~TORA

UTSKOTTETS betänkande N:o 11/1947 med

anledning av landskapsnä.mndens framställning till
Ålands landsting med fä" slag till landskapslag
beträffande ändring av landskapslagen om avlöning i lanrskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Ju.and, utfärdad den 17 juli 1943.
Landstinget, som i ärendet f ntt mottaga lagutskottets betänkande N:o 7/
l :A.7, har däröver inbegä.rt stora utskottets utlåtande~
Stora utskottet har vid behandlingen av ärendet omfattat lagustkottets

be tänkande och föreslAr därför vördsamt
att landstinget ville antaga nedanstående
landskaps lag

"L a n d s k a

p s 1 a g

om ändring av landskapslagen angående ändring av landskapslagen om avlö-

ning i landskapsförvaltning.en unrl.erlyrande . tjänster och befattningar uti
l andskapet Åland_,. utfärflnc. c en l7 juli 1943.
På framställning av Ål.ands landskapsnämnd har Ålands landsting beslutat,

at t § 5 -i 1andskapslagen den 1 augusti 1947 angående ändring av landskapslagen om ~vlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befat tning~r uti landskapet Åland, utfärdad den 17 juli 1943, skall erhålla
fö ljEi.nd.~ ändrade lydelse;

5 § .~

Innehavare av tjänst eller befattni:rag beviljas efter 3 _,, 6 1
tJänsteår ett ålderstillägg varje ge.ng.

9~

12 och 15

Som tjänsteår rälmas den tid vederböro.nde efter fyllda t'jugoett år varit innehavare av landskapets eller statens tjänst eller befattning med
gr ~dlön.

Innehavare av tjänst eller -befattning äger i avseende å ålderstillägg
t illgoc'loräkna sig hela den tid han efter fyllda tjugoett fil> innehaft
statstjänst eller -befattning med avtalslön eller handhaft såsan landskapet s eller statens extra befattning, som bör anses såsom huvudsyssla eller utfört sroant landskapets eller statens arbete, att han därav erhållit
Sin huvudsakligå. utkomst 1 eller s iisom tillsvidare eller som vikarie 't:L 11-

förordnad hanC!haft lanflskaps- eller statst,jÄ.nst e ller -befahtning med
grundlön, så ock r'len tid han innehaft s p,dan o;r'r"innrie befa t tning vid Ålands landsting, riksdagen, Finlands Bank, statens industriella inrättning, folkpensionsanstalten# postsparbanken 1 . som kan betraktas såsom huvud~
syssla •.
För den tid innehavare av tjänst eller befattning efter fylldn tjugoett
fu:. vnri t ,

••
•

i

komnronde~r,

kommunal centralorganisations, komnmnal sammanslutnings

Närvarande i utskottet: ordforanden Carl Carlson, ledamoterna

eller religiöst samfunds befattning,
lärare i privat högskola eller privat lärdomsskola eller uppfostrings..
anstalt, som åtnjuter landskaps- eller

st~tsunderstöd,

Elis Andersson, Arvidsson, Bengtz, Carl Holmqvist, tlJalmar Holmqvist,
uus"Gaf Jansson, .Larson, .Linoblom.

läkare eller djurläkare i bolags, sammanslutnings, s amfunds el ler en ..
skil1

inrättnings tjänst 1

.-

1 tjänst hos landskaps- eller st a tsunderstöd åtnjutande lan tbruksorga..

nisation eller organisation för husli~ ekonomi, skogsvårdsnämnd, central..
skogs sällskap, centrfl lhanCle 1 skRmmRre, hqnn e lskammqre, vetenskaplig eller
konstnfu>igg organisation eller inrättning, hos kommunal- eller enskild
järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna eller av landskapet eller staten

I

övertagen telefoninrättning,
äger han tillgodoräkna sig den de 1, som överstiger fyra fu:., om be fatt ..
ningen vo.ri t huvudsyssla eller med avseende ~å k~mpetensvillkor och beska,f..
fenhet

k~m

likställ2s

nB

d den

le. nc:~skapets eJ..~!er

statens tjänst eller be ....

fattning, vilken han efter frAnträdflndet av 'befattningen först tillträtt.
Såsom tjänsteår räknas jämväl den tid vederbörande under tiden för
krigstillstånd varit i militärtjänst, med undantag likväl för den tid han
a.vtj änat stadgad värnplikt~
I

Av särskilda skäl kan innehavare av tjänst eller befattning berätti-

J,

gas att vid beräkn.andet av ålderstillägg även tillgodoräkna sig annan
tjänstetid, dock högst & ta år.
Vid sammanräknandet för åld erstillägg av olika tjänstetider tages blott
fulla månader i betraktande•

Är tjänsteåret delat i tEJrminer, räknas en termins tjänsteutövning så•
som sex månader• Tjänstgöring s 8.som läro.ro under en fem månaders sornrnnrkurs vid läroanstalt för huslig ekonomi ell e~ tjänstgöring under ett läsår vid folkhögskole. eller ." '.rbetririnst itut ber8.knns i avseende fi. nlders ...
tillägg motsgara ett halvt år.
I

tjänst eller befattning, som till följd av ersättning för tjänste-

uppdrag är hänfört till lägre avlöningsklass än den 6 till vilken den på
grund av sin art bort höra beviljas ålderstillägg enligt avlöningsklnss,
som motsvarRr tjänstens eller befattningens.art.
Mnriehamn don 25 november 1947.
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~å suo a utskot~vägnar:

_y;;_~,
Carl Carlson .
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