
fil_8/1956. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapsl~Gar om ändring av landskapslagen om 

avlöning i landskapsförvf-ltningen underlydande 

tjänster eller befattningar uti landskapet Åland, 

utfärdad den 17 juli 19430 

Sedan ett flertal s.k. gropförhöjningar av tjänstemannalönerna 

verkställts beslöt regeringen på grund av rådande missnöje i 

tjänstemannakretsar tillsätta en kommitte,d~n,4 april 1955 för 

justering av tjänstemannaavlöningarna, den s.k. Canth-kommitten. 

Denna kommitte kom med sitt betänkande den 15 november 1955 (kom

mi ttebetänkande J ·ll 8/195 5). På grund av detta betänkande inlämnade 

regeringen till riksdagen en proposition innefattande dels en ret-

roaktiv ändring av avlöningslagen för statens tjänstemän, dels en 

temporär ändrints av samma lag, avsead att gälla under tiden 1.1. -

30.6.1956, och dels den definitiva ändringen av samma lag, som 

skulle träda i kraft den 1.7.1956· 

Den retroaktiva ändringen av avlöningslagen avser en justering 

av tjänstemännens placering i avlönint,"sklass och denna justering 

skall tillämpas retroaktivt från början av år 1955. Därtill erla-



des åt envar tjänsteman i december ett engångsbelopp om lOoOOO 

mark i stället för av tjänstemannaorganisationerna p~.yrkade retro 

aktiva nivåförhötjningar. De två övriga ändringsförslagena avse '1 
nivåförhöjning, som kommer att införas succesivt så att från den 

1 januari 1956 ny avlöningstabell tages i bruk och från den 1 juli 

1956 en ännu något högre avlöningstabell tages i bruk. Härvid 

har man övergått till ett sådant system att ålderstilläggena har 

olika belopp beroende på om det är fråga om det första, andra, 

tredje o.s.vo I det definitiva förslaget t i ll ändring som skulle 

träda i ·kraft den 1 juli 1956 utgör ett ålderstillägg skillnaden 

mellan löneklassen för ifrågavarande befattningshavare och den 

.närmast högre löneklassen, varför t. ex. en befattningshavare i 30 

löneklassen med 5 ålderstillägg kommer till samma lön som befat t-

ningshavare i 35 klassen har i grundlön. Ehuru. ålderstilläge ena 

till sitt belopp variera i samma löneldass också i den temporära 

lagen, gäller i cke den ovannämnda regeln för denna lags lönetabell 

utan det är här fråga, om ett övergångs system. För att det nya sys\ 

temet efter den 1 juli 1956 konsekvent skall kunna genomföras er-

fordras jämväl en ändring 8 v stade;andet om indexjusterin8 av ålder 

tilläggen. 

Landskapsstyrelsens förslag följer i sin helhet rikets motsva-

rande stadganden som ingå i lagarna av den 30 december 1955 (FFS 

556-558/55). 

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt fö-

relägga Landstinget till antagande nedanst~ende 

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

om ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltnint;en 

underlydan~e tjänster eller befattningar uti landskapet Åland, 

utfärdad den 17 juli 1943. 

I enlighet med Ålands l andstings beslut ändras 3 § i landskaps-

lagen om avlöning i landskapsförva1tningen underlydande tjänster 

eller befattningar uti landskapet Åland, u t färdad den 17 jul i 1943, 

sådan § lyder efter ändringen i landskapslagen den 

s2.som fö l jer: 

Avlöningsklass 

- - - - - - - -

42 

3 §. 

Grundlön 

mk 

1.215.000:-

( 11-,)1 
~tfJ 1956, 

Ålderstillägg 

mk 

43.500:-

! 
i 



Denna landskapsl ag- :tillämpas fr c'.'m oc h med den 1 januari 1955 

till och med den 31 december 1955. 

-------
Mariehamn den 25 januari 1956 . 

Landskapsla g 

angå ende temporär ändring av landskapslagen om avlöning i land-

skapsförvaltningen underlydande tjänsta' ~ller befattningar ut i 

landskapet Åland, utfärdad den 17 juli 1943. 

-------

I enlighet med Ålands lan~stings beslut skall 3 § i landskap~ 

lagen den 17 juli 1943 om avlöning i l andskap sförva1tnine en under-

lydande tjänster eller befattningar uti l an dskap et Åland(l7/43.) , 

sådant l agru:r:wiet lyder i landskapslae;en den mars 1956, tempo-

rärt erhålla följande ändrade lydelse: 

3 §. 

