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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAJ:1STÄLLNING 
till Lnndstinget med förslng till lnnd
sko..pslng angående ändring nv lnndsknps

lc..gen ou semester för lnndsknpets tjäns

teuän. 

Den 31 o..ugusti 1973 g2vs i riket en förordning om semester för 

~tntens tjänstemän (FFS 692/73). Dennn förordning hnr lego..t till 

nd för den nu gällo.nde lo..ndskc..pslc,gen on sernester för lnndsknpets 

jänstemän (27/74). Den 14 juni 1974 ändrades förordningen på viss2 

lder (FFS 472/74). Sålunda upphävdes bestämmelsen ou :J.tt tid för ·· 

·rnpliktstjänstgöring i viss.2 fetll sko.11 ci,nses som till seuester be-

1~ättigc:,nde tjänstetid. Ytterligo.re ändr2des i viss0, avseenden beräk

ningen o.,v senestertiden för tjäns tel.i.län~ SOIJ vr~,ri t i tjänst Dinst 15 

ar eller SOIJ överförts till .o.rbetsförhåll.'.::mde 9 ävensom d8 grunder en

.ligt vilko.. tjänstledighet på grund o.v hnv:::mdesko.p och bc.rnsbörd sko.11 

mises jäwställd ued tjänstgöringstid. 

Med hän,syn till ci,tt lo.ndsko.pets tjänsterJän bör ha likartc.de för-

son ste,tens tjä11ste1~än föreslås 9 o.tt lcmdskapslngen oB sewcster 

för lcmdsko.pets tjänsteuän ändro.s så ntt dess bestämmelser komBer ntt 

crcmsstäDIJelse ned för sto.tens tjänstenän gällande bestäDwelser. 

ffod hänvisning till det nnförda förelägges Landstinget till an

tngnndG 

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

ändring <J.,V lnndsknpslagen oi:1 seuester för lo.ndskapets tjänste-

I enlighet :;:Jed Le,ndstingets beslut upphäves 11 § lo.ndskapslagen 

~ljn 28 rnrs 197 4 oD se:uester för lo.ndsk:apets tjänsteDän ( 27 /7 4) ss.Dt 

!fu:o.s. 3 § 2 uon. 9 4 § 3 DO~J. 2 punkten 9 17 § 3 oor.J. och 25 § 5 ooD. 
808 följ er~ 

3 §. 

L'ör tillfälligt uppdrag i lo..ndsk::.lpets tjänst eller sor.1 seuestervi

kcrie o.nställd person å tn ju ter seiJcster två vo.rc10,g::i.r för varj c kvn.li

fiko.tio:ns.oåno.d. Likväl h0,r så.dem tjänsteuän 9 0111 hans o~:::.vbru tno. tjänst

göring hos lc.nclsko.pet före seIJcsterns börj211 vo.r;it ninst feL1 år ellc:r 

hems till seDester berättigo.nc1e tjänstetic1 före se::.Jesterns början utgör 

Qinst .tio år 9 rätt o.tt ätnjuto. seoester 26 vnrdsgo.r. Oo den till 
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sewcster berättigande tjänstetiden före semesterns börj2n är so.coo.n-

1
,.,d ui11S t 15 år, h..'"1..r tjänsteIJcmnen rätt .:i.tt åtnjuta sewester två och 
<.-•6 

en halv vardag för varje kvo..lifikationsoånad. Blir vid beräkningen 

V seoestcrns l ängd crnto.let seDesterda.go..r icke ett helt tnl, beviljo.s 
Cl. 

del nv do.g såson full seDe sterdo..g. 

4 §. 

Såsoo oed tjänstgöringsdo.gnr jäoställdn dagar anses vid fo.ststäl-

10.ndet, o..v seoestcrns längd även s2uester sCUJt frånvaro 

2) under tjänstledighet på grund nv ho..vcmdesknp och barnsbörd till 

den del till vilken enligt sjukförsäkringslo.gc::n (FFS 364/63) utgående 

uodersko.pspenning o..nses hänföro.. sig; 

17 §. 

Åtnjut12r tjänstcucm, vo.rs s eocste r bestäuoe s enligt 3 § 1 u or.J . 

2 punktc:n , högst 30 vci.rdc..go.r o..v seuestcrn under seue sterperioden, 

är ho..n berä ttig:J.c1 till förlän gning 2v s eIJe: stern , ue d tre v a rdngo.r. 

Rätt till i dett:J. wouent CJ.vsedd s0:uostt:rförlängning ho.r tjänst0Do.n, 

son är berä ttigo.d till s eoester för tolv kvalifiko.tionsuåno.der. 

25 §. 

Till tjänstei::io.n soi.1 under år 1974 :i.vgår från lcmdsko.pets tjänst 

eller soD åtnjuter tjänstledighet c.;ller är o.vhållen från tjänsteut

övning intill utgången nv ko.lendcråret, ges under år 1974 seoeste r 

eller erlägges s euc::stcrersättning c:ndo..st för de uånnder för vilko.. 

hem icke h:::..r erhållit seues t er eller scwester eru h~ ttain[_,'. 

tilläiJpo.s först.'.J. gången på 1974 års seoestro.r. 

Ma.riehcw...m , den 20 septe:L1ber 197 4. 

Vic e l ci. ntråc1 

LugbeDedningssokreternre 
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