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LAG UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7 /1973-7 4 

med anledning av landskaps styrelsens fram

ställning till Landstinget rJed förslag 

till landskapslag om semester för land

skapets tjänstemän. 

LaDdstinget har inbegärt utffi{ottets utlåtande över ovannämnda fr8L1-

' ~tällning. Med anledning härav får utskottet 1 som i ärendet hört lag

~eredningschefen Sune Carlsson, vördsamt anföra följande: 

Såsoo landskapsstyrelsen framhåller i motiveringen till framställ

d,ngen är förslaget i sak överensstämmande med rikets förordning den 

augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (FFS 692/73). Ut

ottet kan därför omfatta förslaget i princip, eftersom man i land

apet gått in för att landskapets tjänstemän skall ha samma ekonomioo 

h sociala förmåner som statens tjänstemän. 

Stadgandena i ovannämnda riksförordning är i flera avseenden svår

lkade och komplicerade. Utskottet har därför föreslagit ett antal 

dringar 7 vilka inte avser ändring i sak utc:m förtydligande och för-

1.lkling av stadgandena. Utskottet kommer i det följande också att redo

.. ra för den tolkning, som utskottet anser vara den riktiga i vissa 

all. 

I landskaps styrelsens förslag finns tio raellanrubriker på samma 

"tt som i rikets motsvarande förordning. Utskottet anser dock att 

~essa rubriker bör betecknas som kapitelrubriker och har därför infört 

rering av kapitlen. 

1 §. Utskottet har rättat ett utskrivningsfel. 

LL Begreppet "full kvalifikationsrnånad 11 kan uppenbarligen ersät

as med "kval if ika tionsmånad 11 eftersom någon partiell kvalifikations-

0nad inte tages i betraktande i annat fall än de i 20 § 2 och 3 mom. 

sedda. Men inte heller här föreligger behov av särskiljande mellan 

Ull kvalifikationsmånad och kvalifikationsraånad. 

Stadgandet har ändrats med hänvisning till motiveringen till 

.i.J.. Tjänstledighet för havandeskap och barnsbörd medför särskild 

ätt till avlöning och räkna~inte som sådant avbrott, som rainskar rätt 

ill ålderstillägg och semester. I rikets lagstiftning är den veder

agnu termen 11 tj änstledighet för ho.vand eskap och barnsbörd" medan 

landsks:pslagstiftningen i detta avseende varit vacklande. Såsom exer;:1pel 

å närmas att landskaps lagen oo avlöning och pension för tjänste inne -

avarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland innehåller samma be

ämning De dan 6 § landskap slagen om nvlöning ic:tl.andskapsförval tningen 
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a erl yd ande tj iiånster och befattningar uti landskapet Åland nämner 

JJ}lavandaskap eller förlossning 11 och 15 § landskapslagen angående land ..... 

>~kapsförval tningen underlydande extraordinarie befattningshavare och 

:~illfälliga funktionärer i landskapet Å~and stadgar om "havandeskap 

lilCh förlossning". Den i det aktuella lag!ö:r-slaget använda termen "tjänst 

iedig på grund av havandeskap 11 har sålunda 9 såvitt utskottet kunnat 

finna 1 inte använts tidigare. Även om ordet barnsbörd har en ålderdom

lig klang 1 anser utskottet att den allmi:in t använda termen bör användas 

till dess en annan allmänt tages i bruk. I Sverige lyd er tena en för 

~vrigt "tjänstledighet för havandeskap elJ.er barnsbörd" men ordet 

:teller' i stället för 'och 1 har sin förklaring i ett annat uateriellt 

:Ji)lnehåll i stadgandena. 

5 §. Stadgandet i 1 Ii10m. är svårföreståeligt och står skenbart i _..... 

strid med övriga stadganden såsora 3 §. Med stadgandet avses uppenbar-
.., ~ ~ 

$igen att tjänstförrättande innehavare av tjänst skall ha samna rätt 

semester sora om han skulle vara ordinarie innehavare av tjtinsten. 

