
STORA UTSKOTTETS be tänkande NQ 1/1948 'filed J;lf 3 
ledniniz av }lanas lanoskapsnänmds framställning 

till .~lanr'ls lanristing med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapslagen om avlö

ning i landskapsförvaltningen underlydande tjäns

ter och befattningar uti landskapet Åland, utfär

dad den 17 juli 1943. 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga finans- och ekonomiutskottets 

betänkande NQ 1/1948 1 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

stora utskottet har vid behandlingen av ärendet omfattat finans- och 

ekonomiutskottets betänkande och föreslår därför vördsamt . 
att landstinget ville antaga nedanstående land

skapslag. 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen 

underlydande.tjänster och befattningar uti landskapet Åland, utfärdad den 

17 juli 1943 • 
I enlighet med Ålands lEmdstings beslut stadgas, att 2 oe,h 3 ~~ i 

landskapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen un

derlydande tjänster och befattningar uti landskapet ÅlEmd, så:J.ana dessa 
lagrum lydR i lqnr'lskRpsli:i gnn. r'len 'l qu'!Usti 1947 (16/47), skola erhålla 

följAnde änorade lydelse: 

2 ~· 
Innehavares av tjänst eller befattning ordinarie avlöning utgöres av 

grundlön jämte ålders- och familjetillägg. 

En allmän justering av innehayi.rna.s av tjänst eller befattning a vlö

ningar verkställes kvartalsvis i början av varje årskvartal i enlighet 

med därom i riket utfärdade närmare anvisningar, Finnes vid.justeringen, 

att officiella levnadskostnadsincexet för roregående årskvartals andra 

månad i jämförelse med nivån i oktober 1947 stigit med 5 procent eller 

mera, erlä~gas grundl9n och ålderstillägg i motsvarande mån förhöjda med 

5 procent av grundlönen och ålderstillägget för oktober månad 1947 för 
varje stegring av levnadskostnadsindex med 5 procent från början av det 

å:rskvartal, under vilket justerirn:i;en verkställts. Nedg.år levnadskostnads

indexet med minst 10 procent i jämförelse med det tal, på grund var?V lö

nerna senast ändrats, nessättas den justerade grundlönen och ålderstill

lägget med 5 procent för varje sådant fullt belopp av tio pro•ent~ Stiger 

index ånyo, erläggas grundlönon och ålderstillägget i enligh~t med de 

stadisanden, som ring;å der,:is fi:5rhöjnini;i;, för såvitt vid tillämpning av sagda 
stadganoen 0en ne0sattA 1önnn och 8lnersti11ä~~et sti~a. 



-2-

- -i!l~ill --innehavare av tjänst elll r bef~ttning, vars verksamhet är för .... 

lfHi;ö till ort, som .enligt de·t officiella levnadskostnadsindexet ~r för,.;. 

hållandevis dyr, kan enligt vad därom är i riket stadgat inom granserna 

för landskapets utgiftsstat erläggas dyrortstillägg såsom tillskott till 

den ordinarie avlöningen. 
Sköter samma person två landskapsfäl'.' valt pingen underlydande tjänster 

eller befattningar, erlägges dyrortstillägg endas.t för den högre avlönade 

_tjänste eller befattningen. 

3 ~-
Beroedde av det ansvar oc h den arbetsman .. gd, so. m äro mod tJ•änsten eller 

befattningen förenade, så ock av den kunskap och förmåga, som därtill 

erforare.s, hänföras tjänster och befattningar med grund lön inom gr'änser

nR för l8ndskapets utgiftsstRt till ~vlöningsklusser~ i vilka beloppet 

av grundlönen och ett ålderst_illägg för år är: 
Avlöningsklass 
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Grund lön 
,mk 

