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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om Ålands självstyrelsedag.
Enligt 2 § 1 mom. landskapslagen om Ålands självstyrelsedag
(26/76) skall arbetena i landskapets och kommunernas ämbetsverk,
skolor och andra inrättningar samt på landskapets och kommunernas
arbetsplatser i stöd av nämnda lag inställas då självstyrelsedagen
infaller pavardag och ifall arbetsuppgifternas särskilda art
det medger. För bibehållande av arbetsinkomst är arbetstagare i
enlighet med 3 § berättigad att på grundval av ömsesidig överenskommelse med arbetsgivaren på annan tid utföra arbete som sålunda
blivit inställt.
För landskapsförvaltningens tjänstemän skall enligt45 §
landskapslagen om Ålands centrala ämbetsverk (25/73) den sammanlagda arbetstiden under året överensstämma med den för statens
ämbetsverk och inrättningar gällande arbetstiden. På grund härav
är dessa tjänstemän skyldiga att på annan tid tjäna in den ledighet de åtnjutit under självstyrelsedagen, antingen genom att
arbeta en eljest ledig lördag eller genom att förlänga arbetstiden något under flera vanliga arbetsdagar. För dem som är an-i
ställda av landskapet och kommunerna genom arbetsavtal föreligger
ingen motsvarande skyldighet, men för att inte gå miste om en
dags lön måste också de på ovannämnt sätt efter 0verenskommelse
med arbetsgivaren arbeta in en ledig självstyrelsedag.
Särskilt de i arbetsavtalsförhållande anställda anser detta
system otillfredsställande, och någon överenskommelse att på
annan tid utföra arbete som inställts på självstyrelsedagen
har de veterligen icke varit intresserade av. I skrivelse till
landskapsstyrelsen
har föreningen Anställda vid Ålands trafikavdelning r.f. framhållit att arbetsgivaren enligt gällande kollektivavtal "icke har rätt, utan särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, fråntaga arbetstagaren rätt till arbetsinkomst utöver de dagar vilka i gällande kollektivavtal är fastställt".
~andskapsstyrelsen anser det olyckligt att lagen
om Ålands
självstyrelsedag skall ge anledning till irritation bland landskapets och kommunerans anställda. Därför föreslår landskapsstyrelsen en sådan ändring av lagen att självstyrelsedagen blir en betald
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fridag får landskapets och kommunernas anställda och därvid
jämställd med självständighetsdagen. Motsvarande förslag har
landskapsstyrelsen lagt i framställningarna nr.14 /1973-74
och nr. 8/1975-76. Vid beredningen av den senare framställningen inbegärdes utlåtanden av kommunerna, av vilka flertalet
förordade förslaget.
För arbete på självstyrelsedagen, då den är en betald fridag,
föreslås att förhöjd lön skall utgå på samma sätt som för arbete
på söndag.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om Ålands självstyrelsedag.
I enlighet med landstingets beslut
ändras 3 § landskapslagen den 31 maj 1976 om Ålands självstyrelsedag (26/76), samt
fogas till lagen en ny 3a §, som följer:
3 §.

Oavsett arbetenas inställande skall till i 2 § 1 mom. avsedda
arbetstagare erläggas lön för självstyrelsedagen enligt samma
grunder som för självständighetsdagen.
Vid tillämpning av 45 § 1 mom. landskapslagen den 10 maj 1973
om landskapet Ålands centrala ämbetsverk (25/73) skall självstyrel
sedagen räknas som arbetsdag.
3a §.
Tjänsteman eller arbetstagare i landskapets eller i kommunal
tjänst, som utför arbete under självstyrelsedagen, är berättigad
till förhöjd lön såsom för arbete på söndag.
Mariehamn, den 10 november 1977.

L a n

t

r å d

~~b
·')
, Alarik Hä

h~;

Lagberedningssekreterare

cf7~~je

lom

~ '
Wikström.

