262
betänkande Ng 25/1~56
med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Ålands landsting med
f~rslag till landskapslag om avlöning
i la~dskapsförvaltningen underlydande
tjänster eller befattningar u·ci lai-.rC::skapet Åland, utfärdad den 17 juli 1S43 o
(Ingår i k 32/1956.)
Förenämnda framstE:.llning, varöver landstinget inbegäx·t lagutskottets
utlå tande har utskottet behandlat och f år för landstinget vördsammast
framhålla följande:
Vid senaste landstingsses.sion sammanförde landskapsstyrelsen i en
framst t,llning f ö;rsla.e till antagande av flera olika landskaps lagar.
Systemet ar måhända bekvämt vid uppgörandet av framställningarna, men
icke desto mind1'"'e förkastligt. Då förslagen såväl i utskottet sotn.
landstinget måste behandlas individuellt - olika. lagfö rslag kunna ~öT~
anled?o anmärkningar av skilda ,::;la~~ i och det är icke tänkba rt att iå~_ds
tinget vid tredje behandlingen s:;::-:~_l kunna behandla lagförslag•n i \,__
klump, ty något av dem kan ju förl::astas, medan andra godkänna $ • svgåvo utskotten särskilt betänkande över varje förslag. Härav b~ 'tydligt hava framgått, huru framställningarna enligt landstingets uppfattning borde föreläggas landstinget. m laads1ca_psstyrelsen likväl
fortfarande tillämpat systemet, i det at.t i framst 8,llningen l'i~ 32/1956
samrn.anf örts fem olika landskapslagar, anser sig utskottet uttrycklie;en
böra uttala sitt ogillande av förfaringssättet, vilket i hö~ grad iörsvårar lagförslagens beha1.1dling i utskottet.
Av praktiska skäl har landskapsstyrelsen vid utformandet av J.a5texten frångått den allmänna princip, som landstinget följt på senare
tid, att lanQ.skapslag bör innehålla den lagtext, som skall tillämpas,
och att landskapslagar, som generellt hänvisa till motsvarande rikslagstiftning, icke skola stiftas. Rent principiellt hävdar utskott@\;
denna uppfattning. Med hänsyn till att avlöningslagarna med lco-rta intervaller undergått :fröran.dringar och att ytterliga ändringar kunna emotses i en nära framtid, anser utskottet emellertid att det av landskaps- ,
styrelsen inslagna förfaringssättet nu är motiverat. Så snart labiliteten i avlönings- och pensionsförhållandena upphört, bör landstinget
I
l ikväl återgå till sitt tidigare c:;y-stem.I 3 § mom. 1 har även införts o:cclet "mot8varande 11 framfö r orden
"tjänster och befattningar 11 i slutet av momentet.
Utskottet får därför för ·andstiuget vördsammast föreslå ,
att landstinget ville antaga nedanstående I
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angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen
und : - rlydande tj änst&r eller befattningar uti landskapet Å.lanG., utfärdad
den 17 juli 1943f
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § i landskapslagen
den 17 juli 1943 om avlöning i lr..1c.s:.: apsf örval tningen underlydande t jänster eller befattningar uti lanäs:ca_;.et Åland ( 17/ 43), sådant lagrumme-t
lyder i landskapslagarna den 8 augusti 1956 (31/56 och 32/56), såsom
följer:

3 §.
Beroende av det ansvar och den arbetsmängd, som äro förenade med
tjänsten eller befattningen, så ock av den kunskap och förmåga, som
därtill erfordras, hänföras tjänster och befattningar med grundlön inom
gränserna för utgiftsstaten till avlöningsklasser, i villra beloppen ~v
grundlönen och ålderstilläggen äro desa mma som i statei.1s motsva:rc::1nde
tj &nster eller befattningar.
Landskapsstyrelsen äger, i den mån anslag blivit uti landskapets utgiftsstat ställda till landskapsstyrelsens förfogande, bestänima, till
vilken avlöningsklass varje tjänst eller befattning skall hänfö:ras.
Dei1na landskapslag tillämpas frå n och med den 1 april J.956.
Mariehamnt den 14 november 1956.
På l~gutskr.lli~
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Erili'sson
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Närvarande i utskottet: ~an Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
August Johansson, Richard Lindroth och Bertel Söderlund.
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