.90.000 

94~200 

99.000 

103,800 

109,200 

114.600 

120.600 

12s .eoo 
132,600 

138 .6 00 

145.200 

151.800 

158.400 

165.000 

1'72,800 

180.600 

189.600 

l98~6PO 

207.600 

216~600 

225.600 

235.200 

245.400 

256.200 

Ålderstillägg 
,rnk 

4.260 

4.440 

4-i680 

4,860 

5,100 

5.280 

5.520 

5.640 

5.760 

5~880 

6jtl2Ö 

6.480 

6.840 

7.,200 

7.380 

:/"500 

7,6~0 

7.740 

'7 .860 

8.040 

8.100 

8,160 

8.280 

8,400 

1...\3-

25 267 ,6 0() 
r 

8.s2cf .{iJ 
26 279 ,6 00 

27 293.400 

Be640 015 
8.820 

28 307.200 8,940 

29 321.600 9,060 
30 336.000 9.240 
31 351.600 9.360 
32 369.600 9.540 
33 387.600 9.660 
34 408.600 9.780 
35 429.600 9.900 
36 453.600 10.020 
37 489.600 10.080 
38 528.600 10.620 

Anser l~ndskapsnämnden landskapets fördel fordra, att innehavare av 
viss tjånst eller befattning kvarstår i landskapets tjänst eller att viss 

person utnämnes till landskapets tjänst eller bef8ttning kan landskaps

nämnqen inom gränserna för utgiftsstaten förordna> att till honom skall 

erläggas personellt lönetillägg. SådRnt förordn0ndc må meddelas för högst 
f o ot o om ar a g Rna;en. 

L~ndskqpsnämnden äg6r, 1 den mån anslag blivit uti landskapets utgifts

stat ställda till landskapsnämndens förfogande, bewtämma ,. till vilken av.
löningsklass varje tjänst eller befattning skall hänföras, 

I denna landsk::.pslag avsedd allmän just~ring av avlöningarna verkstäl
les f örstn. grngen i början av janw=iri 1948. Förhöjd eller nedsatt årlig 

~rundlön utjämnas till närmaste tal, vars tolftedel är delbar med tjugo

fem, och ålderstillägget i motsvarande mån till ett sådant tal, vars 
tolftedel är delbar med fem. 

Denna landskapslag-tillämpas från och med den 1 oktober 1947, dock så

lunda, att 2 ~ 2 mom. skall lända till efterrättelse blott så länge all

män justering av arbetslönerna jämlikt gällnnde stadgande v~rkställes 
På grund va len av det officiella le vnadskostnadsindexet • 

Innehavare av tjänst eller befattning, som utnämnts före nämnda dag, 

bibehåller sin rätt till avlöning enligt därintills gällande stadganden, 

om han .före den l ju .. i 1948 hos l~ndskapsnämnden skriftligen anmäler den-
na önskrm. n 

Marienamn den 23 februari 1948. 



stora utskottets vägnar: 

Carl ca.rlson . 

1\Järvarande i utskottet: ordf'oranden Carl Carlson samt medlemmar 

Elis Andersson , Carl Bengtz, HJalmar riolmqvist, uustaf Jansson, 
eon, Lindblom, Nordman ocn .t'ersson samt suppleanten Lindholm . 

IJt.7 
Å l a n d s l a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om anta";ande av l andskapsla." angående ändrin3 av lanClskapslagen 

om avlöning 1 landskapsförvaltn1rigen underlydande. tjänster och be -

fattningar 1 landslta.pet land, utfärdad den 17 juli 1~43 . 

~å framstdllning av ~lands landskapsnämnd har lands l andsting 

antajit nedanstående 

L a. n d s k a p s l a g 

an·ående ändring av landekapslagen om avlöning 1 landskapsförvalt~ 

nin1en underlydande tjänster och bef"attn1ngar uti l ndskapet Åland . 

utfijr ad den 17 juli 1945. 

I enlighet .med lanas lands~ings beslu~ stadgas, att 2 och 3 ~~ 

1 landskapsla en den 17 juli 1~43 om avlöning i landskapsförvalt-

nin en underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland , 

sådana essa lagrum lyda 1 landskapslagen den l au0usti 1947 (lö/47) , 

skola erh lla följande ändrade lydelse: 

2 ~ . 

Innehavares av tjänst eller bet ttning ordinarie a~löning ut-

bres av grundlön jä.m~e ålder • och familjetilläi~g . 


