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LAGUTSKOTTETS betänkande m 2/1962 i anledning av landskapsstyrelsens framställning till
Ålands landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om avlöning
i landskapsförvaltningen underlydande tjänster
och befattningar uti landskapet Åland. (m 6/
1962).
Förenämnda framställning, varöver l andstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast framhålla följande:
Ehuru landstinget år 1957 antog en landskapslag, som beträffande
avlöningsklasserna hänvisar till rikets motsvarande stadganden, har
så många ändringar i rikets avlöningsförordning sedan dess antagits,
att vissa paragrafer i landskapets avlöningslag numera icke giva en rik l
tig uppfattning om principerna för å l derstillägg och avlöningsklass.
Av denna orsak har landskapsstyrelsen ansett, att landskapslagen bör
kompletteras redan nu, även om en totalrevision av lönelagstiftningen
i riket kan vara snart förestående. För sin del gillar utskottet förslaget.
Efter det framställningen remitterades till utskottet för beredning, har utskottet av landskapsstyrelsen fått mottaga en skrivelse,
vari framhålles att momenten 2 och 3 i § 4 av förbiseende fått en felaktig avfattning. I skrivelsen, som närslutes detta betänkande såsom
bilaga, framhålles huru nämnda lagrum rätteligen borde lyda, varjämte
landskapsstyrelsen påpekat en rättelse beträffande hänvisningarna i
mot i ve ringen.
Lagförslaget är med beaktande av i skriv elsen nämnda rättelser utarbetet i noga överensstämmelse med rikets motsvarande lagstiftning.
Dock avviker avslutningsstadgandet från bestämmelsen i rikets motsvarande f ör ordning, i det att det upptager den 1 juni 1961 såsom datum
för tillämpningen i stället för den 1 augusti. Utskottet har infört
motsvarande rättelse, som, då man observerar avfattningen av slutstadgandet i övrigt, täcker behovet för landskapets vidkommande.
Utskottet har fäst sig vid, att § 5 mom. 4 uppt ager centralförbundets för lantbrukssällskapen finskspr åkiga namn "Maatalousseurojen
Keskusliitto", möjligen enär sammanslutningen officiellt har endast
finskspråkigt namn. Detta f örekommer även i landskapslagen av den 16
april 1952 (12/52). Tidigare har det fö r ekommit i finsk lags tiftning,
att sammanslutning en betecknats med "Lanthushå llningssällskapens
Centralförbund", oaktat det of ficiell a namnet varit endast finsksprå-
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-2kigt . Som e x empel -må n ämna s f öro r dningarna FFS m 347/ 194 0 1 f örordningens rubrik , 396/1945 i lagte x ten § 152 , m 399/1945 i lagtexten § 2,
samt 507/1945 i rubriken och särskilda paragrafer i lagtexten .• En
svensksprå kig benämning på s a mmanslut ningen kan därför g odtagas enlig t
redan vedertagen prax is 1 utan att missförstånd fördenskull behöver upp
st å om lag ens rätta innebörd . Me d hänsy n härtill f öreslår utskottet ,
att "Maatalousseurojen Ke skusliitto" ut bytes mot "Lanthushå llningssällskapens Centra lförbund."
Hänvisande till ovansagda för e slå r utskottet därför vördsammast,
at t landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelse:

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring a v landskapslag en om avlöning i landskapsförvalt ningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 och 5 §§ landskaps
lagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen und erlydande tjänster och befat tningar uti landskapet Åland (17/43), s å dana
stadgandena lyda i landskapslagen den 16 aprj_l 1 9 52 ( 12/52) ,. samt fogas en ny 5a § till sagda l ag s å som f ö ljer:

