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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2 / 19 7 5- 7 6 med 

anledning av ltm Göte Sundbergs m.fl.hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om omändring 

av extra ordinarie tjänster vid landskapet under

lydande skolor till ordinarie tjänster. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda hemställ

ningsmotion. Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Åke Barnberg och lands
tingsmannen , rektor Göte Sw1.-rlJ1i?r~ och lagberedni np:schefen Sune Carlsson få:r an
föra följ ande. 
Ordinarie tjänster avsåg att ursprungligen inrättas för varaktiga uppgi ·er 

inom förvaltningen. Huvudprincipen är i riksförvaltningen ,att efter det tjäns

ternas art har fastställts i lag, ordinarie tjänster inrättas genom förordning 

inom ramen för i budgeten upptagna anslag. Extra ordinarie tjänster inrättas 

genom att anslag upptages i statsförslaget och även dessa tjänster är nwnera 
så att säga av bestående natur. 

Praxis inom landskapsförvaltningen har varit vacklande men genom landskapslagen 

om landskapet Ålands centrala ämbetsverk anser utskottet att den princinen 
f 1 · d. · . . 0 landskapsasts agits, att or inarie tJänst inrättas endast da därom stadgats i/lag. I 

nämnda lag ingår även uppräkning över ext ra ordinarie tjänster men dessutom 

ger den landskapsstyrelsen möjlighet att enbart på grund av anslag i årsstaten 

inrätta extraordinarie tjänster. Allmänt kan sägas att de extra ordinarie 

tjänstemännens ställning så småningom förbättrats så, att de i ett flertal av

seenden kommit i samma situation som ordinarie tjänstemän. Emellertid kvarstår 
betydande formella skillnader. Fastställandet av tjänsternas art som ordinarie 
eller e.o.är en ensidig åtgärd förbehållet arbetsgivaren. 
Såvitt gäller Ålands sjömansskola förutsättes, såom i motionen framp,år, att 

anställningarna för lärare och annan personal är av extra ordinarie natur. Mo

tivet härtill är troligen det i motionen angivna . 

Enligt rikslagen och förordningen om sjöfartsläroanstalter kan numera inrättas 

ordinarie tjänster även vid sjömansyrkesskolorna. 

Finansutskottet har konstaterat att förhållandet och bestämmelserna rörande 

ordinarie och extra ordinarie tjänster vid landskapets fackskolor är mycket 

varierande. Det är därför enligt utskottets uppfattning motiverat med en över

syn av dessa tjänster, vilken emelErtid borde omfatta även landskapets övriga 

skolor och inrättningar, i syfte att få ett enhetligt system och en bestående 

praxis när det gäller fastställande av tjänsteställningen vid inrättande av 

tjänster inom landskapsförvaltningen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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Marieharrm , 

-2 -

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om en översyn av bestämmelserna rörande 

land$kapstjänstemännens gruppering och tjänste

av eventuellt härav för-

åtgärder . 

~A ~ ' 

ttn~ik~ 
sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Häggblom, viceordföranden Eklund samt leda

möterna Elmer Jansson, Wiklöf och Söderström. 
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