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betänkande l~ 32]t956 över
landskapsstyrelsens fram.ställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning. (~ 37/1956)
Förent:i,mnda frantstä.lln.ingt varöver landstinget in.begärt lagutsk.ottets
utlåtande, har ut~kottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följandet
I motiveringen anföres, att de ändringar i rikets semesterlagstift...
tiing, ~om tillkommit efter det landskapslagen av år 1949 trätt i kraft,
kunnat tillämpas i landskapet t så gott som alla avseende utan ändring
av landskap$lagen. Des~utom framgår aet, att l~hdskapets tjänstelll~n
i några de:taljfrä~or kunnat bliv2 i sämre $tällning än st?-tens tjti.nstemätl och befattp.ingsl?Avare, genom att l~hdskapslagstiftningen icke ~:~
passats efter rikets senare lagstiftning. Enligt utskott€ts uppfCL·>~
ning hade det varit påkallat att redan efter ti~lkomsten av rikets förfl:lttningar fil 270/1950 och 31/J.954 inkomma till landstinget med förslag
om ä:ndringqr i - landskapslagen, på det att landskapets tj.anstemän och
befattningshavare i stöd av landskapslag skulle varit jämställ~a med
rikets.
Vid jämföre).se av rikets och landsltapets lagstiftning på amråd(lt
har det även framgåttt att i landskapsförvaltningen tillfälligt al\-ställda · funktionärers arbetsförhållan<;le.n i .cke reglerats ge.h·o~ l.aadskapslag, De.t vore enligt utskotte~s uppfattning skäl för landskapestyrelsen att undersöka, huruvida sådan lagstiftnin~ är av be'1ovet påiAGUTSKOTTETS
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kallad.

Det ligger i $ak~ns natur, &tt land~kapslagstiftningen på det~a område , bör ansluta sig till rikslagstiftningeh så noga som möjligt.
Emellertid har från lagförslaget utelämnats vissa stadgahden i mot ..
svarande rikslagstiftning vilka utskottet anser vara viktiga. Nu avsedda stadganden har utskottet infört, såsom framgår av lagtexten.
Häµvisande till ovansagda får utskottet vördsamma~t för landstinget
föreslå!\
att landstinget ville antaga nedanstående
~ a n d s k a p s l a g
om semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning,
.,.._._

__________

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
l
IP.ne~va:r~

av

§.

J..~n9.~~~»sförv~ltningen

underlydande tjänst eller b,e -
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-2'.f'at·tning åtnjuter varje kalenderår semest.e:r ~-n-l:;t.gt :fö1ja.n de -t
1) en vecka, dock minst 6 vardae;ar, om han t-O~e s~mest.erli1.s 'bÖl'~&A
J,ttan avbrott minst sex månader varit i landskapets t~äust.J
2) 30 dagar, dock minst 36 vardagar, om tjänste.förhållandet fC:)''?"e
semesterns början fortbestått oavbrutet minst ett ärt samt
3) sex veckort dock minst 36 vardagar, om han före semesterns början varit i landskapets tjänst smnDanlagt femton år,
Innehavare av tjänst eller ccfnttning i stöd av ämbetsverkets eller
inrättningens arbetsordning eller fe::: st ställd arbetsskr-1ft-tJ~bJ:i.ll. _ -t.illkommande, redah intjänade fridagar inräknas icke i semestern.
Semestern skall sävitt möjligt förläggas till tiden mellan den l
juni och den 30 september. ~ikväl kan semestern, om arbetets beskatfenhet eller annan orsak det påkallar, helt eller delvis förläggas till
annan tid. Mot vederbörandes önskan må likväl i allmänhet semester
icke uppdelas i flera än två delar, av vilka den ena såvitt möjligt
bör förläggas till sommarmånaderna.
Innehavare av tjänst eller befattning, som före kalenderårets ~t

gång uppnår sådan tjäns~~ä~å~~H/id, som skulle berättiga tiJ..l längre
semester, är oaktat tidigare ledighet berättigad till härav föranledd
förlängd ~emester inom samma kalenderår. Förlängning av semester eller
del däravt som icke utnyttjats, må icke överföras till följande ka ...
lenderår, ej heller äger vederbörande rätt till ersättning härför.
Tiden för krigstjänst under krigstillstånd må innehavare av tjänst
eller befattning alltid räkna såsom till semester berättigande tjänstgöringstid; likaså den tid, han såsom värnplilctig tjänstgjort i akt;i.v
trupp, såframt denna tjänstgöring direkte ansluter sig till tjänstgöring; som berättigar till semester.
Såsom tjänstgöring, som berä;cti.::;c.r till semester, räknas även sådan
tjänstgöring i statens tjänst eller landskapets eller statens arbete,
som berättigar till räknande av pensionsår vid beviljande av pension
ur landskapsmedel.
Den tid innehavare av tj~1nst eller befattning innehaft tjänst eller
annan på tjänsteförhållande grundad anställning hos lj:ommun, kommunal
centralorganisation eller sammanslutning av kommuner eller tjanst eller befattning inom religionssarrmund eller ock privat anställning må
han för semestern tillgodoräkna sig på samma villkor, som äro stad0cde
för tilldelande av ålderstillägg, varvid även den tid bör beaktas, som
vederbörande på grund av dispens är berättigad att räkna sig tillgodo
för ålderstillägg,
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Om extraordinarl,e befattningshavares rätt till semester och ersä'Gt -~
::: '.:::.::.-. ~..i r::'ö:::- gäller i ttJ.l ä.mpliga delar vad om ordinarie inneha vars a Y
/I !