Beroende av det ansvar bch den arbetsmängd,som äro 

elrer befat tningen förena de,, så ock av den kunskap och 

med tj ä nster 

därt~ 
f'.ö:cmåga , so 

1 

erfordras, hänföras tjänster och befattningar med gr.undlön inom 

gränserna för utgiftsstaten till avlöning sklasser, i vilka be-

loppet av grundlönen och ålderstilläggen för är äro: 

'/· ' 

, Avlönings Grundl·ön 
klass mk 

1 143.100 ~ 

2 150.540 

3 159.000 

4 167.280 

5 176·340 

6 185.940 

T~ 195-780 

8 205.860 

9 216.720 

10 227.940 

11 239-640 

12 251.700 

13 264.240 

14 276-720 

15 289.740 

16 303.950 

17 318.540 

18 334. 320 

."I> 

! .. :. ~ :.~ j 
.. - - ~~-·· 

600 

Åld'erstillägg 

Förs.-c a Andra Tredj"e Fjärde Femte 
mk mk mk mk mk 

8.760 8.880 9.000 9.180 9.420 

9.060 9.180 9.350 9.5 40 9.840 

9.420 9.60Ö 9.780 10.080 10. 320 

9.780 9-960 10.260 10.500 10.800 

10.260 10.500 10.740 11.040 11.280 

10.680 10.980 11.220 11.520 11.760 

11.220 11.520 11.760 12.060 12. 300 

11.700 12. 000 12.240 12.540 12.780 

12.240 12.540 12.780 13.080 13.320 

12.780 13.020 13.320 13.560 13.860 

13.260 13.500 13.800 14.040 14.340 

13.860 14.100 14.400 14.640 15.000 

14.400 14-. 700 14.940 15.300 15.600 

14.940 15.180 15.540 15.840 16.260 

15.480 15.780 16.140 16.560 17.040 

16.080 16.380 16.800 17.340 17.940 

16.620 17.040 17.580 18.180 19.080 

17.460 17.940 18.540 19.500 20.460 



19 350.640 18.300 18.900 19. 860 20.820 21.6 60 39 1.044.840 59-160 61.380 61.980 62.580 63.180 

20 367-500 19.260 20.160 21.180 22.020 22.500 40 lol20o920 62.160 62.760 63e360 63e960 64.560 

21 385.860 20.520 21.540 22.380 22.860 23.160 41 1.203.720 63.540 64.140 54.740 55.340 65.940 

22 406.200 21.900 22.740 23.220 23.520 23.880 4·2 1.291.320 64.980 65-580 66.180 66.780 57.380 

23 427.860 23.160 23.640 23.940 24.300 24.780 Landskapsstyrelsen äge~~ i den nän anslag blivit uti landskapet 

24 451.200 24.120 24.420 24.780 25.260 25.860 utgiftsstat ställda till landskaps styrelsens förfogande, bestämma , 

25 476.100 24.840 25.200 25.680 26.280 27.120 . till vilken avlöningsklass varje tjänst eller befattning skall 

26 500.280 25.680 26.160 26.760 27.540 29.100 hänföras. 

27 525.840 26.580 27.180 28.020 29.520 31.200 

28 552.480 27.600 28.440 29.940 31.620 33.420 Denna landska:p slag tillämpns från och med den 1 januari 1956 

29 580.320 28.860 30.420 32.040 33.900 35.820 till och med den 30 juni 1956· 

30 609.720 30.840 32.520 ·34.320 36.300 38.340 

31 643. 200 41.760 Mariehamn den : 25 je.r:mari 1956. 

32 678.900 35.520 37.500 39.540 42.360 45.240 

33 717.840 38.100 40.140 42.960 45.840 48.goo Lands k a p"s l ag 

34 759.300 40.740 43-560 46.440 49.500 52.aoo angående ändring :av landskapslaeen om avlöning i l an dokapsför-

35 805.500 44.160 47.040 50.100 53.460 56.220 val tningen underlydande "t j8.nster .eller befattningar uti lan;-, sks:tpet 
.I 

36 855.780 4 7. 700 50.760 54.060 57.000 5.9.220 Åland • . 

