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LAGUTSKOTTETS betänkande m 2/ 1966 i anled

ning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om avlöning 

i landskapsförvaltningen underlydande tjänster 

eller befattningar uti landskapet Åland. (m 8/ 
1966) . 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

J)et ligger i sakens natur, att landskapets tjänstemän och befattnings

havare i avlöningshänseende skola tillförsäkras samma förmåner som sta

tens tjänstemän och befattningshavare och att avlöningslagen för land

skapets vidkommande därför bör bringas i konformitet med rikets motsva

rande bestämmelser. I sak har utskottet sålunda ingenting att påminna 

mut ändringsförslaget. 

I anslutning till denna l agändring har framställning inl ämnats med 

förslag till ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i land

skapet Åland, vilket ändringsförslag till sitt sakliga innehåll motsva

rar förslaget till ändrin~"'?avlöningslagen. Ehuru lagarna så nära anslu-

ta sig till varandra, äro förslagen med avseende å den redaktionella 

uppställningen olika, i det att de skilda punkterna i pensionslagen 

(3 § 4 mom.) äro nummerbetecknade, medan nummerbeteckning saknas i av

l öningslagen (5 § 3 mom.). Bruket av skiljetecken är - möjligen beroen

de härpå - även olika. Visserligen är förhållandet detsamma såväl i ri

kets motsvarande förordningar N:ris FFS 653/1965 (pensionsförordningen) 

och FFS 654/1965 (avlöningsförordningen) som i respektive landskapslagar, 

men en likartad redaktionell avfattning synes dock motiverad. Utskottet 

har infört nummerbeteckning i avlöningslagen och samordnat användningen 

av skiljetecknen. 

Detta innebär icke någon saklig ändring. Emellertid är förslagets 

formulering av 5 § mom. 3 punkt 1) i viss mån avvikande från riksförord

ningens avfattning. Enligt utskottets uppfattning är "i tjänst hos kom

mun", som användes i förordningen, att föredraga framom förslagets "i 

kommuns tjänst". Ordet "vid" har strukits såsom obehövlig t, medan redi

geringen i övrigt godkänts. Icke heller detta innebär någon saklig änd-

ring. 

I enlighet med förenämnda får utskottet, som i övrigt icke har några 

anmärkningar mot förslaget, vördsammas föreslå 

att landstinget ville godkänna framställningen 
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dock sälunda, att ~om. 3 . avfattas som föl~ ~ r: 

"Av den tid innepavare av tjänst eller befattning efter fyllda tjugo

ett år varit anställd 

1) i tjänst hos kommun, kqmmunal cent;ralorganisation, samrnanslutning 

av kommuner eller religionss~mfund, 

2) v~d privat universitet, högskola eller landskaps- eller statsun

derst öd ä.tnjutande privat i~ro; eller uppfostringsanstal t, .. : .· ,. 

3) såsom läkare, djurläkare, sjuksköterska~ .~äisosyster~ barnmorska, 

sinne ss juksköterska e.ller sihne ss jukvårdare, .provisor eller farmaceut 

i bol'.3'gs, sammanslutnings eller privat anstalts tjänst, 

4) vid landskaps- ellerf statsunderstöd åtnjutande lantbruksorganisa

tion eller organisation för huslig ekonomi, skogsvårdsnämnd, central

skogssällskap, centralhandelskammaren, handelskammare, organisation el

ler anstalt för vetenskap eller konst eller vid kommunal eller enskild 

järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna, 

får han tillgodoräkna sig den del, som överstiger fyra år., sävitt 

denna tjänst eller befattning varit huvudsyssla och till sin art och i 

fråga om kompetensvillkoren varit jämförlig med den landskapets eller 

statens tjänst eller -befattning, i vilken han efter avgången från i

frågavarande tjänst eller befattning först anställts." 

Oavsett vad i 3 mom. stadgats, må innehavare av tjänst eller befatt

ning för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela den tid han varit lagfaren 

ledamot av rådstuvurätt elle.r magistrat eller stadsfiskal eller efter 

fyllda tjugoett år varit anställd vid av staten övertagen kommunal eller 

enskild järnväg, vid av staten övertagen telefoninrättning eller vid 

Lanthushållningssällskapens centralf örbund benämnda förbunds kolonisa

tionsut skott för den förflyttade befolkningen, återuppbyggnadsutskott 

eller kolonisationsutskott eller inom lantbruks- eller hushållnings

sällskap tillsatt kommission för handhavande av uppgifter i samband med 

kolonisationen av den förflyttade befolkningen, vid lantbrukssällskaps 

återuppbyggnadskommission, lantbruks- eller hushållningssällskaps kolo

nisationskommission eller hos kolonisationsledare i syssla, som kan an

ses såsom huvudsyssla, eller såsom kolonisationsledare i huvuasyssla 

Vid lantbruks- eller hushållningssällskap. Likaså är innehavare av 

tjänst eller befattning, som innehaft tjänst inom kommuns folkskolvä

sende, berättigad att för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela den tid 

han enligt landskapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension 

för tjänsteinnehavare inom folkskoleväsendet i landskapet ~land (24/58) 

får tillgodoräkna sig för ålderstillägg i folkskoleväsendets tjänst. 

Innehavare av tjänst eller befattning, på vars avlöning även efter det 
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ovan nämnda lag trätt i kraft till~mpats landskapslagen den 31 mars 

1954 angående kostnaderna· för folkskoleväsendet i landskapet Åland 

(10/54), är berättigad att för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela 

den tid han enligt sistnämnda lag fått tillgodoräkna sig för ålders

tillägg under sin tjänstgöring såsom folkskollärare. Likaså får inneha

vare av tjänst eller befattning vid landskapets läro- eller uppfostring~ 

anstalt for ålderstillägg tillgodoräkna s1g hela den tid. han efter fyll~ 
da tjugoett år haft anställning, som kan anses säsom huvudsyssla, vid 

privat univers:ltet, högskola eller landskaps- e1ler statsunderstöd åt

njutande l äro~ eller uppfostringsanstalt. 

Likaså må~----- (5 mom.) ------stadgad värnplikt. 

Landskapsstyrelsen må------ (6 mom.) ------åtta år. 

Vid sammanräkning------ (7 mom.) ------i beaktande. 

Är tjänstgöringstid ------ (8 mom.) ------års tjänstgöring. 

Tienna lag tillämpas från och med den 1 januari 1966. 

Mariehamn den 8 mars 1966. 

pä lagu:0k V~~ 
an Erik Eriksson 

ordförande. 

C .. .,~ . 7;1 
./ ..-Axe~hirioff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet~ Jan Erik Eriksson, or dförande, Eliel Pers

son, Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Nils Tiahlman. 


