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framställning till Ålands landsting med i'!;ir-

NoO

6/1950.

r

slag till landskapslag angående landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie befatt-

ningsha~are
skapet

och tillfälliga , funktionärer i landl

I

!~ land.

Landskapsförvaltningen . underlydande extraordinarie befattnings ~
havares anställnings-, avlönings- och andra förhållanden äro reglerade genom landskapslagen den ~ mars 1945 (8/45) jämte senare
I

tillkomna ändringar av densamma.

Vid tillkomsten av sagda land-

skapslag ansågs att ~ extraordinarie befattningarna 'icke skulle
, komma att . bliva bestående.

På grund härav tilldelades innehavarna

av dessa befattningar blott två ålderstillägg.

Avsikten var även

s

att så sme~ingom de extraordinarie befattningar, vilka ansågos så
beskaffade, att de borde bli va bestående' · skulle göras ti 11 befatt- _
ningar med grundlön .

Sedan tillkomsten av rikets förordning om

statens extraor~inarie befattningshavare (37/43) har man likväl i
riket kommit till insikt om, att största delen av de extraordinarie
befattningarna äro nödvändiga, och det har icke ansetts lämpligt
att göra dem till befattningar med grundlön.

På grund härav har

;

genom lagstiftning de extraordinarie be_f attningshavarna i det sto

lag angående de extraordinarie

hela jämnställts med befattningshavarna med grundlön.

då även i landsk ap sf örvaltningen tid efter annan varit och även för

avseende intaga de fortfarande en sämre ställning.

Blott i et t

Som bevis för

deras antagande utfärdas förordnande, som när som helst kunnat åt e
kallas.

Detta har utgjort en

11

säkerhetsventil 11 , genom vilken man

befattnin ~shavarna

i

landskapet, och,

närvarande äro anställda tillfälliga funktionärer, har i förslaget
även medtagits bestämmelser om dem.
förordningen.

Förslaget bygger helt på riks-

Av aryodesklasserna för ext.raordinarie befattnings-

när som helst, om så ansetts lämpligt, kunnat bliva kvitt de extra

ha vare, vilka i riksf ö;roordningen utgör;9- 46, har dock i förslaget

ordinarie befattningshavarna.

till landskapslag medtagits blott 32.

I landskapet har de extraordinarie

I nu gällande landskapslag

befattningshavarnas s·tällning gen·om lagändringar undergått samma u

i ämnet finnes 30 arvodesklasser, men då samtliga tjänstemän och

veckling som i riket.

befattningshavare blivit på senaste tid uppflyttade 1-2 klasser,

För att närmare precisera de extraordinarie

befattningshavarnas rättigheter och skyldigheter utgavs i riket den

har det ansetts lämpligt att utöka arvodesldasserna i föreliggande

8 december 1949 en förordning angående statens extraordinarie be-

fall till 32.

fattningshavare och tillfälliga funktionärer.

fer.

(755/49).

I för-

ordningen har även medtagits vid ämbetsverk och inrättningar an-

lö~slqget

är indelat i fyra kapitel med 24 paragra-

Innehållet är i korthet följande:
~

Första kapitlet innehåller allmänna bestämmelser.

Vid landskaps

ställd tillfällig personal, benämnd i förordningen tillfälliga

förvaltningen underlyqande ämbetsverk och inrättningar kan inom ra-

funktionärer.

men för av landstinget beviljade anslag inrättas extraordinarie be-

Det sistnämnda är något helt nytt, enär i statens

tjänst tillfälligt anställdas rätt.igheter och skyldigheter tidigare
ej varit i lagstiftningsväg reglerade.
Enär i landskapsf örval tningen anställdas ställning redan av ko111·

fattningar samt anställas tillfälliga funktionärer.
Andra kapitlet omfattar bestämmelser om extraordinarie befattningshavare.

Extraordinarie befa t tning kan besättas utan ledig-

pensationshänsyn borde vara likvärdig med de riksanställdas, har

anslående, och åt . innehavare av sådan befattning utfärdas förord-

landskapsnämnden ansett nödigt uppgöra förslag till ny landskaps-

nande.

Kompetens~illkoren

äro desann:na som för motsvarande ordina-

f

Ii

rie befattning.

Finnes icke motsvarande ordinarie befattning, ·. fas t.

ställer landskapsnämnden kompetensvillkoren.

Extraordinarie befatt.

skott.

