
m 4/1958, 

LAGUTSKOTTETS betänkande N2 4/1958 i a nled

ning av landstingsman Rauha Åkerblom m.fl:s 

hemställning smotion med f örslag om uppdrag åt 

l a nds ,_apsstyrelsen att till höstsessionen detta 

år inkomma till landstinget med förslag ti ll 

ny landskapslag om semester för tjänstemän och 

befattningshavare vid Ål and s landskapsförvalt

ning. (m 6/1958) 

Förenämnda hemställningsmotion, varöver landstinget inbegärt lag

utskottets utl~tande, har utskottet behandlat och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande: 

Motionärerna omnämna icke, i vilka avseenden landskapslagen om 

semester för tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskaps

förvaltning ( m 22/1957) skulle uppvisat bristfälligheter och i 

praktiken lett till uppenbara . orättvisor. La ndskapslage n är stiftad 

I , 

i närma ste överensstämmelse med rikets motsvarande lagar (N~ris 270/ I 1 

1950 och 31/1954), och enligt densamma äro såväl semestervikarie som 

sjukvikarie tillförsäkrade semesterförmåner, Naturlig t ä r dock se-

mester för tillfällig vikarie anordnad enligt den al lmänna semester

lagen för personer i avtal stjänsteförhållande, medan vikarie, som 

kan beredas semester efter landskapslagen 22/1957, får sin semest~r 

enligt sagda lag~ 

Utskottet kan därfår konstatera, ~tt semester är a nordnad för 

alla, antingen i stöd av den ena eller a ndra av förenämnda lagar. 

I sitt betänkande m 32/1956 över förslaget till ifrågavarande semes

terlag framholl utskottet visserligen, att utskottet vid jämförelse 

mellan rikets och landskapets l agst iftning på området funnit, att i 

landskapsförvaltning en tillfälligt anställda funktionärers arbets

förhållanden icke reglerats genom landskaps lag, och antydde att de t 

vore skäl för landskapss tyre lsen att undersöka, huruvida sådan l ag

stiftning är av behovet påkallad, men härav kan icke dragas den slut

satsen att någons rätt till semester i landskapet skulle vara även

tyrad. Den utformning, som sista momentet i landskaps lagens ~ 3 er

höll, nämligen "Med avseende å semester för semestervikarie skall, 

såvida semester för sådan ej kan beredas enlig t denna paragraf 1 

tillämpas stadgandena i den allmänna lagen om semester." borde av

lyfta motionärernas alla betänkligheter. 
Utskottet. · :får därför för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville förkasta motionen. 
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Mariehamn den 12 mars l958. 
På lagut~~~t ägnar~ 

· - M'lf~} i sson 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet~ Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils 

Dahlman, Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


