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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s fram~' 

ställning till Ålands landsting rred förslag till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen om 

N'.O 6/19 47 • landskapsförvaltningen underlydande e.xtraord.inarie 

befattningshavare uti la.ndskapet Å.J:and, utfärdad 

den 4 ap.ri 1 1945. 

Sedan i riket den 18 april 1947 givits en lag angående ny regle-

ring av avlöningarna för innehavarna av statens tjänst och befatt-

ninf<, utkom den 28 april 1947 en förordning i samma ämne för sta-

tens extraordinarie befattningshavare. I denna förordning har de 

extraordinarie befattningshavarna indelats i 45 avlöningaklasser med 

resp. 43.200 mark såsom lägsta och 450.000 mark såsom högsta årsar-

vode. Ålderstillägget varierar mellan 2.640 mark i lägsta klassen 

och 9.000 mark i den högsta i året för en treårsperiod. Ålders-

tillägp:en äro två efter 3 och 6 års tjänstgöring, och i familje-

tillägg erlägg es femhundra mark i månaden för varje barn och adop

tivbarn under sjutton år. Förordningen skall tillämpas från den 1 

januari 1947. 

De extraordinarie befattnings ha.varnas i landskapet av löningar äro 

reglerade genom landskapslagen den 4 april 1945. Då laniskapsn~imnden l 



.~ anser som naturligt, att landskapets extraordinarie De extraordinarie b~fat tningarna indelas i avlönings klasser, i 

res avlöningar böra. nyregleras i överens f:tämme lse med vad s oin 
8 

vilka a.rvodet.s och ett , ålderstilläg qs belopp för år u tgöro. ~ 
' 

i riket, har landskapsnämnden uppgjort förslag till landskapslag Avlönings- .Årsarvode Åld.erst il lägg 

ämnet. Förslaget är i huvudsak överensstämmande med riksföro~ klass mk mk 

gen. Dock har avlönings klasserna såsom 1 nugä1lande lana skapsl 1 43.200 2 .640 

gränsats till 30 mot r:tkets 4.5. Den nuvarande begränsningen, a 2 46.500 2.700 

ålderstillägg beviljas blott befattningshavare i klasserna 1·28 3 49.800 2.760 

bortfallit, detta i överensstämmelse med bestämmelserna i riksf~ 4 53.100 2.820 

ord.ningen. 5 56.4.00 2.880 

Hän vi särrl e t i 11. förestående får lanc. s kapsnä.mnd en v ördsarnrnast 6 59.700 2.940 

relä.gga Landstinget till antagande ned.anstående 7 63 .ooo 3.000 

Landskap slag 8 66.600 3.120 

angående ändring av landskapslBp;en om landskapsförvaltningen und 9 70.200 3.300 

l~.ande extraordinarie befattningshavare uti landskapet Åland , u~ 10 74.100 3.480 

färdad a en 4 apri 1 1945. 11 78.300 3.660 

I enlighet rmd Ålands landstings beslut stadgas, att §§ 4, 5, 12 82.800 3.840 

och 7 i lanas kaps lagen den 4 apr.11 1945 om landskapsförvaltnin!!ll 13 87 .300 4.020 

und.erlydande e.xtraordinarie befattningshavar,e uti landskapet .Ål 14 92.100 4.200 

skola erhålla följande ändrade lydelse~ 15 97.200 4.320 

4 §. 16 102.300 4.4.40 



t'1 ~7.; :~ 
~ -.:: · ·-~ 

1 

1'79 
17 107 .400 4.560 

18 112.800 4.740 

19 118.200 5.040 

20 123.600 5.340 

21 129.300 5 .640 

22 135. 600 5 .7 60 

23 142.500 5.880 

24 149 .700 6.000 

25 157.200 6.120 

26 164 .700 6.240 

27 172.200 6.360 

28 180.000 6.420 

29 188.400 6.540 

30 197.4.00 6.660 

5 §. 

f:nnehavare av extraord.inarie befattning beviljas efter 3 och 6 

års tjänstgöring ett ålde;rsti llägg per gång. 

~åsom tjänsteår, vilka. berättiga till ålderstillägg, räknas d 

tid. innehavare av e.xtraor?inarie befattning efter uppnådd tjug oet 

års åla.er varit i sådan ~jänstgöring hos landskapet 
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som bör anses vara huvudsyssla. Likaså är innehavare av extraordi-

narie befattning berättigad för ålderstillägg r ä kna sig till godo 

den tia han una.er tiden för ~rigstillstånd varit i kri gs tjänst, med 

undantag dock för den tid han avtjänat stadgad värnplikto 

6 §. 

Vid beräkning av å lde:r:sti llägg avdrage s den tid e.xtraordinarie 

befattningshavare till följd av avbrott i tjänstgörinp-en icke hand-

haft sin befattning. 

Såsom avdrag räknas likväl icke den tid e.xtraordinarie befatt-

ning shavare 

a) åtnjutit semesterledighet, 

b) ti 11 följd av sjukdom varit ledig från sin befattning, därest 

aärav icke förorsakats i 1~ § avlöningslagen stadgat innehållande av 

halva lönen, 

c) ti 11 följd av havandeskap eller förlossning med stöd av 10 § _ 

1 momentet i denna lanoskapslag varit ledig från befattningen, 

d} till följd av offentligt uppdrag eller handhavande av annan 

tjänst eller befattning i de fall, som nämnas i 14 § avlöningsla-

gen, varit f örhindraa att sköta sin befattning, 

e} varit ledi!l från sin befattning för studier, varom stadgas i 



.f 

17 § 2 momentet avlöningslagen, 

f) av annan orsak var it ledig från sin befattning högst en 
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nad under samma kalenderår, och 

g) utan skäl varit avhållen från eller hindrad att hand hava, 

befattning. 

7 §. 

Inom ramen för landskapets utgiftsstat erlägg es åt extraordt 

rie befattningshavare i familjetilUip, "' femhundra mark i 

varje eget, makas el ler adoptivbarn under sjutton år, som h an ha 

att försörja. 

Denna landskapslag tillämpas räknat från den 1 janua1~1 1947. 

Mariehamn den 16 maj 1947. 

På landskapsnämndens vägnar: 


