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s e s framställning till Ålands landsting med . " 

förslag till landskapslag angående avgifter, 

N:o 9/1952. 
som skola erläggas för särskilda Ålands land-

skapsförvaltning underlydande myhdigheters ex-

peditioner och tjänsteförrättningar. 

Landskapsförval~ningen underlydande myndigheter och befattningsha-

vare äro enligt gällande bestämmelser icke berättigade att uppbära 

avgift för expeditioner samt med några få undantag ej heller förrätt-

ningsarvode. I rikets förordning om expeditionslösen och förrättnings-
1
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arvode stadgas visserligen om förenämnda avgifter för expeditioner 

och förrättningar av bl.a. statens läroverk och sjöfartsläroverk, 

tekniska läroanstalter samt distriktsinspektör för folkskolor, men sag~ 

da förordning har icke antagits att gälla i landskapet, och Landstin-

get har ej heller särskilt beslutit om sagda avgiftero Emellertid 

har i riket den 22 december 1951 utgivits lag om ändring av lagen om 

grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters 
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expeditioner och tjänsteförrättningar (643/51). Enligt sagda lag kan I 

fqr expeditioner och tjänsteförrättningar av bl.a. besiktningsmän 
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för motorfordon stadgas lösen och förrättningsarvode. På grund hära~ · 

har samma dag förordningen om expeditionslösen och förrättningsarvode 

ändrats (644/51). Genom de ändrade bestämmelserna har bilbesiktning~ 

man~ ttllerkänts såväl förrättningsarvode som löserr för utfärdad ex pe_ 

dition. I gengäld har bilbesiktningsman förpliktats att hålla sig 

med bil, själv erlägga utgifterna för sitt kansli m.m. J 
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Enär expeditionslösen och förrättningsarvode äro att hänföra 

vederbörande tjänstemans avlöning, och landskapsstyrelsen anser 
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landskapets tjänstemän och befattningshavare i avlöningshänseende 

böra vara jämnställda med rikets motsvarande funktionärer, har land-

I 
skapsstyrelsen låtit uppgöra förslag till landskapslag i ämnet. En- ~ 

ligt förslaget skall för landskapsf9ryaltningen underlydande myndighe 

ters, tjänstemäns och befattningshavares expeditioner erläggas lösen 

samt för deras tjänsteförrättningar förrättningsarvode till samma 

• 
belopp,_som i riket för motsvarande myndigheters, tjänstemäns och be-

fattningshavares expedi tioner och förrättningsarvoden är stadgat . 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsammast 
. . ! 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

ft Som Skola erla··ggas för särskilda Ålands landskaps angående avgi - er, 

,_ 

23? • 
förvaltning underlydande myndigheters expeditioner och tjänsteför-

rättningar. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

l §. 

För expeditioner, utfärdade av Ålands landskapsförvaltning under-

lydande myndighet, tjänsteman och befattningshavare, skall erläggas 

lösen samt för deras tjänsteförrättningar arvode och viss ersättning 

med samma belopp, som angående motsvarande myndigheters, tjänstemäns 

och befattningshavares i riket expeditionslösen samt arvode för tjän-

steförrättning och viss ersättning är stadgat. 

2 §. 

Landskapsstyrelsen äger vid behov genom landskapsförordning ut-

färda närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpni n- 1 . 

gen av denna landskapslag • 

Mariehamn den 6 februari 1952. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
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