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NQ 13/1949. 

LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 13/1949 med anled-

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om avlöning i landskapsförvaltningen underlyande 

tjänster och befattningar uti landskapet Åland, 

utfärraA ren 17 juli 1943. 

Med anledning av förenämnna framställning, varöver lanostinget 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet:; vördsanmast f:flam

hålla följande: 

Då rikets lagstiftning återigen undergått ännring genom lagen 

nen 22 juni 1949 och verkställi~hetsförordningen den 30 i samma 

månad, bör lannskapslagstiftningen även ändras för att landskapets 

tjänstemän och befattningshavare skola kunna jämställas med mot

svarande funktionärer i riket. 

Dyrortsgrupperingen av kommunerna i lannskapet bör principiellt 

ankomma på landskapsnämnden. Ur behörighetssynpunkt har utskottet 

därför inga betänkligheter mot lagstiftning härom. Frågan borde en

ligt utskottets uppfattning likväl närmare u4redas, innan landstin

get skrider till denna lagstiftning, ty ifall landskapsnärnndens - -

beslut ifrå~a om nvrortsgrupperini:;en utfaller så, att lanrtskapets 

tjänstemän och befattningshavare berättigas att uppbära högre nyr

ortstillägg än rikets tjänstemän i samma kommun inom landskapet, 

synas kompenseringssvårigheter komma att uppstå. Särskilt borde upp

lysning vinnas därom, på vilka faktorer cet officielJa levnadskost

narsindexet, som skall li~ga till grunn för nyrortsgrupperingen, 

grunnar sig och vilka möjligheter landskapsnämnden har att tillgå 

för erhållande av rätt .underlag för grupperingen och att påverka 

det officiella indexet. 

Utskottet har därför icke för denna gång ansett sig kunna för-



orda lagförsla~et i nen punkten, utan föreslår att landstinget Vi) 

uppmana lanc~skapsnämnnen att närma.re utrera frågan. net f.rÖjsmål , 

som härav uppkommer, är av mindre betydelse, ty av allt att döma 

kommer landskapsnämnden inom en icke avlägsen framtid att få anler 

ning att inkomma med nya initiativ ifråga om tjänstemanna-avlönin~ 

.Bnlig;t van utskottet inhämtat, har lagberedningen nämligen fått i 

uppdrag att utarbeta förslag till revineraae löne- och pensionsla€ 

för innehavarna av statens tjänster och befattningar i så god tia , 

att åtminstone pensionslagen kan överlämnas till riksdagen vid 

början av instundande vårsession. Frågan synes gälla ej blott en 

lönepolitisk justering utan även en revision av lagstiftningen i 

dess helhet. Denna rikslagstiftning kommer givetvis att inverka äv 

på landskapslagstiftningen, och ifall d yrortsgrupperingen kommer 8 

bibehållas i rikets nya avlöningssystem, kan frågan prövas redan i 

samband med lanrskapsnämnnens nya ·initiativ. 

Hänvisningen i ingressen "30/48)" bör vara 1131/48) 11 • Ordet "kun 

skap" · i § 3 mom. 1 har ändrats till. "skicklighet" i enlighet med 

rikets lag. 

Hänvisande ti 11 ovansagda föreslår utskottet därför, 

att landstinget ville gonkänna lagförslaget, 

dock sålunda att § 2 mom. 3 erhåller följande 

lydelse: 

"Till innehavare av tjänste ller befattning,, vars verksamhet är 

förlagd till ort, som enligt det officiella levnadskostnadsindexe t 

är förhållandevis dyr, kan enligt vad därom i riket är stadgat ino 

gränserna för landskapets utgifts stat erläggas dyrortsti llägg såsoJ 

tillskott till den ordinarie a vlöningen, 11 ; samt 

att lanastin-get ville giva land skapsnämnden i 

uppnra!S att närmare utreda lämpligheten av lag-
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stiftning därom, att det skall ankomma på land

skapsnämnnen att be stämma t:i 11 vilken dyrortsgrupp 

kommun inom lannskapet llanr skall h~nföras. 

Mariehamn den 21 november 1949. 

På lagutskottets vägnar: 

.I.~ -----~:-:~_:_~-~--~------
Tor Brenning. 

Närvarande i utskottet: Tor Brennin~, ornföranr.e, Herman ~attsson, 

J.A. Sjöblom, Paul Påvals . och Jan Erik 

Eriksson. 