-3t j~nst eller befattning med grµndlön är stadgat.

Temporär innehavare av eller vikarie i tj änst eller befattning eller
extraordinarie befattning äger samma rätt till semester på grund av
sina tjänstgöringsår ech ersättning därför som ordinarie innehav~re av
tjänst eller befattning.
J ~e
För till_f älligt upptlrag i lc.nc:s~·::2..1et s t j ä nst anställd person å tnj uter under varje kalenderår semes t er enl igt följande:
1) en vecka, dock minst 6 vardagar, om han före semesterns början
ut$n avbrott -stått i landskapets tjänst mi nst sex månader;
2) två veckor,. dook min.st 12 vardagar,. om. tjänsteförhå l landet före
semesterns början oavbrutet fortbestått ett år1 samt
3) 30 dagar, likväl minst 26 vardagar, om tj~nsteförhållandet före
semesterns början -oavbrutet fortbestått fem år el ler om han varit anst ä lld i statens eller landskapets tjänst sammanlagt i tio år ..
Då innehavare av landskapets tjänst eller l;lefattning för.o rdnats
att handhava tillf e,lligt landska:psuppdrag, är han berättigad aiit e;r:hålla semester i enlighet med sin egentliga tjänst eller befattning.
För sin egen t;ttbildning i lendskapets tj ä nst anställd wa~tikan.t,
som icke förordnats till extraordinarie befattningshavare och iclre står
'
i arbets- eller läroavtalsförhållande till landskapet, t .i llkomm-er semester i enligne~ med stadg$ndena i d~nna paragraf,
Vad i denna landskapslag stadgas om den tid, under vi l ken semeste~
s kall u;t gå, om beaktande av fridf?\gar, vilka på grund av arbetsaordtling
eller fastställd arbetsskif~~tabe ll redafr intjänats, om rätt att i
vissa fall räkna tjänsteår för c.rhull ande av semester samt om e+:"lägg,<Qjj;;r,
de av ersättning för icke erhtllen semester, är i tillämpliga delar .
gällande även för :person, som an s tt~ll ts för tillf2.lligt uppdrag.
Med avseende å semester för semestervikarie skall, såvida semester
för sådan ej kan beredas enligt denna paragraf, tillämpas stadgandena
i den a llmänna lagen om semester.

4 §.
Har inne-havare av tjinst eller befattning icke kunna t beredas semester under kalenaeråret, skall åt honom erläggas ersättning, som motsvarar avlöningen för semestertiden. Med vederböra ndes samtycke kc.n
sålunda utebliven semester överföras till följand e ka lenderår att l.~
njutas före den 1 maj.
Avlider innehavare av tj äi.1st eller befattning, förrän ersättning
åt honom erlagts enligt 1 mom. för icke erhållen semester, skall ersätt- ,
ningen utbetalas till dödsboet.
Allbrytes tj8.nsteförhållande till landskapet under ka lenderåret, förr-
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~n $e!)lester beretts • är innehavare av t jä.nst e ller bef att ninl ~rä·t ti
gad 1ill er sättn i ng fö r var je full månad, un der v ilken ha n varit i
tj äJ:ist eller befattning under samma kalenderär , med en tolftedel av den
ersä~tning, som utgå r för fu,11 semester . Ersättning erlägges likvä-1
iC~ ~ åt den, som genom oomstols qtslag eller i disciplinär väg blivit
~vsatt eller entledigad ;på grund av olämpligt ~;ppförande ,
liar tj &nsteman, som under kaJ.~:-:Ldert;. ret å tnjl..l-ti t full semester a.V'gi&,tt fö.re k~lenderårets utgång, kan ersättning av honom krävas, enligt
landskapsst yr elsens prövning utom i det fall, att han varit i landekapets tjänst under det kalen1'.eråret i minst sex månaders tid eller
,a tri:; hans avgång perqr på omst~ndigheter, på vilken han själv ej :;för# + inverka•
5 §.
Seme-sterplan bör årligen uppgöras före ut~ången av april månad 00}1
fö r eläggas äP.ibetsverkets e.ller inrättningens chef för godkännande . Ssmesterpl a_nen för läkarna vid Alands centralsjukhus och Ålan ds centr~.1sanatorium godk~nnes av landskapsstyrelsen.
Tjänstgöringsskyldigheten under semestertiden bör såvitt möjligt
ordnas så, att tjänstemän vikariera för varandra. Är detta ic ke möjligt bör tillstånd att anställa vikarie inhämtas hos landskaps s tyrel sen.
6 §,
Semester må icke utan tvingande skäl f örlängos genom beviljande av
t jänstledighet ..
7 §.
Semester~edigheterna böra ordnas så, att de för det regelbundna arbetet vid ämbetsverket eller inrättningen medföra minsta möjliga förfå ng.
8 §.
Angående semester för . l ärare och anställda vid läroverk och skolor
ar särskilt stadgat.
9 §.
Närmare föreskrifter om ti l l~mpningen av denna landskapslag ut färdas vid behov av landskapsstyrels.en.
-4-

Genom denna landskapslag upphäves lands.k\:i.psl,agen den 16 augusti
1949 ( 24/ 49) angående landskapsförval tningen ~underlydande t jänstemC.:1s
och befattningshavares i landskapet Åland semester.
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Mariehamn, den 23 november
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Närvarande i utskottet:. Jan Erik Erik:sson 1 ordförande, Nils Dahlr::s~1
August Johansson, Rickard Lindrotll och Bertel Söderlund.
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