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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget mcJ förslag till 1~1nd

skapslag om rättsställningen för land

skapstjänsteman som anställs vid nordisk 

institution. 

I riket gäller sedan år 1976 en lag om rättsställningen för 

statstjänsteman som anställs vid nordisk institution (FFS 495/76). 

Lagen grundar sig på en den 31 januari 1974 ingången nordisk 

överenskommelse med syfte att åstadkomma enhetliga regler he

träffande personer som är anställda vid nordiska offentligr~itts

liga institutioner. I överenskommelsen uttalar de avtalssJL1tandc 

staterna bl.a. att personer i statlig tjänst skall garanteras 

tjänstledighet och vissa andra förmåner för den tid de innehar 

sådan anställning som här är i fråga. 

Behovet av en lagreglering vad gäller landskapstjänstemän 

som intrLhler i tjänst hos nord:i:sl<. institution är, enligt land

skapsstyrelsens bedömning, för närvarande inte stort, men eftersom 

det är att vänta att landskapets ökade deltagande i det nordisk:1 

samarbetet iivcn leJer till ökat engagemang på tjänstemannaplanet 

så kan det vara motiverat att redan nu införa regler härom. Lämp

ligast är att lagfästa de principer som utsägs i den nämnda överens

kommelsen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande följande lagförslag 

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

om riittsstilllningcn för landskapstjänsteman som ansUiJ.ls vid 

nordisk institution. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Den som står i offentligrättsligt anställningsförhållande 

till landskapet Aland (landskapstjänsteman) och som anställs 

vid nordisk institution har rätt till tjänstledighet utan lön 

för den tid han innehar sistsagda anställning till den del tiden 
' 

inte överskrider fyra år. 
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2 § . 

Landskapstjänsteman som inträtt i tjänst vid nordisk institt1-

tion har rätt till semester eller semesterersättning enligt 

de regler som gäller betrtlffande landskapstjänstemäns semester 

f6r de till semester berättigande mJnader hans anställning hos 

landskapet varat vid tidpunkten far avergången. Han har dessutom 

rätt till semesterpremie i enlighet med vad som med stö<l av 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78) genom tjänste

kollektivavtal i varje enskilt fall överenskommits. 

Den tid under vilken landskapstjänsteman är anställd vid nor

disk institution betraktas inte som sådan tid vilken enligt de 

bestämmelser beträffande semester som gäller f6r landskaps

tjänstemännen skall jämställas med tjtlnstg6ringstid. 

3 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsf6rordning. 

Mariehamn den 29 september 1983. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberednings chef Christer Jansson. 


