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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om semester för tjänstemän och 

befattningshavare vid Ålands landskapsförvalt

ning. 

Landskapslagen om semester för tjänstemän och befattningshavare 

vid Ålands landskapsförvaltning förnyades helt vid Landstingets 

vintersession detta år och har sedermera publicerats under ÅFS 

26/1961. Vid antagandet av den nya lagen beslöt Landstinget "att 

hemställa hos Landskapsstyrelsen, att denna till höstsessionen år 

1961 ville inkomma med lagförslag angående arbetstiden vid land-

skapsstyrelsen samt tillika uppmana landskapsstyrelsen att medelst 

eget beslut i möjligaste mån reglera arbetstiden vid ämbetsverket 

i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i riket, intill 

dess landskapslag i ämnet hunnit stiftas". Då stadgandet om arbets

tiden vid landskapsförvaltningen ingår i 68 § landskapslagen den 

4 april 1952 angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland 

(22/52), kommer landskapsstyrelsen att i särskild framställning 

överlämna förslag om sådan ändring av nämnda lag, som landskaps

styrels en finner påkallad med anledning av Landstingets hemställan. 

Förordningen angående arbetstiden och semestern vid statens 

ämbetsverk och inrättningar (FFS 294/60) har emellertid ändrats 

beträffande stadgandena om semestern (FFS 309/61) sålunda, att 

semester, som uttages under . tiden mellan den 30 september och 

den 1 juni, under vissa förutsättningar kan förlängas med hälf

ten. En motsvarande ändring av den vid senaste vintersession an

tagna lagen är därför påkallad. , 

Enligt det nya stadgandet beviljas förlängd semester för högst 

hälften av vederbörande tjänstemans eller befattringshavares se

mester under förutsättning, att den förlängda delen av semestern 

uttages senast före den 1 maj följande år. Förlängd semester be

viljas dock icke tjänsteman el~r befattningshavare, som är be

rättigad till trettiosex arbetsdagars semester (efter 15 års 

tjänst), ej heller om semestern icke kunnat uttagas under tiden 

mellan den 1 juni och den 30 september på grund av avbrott i 

tjänsteutövningen (i FFS 309/61, svenska texten, har "tjänste

förrättning", på grund av över sättningsf el införts för "tjänste

utövning"). Sådan semesterförlängning, som uttages senare på 
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grund av att vederbörande efter . den 30 september uppnår till 

längre semester berättigande tjänstetid, berättigar icke heller 

till förlängning. Då tjänstemannen eller befattningshavaren på 

grund av arbetets säsongartade karaktär reg elbundet måste uttaga 

sin semester på annan tid än mellan den 1 juni och den 30 sep

tember, beviljas honom icke förlängning. Icke åtnjuten förläng

ning av semestern berättigar icke till semesterersättning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

vördsamt förelägga Landstinget nedanstående 

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

angående ändring av lands~apslagen om semester för tjänstemän och 

befattningshavare vid Ålands landskapsförvaltning. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut ändras 19 § landskap s

lagen den 28 juli 1961 om semester för tjänstemän och befattnings

havare vid Ålandp landskapsförvaltning (26/61) såsom följer: 

19 §. 
Semestern skall såvitt möjlig t förläggas under tiden mellan 

den 1 juni och den 30 september. Såvida arbetets art eller andra 

orsaker det kräva, må semestern likväl antingen helt eller del

vis förläggas till en annan än den ovannämnda tiden. Semestern 

må i allmänhet icke emot vederbörandes vilja givas i flere än 

två delar, av vilka den ena såvitt möjligt skall förläggas till 

ovannämnda tid. . -

Semestrarna skola ordnas så, att de vålla minsta möjliga 

~vbräck för ämbetsverkets eller inrättningens regelbundna arbete. 

Därest en del av semester, som fastställes enligt l · § 1 eller 

2 punkten eller enligt 2 §, . hålles under annan tid än tiden mell 

den 1 juni och den 30 september men senast före den 1 maj följand 

år, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften. 

Förlängning beviljas högst för hälften av vederbörandes hela 

semester, varvid delar av dag icke beaktas. Blir vid beräkningen 

av semesterförlängningen antalet semesterdagar icke ett helt tal, 

ökas antalet till närmaste hela tal. 

Ha r semester på grund av avbrott i tjänsteutövning icke kunnat 

håll asunder tiden mellan den 1 juni och den 30 september, har 

vederbörande icke rätt till förlängning av semestertiden. Samma 

lag vare om tjänsteman eller befattningshavare, som är berättigad 

till semesterförlängning enligt 7 § eller som på grund av arbet et 
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säsongartade karaktär regel bundet erhåller semester på annan tid 

än ovan sagts. 

För icke åtnjuten förlängning av semester har vederbörande icke 

rätt att erhålla ersättning. 

Mariehamn, den 8 september 1961. 

Lanträ!ä l:;~ps ;:;;:: vägnar:~ j 
~~J ansson (_ ,// / I 

R f Sundman. 
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