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STORA UTSKOTTETS betänkande m 10/1961 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om semester för tjähstemän 

och befattningshavare vid Ålands landskaps
fö rval tning. (.m 12/19 61 ) . 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande m 
8/1961, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och har på skäl som i den all- -
männa motiveringen framhålles omfattat lagförslaget. 

Lagutskottet har i sitt förenämnda betänkande föreslagit en ändring 

av 2 §. Inlednings ord, en i 1 mom, 11 För tillfälligt eller brådskande upp

drag" har ersatts med "För tillfälligt eller temporärt uppdrag". Detta 

ändringsförslag finner stora utskottet icke helt lyckat. Orden "till

fälligt" och "temporärt" äro synonyma. Med begrep:pet "brådskande" åsyf

tas att i tid ange en kortare tidsperiod än vad man i lagtext avser med 

"tillfälligt". Sålunda säges i den finskspråkiga lagtexten i 23 § 1 mom. 

om ändring av förordningen angående statens extraordinarie befattnings

havare och tillfälliga funktionärer (FFS 426/57): 11 Tämä asetus ei ko ske 

•.••• taikka kausikiireen vuoksi tai muusta vastaavanlaisesta syystä

otettu ja satunnaisia apulaisia". Eller motsvarande svenskspråkiga text: 

"Denna förordning angår icke .•••.•• tillfälliga biträden, som antagits •. 

på.grund av säsongbrådska eller annan jämförlig orsak." Uttrycket "bråds
kande uppdrag" torde således avse av säsongbrådska föranlett eller på 

annan jä:rniorlig grund erhållet enstaka uppdrag. På grund härav har stora 
utskottets majoritet omfattat utformningen av 2 § 1 mom. i landskaps sty
relsens förslag. 

Såsom av den allmänna motiveringen framgår upptages i rikets nya för

ordning i ämnet särskilda bestämmelser även om arbetstiden vid statens 
ämbetsverk och inrättningar. Någon mot svarande, lagstiftning finnes icke 

på Åland. Hitintills har landskapsstyrelsen själv beslutat om arbetsti

den vid ämbetsverket. Arbetstiden har icke varit fullt överensstämmande 

med arbetstiden Vid ämbetsverkena i riket. I landskapet följes likväl 

motsvarande avl'önings- och pensionsnormer samt semesterbestä.mmelser såsom 

i riket, vilken sistnämnda omständighet äve~ föreliggande lagförslag ger 

belägg på. Då det sålunda synes ändamålsenligt att i möjligaste mån sam

ordna de ifrågavarande tjänstemannagruppernas ställning, såväl beträffan
de skyldigheter som rättigheter, har stora utskottet icke kunnat undgå 

att påpeka, att nödig lagstiftn=!-ng angående arbetstiden vid landskaps

styrelsen för närva;ande saknas. Ehuru det måhända hade varit lämpligast 

att såsom i riket alltid varit f~llet, intaga nödiga bestämmelser om 
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arbetstid och semester i en och samma landskapslag, torde en särskild 

lagstiftning om arbetstiden vid landskapsstyr els en icke medföra betänk-

ligheter. _ 
Med hänvisning till det ovanstående får stora utskottet vördsamt före-

1 

slå I 

att landstinget måtte antaga lagförslaget 

i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit . 

För den händelse att landstinget omfattar stora utskottets förslag, 

föreslår utskottet vördsamt 

att landstinget i samband med tredje be

handlingen av lagförslaget måtte hemställa 

hos landskapsstyrelsen att denna till häst

sessionen år 1961 ville inkomma med lagför

slag angående arbetstiden vid landskapssty

relsen samt tillika uppmana landskapsstyrel

sen att medelst eget beslut i möjligaste mån 

reglera arbetstiden vid ämbetsverket i över

ensstämmelse med .mot svarandG bestämmelser i 

riket intill dee1s landskapslag i ämnet hun

nit stiftas. 
; 

Mariehamn den 21 mars: 1961. 

På stora utskottets vägnar: 

'2~ ./. 
sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Gideon Mattsson samt l edamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg, Uno För

bom, Sigurd Danielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman 
och August Öström. 


