen och ålderstillägget 1 90.000 5.400 

stiga• 2 94.200 5.640 

Till innellavare av tjänst eller befattning, vars verksamhet är 3 99.000 5.sso 

förlagd till ort, som enligt det officiella levnadskostnadsindexet 103 ~800 6 .120 
4 

är förhållandevis dyr, kan enligt · vad därom i riket i övrigt är stad- 109 .200 6.420 
5 

gat inom gränserna för landskapets utgiftsstat erläggas dyrortstill• 114 ·600 6.720 
6 
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27 293.400 14.040 

28 307 .200 14.400 

29 321.600 14.760 

30 336 .ooo 15.120 

31 351.600 15.480 

32 369·600 15.840 

' 33 387.600 16 .200 

34 408 .600 16.560 

35 429.600 16 e920 

36 453 ·600 ' 17.280 

37 ' 
489.600 17 .sso 

38 528.600 18.840 

39 579 ·600 20.280 

Anser landskapsnänmden landskapets fördel fordra, att innehavare 

av viss tjänst eller befattning kvarstår i landskapets tjänst eller 

att viss person utnämnes till landskapets tjänst eller befattning, 

kan landskapsnämnden inom gränserna för utgiftsstaten :förordna, att 

till honom skall erläggas personellt lönetillägg. Sådant föro r dnande 

må meddelas för högst f'e~ år åt gårigen. 

,Lanr'.'skapsnämnnen äger, i f!en mån anslai:i; blivit uti landskapets 

: 



ställda till landskapsnämndens förfogande 
utgiftssta°f1 bestämma, till vilken avlöningsklass varje tjänst el- MariehaznI?. den 27 september 1949. 

ler befattning skalL hänföras. På landskapsnämndens vi:gnar: 

La.ntr åd 

Vid ovan i 2 ~ 2 mom. av denna landskapslag avsedd allmän jus- Viktor Strandfält. 

tering av avlöningarna beräknas förhöjningen av grundlöner och 

ålderstillägg på de i 3 ~ fastställda grundlönerna och ålderstill- Landskapsse~reterare 

läggen• Förhöjd eller nedsatt årlig grundlön utjämnas till närmaste Ch. Stormbom. 

tal, vars tolftedel är c'lelbar men tjugofem, och ålderstillägget på 

motsvarande sätt till sådant tal, vars tolftedel är delbar med fem. 

Denna landskaps lag, genom vilken land skapslagen den 12 maj 

1948 (11/48) upphäves, skall tillämpas från och med den 1 februari 

1949, från vilken dag de i 3 §fastställda grundlönerna och ål ... 

derstilläggen skola utgå förhöjda i stöd av samma indextal, på 

grund varav grund.löner och ålderstillägg höjts vid den allmänna 

justeringen den 1 april 1948. 

Stadgandet i 2 ~ 2 mom. och detta tillämpningsstadgandes 1 mom. 

skola>lända till efterrättelse blott så länge en allmän justering 

av arbetslönerna jämlikt .gällande bestämmelser verkställes på 

grundvalen av det officie lla levnadskostnadsindexet. 


