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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av 3 och 17 §§
landskapslagen om semester för lands kapets tjänstemän.
I tjänstekollektivavtalet mellan landskapsstyrelsen och
tjänstemannaföreningarna finns en bestämmelse innebärande att
samma regler som gäller för fastställande av semesterförmåner
för statens tjänstemän skall tillämpas vid fastställande av
semesterförmåner för landskapets tjänstemän. Eftersom statstjänstemännens semesterförmåner i vissa avseen~en förbättrats
genom en ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän (FFS 222/81), föreslår landskapsstyrelsen att landskapslagcn
om semester för landskapets tjänstemän (27/74) ändras så att
den i sakligt hänseende kommer att överensstämma med förordningen om semester för statens tjänstemän.
De förbättrade semesterförmånerna är i och för sig redan
gällande även för landskapets tjänstemän på grund av lydeJsen
av nämnda tjänstekollektivavtal, men enligt landskapsstyrelsens
uppfattning bör ändå förevarande landskapslag ändras bland
annat med hänsyn till det stora antal tjänstemän som berörs av
lagen.
Med hänvisning till det anförda föreläggs
antagande

Landstinget till

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 3 och 17 §§ landskapslagen om semester för
landskapets tjänstemän.

I enlighet med landstingets beslut .ändras . 3 § 1 mom. 2
punkten och 17 § 2 mom. landskapslagen den 28 mars 1974 om
semester för landskapets tjänstemän (27/74), sådana de lyder
i landskapslagen den 28 april 1981 (35/81). som följer:

- 2 3 §.

Tjänsteman åtnjuter semester
2) två och en halv vardag för varje kvalifikationsmånad,
a) om han före utgången av mars månad under semesteråret har
en till semester berättigande anställningstid uppgående till
sammanlagt minst
fem år under semesteråret 1981,
tre år under semesteråret 1982 eller
två år under semesteråret 1983,
dock så att i de i denna punkt nämnda anställningstiderna skall
ingå minst ett års oavbruten tjänstgöring hos landskapet
före utgången av mars månad semesteråret; eller
b) om han före utgången av mars månad under semesteråret
1984 och de därnå följande semesteråren har tjänstgjort
åtminstone ett år utan avbrott hos landskapet; och

17 §,
Om tjänsteman som är berättigad till semester för tolv
kvalifikationsmånader och vars semester bestäms enligt 3 § 1 mom.
3 punkten har åtnjutit högst 30 vardagar av semestern under
semesterperioden, är han berättigad till förlängning av semestern
med nio vardagar. Den som enligt nämnda punkt inte har rätt ti.
semester för tolv kvalifikationsmånader men för minst sju
månader är berättigad till förlängning av semestern med fem
vardagar, om högst tre fjärdedelar av seme~tern tas ut under
semesterperioden.

-------

Denna lag tillämpas-första gången vid beviljandet av semester
och semesterersättning för det kvalifikationsår som utlöpte
den 31 mars 1981.
Mariehamn den 7 oktober 1981

V i c e 1 'a n t r å d

Ragnar Erlandsson

Extra lagberedningssekreterare

Lars Karlsson,

