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}.- lands 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till ~lands landsting med förslag 

till le..nc1 skapslag angående ändring av landskapsla-

N110 2/1948. gen om landskapsf örvaltningen underlydande extra&r 

dinarie · befattningshavare uti landskapet Åland, ut 

färdad den 4 april 1945. 

Sedan i Piket den 4 december 1947 utk ommit en l ag angående ny reg= 

lering av avlöningarna för innehavarna av statens tjänst och befatt-

ning, utkom den 12 december 1947 en förordning i samma funne för sta-

tens extraordinarie befa tt ningshavare. I denna förordning äro ~ 

extraordinarie befattningshavarna indelade i 45 avlöningsklasser med 

63 . 600 mark s ti. som läg sta och 528 . 600 mark s tc som höe;sta å rsarvode. 

l lderstillägget varierar me llan 3,780 mark i lägs t a klassen och 

10.620 mark i högsta klassen i året för en tre å rsperiod. F örordnin-

gen skall tillämpas fr ån den 1 oktober 1947, och arvode samt å lders-

tillägg äro enligt densamma bundna vid levnadskostnadsindex på samma 

sätt som avlöningen för tjähstemän och befattningshavare med grund-

lön, 

De extraordinarie befattningshavarnas i landskapet avlöningar äro 

reglerade genom landskaps~agen den 4 april 1945, . delvis ändrad genom 
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landskaps lagen den 1 augusti 1947. Då landskapsnämnden anser det v· 

ra naturligt, att landskapets extraordinarie befattningshavares a v. 

löningar böra nyregleras i överensstämmelse med vad som skett i r 1. 

ket, har landskapsnämnden uppgjort förslag til+ landskapslag i äm-

net att föreläggas Landstinget. Förslaget grundar sig helt på ri ka 

förordningen, qock har avlöningsklasserna s å som i nu gällande 

landskapslag begränsats till 30 mot rikets 45. 

Hänvisande till f örest&ende och motiveringen till landskapsnämn~ 

dens f~amställning N~o 1/1948 förelägges Landstinget ,vördsammast 

till antagande neda11st ~,ende 

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

angående ändring av land~kapslagen om landskapsförva ltningen und.er-
..t 

lydande extraordinarie qefattningshavare uti landskapet 11 land, ut -

färdad den 4 april 1945. 

I enlighet med ,.. lands l andstings beslut stadgas, att 4 och 9 § § 

i landskapsl:l.gen den 4 april 1945 om landskapsförvaltningen underly-

dande extraordinarie befattningshavare uti land.sk2pe'C 1~ 1and, 4 § så-

dan den lyder i landskapsl a gen den 1 augusti 1947 (19/47), skola 

erhålla f öljande ändrade lydelse. 
t 

'befattningarna. indelas . i avlöningsklasser, .De extraordinarie ~ 

e ~L. t ~ lderstilläggs belopp för ar utgöra.i i vilka arvodets och 

1-1.vlönings- 1'.rsarvode lderst il lägg 

klass mk mk 

1 63.600 3.780 

2 68.400 3.840 

3 72.000 3.900 

4 75.600 3 .960 

5 79.200 4 .020 

6 82.800 4 .080 

7 86.400 4.140 

8 90.000 4.260 

9 94.200 4 .440 

10 99.000 4.680 

11 103.800 4.860 

12 109.200 5.100 

13 114.600 5.280 

14 120.600 5 .520 

15 126.600 5.640 
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16 132.600 
5.760 

17 
138.600 

5.880 

18 
145.200 6.120 

19 
151.800 6.480 

20 
158.400 

6.840 

21 
165.000 7.200 

22 
172.800 7.380 

23 
180.600 7. 500 

24 
189.600 7.620 

25 
198.600 7.740 

26 
207.600 7.860 

27 
216.600 8.040 

28 225.600 8.100 

29 
235.200 8 .160 

30 
245. 400 8.280 

9 §. 

Så ,länge den allmänna . juste:r>ingen av innehavares av tjänst eller 

befatt,ning med grundlön t=1Vlöningar verkställe s på grund av Of .ficiell 

levna~skostnadsindex, utf,öres även den allmänna justeringen av extra-

ordin~rie befattningshav~res arv oden · och ålderstillägg på samma grun~ 

de.r • . 

kan inom ramen för landskad "narie befattningshavare .11. t extraor i 

. dyrortstillägg pets utgiftsstat erlagga s ooh övriga arvodestillägg 

ävensom beklädnadshjälp. 

Dyrortstillägge enahanda grunder som g; innehavare t erlägges enligt 

tt . J med grundlön. av tjänst eller befa ning _ 

-------
o den 1 oktober 1947 • t · 11·· pas fran Denna landskapslag i am_ 

Marie hamn den 15 J·anuari 1948. 

På landskap snämndens vägnar~ 

Lantråd a~~~ 
Viktor Strandfält . 

i.ands lm ps sekreterare 

Ch. Stormbom. 


