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Å 1 a n a s 1 a n d s. k a p .s n 8. m n ds 

frn~ställnin~ till Ålands lnndstin? med för-

N:o 5/1946. 
slBp; till lanClshi.pslag anrt'·enqe landskapsför-

valtningen underlydo.nie tFLnster.i~i.ns ocb be -

fattningshavares i lanoskapet ]~ land serr.ester-

ledi.l='.bet. 

Uti 11 & i lano~k2pslapen den 4. april 194.f om landskapsförvalt-
" 

ni nr, en under lydande e.:xt raord inar ie bef at tni nr-. sbc. var·e i lana skape t 

pland är de e2\traordinnrie befattninp:she.varnas i landskapet semes ... 

terledighet lagligen ordnad. BEtträffande de ord1.nar•ie tjänsteml?,n-

• 
nens och befattninp sh1:1v&rnas semesterledighet finnes intet lap:stad-

pande, utom beträffande de anställda vid läroverk, skolor och sjuk-

hus. 1V1an har så ~1itt möjlipt försökt bereda lar1dskapets tji:jnstemän 

och befattningshavare semest erledighet med ti lllimpande av bestäm-

rr;elserna i rikets förorening angående arbetstiden vid ämbetsver -

ken, p:l ven den 29 december 1922, men i avsaknad av ·direkta för land-

skapet g8ll'3nde lap:bestämmels.er har detta ej alltid varit möjligt. 

Särskilt hava vissa av landskapsstyrelsens tjtinstemän och befatt-

ningshavare, då någon vikarie, som samtidip:t skötande sin egen tjänst 

skulle hava vikarierat, icke funnits att t1.· 11.CJ'ts . • Fo··1J·den h 0 r · •t - . - c " V 8 r 1. . , 
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.. V 

den, a t t v i s s a t j ä ns te män o c h be f a t t ni oo. sh ::i vare a 11 s i c k e e 11 er 

blott delvis och då t ·lott i srnf.i repriser kunrwt erhåll& semester le 

dighet. Som en självkl:i.r sak har redan Hinge :ilnsetts, att arbetare 

tjönstemti.n och befattninpshava e höra åtnjuta för vila och rekrea .. 

· ._ ...J tion trlig semesterledi@'het, som tillförsäkrRs öer, i leg. Landsk8J 

nämnden he.r även, anseende frågan vara av största vikt, för att ri 

bot p8. förenän~nda missförhållande, skridit till lagstiftningsåtp:lir 

i saken. Därvid har lanas~apsn1?mnden i huvudsak följt de stadezan-

den, vilka ~älla beträffande semesterledighet för tjänstemän och 

befattning shnv are i riket. 

Hänvisande till för·estående får landskapsnä.tjmden vördsammast ti 

antagande föreUioga Landstin[-et nedanstående 

Lands kaps lag 

tangeende landElrnpsförvaltningen underlydande tjänstemäns och be -

fattningshsvares i landskapet Åland semesterledighet. 

· I enlighet med Ålands landstings beslut stadga.s: 

1 §. 

Tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltni 

underlyrl.ande ämbetr.\l,verk och irrnttninf-B.r åtnjuta årligen, under ti• 

den mellan den 1 juni och den 1 oktober, sernesterleoighet i ett s 
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h 11 r n·1ed avbrott, och tillkomrr.er de tJ'änstem8.n och befatt-man 2-ng e. e 

ningsbavare, vilka varit i landsl~apets eller statens tjfinst eller 

befattning minst ett er, St'dan lediRbet under en menad, samt de, 

vilka varit i sE.dan tjänst eller befattning rninst femton 8.r, le-

dighet under· sex veckor. 

Vid t:imbetsverk eller inrättning, där arbetets beskaffenhet eller 

andra ar saker sådant påkalla, kan ledigheten helt och hsllet eller 

delvif f örlEfgas ti 11 annan tid än i 1 mom. F:r sagt. 

2 §. 

Semesterregln•ingen bör årligen god ki?,nnas av verkchefen och sam-

tidigt skall bestämr:,2s, vem som skall handhBva semesteråtnjutande 

tjär-stemans eller befa.ttningshavares alirganden under semestertiden. 

D8.rvid bör ledigheten om möjligt ordnas på rrundvalen av recipro-

ci tet och full,l!öras ut ari ers?3ttning. Skulle detta ej visa sig 

möjligt, skall anställas vikarie, 5.t vilken skall eI'lärp;as vikariats-

arv od e s 5 s om i 16 § 1 · · 1 a k mom • i. an s .apsmgen Cl en 17 ju 1 i 1943 om av .... 

lönin r-: i landslrnpsförvaltninp:en underlydande tjänster eller be-

fattningar uti landsl~apet Åland stadgas. 

Semesterledi.t;het mt icke utan e:iltigt skä l förl2.ngas gen om bevil-
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janae av tji.ins t ledi[c.het. 

4. § • 

Semesterledighet bör 2.nordnas så., att minsta möjlit,a fGrfiinr 

det regelbundna orbetet vid •Jerk~t uppst år . 

5 §. 

· Om semesterledighetens längd för tjänstemän och befattnings-

havare vi d läroverken, skolorna, sjukhusen samt lanoskapsförv11 1t 

ningen underlsdande a;:-traordinarie befattninP-shavare ~i.r si:'.rskilt 

st &dg8.t • 

6 § • 

Om semesterledighet för J.anc'lskapsförve.ltninc,. en underlydande 

tjänstemän och befattninp:shovare vid polisen hommer att p:enom se 

skild 1 ands kaps lag stadgas. 

Marie hamn den 13 februari 1946. 

På lands kapsn3mndens vägnar: 
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