
Ålands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag 

l\Q 20/1950. till lanr skapslars om änrring av lanr'! skapslagen 

angående land skapsförvaltningen underlydande 

extraordinarie befattningshavare och tillfälliga 

funktionärer i lanr skapet Ålanr3, utfärnad den 

17 maj 1950. 

Hänvisanae till den allmänna motiveringen i lanosk apsnämndens 

framställning till Landstinget l\JQ 19/1950 angående ändring av löne-

~agen för landskapets tjän~temän och befattningshavare får lana~ 

skapsnä.mnden till Lmr:1stinget även överlämna förslag ti 11 land-
" 

skapsla~, avseenre en motsvaranne korrigering av de extraordinar!e 

befattningshavarnas i landskapet avlöning. Förslaget bygger på riks1 

förordningen den 7 juli 1950 om ändring av förordningen angående 

statens extraordinarie befa ttningål avare och t i llfälliga funktio-

närer (351/50). Avlönings~lasserna, vilka hittills utgjort 32, hava 

nu utökats med en. Avsikten är nämligen, att även de extraordinarie 

befattningahavarna skola upp.f'lyttas en klass. Avlöning sklasserna 

konuna nu att siffermässigt he l·t överens stämma. med. mot svarande klass 

i skalan för tjänstemän och befattningshavare med g rundlön. Detta 



.. ..... . 
~1 •. ~'!:j 

513 
.... · ..• 

har uppnåtts genom a.tt från den nugällanae löneskalan för extra- . till erfordras, och med beaktande jä.:nväl av de ersättningar, som 

orninarie befattnln~sbava.re bortlämnas klasserna 1-7'. Landskaps- ,. utfalla ror tjänsteuppAr.e.g, hänföras Ae extraorninarie befattnin-

lagen är avsedd att tillämpas från och med d'en l mars 1950!. När- ~ garna inom ramen för lan.61 skapets inkomst- och u tgiftsstat till 

mare motivering torde icke vara av nöden. . avlöni ngsklasser , v ari de årliga beloppen av arvoaet och ålners-

Hänvisanne till före st åenr'le får lana skapsnämnden vördsammast . tillägg är? fö ljanae : 

före lägga Landstinget till antagande nedanstående • Avlönings - ., Gru ndlön Åloerstillägg 

and ·skapslag klass mk mk 

om ändring av landskap slagen ang åenae landskapsförvaltningen 1 ' 132 . 600 7 . 9 80 

underlydande extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funk .. 2 138.000 8 . 2ao 

tionärer i l"""-'l skapet 1 nd tf .. 
Q.l.J.U a , u ardad den 17 maj 1950 . .. 3 145 . 200 8 . 700 

I enlighet mer Ålanrs lanAstings beslut stangas, , att 4 i land ... 
4 15l'e800 9 .060 

skapslagen den 17 maj 195 0 angående landskapsförvaltningen under - 5 ' 159 . 600 9.480 

lydande extra.ordinarie befattningshavare och tillfälliga. funk- 6 ' 168.000 9 . 9 00 

tionärer i lana skapet ·Åland ( 17/ 50 ) skall erhålla följande ändra- 7 - 176 . 4 00 10 . 3 80 

de lyae lse : 8 184 .800 10.800 

4 • 9 ' 193 .soo 11 . 280 

Ordinarie avlöni ng för extraordina.ri·e befattningshavare är års- 10 > 203 . 4 00 11 . 7 00 

I 

arvode jämte ålderstillägg. 11 ~ 213 .ooo 12 . 120 

Beroende a v det ansvar och den arbetsmängd, som äro förenade 12 • 223 . 200 12 . 720 

inea befattfiingen, s å ock av r:Jen ski cklighet och förmåga, som aiär- _13 '233 1~ 400 13 . 26 0 



14 13 ·740 

15 2,53.200 14.220 

16 265.200 14.700 

17 277.200 

18 291.000 15.900 

19 304.800 

20 318.600 17.160 

21 ' 334.200 17.820 

22 - 351.600 18.540 

23 ' 369~600 19.320 

24 " 389.400 20.160 

25 411.000 21·.000 

26 ' 430.800 21.840 

27 + 452 ~400 22.680 

28 
n 475.200 23 .460 

29 . 499 .200 24.300 

30 • 524.400 25.140 

31 ~ 554.400 26 'e220 

32 27.360 

33 28.440 

-- - -~ 

. 

; 
Har genom lanr ska.pslag staAgats, att innehava.~ av tjänst eller 

befattning av visst slag med grundlön, efter att under en viss tid 

hava varit innehavare av samma tjänst eller befattning eller sådan 

av mot svarande art i bör överföras ti 11 högre a vlöningsklass, skall 

stadganaet inom ramen för landskapets inkomst- och utgiftsstat i 

motsvarande mån tillämpas även på extraordinarie befattningshavare. 

Skulle land skapats fördel kräva, att viss extra.ordinarie befatt .... 

I 
nip.gshavare bör kvarstå i lana skapets tjänst eller att viss person 

bör förordnas till extraordinarie beflattning, kan landskapsnämnden 

inom ramen f'ör lann skapet s inkomst- och utgifts stat förordna, att. 

åt sagda extra.ordinarie befattningshavare bör erläggas perS> nligt 

I 
lönetillägg. Sådant förordnande må utf ä.rdas för högst fem år i 

) sänder. 
' 

Denna lanaskapslag sk~ll tillämpas från och med den l mars 

1950. 

Mariehamn den 18 juli 1950. 

I Få landskap~nämndens vägnar: 

Lantråd ~~- ·~~~~-
Viktor stran~fält. ..-

-~L~ Landskapssekreterare 
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