,Jlä.remot kan avsikten uppenbarligen inte vara att en tJänstförrättande 

innehavare skall få tillgodoräkna· sig den ordinarie innehavarens tjäns

tetid för semester. Utskottet har funnit .. att otydligheten beror på en 

översättning fran den finska texten och har därför föreslagit 

~ndring av momentet i överensstämmelse med sistnäwnda text. 

'U· En redaktionell ändring har gjorts i överensstämmelse L.1ed rikets 

förordning. Då f~rslag~t tiii landskapslag oIJ Alnnd~ ~j.ö)_vstyrelsedag 
inte slutbehandlats har de~na dag 1.;'.teslutits såsom. fridag. 

~ Stadgandet i 3 I.Jom. blir genom deii -dubbla -negation en förbryllm1-

e. Rikets I.Jotsvarwde stadgande är· såväl i den· svenska som den finska 

texten överensstäi:.1mande med iandskapsstYreiseiis förslag. Då stadgaridet 

Uppenbarligen har betydelse blott i d·e fall sot.i avses i 3 § 2 @om., har 

skottet ansett en annan forruuiering bättre. 

10 §. Enligt utskottets mening bör stndgandet förstås så 1 att tjänst-

tsöring av annat slag än landskaps tjänst. får· tillgodoräknas för seoester 

er förutsättning att .sådan tjänstgi:iring får -tillgodoralrnas för ål-

llägg. Därvid blir också samhörigheten ned andra oeningen :L. para

grafen naturlig. Enligt kollektivavt3let för statens tjänstemän (10 § 

~ morn. h punkten) får för ålderstillägg också räknas tillgodo tjänst

ledighet utan lön under hö.gst en månad av kalenderåret. Sådan månad 

kommer dock 9 vid beräknandet av semestertiden 9 icke att :räknas soo kva

ifika ti onsElånad. 

1.4_j. Hänvisas till motiveringen för 2 §. 
!§__§. Utskottet emotser att se:westerplan uppgöres på sådant sätt 

t tj önsteDän som borde vikariera varandra inte ens del vis har semester 
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.. tidigt. Detta krav torde också framgå av s~adgandet i l~ § + rnoD.l. 

·•aiJ·att inrättingens regelbundna verks8Ii.1h~t inte vållas olägenhet. Inom 

l:andskaps styrelsens avdelningar bör sålunda seme sterplanen uppgöras så 

~tt allmänheten kan påräkna att ärenden handläggas och upplysningar 

ddelas fortlöpande under året oberoende av o:w den tjänsteman 9 som 

norw.al t handlägger det aktuella ärendet 9 råkar vara på semester. 

20 §. Utskottet har föreslagit ä:ridringar i konformitet rJed tidigare 
--==" 

:toreslagna ändringar. 
21 §. Hänvisningen till 3 E10m. avser uppenbarligen 20 § 3 rilom, 

;Då hänvisningen ingår i denna paragrafs 3 mom. kan den inte gälla ett 

moment i paragrafen men för tydlighets skull borde hänvisningar till 

\t:i.sst mooent i annan paragraf alltid anges antingen raed paragrafens 

tiUIJmer eller annat angivande av paragrafen såso1-:J 1 sagda paragraf'. 

23 §.Utskottet har uteslutit stadgandet om ändringssökande på 

~rund av att stadgandet endast hänvisar till de allnänna i riket 

gällo:nde stadgand ena 9 sor;:1 oberoende härav är gällande i land ska pe t. 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Lon d8-tinget uå tte antaga lagförsla

get ned följande ändringar: 

1 kap. Tillffi-:Jpr:Ll:pgsornråde. 

1 §. 
Rätt till ser1ester enligt denna landskapslag har sådan tjänsteman 

i landskapets tjänst 9 ned tjänsten såsoD huvudsyssla, som är 

1) innehavare av tjänst eller befattning med grund- eller avtals..,.. 

lön; 
2) extraordinnrie befnttningshavare; 

3) tillfällig funtk ionär; 

4) förordnad att tillfälligt eller såsom vikarie handha tjänst, .be

fattning eller extraordinarie befattning; sarJt 

5) för tillfälligt uppdrag i landslmpets tjänst eller som serJester

Vikarie anställd person eller för sin egen utbildning i landskapets 

tjänst anställd praktikant sor:1 icke står i arbetsavtals- eller läro

avtalsförhållande till landskapet. 

