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framställning till Ålands landsting med

förslag till landskapslag om semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning •

•

Gällande landskapslag om semester för landskapets tjänstemän
är av år 1949 (24/49) och grundar sig på motsvarande författning
i riket, förordningen den 9 maj 1947 (350/47).

Senare tillkomna

ändringar (FFS 270/50) och 31/54) samt statsrådets beslut av den
12 februari 1954 (32/54) ha likväl icke beaktats vid landskapslagstiftningen, då de kunnat tillämpas i så gott som alla avseenden
utan lagändring.

Emellertid har det visat sig att landskapets

tjänstemän i några detaljfrågor kunna bli i sämre ställning än
statens tjänstemän, varför lagstiftningsåtgärd
För att vinna i överskådlighet har förslaget

borde företagas.

;Uppgjorts som en

helt ny landskapslag, som upphäver den tidigare gällande.

Det är

dock att illlärka, att person, som står i tjänsteförhållande, icke
kan med avseende å semesterförmåner i alla avseenden jämföras med
den, som står i arbetsavtalsförhållande, utan ställer sig semester- I
förmånen i dessa fall något olika, än till den enas och än till den

I
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andras förmån.
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Skillnaden är emellertid enligt förslaget den...

sarruna som skillnaden mellan statens tjänstemän ochavtalsanstä11
Såsom en nyhet har i § 4 mom. 3 införts, att ersättning f ör
mester kan erhållas i det fall, att tjänsteförhållandet avbryte
innan tjänstemannen erhållit semester.
gäller dock.

Vissa undantag från r eg

Å andra sidan kan ersättning utkrävas av tjänst e

som åtnjutit full semester, men avgår före årets utgång, om han
icke varit i landskapets tjänst minst sex månader under det ka-

Semesterplanen för läkarna vid Ålands centralsjukhus och Ålan
gentralsanatorium slullle enligt förslaget fastställas av landskapsstyrelsen medan semesterplanen för dessa inrättningars l ägr
::.

om semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands
lartdskapsförvaltning.
I enlighet med Ålands landstings beslµt stadgas:
1 .§_.

Innehavare av landskapsförvaltningen underlydande tjänst eller ,
befattning åtnjuter varje kalenderår semester enligt följande:

1) en vecka, dock minst 6 vardagar, om han före semesterns början utan avbrott minst sex månader varit i landskapets tjänst;
2) 30 dagar, dock minst 26

lenderåret.

personal fastställes av chefsläkaren resp. överläkaren.

Detta h

hittills också varit praxis.
Detaljföreskrifterna angående landskapslagens tillämpning

~

vardaga~,

om tjänsteförhållandet

före semesterns början fortbestått oavbrutet minst ett år; samt
3) sex veckor, dock minst '36 vardagar, om han före semesterns

början varit i landskapets tjänst sarrunanlagt femton år.
Semestern skall såvitt imöjligt förläggas till tiden mellan den
1 juni och den 30 september.

Likväl kan semestern, om arbetets

beskaffenhet eller annan orsak det påkallar, helt eller delvis

skulle vid behov rtfärdas genom landskapsförordning eller anvisn'

förläggas till annan tid.

Mot vederbörandes önskan må likväl i

gar.

allmänhet semester icke uppdela s i flera än två delar, av vilka de~

I

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
Landskaps 1 a . g

ena såvitt möjligt bör förläggas till sommarmånaderna.
Innehavare av tjänst eller befattning kan beviljas ytterligare
1

semester inom sarruna .kalenderår, om han före kale:dderårets utgång

L

2

uppnår sådan tjänstgöringstid, som berättigar honom till längre
semester än den han redan åtnjutit.

Om extraordinarie befattningshavares och temporär innehavares

Sådan semester må ±cke öve

föras till följande år eller ersättas . 'i penningar.
Tiden för krigstjänst under krigstillstånd må innehavare av
tjänst eller befattning alltid räkna såsom till semester berätt'

av tjänst eller befattning rätt till semester och ersättning därför gäller i tillämpliga delar vad om ordinarie i nnehavare av
tjänst eller befattning är stadgat.
3

gande tjänstgöringstid, likaså den tid han såsom värnpliktig

_.

