
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 - l)· 

s e s framställning till Ålands landsting med s-
m 38/1961. förslag till landskapslag om ändring av land

skapplagen angående landskapsförvaltningen i 

landskapet Åland. 

Landstinget har vid plenum den 27 marp 1961 beslutat 

"att hemställa hos landskapsstyrels.en 1 att 

denna till höstsessionen år 1961 ville inkomma 

med lagförslag angående arbetstiden vid landskaps

styrelsen samt tillika uppmana landskapsstyrel

sen att medelst eget beslut i möjligaste mån reg

lera arbetstiden vid ämbetsverket i överensstäm

melse med motsvarande bestämmelser i riket, in

till dess landskapslag i ämnet hunnit stiftas." 

Landskapsstyrelsen har på grund av Landstingets hemställan reglerat 

~rbetstiden vid landskapsstyrelsen och densamma underlydande inrättnin-

5ar under tiden 1.6 1961-16.9 1961 så, att den sammanlagda arbetstiden 

1nder ifrågavarande period uppgå r till samma timantal som arbetstiden 

:mder ifrågavarande tid vid statens ämbetsverk. Från den 18.9 1961 till
_ämpas vid landskapsförvaltningen tills vidare samma arbetstid ~om vid 

3tatens ämbetsverk. 

Under Landstingets behandling av förslaget till landskapslag om pe

tester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvalt

ing (framst. 12/1961), vilken gav anledning till ovan citerade hem

tällningskläm, framhöll Land s tinget s stora utskott bl,a.: "Då det på

unda synes ändamålsenligt att i möjligaste mån samordna de ifrågavaran

e tjänstemannagruppernas (statens och land skapetE!) s tällning, påväl 

2träffande skyldigheter som rättigheter, har st ora utskottet icke kun

~t undgå att påpeka, att nödig lagstiftning angående arbetstiden vid 

indskap sstyre lsen för närvarande saknas." Enligt 68 § landskapslagen 

1gående landskapsförvaltningen i landskapet Åland äger emellertid land

~apsstyrelsen rätt att fastställa arbetstiden för tjänstemännen och be

tttningshavarna. Då nämnda landskapslag antagits av Landstinget före 

!Il nya självstyrelselagens ikraftträdande, saknas stadgande om att så

.nt landskapsstyrelsens beslut skall hava formen av landskapsförordning. 

slut i denna angelägenhet ha därför meddelats genom kungörelss i tid-

ngspressen och genom anslagJ 

Då fastställande av arbetstiden på ett sådant sätt, att den samman

gt blir lika lång, som den för statens ämbetsverk och inrättningar 

stställda, synes förverkliga det syftemål, s om Landstingets s tora ut~ 

Jtt anfört såsom skäl för hemställningsklämmen, förutsätter land skaps-
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s tyre l sen , att det icke varit Land s tinget s avsikt , att t ill Land stinget 

överföra beplutanderätten om arbet s tiden , i synnerhet ~ om en sådan an

or~ning vore opraktisk. Landpkap sstyrelsen föreslå r därför, att beslut 

om arbetstiden måtte utfärdas i form av landskapsförordning med beak

t ande av, att arbet stid~n i huvudsak bör överensstämma med den för .sta..., 

t ens ärp.betsverk och inr~ttningar fastst ällda arbetstiden. 

Med hänvi spi.ng til1 det ovan anförda får landska:Pss tyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget _ t ·i ll antaga nde nedanstående 
~ • t • 

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

om ändring av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i land

skapet Åland . 

------ ..... '"----
:r enlighet me d Ålah'ds landstings b~slut ändras 68 § land skapsllagen 

len 16 apri,l 195 2 angå ende landskap ~förvaltningen i landskapet Åland 

'. 22/ 52) sås om ~öijer: 
68 § ~ 

A±'bet s tiden fö '.t' 1aridskapsförvaltnirtgens tjänstemän och befattnings• 

tava:re fast ställe 13 genom landskap sföiiordning . :ben pammanlagda arbet f' :""' 

::lden Under året skail 8verens stämma thed den för ptatens ämbet sverk och 

niättnirlgar gdilahde a~bet s t i den. 
Artgåe tlde arb~t stider samt därom , när lantrådet , tjähstemähnen och 

~fattrlihgshavarna lnlnha träffae av a i1mänheten, 8kal1 genom anslag 

amt på annat l ämpligt s ~tt tillkännagivas för allmänheten . 
..._ ______ ...,. __ 

Matiehamn 1 d~n 9 nbvember 1961. 

På iandek~ps styrelsens vägriar: 
r 

Lantrå d Hugo Johan s son. 

l, ~-!ut/ , 
Rolf Sundman / ' Lagberedningssekr e t erare > 
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