4 §.
Äldre och yngre lektor vid Ålands ly ceum , f olkskolinspektören i land
ska pet Åland , l ekt or vid Ålands sj öfartsläroverk s ma skintekniska avdelning s amt s å dan l ärare vid Ålands lant manna s kola, av vilken fordras
genom slutexamen vid univ er s i t ete t å dagalagd kompetens, erhå lla efter
samma nlag t tio års tjänst som ordinarie eller extra ordinarie i nämnda
tjänster eller befattninga r eller i motsvarande tillfällig syssla avlöning enligt e n avl öningsklass , som ä r e n klass högre än den , enlig t
vilken a vlöningen eljest utgå r i nämnda tjänster e ller befatt n ingar .
Yngre lektor vid Ålands l y ceum, s om avlag t filosofiekandid a t examen
eller , om han är reli g ionslärare , teologiekandidatexamen, uppbär avlöning enlig t en avlöning s k l a ss, som är tv å klasser h ögr e ä n den,
enligt vilken a vlöningen eljest u t g å r i n ämnda tjänst. P e rson med annan slutexamen fr å n univer s it e te t eller med t eckningslärarexamen uppbär avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass högre än den
eljest gällande .
Diplomingenjör, som tjänstgör s å som lära r e i teoretiska yrkesämnen
för go s sar vid .Ålands yrkesskola , uppb ä r a vlöning enligt en a v l öningsklass högre och filosofiekandidat , som t jänstgör s å som lärare i a llmänna ämnen enlig t två avlöningskla sser h ögre än vad i nämnda tj änster
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-3elj est erlägges. Lärare i allmänna ämnen vid yrkesskolan med annan slu·
-et
examen vid universitet---erhåller avlöning enligt en avlöningsklass, som
är en klass högre än den eljest gällande. Till lärare vid yrkesskolan,
som saknar pedagogisk utbildning , fr ånsett före den 1 januari 1959 anställda arbetslärare, som icke uppfylla kompetensfordringarna, utgår
avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass lägre än den eljest
gällande.
Yngre poliskonstapel, som tjänstgjort s å som yngre konstapel med
grundlön eller såsom extraordinarie konstapel eller handhaft motsvarande tillfällig syssla under sammanlagt mindre än tre år, uppbär avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass lägre än den enligt
vilken avlöning för denna befattning eljest erlägges.
5 §.
Innehavare av tjänst eller befattning beviljas efter 3, 6, 9, 12
och 15 tjänsteår ett ålderstillägg varje gång.
Såsom tjänsteår räknas den tid vederbörande efter fyllda tjuguett
år varit i sådan landskapets eller statens tjänst som bör anses som
huvudsyssla. Såsom statens tjänst anses även tjänstgöring såsom riksdagens justitieombudsman eller såsom innehavare av tjänst eller befattning vid riksdagen samt såsom innehavare av befattning vid Finlands
Bank, vid folkpensionsanstalten och postsparbanken ävensom tjänstgöring vid statens industriella inrättningar. Under samma förutsättningar som statstjänst må innehavar e av tj änst eller befattning för ålderstillägg tillgodoräkna sig den tid han tjänstgjort inom organisation, som är förhandlingsberättigad enligt lagen den 22 januari 1943
om förhandlingsrätt för innehavare av statens tjänst eller befattning
(FFS 82/43). Såsom landskapets tjänst anses även sådan tjänst vid
Ålands landsting, som b ör betraktas såsom huvudsyssla.
Av den tid innehavare av tjänst eller befattning efter fyllda tjuguett år varit anställd
i kommuns tjänst, vid kommunal centralorganisation, sammanslutning
av kommuner eller religionssamfund,
såsom lärare vid privat högskola eller landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande privat läro- eller uppfostringsanstalt,
såsom läkare, djurläkare, sjuksköterska, hälsosyster, barnmorska,
sinnessjuksköterska eller s innessjukvårdare i bolags, sammanslutnings
eller privat anstalts tjänst,
Vid landskaps- eller statsunderstöd å tnjutande lantbrukso~gani s a
tion eller organisation för huslig ekonomi, skogsvårdsnämnd , centralt
skogssällskapt centralhandelskarnmaren, handelskamrnare, organisation
