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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 10/1949 med anledning 

av landskapsnämndens framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag angående 

landskapsförva 1 tningen und.erl ydande tjänstemäns och 
bei'attningshavares i landskapet Åland semester. n 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe- ~ · 
gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följan- I 

de' 
Lagförslaget avser att fylla vissa luckor i den tidigare landskapslag

stiftningen, som ifråga om grunderna till tjänstemans rätt att åtnjuta 

xe,mester i huvudsak dock förblir oförändrad. Då den tidigare landskaps
lagen till följd av dessa bristfälligheter visat sig vara i behov av 

komplettering, är lagstiftningsinitiativet behövligt. Lämpligt är även, 
att samtliga,hithörande stadganden nu sammanföras i en landskapslag. 

I § 3 mom~ 2 föresl~r utskottAt -den formella ändringen, lltt ordet 
11 avlönings la gen" utbytes mot uttrycket "nämnda lA.nc'l skap slag." 

Då det icke är likgiltigt för tjänstemännen, när semesterplanen fast

ställes, har utskottet i ~ 4 infört bestämmelsen, atu semesterplanen bör 

godkännas inom april månad. 
I övrigt har utskottet icke haft några anmärkningar att framställa mot 

lagförslaget, varför utskottet för landstinget vördsamnast föreslår, 
e.tt hi.nastinget ville . godkänns. lagförslaget, 

dock sålunda 2 tt § 3 mom. 2 odh § 4 erhålla föl-
j ande lydelse : 

§ 3 mom. ~· 
Har tjänstledighet beviljats ror ändamål, som avses i 17 § 2 mom. av 

nämnda landskaps lag, avdrages tiden för .tjänstledigheten icke från den 
till semester berättigande tjänstetiden. 

~ 4. 
,Plan för semestern bör årligen inom april månad godkännas av verkchefen, ~I 

som samtidigt skall bestämma å vem det skall ankomma at t handhava semester 

åtnjutande tjänstemans elle~ befattningshavares åligganden under semester
tiden • Därvid bör ledigheten om .. möjligt~ordnas på grundvalen av ömsesidig 

tjänstgöringsskylaighet utPn ersätt.ning. Skulle ej detta vi sa sig möjligt, 
ska 11 . anställas vikarie, åt vilken erlägges vikariatsarvode sås om i 16, ~ 

1 mqm. i lands.kapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltnin

gen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland stadgas. 
Kan aem~ster ej anordnas, ska~_l densamma ersättas i penningar. 

M ri eh amn den 15 juni 1949 • 

på 



lagutskottets vägnar: 

Närvarande i _utskottet: Tor Brenning, ordf., Herman Mattsson, Jonatanl 

Sjöblom, Paul Påvals och Viktor Bertell (suppl . ) 
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