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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om personalen vid lands

tingets kansli. 

Tjänsteförhållandena och avlöningen för personalen vid lands

tingets kansli regleras för närvarande i landskapslagen om grunder

na för kansliets vid Ålands landsting utgiftsstat (25/52). Regler 

beträffande tjänster och personal finns dessutom intagna i lands

tingets arbetsordning samt i instruktionen för landstingets sekre

terare. De olika bestämmelserna är i viss mån motstridiga och - så

vitt gäller lagen - föråldrade. 

I anledning av ovan angivna förhållanden har landstingets talmans l 

konferens anh~llit att landskapsstyrelsen skulle förelägga lands

tinget ett förslag till en ny landskapslag rörande landstingets 

personals tjänste- och löneförhållanden. Tillika tillställdes land

skapsstyrelsen ett förslag till lagtext, med vilket förslag lag

texten i föreliggande framställning i sak är identisk. 

Huvudsyftet med föreliggande framställning är att med upphävande 

av de föråldrade reglerna i den gällande lagen lagfästa de regler 

som i praktiken redan gäller i vad avser tjänsteförhållandena vid 

landstingets kansli samt personalens rättigheter och skyldigheter. 

Det sagda innebär att landstingets personal, som redan nu i prak

tiken jämställes med landskapsförvaltningens personal, också i for

mellt avseende kommer att jämställas med denna. För att inte lands

tingets roll som arbetsgivare helt skall undanskymmas föreslås dock 

att möjlighet skall finnas att avtala om villkor som avviker från 

de för landskapsförvaltningen gällande reglerna. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an

tagande 

L a n o s k a p s 1 a g 

om personalen vid landstingets kansli . 

I enlighet med landstingets beslut stadgas; 

1 § . 

Vid landstingets kansli finns en sekreterartjänst och en kans

listtjänst samt i övrigt de tjänster och befattningar som anges i 

landstingets arbetsordning. Såvida arbetsordningen det medger kan 

vid kansliet anställas även personal i arbetsavtalsförhållande. 
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2 § . 

Personalens tjänste- ·cfch ånställningsförh2.llanden bes,tänunes _ mecl iaktt<l;gande , 

av det som i motsvarande fall gäller inom landskapsförvaltningen . 

3 §. 

Grunderna för personalens anställningsförhållande och avlönande 

skall anges i landstingets årsstat. Sedan talmanskonferensens försla g 

inhämtats fastställer kanslikommissionen avlöningen inom ramen för 

de anslag som upptagits i årsstaten. 

4 § • 

Angående tjänstemännens och befattningshavarnas rättigheter och 

skyldigheter gäller såvida ej annat avtalats i tillämpliga delar 

det som är föreskrivet beträffande tjänstemän och befattningshavare 

vid landskapet Ålands centrala ämbetsverk. Beträffande övrig perso

nal gäller, såvida annat ej avtalats, de regler som i motsvarande 

fall tillämpas inom landskapsförvaltningen. 

5 § • 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978 och därigenom upphäves 

landskapslagen den 15 juli 1952 om grunderna för kansliets vid 

Ålands landsting utgiftsstat (25/52). 

Genom denna lag förändras ej de löne- och övriga förmåner som 

åtnjutes av tjänstemän, befattningshavare och övrig personal vid 

Ålands landstings kansli. 

Mariehamn den 27 februari 1978. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