2 §. 
I denna lag av ses rne d 

seuesterHeriod, tiden från och med den 1 juni till och med den 30 

septerJber; 

se1Jesterår? det kalenderår under vilket soJesterperioden infaller; 

kvalifikations år, den tidsperiod om tolv uånader soo utgår i slutet 

Dars månad före sewesterperioden; 
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(utt;sl.) kvalfikationsmånad 1 sådan kalenderuåuad av kvalifikations-

et under vilken tj2illsteoan varit i tjänst ninst 18 dagar; samt 

inrättning, 1011doop sförval tningen under lydande inrättning, verk, byrå, 

<skola eller annat förval tningsorgan, som icke hör till det centrala 

:äobetsverket eller direkt står under landslapsstyrelsens överd.n$eende, 

2 kap. Seoesterns längd. 

3 §. 
In:neb.0vare av tjänst eller bafattning med grund- eller avtals lön 

eller av ext:raordinarie befattning åtnjuter semester 

1) två.vardagar för varj~ (utesl.) kvalifikationsmånad, dock så att 

tjä,r,lsteman för tolv (utesl.) lr".alifikationswål:~ader äger rätt till serJes

ter tjugosex vardagar; och 

2) tre vardagar för varje (utesl.) kvo.li!ikationsoånad, oo hans till 

semester berättigande tjänstetid före senesterns begynnande sawrJanlagt 

är f eoton år. 

För tillfälligt uppdrag i landskapets tjänst eller son seoestervi-

e anställd· person åtnjuter semester två vardagar för varje (utesl.) 

·kvalifikationsmånad. Likvål har så(j.an tjänsteµ:ian, om b.a:ns oavbrutna 

änstgöring hos landskapet före seuiesterns begynnande har varat minst 

em år eller hans till sewester berättigande tjänste tid före semesterns 

· "~egyrmande utgör rninst tio år, rätt att åtnjuta semester tjugosex eller, 

den till semester berä ttig2Ilde tjänste tiden före seruesterns begynnan 

sarnuanlagt r;:iinst femton år, tjugoåtta vardagar för tolv (ute sl.) 

if ika ti onsraånader. 

Ou tjänsteman före utgången av seoesteråret uppnår sådan tjänstgö

gstid, son skulle berättiga till längre semester i överensstämr::ielsc 

.med 1 rnoD.. 2 punkten eller 2 mora.~ erhåller han härav föranledd semes

FJt.er~örlLmgning trots sin tidigare åtnjutna ser.1ester under sarm:aa seDe s-

4 §. 
Se121estern fastställes på grund av kvalifikationsåret. 

TjämterJan anses icke ha varit i tjänst under de dagar då han varit 

stledig eller annars borta från tjänsten av annan än i 3 rJom. närcrnd 

eller avhållits från utövning av sin tjänst. 

Såsoo raed tjänstgöringsdagar järrntällda dagar nnses vid f CBtställandet 

sewesterns 12,ngd även s eocster sc:ll!Jt frånvaro 

1) under tjänstledighet med lön på grund av sjukdom eller olycks-

under tjänstledighet ued J.ön på grund av havandeskap och barnsbörd 

på grund 2v inkallelse till reservens repeti tionsövningar eller 

tjänstgöring eller förordnande till kurser sou avser landets 

örsvar 1 befolkningsskyddsutbildning eller -tjänstgöring· 
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4) på grund av sådant kommunalt eller annat offentligt förtroende

ppdrag el ler med anl ed.ni ng o..v så dant avgivande av vittnesmål, som 

ederbörande enligt lag icke ägt rätt att vägra att fullgöra eller 

avgiva eller skulle ha kunnat vägra att fullgöra eller avgiva endast 

av särskilt i lag nämnt skäl; 

5) på grund av deltagande i av landskapsstyrelsen eller av land

skapets inrättning .. ancrdnade eller e:J,,jest anvisade kurser, då avlöning 

erlagts för kurstiden; 

6) på grund av förordnande soEl myndighet utfärdat för att hindra 

spridning av sjukdom; 

7) på grund av pt;rmittertr:ig 9 likväl högst 30 dagar åt gången i sawt 

_8) på grund av avhållande f:L:'å.n tji3nsteutövning utan egen förskyllan 

på grund av jäv eller förfall. 

