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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1976-77 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om semester 

för landskapets tjänstemän . 

Hed anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, får utskottet, som 1 ärendet hört extra lagberednings

sekreteraren Jörgen Ingman, vördsamt anföra följande. 

Framställningen motsvarar i sak rikslagstiftningen i ämnet av den 5 mars 1976. 

Eftersom landskapslagen den 28 mars 1974 om semester för landskapets tjänstemän 

motsvarar rikets förordning om semester för statens tjänstemän finnes ingenting 

att anmärka emot föreslagen uppföljning 1 landskapet av vissa ändrade stad

ganden i riksförordningen . 

Lagutskottet har dock noterat, att rikets semesterförordning preciserats 1 

avseende å tjänstemans skyldighet att räkna ledig helgfri lördag såsom semester

dag, utan att dock motsvarande ändring företagits i 14 § 2 mom. landskapets 

semesterlag. Enligt uppgift har orsaken härtill varit förbiseende från lagbe

redningens sida. Då ändringen emellertid är av ringa praktisk betydelse,har 

utskottet nöjt sig med en notering av sakförhållandet. I samband med en kom

mande ändring av landskapets semesterlag kan också ifrågavarande justering be

aktas. Även angående sättet för reglering av tjänstemans, som icke givit sitt 

samtycke till att semestern framflyttas så att den hålles före den l maj där

påföljande år, rätt till ersättning stadgas i förordningen angående ändring 

av förordningen om semester för statens tjänstemän men motsvarande stadgande 

ingår icke i förslaget till landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om semester för landskapets tjänstemän. Lagutskottet har dock efter övervägande 

ansett, att detta st-adgande närmast är av verkställighetsnatur och därför icke 

behöver införas i en landskapslag. 

Lagutskottet föreslår vördsamt 

att Landstinget måtte antaga förslaget till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om semester för landskapets tjänstemän i den 

Mariehamn den 18 november 
lyd~ls:~kapsstyrelsen föreslagit . 

Närvarande i utskottet 
na Berg(delvis)Dahlman 

an-Erik Lind 
ordförande 

rdföranden Lindfors, v.ordf. Andersson(delvis),ledamöter
och Jansson samt ersättaren Bengtz (delvis) . 