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-4eller anstalt för vetenskap eller konst, kommunal eller enskild järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna,
får han tillgodoräkna sig den del, som överst iger fyra år, såvitt
denna tjänst eller befattning varit huvudsyssla och till sin art och
ifråga om kompetensvillkoren vari t jämförlig med den landskapets' eller
statens tjänst eller befattning, i vilken han efter avgången fr ån ifrågavarande tjänst eller befattning först anställts.
Oavsett vad i 3 mom. stadgas, må innehavare av tjänst eller befattnin
för å lderstillägg tillgodoräkna sig den tid han varit lagfaren ledamot
av rådstuvurätt eller magistrat eller stadsfiskal eller efter fyllda
tjuguett år varit anställd vid av staten övertagen kommunal eller enskild järnväg eller av staten övertagen telefoninrättning eller vid
Lanthushållningssäll skapens Centralförbund benämnda förbunds kolonisationsutskott för den förflyttade bef olkningen, återuppbyggnadsutskott
eller kolonisationsutskott eller inom lantbruks- eller hushållningssällskap tillsatt kommission för handhavande av uppgifter i samband med
kolonisationen av den förflyttad e befolkningen, lantbrukssällskaps återuppbyggnadskommission , lantbruks- eller hushållningssällskaps kolonisationskommission eller hos kolonisationsledare i syssla, som kan anses
såsom huvudsyssla, eller såsom kolonisationsledare i huvudsyssla vid
lantbruks- eller hushållningssällskap. Likaså är innehavare av tjänst
eller befattning, som innehaft tjänst vid det kommunala folkskolväsendet
berättigad att f ör ålderst ill ägg tillgodoräkna sig hela den tid han i
enlighet med landskapslagen den 1 6 oktober 1958 om avlöning och pension
för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58)
får tillgodoräkna sig för ålderstillägg under sin tjänstgöring inom
folkskolv äsendet. Innehavare av tjänst eller befattning 1 på vars avlöning även efter det ovannämnda lag trätt i kraft, tillämpats landskapslagen den 31 mars 1954 angå ende kostnaderna för folkskolväsendet i
landskapet Åland (10/54), är berättigad at t för åldersti ll ägg tillgodoräkna sig hela den tid han jämlikt sistnämnda lag fått tillgodoräkna sig
för åldersti llägg under sin tjänstgöring såsom folkskollärare.
Likasä må innehavare av tjänst eller befattning för åld erstillägg
räkna sig tillgodo den tid han under tiden förkrigstillstånd varit i
krigstjänst, med undantag likväl för den cid han fullgjort stadg ad värnplikt.
Landskapsstyrelsen må på synnerliga skäl berättiga innehavare av
tjänst eller befattning att för ålderstillägg tillgodoräkna sig även
annan än i 3 och 4 mom. nämnd tjänstgöringstid, dock högst å tta år.
Vid sammanräkning för å l derstillägg av olika tjänst gö ring stider tagas
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-5enda st hela må n ad er i beaktande.
Är tjänstgöringstid uppdelad p å terminer , an s es en t e rmins tjänst g öring motsvara se x må nader. Tjänstgöring såsom l ä rare vid fem må nad e r
omfattande sommarkurs vid läro a nstalt f ör huslig ekonomi räknas s å som
ett halvt å rs tjänstgöring.

5a

§.

Sådan innehavare av tjänst elle r befattning vid Ål a nds sjöfar t släro
verk 1 för vars tjänst eller befattning kompetensvillkor är understyrmansbrev eller undermaskinmästarbrev eller kompetensbrev för radiotele
grafist av andra klass eller motsvarande högre kompetensbrev, f å r för
å lderstillägg räkna sig tillgodo h ög st tio å r av den tid, som han efte
att hava fyllt tjuguett å r s å som innehavare av ovan avsett kompetensbrev varit i tjänst på handelsfartyg , som är infört i Finlands f a rtygsregister ..
Denna lag ä g er tillämpning fr å n och med den 1 augusti 1961, där icke
av vad annorstädes är stadgat f ö ljer, att "innehavare av tjänst eller
befattning är berättigad till avlöning enli g t

stadgandena i denna l ag

fr å n en tidigare tidpunkt .

Mar iehamn den

7 mars 196 2.
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