5 §. 
Den son förordnats att tillfälligt eller såsoD vikar:i,l':? handha tjä:nst 

eller befattning eller extra ordinarie befattning? äger sai.!lrJa rätt "j:;ill 

semester på grund av sin tjänstetid och ersättning, därför som (utesl.) 

ordinarie innehavare av tjänsten eller befattningen. 

Då innehavare av tjänst eller fast eller extraordinarie befattning 

förordnats att tillfälligt handha 13.Ddskapets uppdrng 1 är han berättignd 

att erhålla serJester i enlighet :oed sin egentliga tjänst eller befatt-

7 §. 
SåsoIJ vardngar rälcno.s ej vid ti lläDpningen av denilci~lgndskaJ;islag-

a jälvständi ghet s iage:f)l (ute sl, ) j1lla;t'tonen? midsornr;iara:ftonen, p~~k4.tlr::: 

dagen eller första maj. 

Fridagar sou på grund av arbetsordning eller den fastställda arbets

skiftstabellen redan har intjänats i:iiberäkrnis -icke i setJe stern. 

3 kap. Tjänste tid sou berättigar till s erJe steE_. 

8 §. 

_Tjänstetid soo berättigar till seE1ester är tiden för tjänstgöring 

i_landskapets tjänst i huvudsyssla eller i därmed järnförligt annat 

offentligträttsligt 2J:ist1illning sf örhålland e, i 4 § 3 mom. nämnda tider 
oea.räkpad e. 

TjänE)tetid SQIJ berä.ttigar till $e~11este:t• är även andra än ;i- 4 § 3 
tlom. nämnda tider för frånvaro från tjänstgöring, orJ för ifrågavarande 
tid har erlagts avlöning. 

I tjänstgöringen förekmmJand e avbrott utan lön avbryter ej den 

~tna tjänstgöring hos landsk_apet som dr förutstittning för se1Jes

' då tjfu1steförhållandet oberoende härav fortgår. 

li_ 
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!_kap. Tiden för seoester. 
l 4 

14 §. 

Semestern får i allmänhet icke e:c.10t veder Jrandes vilja utan vägande 

ldil ges i flera än två delar 9 av vilka den ena såvitt möjligt skall 

··~örläggas till s eme sterper i oden. 
· Ges sådan tjänsteoo:p, vars regel bundn2. ar:l.:uj .. ~svecka består av fe:o . ~ 

ar sålunda; ntt 
0 
lör~agnrnn ocf;i. sö~d.agarna ?l:r fr:Ld~gar, seoe s~er en 

er f-1.@ra- dagar at gangcm 9 sJ.m-...ll pa detttJ. satt at11Jutnc senesT-er-
fiagar vid beviljande av ny sewester beaktas så, att för feIJ arbets..,, 

~{lagars se1'Je ster tillägges en s emesterdng för s öcken lördag. 

Är tjänstewan vid den tidpunkt då s eraestern eller del av den begyn .... 

oförmögen till arbete på grund av sjukdom eller. 9lycks:t'all _eller 

dighet på grund av havandeskap och barnsbörd, skall seoestern 

.tjänstemarrnen det begär 9 fra1:iskjui;; as till en senare tidpui:kt. Tjäns-

a:q tillkoiµwe:r not svarande rätt ntt uppskjuta seillester ~ller del 

[lV, 011 det då se11estern eller del ov den begynner är k,änt att tjäns

annen under seIJestertiden km:irner att undergå sådan sjuk- eller 

därDed jämförlig vård, att han på grund av denna är oförDögen 

Blir tjänsteoannen på grund av sjukdom eller olycksfru.l oförraögen 

arbete under den tid sene stern pågår och fortgår arbetsoföruågan 

tid än sju dagar i följd 9 skall överskjutande tid ej inräknas 

sewestern om tjänstenannen utan bofogat d.rö jsmål anhåller däroo. 