åtnjuter under varje kalenderår semster enligt följande:
1) en vecka, dock minst 6 vardagar, om han före semesterns bör-

Sås om tjänstgöring, som berättigar till semester, räknas även
dan t j änstgöring i statens tjänst eller landskapets eller staten

§.

För tillfälligt uppdrag i landskapets tjänst anställd person

tjänstgjort i aktiv trupp, såframt denna tjänstgöring direkte
ansluter sig till tjänstgöring, som berättigar till semester .

§.

jan utan avbrott stått i landskapets tjänst minst sex månader,
2) två veckor, likväl minst 12 vardagar, om tjänsteförhållandet

arbete, som berättigar till räknande av pensionsår vid bevil jand

c

av pension ur landskapsmede l.

före semesterns början oavhJ.1Utet fortbest ått e.t.t år; samt
.

I

3) 30 dagar, .l ikväl minst 26 va:r;-dagar, om tjänsteförhållan det .f ö

Den tid innehavare av tjänst eller befattning innehaft tjänst
eller annan på tjän steförhållande grundad anställning hos kommw
kommunal centralorganisation eller sammanslutning av kommuner
eller tjänst eller befattning inom religionssamfund eller ock pf'
vat anställning må han för semestern tillgodoräkna sig på samma
villkor, som äro stadgade för tilldelande av ålderstillägg, va~'

.
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I

re semesterns början oavbrutet fortbest å tt fem å r eller om han va- I

1

rit an ställd i statens eller landskapets tjänst i sammanlagt tio å~
Praktikant, som icke står i sådant förhå llande till landskapet, ,
att han enligt annat lagrum är ber'dttigad till längre semester,

er~!

j

håller semester enligt denna paragraf.
Vad i 1 § 2 , 4, 5 och 6 mom. samt 4 § är stadgat äger jämväl
I

tillämpning på person, som anställts för tillfälligt uppdrag i
även den tid bör beaktas, som vederbörande på grund av dispens ä
berättigad att räkna sig tillgodo för ålderstillägg.

I

landskapets tjänst.
4 §.

-

Har innehavare av tjänst eller befattning · icke kunnat bereda
mester under kalenderåret, skall åt honom erläggas ersättning,
motsvarar avlöningen för semestertiden.

ti d el1:er att h ans avgång ber or på omständighet, på v i l ken han
själv .e j förmår inverka .
5

Med vederbörandes sam.

tycke kan sålunda utebliven semester överföras till följande ka

§.

Semesterplan bör· årligen uppgöras före utgången av april

m~-

nad och föreläggas ämbetsverkets eller inrättningens chef för god-'.

lenderår att åtnjutas före den 1 maj.

/I

Avlider innehavare av tjänst eller befattning, förrän ersätt
ning åt honom erlagts enligt 1 mom. för icke erhållen semester,

kännande.

Semesterplanen för l ä karna vid Ålands centralsjukhus

och Ålands centralsanatorium godkännes av landskapsstyrelsen.
Tjänstgöringsskyldigheten under semestertiden bör såvitt möj-

skall ersättningen utbetalas till dödsboet.
Avbrytes tjänsteförhållande t i ll landskapet under kalenderfu

ligt ordnas sä, att tjänstemän vikariera för varandra.

Är detta

förrän seme ster beretts, är innehavare av tjänst . eller befattni

icke möjligt bör tillstånd att anställa vikarie inhämtas hos

berättigad till ersättn ing för varje full månad, under vilken '

landskapsstyrelsen.

6

varit i tjänst eller befattning under samma kalenderår, · med en
tolftedel av den ersättning, som utgår för full semester.