37 912.780 51.420 54.780 57.660 59.880 60.480 ,-------

38 974.820 55.500 58.440 60.660 61.260 61.860 I enlighet med Ålands .landstings beslut ~ndras 3 § i l andskaps-



lagen den 17 juli 1943 om avlöning i . landskaps1'örval tnin.f:en uncl 
- ~ ~ 

8 212.220 . 11.760 . 12. 300 . T2.840 . 13.380 13.920 

lydande tjänst~r eller befattningar. uti , lanuskapet . Åland .~7/43 ) 9 223.980 . 12.300 . 12.840 . 13.380 . 130920 14.460 

sädånt lagrummet . lyder» efter ändrd.ng en i -landskapslagen den 10 236.280 .. 12.840 . 13.380 . 13.920 \ 14.460 15.000 

' 
mars 185 ~ ,son följer: 11 249.120 . 13.380 . 13.920 . 14.460 . . 15.000 15.5 40 

3 §. 12 262e500 , 13.920 , 14.460 °15.000 ' 15.540 16.200 

Beroende av det ansvar och den arbetsmä ngJ, s om äro med tj äns- 13 

ten eller befattningen förena de, så ock av den kunskap och förmå- 14 2900880 15.000 . i5.540 -16.200 · 16.860 17.700 

ga, som därtill erfordras, hänföras tj änster - och b efattningar 15 305.880 . 15.540 - 16.200 ' 16.860 . 17.700 18.720 

med grundlön inom gränserna för utgi f tsstaten till avlöningsklas- 16 321.420 16.200 16.860 17.700 18.720 19-920 

ser, i vilka beloppet av grundlönen och ålderstilläge en för är 17 337·620 16.860 17.700 18.720 19.920 21.780 

är: 18 354.480 17.700 18.720 i9.920 21.1so 23.750 

Ålderstillägg 19 372.180 18.720 19.920 21.780 23.750 25.440 

Avlönings-Grundlön Första Andra Tredje 
klass mk , mk ' mk mk 

Fjä rde Femte 
mk mk 

20 390.900 19.920 21.780. 23.750 25.440 26.400 

1 143.100 8.880 9.120 9.350 9.720 10.140 21 410.820 21.780 23.760 25.440 26.400 27.000 

2 151-980 9.120 9-360 9.720 10.140 10.680 22 432-600 23.750 25.440 26.400 27.000 27.720 

3 161.100 9-360 9.720 10.140 10.680 11.220 23 456-360 25.440 26.400 27.000 27.720 28.680 

4 170.460 9.720 10.140 10.680 11.220 11.760 24 481.800 26.400 27.000 27.720 28.680 29.880 

5 180.180 10.140 10.680 11.220 11.7-60 12.300 25 508,200 27.000 27.720 28.680 29.880 31.500 

6 190.320 10.680 11.220 11.760 12.300 12.840 26 535.200 27.720 28.680 29.8SO 31.500 34.560 

7 20:1.000 11.220 11.760 12.300 12.840 13.380 27 562.920 28.680 29.880 31.500 34-560 37.860 



Denna landskapslag , genom vilken ~ momentet i t:iJl.ämpningsstad-

gandet i landskapslagen den 16 a,,rJril 1 952 ar+gående ä ndring av 

l andskapslagen om avlöning i l a ndskapsförvaltning en underlydande 

tj ä nster och b efattni,ncar uti l andskapet Åland (12/52) upphäves, 

träder i kraft den 1 juli 1956. 

I enlighet med 2 § 2 momentet l andskapslagen om avlöning i 

l an dskapsförvaltningep underlydan de tj ä nster oc h befattninga r 

, uti l anc1slc=1Iiet Aland , sådant sagda laerum l yder i l andskap slagen 

den 16 april 1 9 52 (12/52), höjd eller sänkt ctrlig grundlön avrun-

das till nä rma ste markbelopp, som 8.r j ämt delb 2 rt med 300. 

Kunna härvid två tal k omma i f r åga , sker a vrundning enlic;t det 

större talet. Höjt eller sä nkt årligt &.lderstillägg avrundas s å , 

8 tt förs ta äl derstillägcet i v arje avlöningskl as s blir lika 

stort som skilln2den mellan de höj da eller sänkta och på före-

n'.imnt s ä tt avrundade årlica e;rundlönerna i denna och närmast 

högre avlönintS;skla s s, samt att a11c1:r-a ålderstilläe;c;et blir i mot-

svarande mån lika stort som skillns den mellan de höjda eller scnk-

ta och a vrundade årliga grundlönerna i nä rma st ~1Ö(:'.T e och dä rpå 

följande avli5ningsklass. Tredje, fjärde och femte höjda eller 

~------
sä nkta årliga ålderstilläe;; · et avrundas med fortsättande av det 



förfarande, som ovan föreskrives för beräknande t av första och 

andra ålderstillägg et. 

Mariehamn den 25 j anuari 1956. 

På landskcaps st;yrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskap s sekreterare 


