
RÄTTAT EXEMPLAR 

1979-80 Lt - Ls framst. nr 8 - Lu. 

LAGITTSKOTTETS BETÄ~KAi\JDE nr 7 /1979-80 med 

anledning av landskapsstyrelsens framstlil 1-

ning till landstinget med förslag ti11 L1~1l1 -

skaps lag angiiende ändring av landskaps lagen 

om semester för landskapets tjänstemiin. 

Landstinget har inbegiirt lagutskottets ut lhtande över ovanntimncb f ramstii 11 ni ng. 

Utskottet, som i ärendet hört til1fä1lige lagberedningssekrcteraren Göran Lind

holm, ber med anledning härav vördsamt fä anföra följande. 

Utskottet omfattar i sak lanclskapsstyrc 1 scns framstii11ning och de iind r i ng;1 r 

som företagits är av redaktione 11 art. 

Detaljmotivering. 

Ingressen. Ändringen föranleds av att 3 ~ iindrats i srn helhet genom 1and

skapslag den 11 juli 1978 (45/78). 

~I denna paragrafs l mom. 2c punkten har ett skrivfel rLittats. lliir l\;1r 

också ett tillägg gjorts för att tydligare visa att satsen som börjar "dock 

sii att ..... " även gäl ler punkterna a och h. 

~· En språklig lindring har företagits sc'i, att uttrycket "havandesbp eller 

förlossning" har utbytts mot "havandeskap och barnsbörd". Ändringen motiveras 

av ~11!\; ''havandeskap och barnsbörd" används såväl i zjukfcrsäkringstagen(FFS 364/o:'i), 

till vilken lag denna paragraf hänvisar.. som tidigare i denna paragraf. 
14 §. Endast språkliga ändringar har vidtagits. 

J2.j_. l paragrafens 4 mom. l punkten har utskottet gjort ett förtydligande 

tillägg. I 4 mom. 2 punkten har ett uppenbart skrivfel rättats. Uttrycket 

"havandeskap och barnsbörd" har införts av samma skäl som i 4 §. 

20 §.Här har endast ordföljden tindrats. 

Med hänvisning till det anförda för utskottet vördsamt föres lii 

att Landstinget m<'ltte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

;mgiicncle iinclring av landskaps1agen om semester för landsk1pcts tjiinstcmiin. 

I enlighet med landstingets beslut tinclras 3 §, 4 § 3 morn. 2 punkten, 

8 § 3 mom., 14 § 2 och 3 mom., 17 § och 20 § samt rubriken för 8 kap. 



-2-

J;mdsk:ipslagen den 28 nwrs 197'1 om semc.'stcr för Lmdsbpets tj:instcm:in (:l'7/'71), 

;1v dc.·ss<1 I ;1gn1111 11 ~ :> 111rn11 •• ~ p1111ktc11 s;"1d:111 dc.'11 I ~\IC'r i I ;1mbbps l:t!'.l'll den (J 

mars 1975 (12/75) och 3 § sådan den lyder i landskapslagen den 11 juli 1978 

(45/78) samt 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom landskapslagarna den 6 

mars 197S (1:?/7S),clcn ~ m:1rs l'.177 (7/77) och den 11 juli 1078(:JS/78),som !'iil_ivi: 

:; § . 

Tjänsteman åtnjuter semester 

(1 mom. 1 punkten lika som i landskapsstyrelsens framställning). 

2) två och en halv vardag för varje kvalifikationsmånad,om han före ui.-g;mgc'n 

av mars mc'\nad under semesteri\ret har en ti11 semester hertittigande tjiinstctid 

på sammanlagt minst 

a) sju år under semestcdrct 1979, 
b) fem år under semesteråren 1980 och 1981, samt 
c) tre år under serncstertirct 1982 och följande semcstcri\r; dock sil ;1t t i de· 

i punkterna a-c nämnda anställnings tiderna skall ingå minst ett hrs oavhrnt en 

tjänstgöring hos landskapsstyrelsen före utg[mgen av mars m{!nad semestedtret ;1>t·li 

(1 mom. 3 punkten 1 ika som i landskapsstyre l sens f ramstm lning). 
(2 och 3 mom. lika som i landskapsstyrelsens framstä11ning). 

4 §. 

