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FINANS- och EKONOMIUTIB.OTTETS betänkande NQ 

15/1948 med anledning av !lands lanoskapsnämnds 

framställning till Älands landsting med förslag 

till landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om avlöning i landskapsförvaltningen under-

lydande tjänster och befattningar uti landskapet 

Åland, utfärdad den 17 juli 1943. 

Med anledning av förenämnda framst ällning får utskottet vördsamt fram-

hålla följande: 
Då den, som i landskapet Åland blivit vald till riksdagsman, enligt 

§ 67 moni. 4 i lagen angående riksdagsmannaval, såsom iagrunrrnet lyl er i 

ändringen av den 19 ,december 1947, knn avsäga sig uppdr~,get, anser utskot

tet, att i § 14 mom. l r:i.v l!"\na.sk8psnämndens förslag ordet "annat" bör 
strykRS ur 11 r1ksc1sgsmAnnAs1c0 p el.1Ar '"'Dn"'t. s Rc1.i:1nt offentli~t uppdrag , som 

ej får avsägas". Vidare ville utskott et föreslå, r.tt i detta stadgande 

jämväl uttryckligen stadgas lo.ndstingsmannaskap såsom ett jämställt upp

drag, och skulle alltså ifrågavarnnde stadgande komma. att lyda: 
11

riks ..... 

dags - eller landstingsmannaskap eller sådant offentligt uppdrag, som ej 

får avs ägas •••• 11 

I övrigt omfattar utskottet lP.ndsk r.psnämndens förslag och får sålunda 

vörd -samt föreslå 
att Ie.ndstinget måtte antaga förenämnda förslag 

till landsk~pslag angående ändring av landskapsla
gen om avlöning i landskapsförvaltningen underly

dande tjänster och befattni~gar uti lcndskapet 

Åland, dock ~å att ~ 14 mom. 1 får följande ly-

delse : 
14 ~. 

För innehavare av tjäns eller befattning, som är förhindrnd att sköta 

sin tjänst eller befattning till följd av riksdags- eller l nndstingsmanna

skap eller sådant offentligt uppdrflg,, som ej får avsägns, innehålles en 

tredjedel av-~runolönen.- -
7 - - .... ~ - - - - - - - ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mariehamn, den 5 oktober 1948, 

På finans- o~konomiu~~e~ts vägnar: 

____ .f:_~-<j~ I~ 
~aul ~. ~auisö~:-------

Sundmani .. 
.. • .• i När-



varande 1 utskotte t : orrforanden P. 1 
r oos samt ledamöterna Berte .L l _.au son , viceoraför anden Blom-

' Albert Jans son ocn Manselin . 

-
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sToRA UTSKOTTETS betänkande N[;, 15/1948 med an-

ledning av Plands landskapsnänmds framställning 
till ~lqnns 1"1nr'lst:ing med förslag till landskaps

l ag an~ående ändrin~ av l andskapslagen om avlöning 

i l andskapsförv altningen underlydande tjänster och 

befattningar uti landskapet Åland, utfärdad den 

17 juli 1943 • 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga finans- och e konomiutskottets 

betänkande NQ 15/1948, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet h ar omfattat finans- och ekonomiutskottets betänkande 

och får därför vördsamt föreslå 
att landstinget mått e antaga . ifrågavarande 

lagförsla g sålunda a tt § 14 mom. 1 får den ly~ 

delse finans- och ekonomiutskottet föreslagit. 

Mari ehamn den 6 oktober 1948, 
på stora utskottets v ägna r: 

~~~ .. Carl~1on . · 

___-/ 
~ _,........... 

~---- -- ---
v ./\TaJ.t e r J onans s on . 

Närvarande i utskott et: ordföranden Carl Carlson, samt ledamöte~na 

Eli s Ande rsson, Bengtz, Hjalmar Holmqvist, Gustaf J ansson, Lindblom, 

Nordman och Persson s amt suppleanten Lindholm. 
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