
596 
19. 

Talmanskonferensens framställning angående ändring av § 3 i lands-

tingets arbetsordning. 
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Till Ålands landsting 

från talmanskonferensen. 

Den 3 mars 1930 beslöt kanslikommissionen i stöd av § 3 mom. 2 i 

landstingets gällande landstingsordning att till landstingets kanslist 

och renskriverksa antaga fröken Rakel wennström, räknat från den 1 i 

sa mma månad, 111aed de allmänna rättigheter och skyldigheter, som land

skapets tjänstemän och befattningshavare tillkomma. 11 I anledning av en 

skrivelse för den 30 decem15er 1930 fflån landskapsnämnden, föranledd där-
;. 

av, att fröken wennström gjort anspråk på ålderstillägg; avlät kansli-

kommissionen den 26 februari 1931 till landstinget följande framställ-

ning: 

"Till Ålands landsting. E-nligt § 3 mom. 2 i arbetsordningen för Ålands 

lan~sting ankommer det å kanslikommissionen att besätta tjänsterna vid 

landstingets kansli. På grund härav oeh sedan för tiden varande kanslis

ten och renskTiverskan på egen anhållan de~ l januari 1930 lämnat sin 

befattning, antog kanslikommissionen den 3 mars 1930 till landstingets 

ordinarie renskriverska och kanslist frolcen Rakel Wennström1 räknat från 

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

och skyldigheter, som landskapets tjänstemän och befattningshavare till-

komma. 

Till nämnda rättigheter hör erhållande av ålderstillägg efter vissa 

tjänsteår. Härom har fröken Wennström även uti skrivelse till landskaps

nämnden anhållit, nämligen om ett ålderstillägg från den l mars 1930 1 

vilken dag hon kom i åtnjutande av sagda rättighet, och två ålderstill

lägg från den l augusti 1930, då hon enligt gällande landskapslag med 

hänsyn till tidigare tjänsteverksamhet var därtill berättigad,. 

För mötande av detta anspråk, som rättvisligen icke kan avvisas, upp

togs också i landstingets budget för innevarande år ett förslagsanslag 

om 1,344 mark. Emellertid föreligger icke något direkt beslut av land.s

tinget såsom sådant, att berörda ålderstillägg skola till henne utbetalas, 

i anledning varav fröken wennström tillsvidare icke kunnat lyfta sina 
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ålders tillägg. 

Kanslikommissionert, som enligt arbetsordningen icke äger förordna om 

utbetalningar uti nu ifrågakomna avseende, får därför vördsammast hos 

landstinget hemställa, att landstinget ville anmoda landskapsnämnden att 

åt fröken Wenns tröm ,ur anslaget ifråga utbetala de ålderstillägg, till 

vilka hon är berättigad enligt bestänunelserna i landskapslagen av den 8 

juni 1925 angående grunderna för avlöning i landskapets tjänster och be

fattningar, nämligen ett ålderstillägg från elen 1 mars 1930 samt två 

ålderstillägg från den 1 augusti sa.nuna år. 

Tillika får kanslikommissionen meddela, att densarrnna i dag komplette

rat sitt förenämnda beslut av den 3 mars 1930 sålunda, att fröken Wenn

ström antagits med ömsesidig rätt till tre månaders uppsägning. Mariehamn 

den 26 februari 1931. På kanslikommissionens vägnar: Julius sundblom. 

Axel Kuffschinoff, 11 

Landstinget godkände enhälligt kanslikommissionens framställning, va~

efter åt fröken wennström utbetalats samma ålderstillägg som åt landska• 

pets befattningshavare. 

Genom äessa åtgärder från kanslikommissionens och landstingets sida 

har fröken wennström visserligen kommit i åtnjutande av de löneförmåner 

i 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 landstingets 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 i sådan riktning, att ifrågavarande kanslitjänst 

kan besättas på 0bestämd tid. Frågan har varit aktuell redan en längre 

tid, men då landstinget haft att emotse landskapsnämndens framställning 

i anledning av landstingsmannen Herman Mattssons petition 1om ändring av 

landstingsordningen och arbetsordningen, och talmanskonferensen haft för 

avsikt att i sagda sammanhang föreslå ändring jämväl av nu ifrågavarande 

bestännnelse, har framställning till landstinget icke tidigare avlåtits• 

Då landskapsnämnden emellertid icke inkommit med sin framställning till 

denna session, men sakens ordnande icke vidare synes kunna fördröjas, 

får talmanskonferensen, å vilken det enligt § 13 mom, 1 i arbetsordni~gen 
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ankommer att uppgöra förslag till ändring av arbetsordningen, vördsam-

mast för landstinget föreslå,.· 

att landstinget ville godkänna· nedannämnda förslag 

till ändring av :§ 3 .i landstingets·. arbetsordning, ut

färdad den 11 februar·i 1924'• 

Mom. 1 oförändrat. 

Mom. 2 oförändrat.· 

I denna paragraf omförinälda tjänstem.ä.n tillsättas en

ligt kanslikommissionens. prövning,_antingen för obestämd 

tid eller för viss tid, ej längre än för valperioden, 

eller ock med rätt till uppsägning. Beträffande tjänste

mans, som anställts på obestämd tid, rättigheter och 

skyldigheter gäller vad om innehavare av landskapets 

tjänster och fasta befattningar är särskilt stadgat. 

Mariehamn den 9 december 1937. 

På talmanskonferensens vägnar: 
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