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Å l a n d s 1 a n d s k a p ~ s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
m 8/1966.
förslag till landska~slag angående ändring av
landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster eller befattningar uti
landskapet Åland.
I riket har förordningen angående avlöning i statens tjänster eller
befattningar ändrat$ med avseende å rätten att tillgodoräkna tjänstetid vid beviljande av ålderstillägg (FFS 654/65). Ändringen har främst
betydelse för innehavare av tjänster vid statens läroinrättningar. Då
full konformitet bör gälla i detta avseende i landskapets tjänster,
borde landskapets avlöningslag ändras pä samma sätt.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen
underlydande tjänster eller befattningar uti landskapet Åland.

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 5 § landsk~pslagen
den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande
tjänster eller befattningar uti landskapet Åland (17/43) , sådant stadgandet lyder i landskapslagen den 18 april 1963 (15/63), såsom följer:
5 §.
Innehavare av------ (1 mom.) ------varje gång.
Såsom tjänsteår------ (2 mom.) ------ såsom huvudsyssla .
Av den tid innehavare av tjänst eller befattning efter .fyllda tjugoett år varit anställd
i kommuns tjänst vid kommunal centralorganisation, sammanslutning
av kommuner eller religionssamfund 1
vid privat universitet, högskola eller landskaps- eller statsunderstöd ätnjutande privat läro- eller uppfostringsanstalt,
såsom läkare, djurläkare, sjuksköterska, hälsosyster, barnmorska,
sinnessjuksköterska eller sinnessjukvårdare, provisor eller farmaceut
i bolags, sammanslutnings eller privat anstalts tjänst,
vid landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande lantbruksorganisation
eller organisation för huslig ekonomi, skogsvärdsnämnd, centralskogssällskap1 cantralhandelskammaren 1 handelskammare , organisation eller
anstalt för vetenskap eller konst eller vid kommunal eller enskild järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna,
får h3.n tillgodoräkna sig den del 1 som överstiger fyra år , försåvitt
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denna tjänst eller befattning varit huvudsyssla och till sin art och
i fråga om kompetensvillkoren varit jämförlig med ·den landskapets eller statens tjänst eller -befattning, i vilken han efter avgången frän
ifrågavarande tjänst eller befattning först anställts .
Oåvsett vad i 3 mom. stadg/ats, må innehavare av tjänst eller befattning för ålderstillägg tillgodoräkna· sig hela den tid han varit
lagfaren ledamot av rådstuvurätt eller magistrat eller stadsfiskal eller efter fyllda tjugoett år varit anställd vid av staten övertagen
kommunal eller enskild järnväg, vid av staten övertagen telefoninrättning eller vid Lanthushållningssällskapens centralf örbund benämnda förbunds kolonisationsutskott för den förflyttade befolkningen, återuppbyggnadsutskott eller kolonisationsutskott eller inom lantbruks- eller
hushållningssällskap tillsatt kommission för handhavande av uppgifter
i samband med kolonisationen av den förflyttade befolkningen, vid lantbrukssällskaps återuppbyggnadskommission, lantbruks- eller hushållningssällskaps kolonisationskommission eller hos kolonisationsledare i syssla, som kan anses såsom huvudsyssla, eller såsom kolonisationsledare i
huvudsyssla vid lantbruks- eller hushållningssällskap. Likaså- --···-är...·· -· ·;-;innehavare av tjänst eller befattning, som innehaft tjänst vid det kommunala folkskolväsendet, berättigad att för ålderstillägg tillgodoräkna
sig hela den tid han enligt landskapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning o~h pension för tjänsteinnehavare inom folkskoleräsendet i landskapet Åland (24/58) får tillgodoräkna sig för ålderstillägg i folkskoleväsend~ t s tjänst.. Innehavare av tjänst eller befattning, på vars avlnning även efter det ovan nämnda lag trätt i kraft tillämpats landskapslagen den 31 mars 1954 angående kostnaderna för folkskoleväsendet
i landskapet Åland (10/54), är berättigad att för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela den tid han enligt sistnämnda lag fått tillgodoräkna
sig för ålderstillägg under sin tjänstgöring såsom folkskollärare. Likaså får innehavare av tjänst eller befattning vid landskapets läro- eller
uppfostringsanstalt för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela den tid
han efter fyllda tjugoett år haft anställning, som kan anses såsom huvudsyssla, vid privat universitet, högskola eller landskaps- eller
statsunderstöd åtnjutande läro- eller uppfostringsanstalt.
Likaså må------ (5 mom.) ------stadgad värnplikt.
Landskapsstyrelsen må ------ (6 mom .. ) ------ åtta är.
Vid sammanräkning------ (7 mom.) ------i beaktande.
Är tjänstgöringstid ------ (8 mom,) ------ ärs tjänstgöring.
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Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1966.

062

-3Mariehamn, den 28 februari 1966 .
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