Upphör tjänsteförhållandet under loppet av

grund av kroppslyte eller nedsatta kropps-

lägg.

vit varaktigt

ta klassen stort 63.600 mark och 3.900 marks ålderstillägg.

Högsta

~förmögen

elle~

själskrafter bli-

att handhava sin befattning, eller att han

avlider, erlägges, åt befattningshavaren eller. hans rättsinnehavare

årsarvode är 267.0~0 mark med 13.320 marks ålderstillägg i 32 arvo-

avlöning för hela sagda kalendermånad,

desklassen.

i

Om ut1 landskapslag stadgats, att innehavare av tjänst

månad på

grund av uppnådd avgångsålder, eller att befattn:i.ngshavaren på'

ningshavare åtnjuter i ordinarie avlöning årsarvode och ålderstill ~
Arvodesklasserna äro, som nämnts 32, med ett årsarvode i förs

riå~on

Om avlöning under avbrott

tjänsteutövning gäller vad om tjänster och befattningar med

eller befattning av visst slag med grundlön efter vissa år bör över

grundlön är stadgat.

roras i högre avlöningsklass, skall detta gälla i motsvarande mån

förhållande upphör genom uppsägning, då uppsägningstiden - fjorton

för extraordinarie befattningshavare, såvida anslag därför beviljat,

dagar - utlupit.

1 lderstillägg beviljas efter resp. 3, 6, Q, 12 och 15 år, och be-

tjänsteförhållandet vid utgången av sagda ~ tid.

träffande den tid, som tages i betraktande vid bestämmande av ålde r

slag icke mera beviljas för extraordinarie befattning, upphör

tillägg gäller vad om innehavare av tjänst eller befattning med
lön är stadgat -i sådant avseende.

g~

Åt extraordinarie befattningsha•

Extraordinarie befattnings.havares tjänste-

Är förordnandet utfärdat på viss tid, upphör

tjänsteförhållandet utan upps ägning.

Skulle nödigt an-

,Detta kan även vara fallet,

om befattningshavare genom sitt uppförande i och utom tjänsten el-

vare kan inom ramen för beviljade anslag erläggas dyrortstillägg

ler genom försummelse av sina ålig ganden eller genom sin tjänste-

enligt enahanda grunder som åt tjänstemän och befattningshavare

verksamhet ådagalagt, att l;lan , iclrn förtjänar det förtroende och

med grundlön.

den al{tning, som ,av innehavare av landskapsbefattning
kan fordras•
-

Avlöning skall erläggas från den dag tillträde av

befattningen skett till den då arbetet avslutats.

Ålderstillägg

.

Förordnande kan då helt enkelt återkallas.

~vgångsåldern är fast-

rälm.as dock från början av den månad, som följer närmast efter den,

ställd till 67 år.

då rätt till ålderstiJJägg förvärvats.

befattningshavare ~tt kvarstå till uppnådda sjuttio år.

Avlöningen erlägges i efter•

Landskapsnämnden kan på särskilda skäl tillåta

Tredje kapitlet innehåller bestämmelser om ti1lfällig a. funktio- '
närer.
vidare.

I

Fjärde kapitlets rubrik är "särskilda bestärnmelsern.

Däri stad-

Dessa antagas av landskapsnämnden på viss tid eller tills- I

gas om extraordinarie befattning shavares och tillfällig .funktio-

Arvodet för tillfällig funktionär bestämmes av landskaps-

närs arbetstid och semester, rätt att innehava bisyssla, rätt att

nämnden inom ramen för beviljade anslag.
nas i arvodet eller erläggas särskilt.

Dyrortstillägg kan inräk-

p~

rättelse, då han anser att honom för- ·

vägrats lagenlig avlöning, samt rätt att hos högsta förvaltnings-

Vid avbrott i tjänsteh på

domstolen

grund av sjukdom ·erlägges arvode enligt enahanda grunder som åt
extraordinarie befattningshavare, om tillfällig funktionär varit

framställa skriftligt krav

O•

be~vär~

sig.

Där stadgas vidare om indextillägg till

arvode, ålderstillägg och dyrortstillägg.

Landskapslagen gäller

medelbart före avbrottet minst sex 'månader i landskapets ' tjänst.

ej bisysslor eller tillfälliga biträden, vilka antagits som se-

Avbrottstiden får icke överskrida etthundra.åttio dagar, såfrrunt ic fil

mestervikarier eller på grund av :;iäsongbrådska eller arm.an dylik

funktionären varit omedelbart före avbrottet i landskapets tjänst

orsak.

minst tre år, eller sjukdomen förorsakats av olycksfall i tjänsten
eller ådragen yrkessjukdom eller varit en följd av i tjänsteutövninf
ågånget övervåld.