Eri ä

ning erlägges likväl icke åt den, som genom domstols utslag ell
i dis ciplinär väg blivit avsatt eller entledigad

p~

Har tjänsteman, som under kalenderåret åtnjutit full semeste.
avgått före kalenderårets utgång, kan ersättning av honom kräva
enligt landskap s styrelsens prövning utom i de t fall, att han va
i landskapets tjänst under det kalenderåret ·:i;__ minst sex månade

§.

Semester må icke utan tvi· ngande · s kä"l f or
·· l angas
'"
genom beviljande
av tjänst'ledighet.

7 §.

grund av o-

lämpligt uppförande.

I;

Semesterledigheterna böra ordnas så~ att de för det regelbundna arbetet vid ämbetsverket eller inrättningen medföra minsta
möjliga förfång.

8 §.
Angående semester för lärare och anställda vid läroverk och
skolor är särskilt stadgat.
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§.

Nä rmar e före s krift er om tillämpningen av dern
1 a 1 an d s k apslag
utfä rda s vid behov äu landskaps s tyrelsen.

Genom denna landskapslag ·upphäves landskapslagen den 1 6 augi
ti 1949

( 24/4 9) an gående landska psförval tningen underlydande

tjänstemäns och befattningshavares i · la:r:idskapet Åland .s eme ste r,

Ma r i ehamn den 17 november 1 95 6 . ·
På lands kaps styrelsens vägnar :

"!......_.,

'

iAGUTSKOTTETS betänkande fil 3z7r95$ över
lartdskapsstyrelsens fralllStällning till Ålands lan.dsting med för:;ilag till landskap.slag om semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning. (L 37/19 56)
Fören~mnda framstä llfiingt varöver landstinget inbegärt lagutskottets
-u:tlåtande, har ut$.kottet behandlat och får för landstinget vördsam.mast
framhålla följandef
I motiveringen anföres, att de ändringar i rikets semesteriagstift,...
11:1,ng, .som tillkommit efter det landskapslageu. av år 1949 trätt i kr~ft,
k~nnat tillämpas i landskapet t så gott som alla avseende utan ändring
av landskap$lagen. Des~utom framgår aet, att lahdskapets tjäns tem~n
i några deialjfrägor kunnat bliva i sämre iStällni.ng än st?-tens tjEinstetnäh och befa ttp.ingsl?.avare, genom att l~ndskapslagstiftningen icke 8.::passats efter rikets senare lags tiftning. Enligt utskottets uppfn · ~'. -~
ning hade det varit påkallat att redan efter ti).lkomsten av rikets förf ,a ttningar m 270/1950 och 31/l.954 j.nkomma till landstinget med förslag
om ä.ndringqr i - landskapslagen, på d.e t att landskapets tjänstemän och
befattningshavare i stöd av landskapslag skulle varit jämstäl l da med
rike.ts.
Vid jä.mföre)..se av rikets och landskapets lagstiftning :på amrådtlt
ha r det även framgåttt att i landakapsfvrvaltningen tillfälli gt al\stä llda · funktionärers arbetst'örhällan<;len i .c;:ke reglerats ge.h<>1" l.aad.skapslag, ])et vore enligt utskottet-s uppfattning skäl för lan.dska:pestyrelsen att undersöka, huruvida sådan lagstiftning är av be'1ovet på-

Lantråd

I.

Rolf Sundman.

ka l lad.
Det ligger i _ $~kens natur, att land~kapslagstiftningen på detta område , bör ans l uta s ig till rikslagstiftningeh så noga som möjligt.
Emellertid har från lagförslaget utelämnats vissa stadgahden i motsvarande r ikslagstiftning vilka utskottet anser vara viktiga. Nu avs edda sta dganden har utskottet infört, såsom framgår av lagtexten.
Häµvisande till ovansagda får utskottet vördsamma~t för landstinget
fö r eslå,
att landstinget ville antaga nedanstående
~ a n d s k a p s l a g
om semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning,

... _,...__________

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
l

§.

I P.ne~va:r~ av J..~ ll d~ ~~~ s! örv~ltningen. underlydande tjänst eller b,e -

~/

I

