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A 1 a n.d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställninc; till •• lands landsting med förslag . 

till landskapslag angående ändring av landskaps-

N~o 23/1948. lagen om avlöning i landskapsförvaltningen under-

lydande tjänster och befattningar uti landskapet 

~land , utfärqad den 17 juli 1943. 

Från och med utgången av september månad 1948 ingår icke mera fa-

mil jetillägg i tjänstemännens och befattningshavarnas i riket avlö-

ning. s ..-å dant tillägg erlägges således ej mera från den 1 oktober 

1948. Slopandet av tillägget beror på, att från sistsagda dag för 

var je i Finland boende och medborge rsirnp i landet äz,ande barns under 

sexton år uppehälle och uppfostran ~v statens medel på grund av la-

gen den 22 juli 1948 om barnbidrag erlägges ett årligt barnbidrag med 

7.200 mark. I enlighet därmed har i riket genom lcgeh den 22 juli 

1948 angående ändring av- l::tgen om avlöning i statens tjänster och be-

fattningar familjetillägget bortfa 11i t från tjänstemännens och befatt-

ningshavarnas avlöning. Då förenämnda barnbidrag komma a~t i den ord-

ning lagen om barnbldrag stadgar utbetalas jämväl åt t jänster.1än och 

befattningshavare i lRndskapet, hA.r landskapsnämnden ansett nödigt 

uppgöra förslag till ändring nv st~dgandena i landskapslRgstiftningen 



I 
beträffande familjetillägg. I sådant syfte får landskapsnämnden vö!ll 

: .. 

sammast förelägga Landstinget ti 11 antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om avlöning'i landskapsförvalt-

ningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet .land I 

utfärdad den 17 juli 1943. 

På framställning av Ålands landskapsnämnd har J>lands landsting !l.n 

tagit nedanstående 

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

angående ändring av ·landskapslagen om avlöning i landElkapsförvaltnin 

gen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Aland, ut• 

färdad den 17juli 1943. 

I enlighet med Alands lan.istings beslut upphäves 10 § i landskap 

lagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltning~n underl, 

dande tjänster och befattningar uti landskapet .~ land, sådan pA.ragra 

fen lyder i landskap slagen den 1 augusti 1947 (16/1947), och skola 

2, 11 och 14 § § i sagda landskapslag·, 2 § i den lydelse den erbålli 

i landskap slagen den 12 maj 1948 ( 11/1948), ändras y>å sätt som f öl 

2 §. 

Innehavares av tjänst eller befattning ordinarie avlöning 

av grundlön jämte ålderstillägg. 

En allmän juste~ing av innehavarnas av tjänst eller befattning av-

löningar verkställes kvartalsvis i början av varje årskvartal i en-

lighet med därom i riket utfärdade närmare anvisningar. Finnes vid 

justeringen, att officiella levnadskostnadsindexet för föregående 

årskvartals a~dra månad i .jämförelse rred niv[.;,n i oktober 1947 stigit 

med 5 procent eller rrera, erläggas grundlön och ålderstillägg i mot -

svarande mån förhöjda med 5 procent av grundl·önen och ålderstillägget 

för oktober månad 1947 för varje stegring av levnadskostnadsindex med 

5 procent från början av det ~-rskvartal , under vilket justeringen 

verkställts. Nede;år levnadskostnadsindexet med minst 10 procent i 

jämförelse med det tal, på grund varav lönecrna senast ändrats , ned-

sättas den justerade grundlönen och ålderstillägget med 5 procent 

för varje så~ant fullt belopp av tio procent. st· _ 1ger index ånyo, er-

läggas grundlönen och ålderstiJ lägg.et i enliR:het med de t ~ s adganden, 

som angå deras förhöjning, för såvitt vid tillämpning av sagda stad-

ganden den nedsatta lönen och åla erstillägget stie;a. 

Till innehavare av tjänst eller befattning, vars verksamhet är för-

lagd till ort, som enligt det offici"ella 1 evnadskostnadsindexet är 

förhållanaevis . dyr, l{an enli
0
o't vad d·a· rom är i riket stadgat inom 

' I 
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sköt et s n t järe t eller befattning till följd av riksdagsmanriaskap el-

tillskott till den ordinarie avlöningen. 
ler annat sådant offentligt uppdrag,, som ej får avsägas, innehålles 

Sköt er samma person två landskapsf örva.1 tningen underlydande t j ·· 
en tredjedel av grundlönen. 

ter .eller befattningar, erlägges dyrortstillägg endast för den hög 
Då innehavare av tjänst eller befattning beviljas tjänstledighet 

avlönade tjänsten eller befattningen. 
för offentligt uppirag eller för skötandet . av annan tjänst eller be- l 

11 §. fattning, må han uppbära 2.lderstillägg,, varjämte till honom må erläg-

Ordinarie avlöning utbetals.s måp.atligen i förskott å första s öc gas den del av honom tillkonnnande annan ordinarie avlöning ,, som över-

dag i månaden. 
skjuter den honom på grund av ifrågavarande offentliga uppdrag eller 

Till tjänst eller befattning utnämnd persons rätt till ordinarie annan tjänst eller befRttning tillkommande ersättningen . 

avlöning vidtager fr8.n m:lmi.dens början, -däres t han då tillträder a För innehavare av tjänst eller befattning, som under fredstid in-

tjänst eller befattning, i annat fall från · början av nästpåföl jande kall.as för att avtjäna sin värnplikt vid aktiv trupp, innehålles 

månad efter den ,, varunder ha.n tilltr?.tt sin tjänst eller befattnin. hela avlöningen . Angående lön , som skall utbetalas ~t till reservens 

Till i tjänst eller befattning varande person utbetalas åldersti ll" repetitionsövningar eller till extraordinarie tjänstgöring eller un-

från början a v, den månad , som föl je r efter den, under vilken han fe der tiden förkrigstillstånd inkallade, stadgas särskilt. 

värvat sådan rätt . 

Upphörande av tjänsteförhållan~et under månaden inverkar ej på Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 oktober 1948 . 

innehav~res av tjänst eller befattning eller dennes rättsinnehavare Mariehamn den 28 september 1948 , 

rätt till avl~ning för sagda månad . · 

14 §. Lantråd 

På lan;lsk\f~nänmdens vägnar; 

er~~~ 
- ~iktor ~trandf~t . -

För inne ha vare av tjänst eller befattning; som är förhindrad att 
Landskaps sekreterare 