Hänvisande till

före~tående

får landskapsnämnden vördsamma.st

förelägga Landstinget till anta gande nedanstående

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

'Kvinnlig funktionär äger rätt att till följd av

•

landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie be-

havandeskap och förlossning erhålla två månaders ledighet med full a

angåe~de

löneförmåner, såvida hon omedelbart därförinnan varit i landskapet s

fattningshayare och tillfälliga funktionärer i lands_kapet Åland.

tjänst minst sex månader.
i

efterskott.

ton dagar.

Avlöning åt tillfällig funktionär betalat

Uppsägningstiden för tillfällig funktionär är fjor-

Angående upphörande av tillfällig funktionärs tjänste-

förhållande utan uppsägning gäller vad därom är stadgat beträffan, de extraordinarie befattningshavare.

I

enlighet med

~ lands

landstings beslut

stadgas~

l kap.
Allmänna bestänunelser.
1

§.

Vid landskapsförvaltningen . underlydande ämbetsverk och inrätt-

i~·~ f~

081

·on 0

%

T.)

,ningar kunna extraordinarie befattningar inrättas inom ramen av

tjänst eller befattning, och är om fastställandet av kompetensvill(

för ändamålet beviljade anslag i landskapets årliga inkomst- och
utgiftsstat.

Andra än sålunda inrättade befattningar äro icke .ex-

kor· icke särskilt annorlunda stadgat, fastställer landskapsnämnden
de kompetensvillkor fDr extraordinarie befattning, vilka skola krävas. utöver de allmänna kompetensvillkoren.

traordinarie befattningar.

skapslag extraordinarie befattni:r:i.gshavare.
Vid ämbetsverk och inrättningar kan inom ramen för tillbudsstående anslag · antagas även tillfällig personal, och till denna
hörande personer kallas, därest de icke stå i arbetsförhållande t il
landskapet, i denna landskapslag tillfälliga funktionärer.
2 kap.
Bestämmelser rörande extraordinarie befattningshavare.
2

§.

Åt extraordinarie befattningshavare skall till bevis över antagande till befattning utfärdas förordnande.
Extraordinarie befattning kan besättas utan att densamma anslås
ledig att ansökas.
3 .§.

Kompetensvillkoren för extraordinarie befattning äro, där ej sät
skilt annorlunda stadgas, desamma som för motsvarande ordinarie
tjänst eller befattning.

§.

4

Innehavarna av extraordinarie befattningar kallas i denna land-

.

.Ordinarie avlöning för extraordinarie befattningshavare är årsarv.ode jämte ålderstLllägg.
Alltefter den grad av. ansvar och det mått av arbete, som är förlmippat med

befattni~gen,

samt för densamma erforderlig skicklig-

het och förmåga hänf9r landskapsnärnnden, med beaktande jämväl av
de . ersättningar, som.utfalla för tjänsteuppdrag, inom ramen för
la:iadskapets inkomst- , och utgiftsstat de extraordinarie befattninga.E,
na , i avlöningsklasser, vari de årliga beloppen av arvodet och ålderstillägg äro

följ~nde :

Årsarvode

. Avlöningsklass

..

mk

Ålderstillägg

mk

l

63.600

3.900 ·

2

68.400

4.080

3

72.000

4.260

4

75.600

4..440

Finnes icke motsvarande ordinarie
.