Såsom med tjänstgöringsdagar jämstiill<la dagar anses vid faststiil lande ;1\· 
semesterns längd även semester samt friinvaro 

2) under tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd, under tjiinst ·
ledighet som beviljats manlig tjänsteman för deltagande i vården av sitt ny
födda barn eller kvinnlig tjänsteman pil gnmd av adoption, till <len del till 
vilken enligt sjukförsäkringslagen (PFS 364/63) utgucnde moderskapspcnning 

anses hänföra sig; 

8 §. 

(Lika som i landskapsstyrelsens framställning). 
14 §. 

Förläggs semester som hela kalenderveckor för tjänsteman, vars regclbundm 
arbetsvecka består av fem dagar sdlunda, att lördag och söndag är fridag, 
skall antalet semesterdagar beräknas efter antalet vardagar i varje kalender
vecka. Om semester däremot uttas en eller flera dagar åt gången skalJ för 
varje fem dagars period av sådana dagar därutöver räknas en ledig helgfri 

lördag som semesterdag. 
Är tjänsteman vid den tidpunkt när semestern börjar ofönnögen till arbete 

på grund av sjukdom eller olycksfa11 e1 ler tjiin~!_lcdig pt1 grund av hawmclc

skap och barnsbörd eller manlig tjänsteman på grund av deltagande i v~I nk'n ~1 v 
sitt nyfödda barn eller kvinnlig tjänsteman på gnmd av adoption, under den 
tid, till vilken enligt sjukförsäkringslagen utgående moderskapspenning ;mscs 
hiinföra sig, sk:ll 1 semestern, om tjiinstl'm<1nnc'n det lwg;ir, frnrnskj11t;1s 1 il I en 
senare tidpunkt. Tjiinstcman tillkommer motsv~1randc riitt att uppskjut:1 semes-

ter, om det när semestern börjar är känt, att tjänstemannen under semester-



tiden konuner att w1dergå sådan sjuk- eller annan cHi1111cd j ibnförlig viird, att 

han på grund av de1ma är ofönnögen till arbete, eller att manlig tjänsteman 

konuner att erhålla tjänstledighet för dc1tagande i vt1nlen av sitt nyfödch1 

harn och kvinnlig tjiinstcm;m för adoption, till den del hiir h;1r nii11111ts. 

17 §. 

(1-3 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Om semestern på grund av avbrott i tjänsteutövningen inte kunnat uttas 

under semesterpcri oden c 11 er om f r:'ig:1 ii r om scmcstc r som IX'v i I j :1 ts en I i gt 

3 § 2 mom. samt om tjänsteförhållande avbryts före semesterperio<lens början 

eller inträder efter semesterperio<lens slut, har vederbörande inte rätt till 

semesterförlängning. Avbrott i tjänsteutövningen under semesterperiodcn för

orsakar likvHl inte förlust av riitt till förHingning, 

1) om avbrottet har föranletts av tjänstemannenssjukdom eller av havande

skap åch barnsbörd, manlig tjänstemans <le1tagan<lc i viir<lcn av sitt nyföcllb 

barn och kvinnlig tjänstemans adoption av barn till den del till vilken en

ligt sjukförsäkringslagen utgående moderskapspenning anses hänföra sig, eller 

2) om avbrottet hur föranletts :1v ;111dr:1 :in i 1 punkten niirn11d;1 ors:1kl'I', 

men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort eller åtnjutit semes

ter minst 70 dagar. 

8 kap. 

(Kapitelrubriken likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

20 §. 

(J mom. likasom i landskapsstyrelsens framstii11ning). 

OJn tjänsteman uppnår de anställningstider som nämns i 3 § 1 mom. 2 och 3 

punkterna först efter kvalifikationsårets utgång, men innan tjänsteförhåll~1-

det upphör och han har hos landskiape~ minst ett års oavbruten t j iins tgöring, 

som avses i 3 § 1 mom.2punkten, lir han berättigad till semester i enlighet med 

2 och 3 punkterna. 

(3 och 4 mom. likasom landskapsstyrelsens framställning). 

(Slutstadgandet utesluts). 

Mariehamn den 26 november 1979. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlsson,viccordföranclcn Rcrg(dc1vis), lccb

mötcrna A. Häggblom och Lindfors samt ersättarna Eriksson(delvis)och Jansson. 


