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A 1 a n d s l a n d s k a p s n ä m n d s fram-

ställning till Ålands landsting med förslag till land• 

f\~ 21/1949..!. skapslag angående än~ring av landskapslagen om lana~ 

skapsförvaltningen underlydande extraordinarie befatt• 

ningshavare ·uti landskapet Åland, utfärdad den 4 april 

1945. 

Hänvisande till den allmänna motiveringen i landskapsnämndens 

framställnin~ NQ 2('1/1949 anrz 8enne änr'lring av lönelai;;en f9r landskaw 
/ 

pets tjänstemän och befattningshavare får lan:1 skapsnänmden till 

Landstinget överlämna försl~g till landskapslag, avsee~de en mot-

svarande korrigering av de extraordinarie befattningshavarnas av• 

löning. Förslaget bygger på riksförordningen angående ändring av 
I 

förordningen om statens extraordinarie befattningshavare (477/49). 

Avlöningsklasserna, vilka hittills utgjort 30, hava nu utökats med 

en. Avsikten är nämligen, att även de extraordinarie befattnings-

havarna skola uppflyttas en klass. Landskapslageri är avsedd att 

tillämpas från och men ren 1 februari 1949. Närmare motig;ering 

torde icke vara av nöden. 

Hänvisande till .förestaende får landskapsnämnden vördsammast 

-
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förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
6 82.800 4.920 

L a n a s k a p s 1 a g 
7 . 86 .400 - 5 .160 

angående ändring av landskap slagen om la.ndskapsförva·lt ningen under. 
8 90.000 5.400 

'" 

lydande extraordinarie befattningshavare i landskapet Åland, ut~ 
9 94.200 5 .640 

färdad den 4 april 1945 •. 
10 99.000 5-880 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 4 och 9 § ~ 
11 103 .soo 6 .120 

i landskapslagen den 4 april 1945 om landskapsförvaltningen under• 
12 - 109.200 6.~20 

lydande extraordinarie befattningshavare uti lanfl skapet Åland, 4 § 
13 114 .600 6.720 

sådan den lyder i la.ndskapslagen de~ 1 augusti 194'7 ( 19/47) skola 
14 120.600 7.020 

erhålla följande ändrade lydelse: 
15 126 .600 7.320 

4 ~. 
16 132.600 7.520 

De extraordinarie befattningarna indelas i avlöningsklasser, 
1'7. 138.600 7.920 

i vilka arvodets och ett ålderstilläggs belopp för år utgöra: 
18 145.200 8.280 

Avlönings- J..rsarvode Ålderstillägg 
19 151.800 8.640 

20 158.400 9.000 
klass mk mk 

21 165.000 9.360 
1 63 .ooo 3.900 

2 
. 

68.400 4.080 
22 172.800 9.720 

23 180.600 10.080 
3 72.000 4.260 

4 75 .600 4.440 
24 189.600 10.440 

25 198.600 lo.soo 
5 79.200 4.680 
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26 . 207 ·600 11.160 Vid ovan i 9 ~ av denna land skapslag avsedd allmän justering av 

27 . 216 •.600 11.520 avlöningarna beräknas förhöjningen av årsarvoden och ålderstillägg 

28 • 225.600 11.880 på de i 4 § fastställda årsarvodena och ålderstilläggen. Förhöjt 

29 . 235.200 12.240 eller nedsatt årligt arvor'le utjämnas till närmaste tal, vars tolfte 

30 , 245 .400 . 12.600 del är celbar med tjugofem, och ål~erstillägg på motsvarande sätt 

31 ,. 256 .200 12 .960 till ett sådant tal, vars tolftedel är delbar med fem. 

. 9 ~. Denna landskapslag, varigenom landskapslagen den ,12 maj 1948 

Så länge den allmänna.justeringen av innehavares av tjänst (14/48) upphäves, skall tillämpas från och med den 1 februari 1949, 

.eller befattning med grurtdlön avlöningar verkst älles på grund av från vilken dag de i 4 ~ fastställda årsarvodena och ålderstillägga 

.officiell levnadskostnadsindex, utföres inom ramen ror landskape ts utgå inom ramen för landskapets inkomst~ och utgiftsstat förhöjda 

.inkomst"" och utgiftsstat ·även den allmänna justeringen av extra .. 1 stöd av samma indextal, på grund varav årsarvoden och ålders-

~rdinarie befattningshavares arvoden och ålderstillägg på samma tillägg förhöjts vid den allmänna jtisteringen den l april 1948. 

grunder. Mariehamn den 27 september 1949. 

Åt extraordinarie befa"ttningshavare kan inom ramen för landska• 

'Pets inkomst .... och utgj fts"'st~t erlä~gas Ayrortstillägg och övriga 

·arvode stillägg. 
Viktor 

----1~\ 
Strandfält. 

Dyrortstillägget erlägges enligt enahanda grunder som åt inne" 

h Pvare av tjänst eller befattning med grundlön. Landskapssekreterare tf/ -4/fi-= 4..,._ 

Ch Stormbom. 