·-

!tgq 083
5

79.200

4.680

25

.. 198.600

10.800

6

82.800

4.920

26

207.600

11.160

7

86.400

5.160

27

216.600

11.520

8

90.000

5.400

28

225.600

11.880

9

94.200

5.640

29

235.200

12.240

10

99.000

5.880 -

30

245.400

12.600

11

103.800

6.120

31

256.200

12.960

12

109.200

6.420

32

267.600

13.320

13

114.600

6.720

Har genom landslmpslag stadgats, att innehavare av tjänst eller

14

120.600

7.020

befattning av visst slag red grundlön, efter att under en "viss tid

15

126.600

7.320

hava varit innehavare av samma tjänst eller befattning eller sådan

16

132.600

7.620

av motsvarande art, bör överföras till högre avlöningsklass, skall

17

138.600

7.920

stadgandet inom ramen för landskawets inkomst- och utgiftsstat i

18

145.200

8.280

motsvarande mån tillämpas även på extraordinari·e befattningshavare

19

151.800

8.640

Skulle landskapets fördel kräva, att viss extraordinarie be-

20

158.400

9.000

fattningshavare bör -bibehållas i landskapets tjänst eller att

21

165.000

9.360

viss person bör förordnas till extraordinarie befattning, kan

22

172.800

9.720

landskapsnämnden inom ramen för landskapets inkomst- och utgifts-

23

180.600

10.080

stat förordna, att åt sagda extraordinarie befattningshavare bör

24

189.600

10.440

erläggas personligt lönetillägg.

Sådant förordnande må utfärdas

f()r hög st fem e_r i s,änder.

vad beträffande tjänster o-ch befa t tning ar med grund lön är stadgat.
5 §.

6

, Åt extraordinari~ befattningshavare beviljas efter respektive
3~ 6, 9, 12 och 15 ~jänsteår ett ålderstillägg varje gång.

Angå-

§.

I t extraordinarie befattningshavare kan inom ramen för landskapets inkomste och utgiftsstat

~tbetalas

dyrortstillägg.

Dyrorts

ende den tid, som . s~all räknas såsom tjänsteår och de avdrag, som

tillägget erlägges enligb enahanda grunder som åt innehavare av

ffån denna skola gö~as, så ock om den tjänstetid, vilken vid be-

tjänster och befattningar med grundlön.

stämmande av ålders~i~lägg kan lämnas utan beaktande, gäller i

Om tilläggsarvoden åt,extraordinarie befattningshavare, om er-

tillämpliga delar, ~ad be träff ande innehavare av tjänster och be-

sättning till följd av särskilda kostnader p å grund av tjänsteut-

fattningar med grupdlön är stadgat.

övning och om naturaförmåner är, såvida icke därom särskilt är an-

Landskapsnämnden kan av s~rskilda orsaker berättiga extraordina·

'
rie befattningshavare att vid beräknande av ålderstillägg enligt

norlunda stadgat, i tillämplig a delar

stöd av

1 mom. bör räknas till godo som tjäns t e t i d , l]..k.Väl högst åtta år .
I

extraordinar~e

b e f a tt n i ng, Som ].. anledning av de ersättningar,

vad om innehavare

av tjänster och befattningar med grundlön är stadgat.

enahanda grunder som innehavare av tjänst eller befattning med
grundlön räkna sig till godo jämväl annan än den tid, som i

gäll~nde

7

§.

Avlöning för extraordinarie befattningshavare räknas från den
dag han tillträdde befattningen till den dag hans arbete avslutas,
dock så att .ålderstilläggen räknas frå:n. bör jan a v den mån ad , som

vilka utfalla för tjänsteuppdrag, förlagts i en lägre avlönings-

f öij er närma st efter den, under vars förlopp vederbörande förvär-

· den, var t"ll
d e n med h,·a·ns~rn
klass . an
i
v-- ti"ll sin art borde höra, be-

vat rätt därtill.

viljas ålderstil 1 ..agg enli"grv avlöninO'o sklass, som motsvarar befattningens art, och som av landskapsnärnnden best&"1ll'!les.
om behandlingen a~ ärenden rörande ålderstillägg är gällande,

Upphör extraordinarie befattningshavares tjänsteförhållande under loppet av någon månad .till följd av att han vid uppnådd av•
gång s ålder lämnar sin befattning eller att han på grund av kropps-

lyte eller nedsatta kropps- eller själskrafter blivit varaktigt

eller i egenskap av vikarie eller att jämte egen befattning sköta

oförmögen att hand~va sin befattning, eller att han avlider,.er-

tjänst eller befattning med grundlön eller annan extraordinarie beJ
'

lägges åt honom eller hans rättsinnehavare hans avlöning för hela

fattning, äge beträffande de avlöning sförmåner, vilka åt honom

sagda kalendermånad.

erläggas, tillämpning, vad om innehav.are av tjänster eller befatt- '

Avlöningen utbetalas månatligen i efterskott den sista vardagen

ningar med grundlön i motsvarande fall är stadgat.

sk~~

Lag sanm1a va-

i månaden eller, om tjänste.flörhållandet avslutas under månadens

re, om innehavare a.v ordinarie t js.ns t . eller befattning förordnats

förlopp, vid dess avslutande.

