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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angå.ende ändring av 2 § landskapslagen om 

tillämpning i landskapet Åland av avgångs

bidragsf örordningen. 

I tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/87) har allmänna regler intagits 

om tjänste!T)äp och tjänster inom landskapsförvc.ltningen. Av lagens 9 kap. följer 

att tjänster:oan. som sägs upp på grund av att tjänst indras har rätt att under vissa 

för}lt,sättningar erhålla avgångsbidrag urlandskapets medel. Närmare bestämmelser 

om( avgångsbidrag och om de förutsättningar under vilka bidraget beviljas ingår i 

)andskapslagen om tillämpning i .landskapet Aland av avgångsbidragsförordningen 

(16/88). 

Enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av avgångsbidrags

förordningen skall avgångsbidragsförordningen (FFS 726/87), jämte ändringar därav, 

tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i lagen. Från bestämmelserna i 

avgångsbidragsförordningen har i lagen inte gjorts några andra avvikelser i mate

riellt hänseende än sådana som är nödvändiga på grund av att lagen skall reglera 

anställningsförhållanden till landskapet och på grund av att det i avgångsbidrags

förordningen hänvisas till annan lagstiftning. 

Avgångsbidragsförordningen har nyligen ändrats (FFS 191/89), varvid bl.a. den 

tidigare uppdelningen av avgångsbidraget i ett grundavgå.ngsbidrag och ett tilläggs

avgångsbidrag slopats och en ny form av tillägg, vuxenutbildningstillägg, införts. 

Ändringarna av förordningen medför att även landskapslagen om tillämpning av 

förordningen bör ändras för att lagen skall kunna tillämpas på det sätt som avsågs 

när den antogs. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

avgångsbidragsförordningen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § landskapslagen den 9 februari 

1988 om tillämpning i landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen (16/88) som 

följer: 
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2 § 

Vad avgångsbidragsförordningen är stadgat om anställningsförhållande till 

staten, tjänsteförhållande till staten, anställning hos staten och ålderspension av 

statens medel skall i landskapet avse. anställningsförhållande till landskapet, 

tjänsteförhållande till landskapet, anställning hos landskapet och älderspension ur 

landskapets medel. 

De i avgängsbidragsförordningen ingående hänvisningarna till 51 § statstjänste

mannalagen skall i landskapet avse 42 § tjänstemanna~agen för landskapet Åland 

(61/87). Dessutom skall de .i förordningen ingående hänvisningarna till l<l;~en om 

sysselsättningsfrämjande utbildning avse landskapslagen om sysselsättningsfräm

jande utbildning (39/88) och 'hänvisningen tiU lagen om studiestöd avse landskaps-
,.... . '" -. :r-- . . . ' -· 

lagen om studiestöd (48/72). 
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