
ira1manskonferensens framställning angående ändring av § 3 i lands-
tingets a.r'oe tsorö.ning. -



Till Ålands 
la.na.st1 ng 

~97 

3 mars 1930 beslöt ka.nslik . f:rå.n 1:a.lrn 
pen °nnn1ss1 anskonr · 

1 nd onen i st"d eriensen dstingets gäl a e lands tings ord o av ~ ' 
lan ning att tn1 3 rnom, 2 i 

enskriverksa antaga fröken R k landstingets 
ocb. r . a el Wennströ .. kanslist 

rn:rne- månad, 
11
1aed de allmänna. rätt· m, raknat från d 

sa lgheter och en l i 
ets tjänstemän och befattningsh sky~digheteri, som 

1 slre.P . . avare tillko 
II 

and-
·velse för den 30 december 1930 f:flån nnna, I anledning av 

slrrl landska .. en 
.. .. • Psnarnnden f" att froken Wennstrom gjort anspråk å • , oranledd däri-av, P alderst111 .. 

kommissionen den 26 februari 1931 till 
1 

agg, avlät kansli-
andstinget f"l. 

ning: . 
0 J ande friams täll-

"Till Ålands landsting. Enligt § 3 mom. 
2 i arbetsordningen för A' l d 

k t • an s ianq.sting an ommer de a kanslikommissionen att b .. ... 
. esatta tJansterna vid 

landstingets kansli, På grund härav och sedan för tid 
en varande kanslis-

ten och rensk:riverskan på egen anhållan den l januari 1930 lämnat sin 

befattning, antog kanslikommissionen den 3 mars 1930 till landstingets 

ordinarie renskriverska och kanslist fröken Rakel Wennström, rälmat från 

den 1 i samma mars månad tillsvidare samt med de allmänna rättigheter 

och skyldigheter, som landskapets tjänste män och befattningshavare till· 

konuna .. 

Till nämnda rättigheter hör erhållande av ålderstillägg efter vissa 

t .. "ven uti skrivelse till landskapstjänsteår, Härom har fröken wenns rom a 
. 11.. från den 1 mars 1930, närnnden anhållit, nämligen om ett ålders ti agg 
"tti het och två ålderstill· 

Vilken dag hon kom i åtnjutande av sagda ra g. ' d 
t "llande landskapslag me 

lägg från den 1 augusti 1930, då hon enlig ga · 
. d"rtill berättigad. h" k mhet var a ans-yn till tidigare tjänstever sa kan avvisas, upp• 

.. rlittvislige n icke 
For mötande av detta a.nsp:råk, som tt förslagsanslag 

de år e t f.. 1nnevaran 1 a.s. ogs också i landstingets budget or ktbeslutav an 
, ågot dire 

. Otn l,344 mark~ Emelle:rtid fö:religger icke n till henne utbetalas, 
l "gg skola 

ti "rda ålderstil a t lyfta sina nget såsom sådant att bero icke kUJlfla 
, .. tillsvidare 1 anledning var av f:röken wennstrom 
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ålderstilliigg. arbetsordningen icke äger förordl'\~ som enligt ·~ ik --~ ssionen, d'" f'' .. d oltt Kansl omm... seende, får ar or vor sa.nuna.st 
i frågakomna av hos i r uti nu d 1 utbetaln nga e t ville anmo a andskapsnänin t "lla att landsting den at landstinget hems a ' utbetala de ålderst111-- t .. ur anslaget ifråga agg, t :t11 f "ke wenns trom . åt ro n t "mmelserna 1 landskapslagen a "r berättigad enligt bes- a v den 8 vilka hOn a . .. vlöning i -landskapets tjänster underna for a juni 1925 angående gr 

,.,_,1 ett ålder-s tillägg fr~n den fattningar, n~u~ gen 
s ti sannna åri. 

och b e-
l mars 1930 samt två. 

ålderstillägg från den 1 augu 

kanslikonnniss1onen meddela, att densamma i dag kompletteTillika får 
3 mars 1930 sålunda, att fröken w rat sitt förenämnda beslut av den . enn-

.. . d "msesidig rätt till tre månaders uppsägning, Marieha strom antagits me o . . nin 
den 26 februari 1931. på kanslikonnnissionens vägnar: Julius Sundblom., 

Axel Kuffschinoff. 11 

Landstinget godkände enhälligt kanslikommissionens framställning, var-
efter åt fröken wennström utbetalats samma ålderstillägg som åt landska• 
pets befattningshavare. 

Genom dessa åtgiirder från kanslikommissionens och landstingets sida 
har fröken wennström visserligen kommit i åtnjutande av de löneförm.åner 
1 penningar, som landstinget velat tillförsäkra henne, varemot hennes 
rätt till pension icke blivit säkerställd. I motsats till landskapets be• 
fattningshavare har hon nämligen icke kunnat anställas annorlunda än mot 
uppsägning. Emellertid har lands tingets avsikt varit att i alla avseenden 
likställa henne med innehavare av landskapets ordinarie befattning, 

För att detta skall bliva möjligt, måste § 3 i arbetsordningen undergå 
erforderlig ändring 1 sådan riktning, att ifrågavarande kanslitjänst 
kan besättas på Qbestämd tid. Frågan har varit aktuell redan en längre 
tid, men då landstinget haft att emotse landskapsnämndens framställning 
i anledning av landstingsmannen Herman Mattssons petition om ändring av 
landstingsordningen och arbetsordningen, och talmanskonferensen haft för 
avsikt att i sagda sammanhang föreslå ändring jämväl av nu ifrågavaran~e 
bestämmelse, har framställning till landstinget icke tidigare avlåtits, 

. Då landskapsnämnden emellertid till icke inkommit med sin framställning 
denna session, men sakens ordn.,..,..:i 1 k kunnn f 'o'rdröjas, =i.u.e c e vidare synes ~ 
får talmanskonferensen, å Vilken det t rdni!)-gen enligt § 13 mom, l i arbe so 

j' 
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ankommer att uppgöra förslag till ·a·nd i 

v·o·rdsam-r ng av arbetsordningen, mast för landstinget föreslå, 

att landst1nget Ville godkänna nedannämnda förslag till ändring_. av .§ 3 .1 landstingets-.. arbetsordning, utfärdad den 11 februari 1924,. 
§ 3 Jo? 

Mom. 1 oförändrat. 
Mom. 2 oföräno.rat. • 
Mom. 3. 

I denna .•p~ragr~f omför~lda -tjänstemän tillsättas enligt kanslikommissionens_· prövning•.ant-1.ngen för . obestämd tid eller för viss tid, ej längre än för valperioden, eller ock meo. rätt till uppsägning. Beträffande tjänstemans, som anställts på obestämd tid, rättigheter och skyldigheter gäller vad om innehavare av landskapets tjänster och fasta befattningar är särskilt stadgat. Marieha.mn den 9 december 1937. 
på ta.lmanskonferensens vägnar: 