att sålunda sköta extraordinarie befattning •

Åt innehavare av ordinarie tjänst

. &.t person, som förordnats att temporärt eller i egenskap av vi•

eller befattning, som efter att hava erhållit tjähs tledighet från
sin tjänst eller

· befa~tning,

karie handhava extraordinarie befattning och som icke är innehava-

förordnats att .sköta extraordinarie

re av ordinar.i e tjänst eller befattning ej heller extraordinarie

befattning, erlägges likväl avlöningen i förskott.
8

Om

extraordinari~

§.

befattningshavare, erlägges avlöning enligt enahanda grunder som
åt den, vilken temporärt eller i egenskap av vikarie handhar

befattning shavares avlöning under tiden för

~

avbrott i tjänsteutövning gäller vad om innehavare av tjänster oc h
t

tjänst eller. befattning med grundlön.

befattningar med grundlön är stadgat.

10
Extraordin~rie

Om avlöning, som skall erläggas åt dem, vilka inkallats till r e•
servens repet i tionsövningar eller till extra tjänstgöring

befattningshavares tjänsteförhållande upphör ge-

nom uppsägning, då uppsägningstiden utlupit.

el~er

under tiden för krigstillstånd till tjänstgöring, är särskilt stad•

§.

~

är fjorton dagar.
Har extraordinarie befattningshavare

gat.
9

§.

Har extraordinarie befattningshavare förordnats att temporärt

Uppsägningetiden

ant~gits

på viss tid, upp-

hör tjännsteförhållandet senast vid utgången av sagda tid.
Tjänsteförhållandet upphör utan uppsägningstid, om den extra-

0.9
rt
""' f:' I~

ordinarie befattningen indrages p å grund av att för ändamå let erf or.
derligt anslag icke vidare blivit beviljat.

allmän fördel.
Äro innehavare av stadigvarande befattning av visst slag skyl-

Utan iakttagande ~v uppsägningstid kan fö~ordnande återkallas ,
om extraordinarie befattningshavare genom sin verksamhet eller
sitt uppförande i eller utom befattningen eller genom försummelse
av sina ·åligganden ådagalagt, att han icke f Öl"'t jänar det f örtroen•
de eller den aktning, som hans ställning såsom innehavare av land

nr

vid uppnådd sextiosju års

ålder skyldig att avgå från befattningen, även om han ej blivit
uppsagd.

Landskapsnämnden lrnn likväl, där sär's kilda orsaker före ·

ligga, bevilja honom rätt att kvarstå i befattningen utöver nämnda
ålder.

sju års ålder, skall extraordinarie befattningshavare, som innehar motsvarande eller liknande extraordinarie befattning, utan
uppsägning vid samma ålder avgå från sin befattning.
3 kap.
Bestämmelser röraRde tillfälliga funktionärer.

11 §.

Extraordinarie befa t tningshavare

diga att avgå från sin befa t tning tidigare än vid uppnådd sextio ...

'

skapsbefattning förutsätter.

.

skapsnämnden ansett s sdant 'befoga t p å grund av synnerligen ~~iktig

Beträffande förfarandet härvid är i tillämpliga delar gäl•

lande, vad om innehavare av tjänster och befattningar med grundlön

12

§.

Tillfällig funktionär antages av landskapsnämnden i tjänst för
viss tid eller tillsvidare.
13 §.

Åt tillfällig funktionär erlägges arvode, som av landskapsnämnden bestämmes inom ramen för landskapets inkomst- och utgifts. stat. Arvodet får icke överstiga det sammanla.gda . beloppet av

är stadgat.

Sålunda. beviljad rätt utgör icke hinder för i 10 §

förutsatt uppsägning av extraordinarie befattningshavare, tjänste •

grundlönen för innehavare av tjänst eller befattning, som inom
samma ämbetsverk eller inrättning handha r md:tsvarande eller liknan

förhåll andes upphörande utan uppsägningstid och återkallande av
förordnande.