Tjänstennn är skyldig att förete läkarintyg eller annan tillförlitlig 

Jltredning angående sin oförmåga ti 11 nr bete. 

5 kap. Vi:qt;;,rseI]e ster:t:örlängniE~. 

6 kap.· S~uestt,?rlön, 

L k~§l~en9sterersä ttiij,pg _sLå t;i änste förhållandet fortgår. 

8 kap.SewesterersättlJj.p~ då t;iänsteförhållC1ndet ,UP,.P.hör. 

20 §. 
Upphör tjänsteförhållandet till landskapet inDGTI seuester erhållits, 

. tjänste:wnnnen ber~i ttigld att erhålla en r::iot den ordinarie avlöning en 

avarende senesterersättning för de serwsterdagar son han enligt 3-7 §§ 

är berättigad till för de kvalifilmtionsDånader 9 sorJ föregår tjänste

torhållandets upphörande och för vilka han icke har erhållit s eIJester 

ller senesterersättning. 

Hur tjän sterilan under de kal en dernånader? under vilka tjänst eförhål

al:ldet under ett och SBIJE:ta kvalifikationsår _inleddes och upphörde, 

ar::ir::iunlagt varit i tjänst r.;inst aderton dagar och icke erhållit seoe ster 

ler ersättning för sngda tid, räknas denna tid sor::i en (Wtesl.) kval i-

'ka. ti ons oånad. 
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rnträder tj änsteman s å s Ol!.1 Värnpliktig i akti V tjänst ti llkOITlDer 

0,.,, oLJ han så önskar rätt till seE1esterersättning enligt denna paraton w 

graf även oiil hans tjänsteförhåll ande icke har upphört. 

9 ka12. Best~Dandet av semesterersättning. 

21 §. 

Vid beräknandet av serilesterersättning sow avses i 19 § och 20 § 

1 och 3 mom. beräknas 1/25 av uånadsavlöningens belopp för var je icke 

utnyttjad sern.esterdag. 

I fall soE1 avses i 19 § beräknas seoesterersättningen soo följer: 

1) har semester icke kunnat ordnas under semesterfil'et och har 

den ick e kunnat uppskjutas ti ll följande år~ beräknas ser;-1esterersätt

ningen en ligt avlöningen för dec er.1ber rJånad under seiilesteråre t; och 

2) mr seme ster uppskjutits ~ill följande åry uen icke heller då 

kunno..t å tnjutas på den härför bestäruda tiden 1 beräknas se11e sterersätt

ningen en lig t Dåna dslönen vid den tidpunkt då s eoestern var b,es_täµ1d 

att åtnjutas. 

I f all sor.1 avses i 20 § 1 r;iorn. Reräknaei $ell!e$terersättningen en

ligt -oånadsi8nen vid tidpunkten fö:J: tjP,nsteför}lållandets upphörande 

och i fall so11 avses i 20 § 3 i:Jo11. vid tidpunkten då v e derbörande s å sou 

värnpliktig int r ä dde i aktiv tjänst . 

Rätt ti~l --~~~~e~~~rer~ä~~ iI1 g :för icke åtnjuten förlängning av 

selilestern föreligger ej . 

tQ . kap ., Särskilda s tadgand en. 

23 §0 
Den soa anser att han icke har komuit i åtnjutande av de förmåner 

v::iroD stadgas i denna l ag får söka ändring gen ou skriftligt rättelse

yrkande hes den nyndighet so11 b - iljar seDester senast inm.J kalenderåre t 

efter s e;:;.~uteråret.. (ut e sl:_h 

Ma.ri eh.::u:rn 7 den 11 

..... 

, 
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