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...-LAGUTSKOTTE.TS betänkande N12 18/1950 med an ... ... 
lennin_g; aN la.nrt.akapsnämnaens framställning 

till Jlanns lan~sting men förslag till land

skapslag angående ändring av landskap slagen 

om avlöning i land skapsförvaltningen under-. 

lydande tjänster och befattningar uti land

skapet Åland., utfärdad den 17 juli 1943, 

Förenämnda framställning, varöver lannstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtanne; har utskottet behannlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följana.e: 
Mot lagförslaget finnes från utskottets sida i princip intet att an-

märka •• Ingressen bör likväl kompletteras, likaså slutstadgandets första 

moment. 
I§ 3 har.insmugit sig ett skrivfel,, ty grundlönen i 37 iöneklassen 

bör vara. 78~e800 mark för att överensstämma med motsvarande grundlöne

klass i riket" 
Terminen för den i slutstadgandets mol!l• 2 avsedda anmälan bör ändras, 

förslagsvis till den l januari 1951, ty någon anmälan före den l augusti 

1950 kan vit'la.re icke fförekomrna. 

Hänvisanae ti 11 ovansagaa får _ ut skottet f'o r lana stinget vördsammast 

föresl~, 

att lannstinget ville goflkänna · lagförsla-_ 

get, dock sålunda att ingressen a~hål~er föl-
. ,.-( .. 

jande lydelse: 

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

angående ändring av landskap slagen om avlöning- i landskapsförvaltningen 

unner.lynanae tjäuster och befattningar uti lana.skapet Älana,. utfärdad 

nen l? juli 1943_. 

I enlighet med Alanas landstings beslut stadgas, att 2 1 3 1 och 4 ~~ 

i landskap.slagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskap.sförvaltningen 

unilerlyoande tjänster och befattningar i landskapet Älana. 1 2 . och 3 ·~ ·~ 

sådana- dessa lyda i lan,,dskapslagen den 15 februari l.950 (5/50) ~ch ,4 ~ 
sådan den.. lyder i land.skapslagen a en 1 e.ugust i 1947 (1..6/ 47) ,' skola erhål

la . följ anae änfira.de lydelse : 
~ .... ..,,, .. .... - ...... ... .... .... .. .... ....,., ...... - - - joill4 . -

att skrivfelet 1 ~ 37 rättas j samt 

att slutstadgandet ändras som följer; 

nDenna landskap slags 2-o.ch 3 §§ tillämpas från och med den 1 mars 1950 

~samt öa ·~ e 4 f f:oån och men . nen 1 . .janu.ar.i 1950. Genom aens.amma upphäves 

. ~tthri skapslagen nen 15 februari 1950 ( 5/50) samt ~ 4 i lana skapsla&en den 

.~ augusti 1947 .{16/47) .. 



Innehavare av tjänst ellVX' befattning, som utnämnts före a enna lana..

skapslags ikra.:rtträa anä.e 1 bi beh ål les via sin rätt ti 11 avlöning enligt . . 

härintills gällanr~e staagan~en, om han före den ~ januari 1951 b,os lana.:. 

s.k.apsnämnden anmäler denna sin önskan. 

Enligt 2 § 2 och 4 mom. av denna landskapslag förhöjd årlig grundlön 

utjämnas till närmaste tal, vars tolftedel är delbar med tjugufem, och · 
ålderstillägget på motsvarande sätt till ett sådant tal, vars tolftedel 

är delbar mea fem. Utgöres ovan a1isedda närmastE;l tal av två tal, sker ut., 
. ''.\ 

j änmingen ti 11 närmaste högre tal. 

Denna lanöskapslags 2 ~ 2 och 3 mom. i tillämpningsstadgand~t skola 
lända till efterrättelse endast så länge justering av arbetslönerna på 

arbetsmarknaden i allmänhet jämlikt gällande bestämmelser verkställes på 

grUl2dvalen av de föränaringar aet officiella levnadskostnadsindexet unae 
går~ J.; l : . 

Mariehamn r'1en l augusti 1950. 

På lagutskottets vägnar: 

{7~ L ~ 
"":"l~~f 

~ ~ u.takottet s Tor Brenning, ordförande 1 Herman,Mattsson.- Paul . l 
P.INaJ.s Ja.il Erik Eriksson och J .. A. Sjöblom. 
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