Utöver sjuttio års ålder må extraordinarie befatt-

de uppgifter, eller av årsarvodet för extraordinarie .befattningshavare samt de dyro1'tstillägg, som åt dem bör utbetalas.

ning shav a re icke till åtas kv o.rstå i befattning, s åvida icke land -

Likv äl

kan, där särskilda skäl före lig ga, landskapsnämnden inom ramen f' Öl'
beviljade anslag fastställa. arvodet för . tillfällig

funk tion~r

til l

högre belopp.

liknande tjänst eller befattning med grundlön eller extraordinarie
befattning, b estärnmes det högsta arvode, . som åt tillfällig funkti o•
får utbetalas, av landskapsnämnden inom ramen för landskapets

inkomst- och utgiftsstat,

tillfälligi.funktion~rer

ler ådragen yrkessjukdom eller varit en följd av funktionären i

kan inom ramen för beviljade anslag

grund av handhavda uppdrag . samt beviljas naturaförmåner enligt
~xtraordinarie

15

Ovan stadgad rätt till avlöning för tiden för avbrott i
tjänstgöring

t illkommer likväl, såvida fråga icke är om sjuk-

dom, som förorsakats av i tjänstgöring inträffat olycksfall eller
ådragen yrkessjukdom eller som varit en följd av funktionären i

högst den tid tjänsteförhållandet består och endast under

utbetalas tilläggsarvoden och ersättning för särskilda kostnader

enahanda grunder som åt

olycksfall el-

tjänsteutövning ågånget övervåld, tillfällig funktionär under

14 § •_.

Åt

~nträffat

hans tjänsteutövning ågånget övervåld.

Finnes . icke inom ämbetsverk eller inrättning motsvarande eller

n~r

eller sjukdomen förosakats ' av i tjänsten

befattningshavare •.

§.

sättning, att han omedelbart före avbrottet varit i landskapets
tjänst minst sex månader.
Kvinnlig tillfällig funktionär äger till följd av havandeskap
. och förlossning rätt att i stöd av företett läkarintyg rood fulla
lönef örmåner erhålla två månaders befrielse från handhavandet av

När tillfällig funktionär till
förhindrad att handhava sina

förut ~

~öljd

~l~g ganden,

av styrkt sjukdom blivit
är han för tiden för av -

brott berättigad att erhålla avlöning enlj_gt enahanda grunder som
extraordinarie ·befattning shavare, dock icke i en fortsättning för
längre tid än etthundraåttio dagar, såvi4a han icke omedelbart fö re
avbrottet i tjänstgöringen varit i landskapets tjänst minst tre år

sina åligganden, då hon omedelbart d,ä rförinnan varit i landslro.· pets tjänst minst sex månader.
Skall från tillfällig funktionärs arvode i stöd av l mom. innehållas någ on del, bör innehållning, om i arvodet även ingår
ett belopp, som motsvarar dyro.r tstillägg, göras från det med detta belopp minskade arvodet.

Det belopp, som motsvarar dyrorts -

4 kap.

tillägget, utbetalas oavkortat.

Särskilda bestämmelser.

Om avlöning för dem, som inkallats till reservens repetitions.

.

18 §. '

övningar elle:i;i till extra tjänstgöring eller under tiden för
krigstillstånd för dem; som inkallats i tjänstgöring, är särskil i

Om extraordinarie befattningshavares och tillfälliga funktionärers arbetstid bestämmer landskapsnärnnden och .om dem tillkom-

stadgat.
16

roande semester är särskilt stadgat.

§.

Avlöning för tillfällig funktionär räknas från den dag, då
han trädde i tjänstgöring, till den dag, då denna upphör.
, Avlöning utbetalas i efterskott per kalendermånad den sista

Fnrlänges till extraordinarie befattning ansluten tjänstetid
eller förkortas tiden

likv8.l bör betraktas såsom ny, äger extraordinarie

befat~ningen

under månaden, avlöningen erlägges vid tjänstgöringens avslutandt

befat~ningshavare

ning's tiden efter · skedd uppsägning utlupit, dock senast vid utg åll
tjänstem~nnen

anställts.

Uppsägningstiden är fjorton dagar.
Vad ovan är stadgat angående upphörande av extraordinarie be•
fattningshavares tjänsteförhållande utan uppsägningstid eller u
iakttagand~

av sådan, äger motsvarande tillämpning beträffande

tillfällig funktionär. · .

.

icke rätt att därför erhålla skilt arvode eller

ersättning.

§.

Tillfällig funktionärs tjänsteförhållande upphör, då uppsäg""

gen av den tid, för vilken

därmed sammanhängande semester eller

utökas eller ändras antalet därtill hörande åligganden, utan att

vardagen i månaden, dock så att om tjänsteförhållande upphör

17

~ör

Vad i 2 mom. är stadgat, äger motsvarande tillämpning på tillfälliga funktionärer.
Om extraordinarie befattningshavares och tillfälliga funktionärers rätt till avgiftsfri sjukvård stadgas särskilt.

