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LAGUTSKOTTETS betänkande W 7/1950 med anledning
'

av landsk:apsnämndens framställning till Ålands
landsting mea förslag

NQ 7/1950.

til~

landskapslag

lanrskapsförvaltnin~en unrerly~anre

ahgåen~e

extraordinarie

befattningshavare och tillfälliga funktionärer i
· land,skapet Åland.
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat Och får för lannstinget vördsammast
framhålla. följant'le:
Då avlönings.förhållandena i

landskapets befattningar böra följa be-

stäminelserna i riket .såväl med hänsyn till befattningshavarens fördel
som med tanke på kompensationen, är framställningen av behovet påkallad. Naturligt är även, att lagförslaget mutatis

~utandis

följer rikets

\

förordning. I sak finnes sålunda intet att anmärka mot förslaget från
utskottets sida. I

språkligt -hänseende lämnar lagtexten likväl mycket övrigt att

önska, ty cen följer texten i riksförordningen, som givetvis är pro-

.

-

dukt av ett översättningsarbete. Ut skottet före slår

r1

ärför, att nedan-

nämnda moment skola omstiliseras:
~ 4 mo111. 2.

Beroende av det ansvar och den arbetsmängd, som äro förenade med
befattningen, så ock av den skicklighet och förmåga, som därtill er-

-

-

f6rnras, och meCl beaktanäe jämväl av

ae

ersättningar, :~fÖm utfalla för

tjänsteuppdrag , hänföras de extraordinarie befqttningarna inom ramen
för landskapets inkomst- och utgiftsstat till avlöningsklasser, vari
de årliga beloppen av arvodet och ålderstillägg äro följande:

§ 7 mom. 2.
Upphör tjänsteförhpllandet under loppet av någon månad till följd
av att extraordinarie befattningshavare uppnår avgångsålder e ller på
grund av kropps lyte eller nedsatta kropps- eller sj älskrafter blivit

varaktigt oförmögen att hannhava be_!attningen eller avlider,, erläggas åt b efattningsh(3.varen eller "'ennes rättsinnehavare avlöning
för hela. sagda kalendermånad • 11
Dessutom synes justerings- och expeditionsutskottet böra taga

;

under övervägande smärre språkliga oegentligheter, vilka utskotte t
nu icke anser behöva närmare beröra.
Utskottet föreslår n ärför vörnsammast,,
att landstinget ville godkänna lagförslaget,,
dock sålunda att ovannämnda moment ändras i enlig
het med utskottets förslag.
Ma.riehamn den 22 februari 1950.
På lagutskottets vägnar:
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Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson ,,
Jan Erik Eriksson, Paul Påvals och Jonatan Sjöblom.
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