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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 3/1946 med anle·d

ning av landskapsnämndens framställning till 
Q 

Alands landsting med förslag till landskapslag 

angående landskapsförvaltningen underlydande 

tjänstemäns och befatt~ingshavares i landskapet 
" Aland semesterledighet. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbegär 

lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följande: 
! 

Lagförslaget, som avser att fylla en uppenbar brist i laridskapslagstif 

ningen, bygger i alla avseenden på motsvarande bestämmelser i riket .. I 

anseende härtill och då land.skapet 51 tjänstemän böra tillförsäkras samma 

rättigheter som statens t.Fi.net.emän, finner utskottet den föreslagna land

skapslagen behövlig och ändamålsenlig. I spr åklig;t hänseende har ut skotte· 

dock ansett sig böra föreslå särskilda ändringar, vilka närmare framgå 

vid jämförelse av lagtexterna i landskapsnämndens och utskottets förslago 

Beträffande dessa anmärkningar må särskilt endast nämnas, att lokutionen 

"kommer att genom särskild landskapslag stadgas" i ~ 6 icke är lämplig, 

enär landskapslagen kommer att bestå också efter det polisernas semester-· 

ledig;het i lagstiftningsväg redan ordnats. 

Utskottet f år där för för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 
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angående landskapsförvaltningen underlydande tjänstemäns och befattnings-
" havares i landskapet Aland semeste~ledighet. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

~ 1. 

Tjänstemän och befattningshavare vid .Ålands landsl{apsförvaltning under-· 

lydande ämbetsverk och inrättningar åtnjuta årligen under tiden mellan den 

1 juni och 1 oktober semesterler;i_ghet i ett sanmanhang eller med avbrott 

sålunda, att de tjäns t emän och oefattnj_ngshavare, vilka varit i landska

pets eller statens tjänst eller befattning minste tt år, erhålla sådan 

ledighet under en månad samt de, vilka varit i tjänst eller befattning 

minst femton år, ledighet under sex veckore 

Vid ämbetsverk eller inrättning, där a rbetets beskaffenhet eller andra 

orsaker sådant påkalla, kan ledigheten helt och hållet eller delvis för

läggas till annan tid än i 1 mom. är ,sagt. 

§ 2 .• ' 

Plan för semestern .' bör årligen godkännas av verkchefen, som samtidigt ------- --
skall bestämma å vem det skall ankomma att handhava semesteråtnjutande 

tjänstemans eller befattningshavares åJ.igganden under semestertiden. Där-: 



092 
:"' -~ !l 

-2-

vid bör ledigheten {)ID möjligt ordnas på grundvalen av ömsesidi tjänst 

göringsskyldighet (uteslutning) utan ersättning. Skulle detta ej visa 

·möjligt, skall anställas vikarie, åt vilken {uteslutning) erlägges yll 

atsarvode såsom i 16 ~ 1 mom. i .,landskaps lagen den 17 juli 1943 om avl 

ning i landskapsförval tning€l]')l underlydande tjänster e.ller befattningar 

uti landskapet 'lanrl starlgas . . 

§ 3. 

Semesterledighet må icke utan giltigt skäl förlängas genom beviljar 
. 

a~ tjänstledighet. 

· ~ 4. 

Semesterledighet bör anordnas så, att minsta möjliga förfång för de· 

gelbundna arbetet (uteslutning)uppstår> 

§ 5. 

Semesterledighetens längd för tjänstemän och befattningshavare vid 

verk, skolor och sjukhus samt för landskapsförval tningen underlydande 

raordinarie befattningshavare är särskilt stadgat~ 

§ 6. 

Om semester ledighet för la ndskapsförva 1 tningen underlydande tjänste 

och befattningshavare vid polisen s t3. dgas (uteslutning) genom särskild 

landskapslag (uteslutning) • 

Mariehamn den 20 februari 1946~ 

På lagutskottets vägnar: - . 
----~~-~~~---~--

rl1 or Brenning . ~-!~~-""'--?',; i/!l.~-"'"of9 

Närvarande i utskottet: vicetalman Brenning, ordförande, landstings 

Herman Mattsson, vicetalman Jansson, landstingsman Påvals 

och landstingsman Sjöblom. 
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