19

§.

Extraordinarie befattningshavare och · tillfällig funktionär
må icke mottaga annan avlönad befattning, vilken han äger rätt
att avsäga sig, s åvida • han icke erhåller tillstånd därtill.

För

tillstånds beviljande utfärdar landskapsnämnden erforderliga be

Sålänge den allmänna justeringen av innehavares av ordinarie
~

tjänst.e r och

stämmelser.
20

officiella

§.

Bör avlöning för extraordinarie befåttningshavare eller ti ll
fällig funktionär beräknas efter del av månad, räknas oberoende
av kalendermånad för varje dag 1/365 åv eden årsavlöning, som ut

befatt~ingar

av,löninga.r verkställes på grund av

levnadskostnadsin~exet,

utföres inom ramen för

lande·

s:kapets ink.o mst- och utgift(sstat även den allmänna justeringen av
extraordinarie befattningshavares årsarvoden samt ålders- och
dyrortstillägg med iakttagande
av samma grunder samt den allmänna
+
justeringen av tillfälliga funktionärers arvoden enligt grunder,

går enligt denna landskapslag.

vilka skola f'.astställas av landskapsnämnden.

'·

23 §.

Extraordinarie befattningshavare eller tillfällig funktion är
..

som anser, att honom förvägrats den avlöning, vilken tillkommer
honom i enlighet med denna landskapslag eller i stöd därav ut~
färdade föreskrifter, framställe skriftligt sitt krav på rätt el
se till landskapsnämnden, som äger avkunna beslut i ärendet.
Den, som är missnöjd med dettå beslut, kan söka ändring däri g
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar, ef

Denna landskapslag gäller ·icke bisysslor ej heller tillfälliga
<

biträden, som antagits till

semestervikarie~

eller P ~'

c;_

grund av

säsongbrådska eller av annan jämförlig orsak.
Timlärare vid landskapets läroverk, vilkas befattningar enligt särskilt utfärdade stadganden anses såsom huvudsysslor, äro
underkastade denna landskapslag endast i så måtto, att stadgan. dena i 15 § äro på dem tillämpliga.

ter det han fått del av beslutet.
Har krav på rättelse icke framställts inom ett år räknat fr
den dag, då lÖnebeloppet borde ha erlagts; är rätten därtill f
,

sutten.
22

§.

,-

24

§.

Närmare anvisningar angående tillämpningen av denna landskaps ""
lag givas vid behov av landskapsnl::tmnden.
Vid den i 22 § av denna landska pslag avsedda allmänna justerin

gen av avlöning arna r ä krias den förhöjning,

som ska ll göras till

årsarvodena och ålders.tilläggen, på de i 4 § fas .t ställda. årsarvo
na och ålderstilläggen.

"

Förhöjt eller nedsatt årsarvode utjämna

till närmaste sådant tal, . av vilket -en . tolftedel är delbar med t
gufem, och ålderstillägget motsvarigt till · sådant tal, vars tolf

befattningshavare.
Marie hamn den IB februari 1950.
På landskapsnämndens vägnar.

Lant råd

1~o..JLf .;;._ ,
Viktor Strand) ålt.

tedel är delbar med fem. ·
..

Denna

landskapslag träder i kraft den 1 januari 1950, från

vilken d"'a g de i 4 § fastställda årsarvodena och ålderstilläggen
inom ramen för landskapets inkomst- och utgiftsstat erläggas med
förhöjning enligt samma indextal, med stöd varav årsarvodena o ch
ålderstilläggen vid den allmänna löne juster'ingen den 1 april 194
förhöjt"s.
Genom denna~ landskapsla g upphäves landskapslagen den 23 mar s
1945 om landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie befat
ningshavare uti landskapet Åland (8/45)

jämte samtliga senare ti

komna ikraftvaranue ändringar av densamma.
Vad i

landskapslagen den 2 5 februari 1948 om landskapsf ~vs.lt

ningen underlydande extraordinarie befattning shavares uti land sk
P. land rätt t •ill pension (7/48) är s t adgat, skall i tillämpliga d
lar iakttagas angående i denna landskapslag avsedda extraordina

Landskaps sekreterare
Ch. Stormbom.

