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r e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 18/1972.
landsting med förslag till landskapslag
om avvikelser:' från stadgandena om pensionsoch avgångsålder för folkskol- och läroverkslärcire.
Den i landskapslagen om grunderna för skolväsendet avsedda grundskolan kommer att arbeta med helt nya läroplaner och arbetsmetoder.
Omorganisationen av skolorna och omplaceringen av vissa lärare kommer
för flera lärare att medföra helt nya arbetsmiljöer och arbetsplatse~.
För lärare, som är i pensionsåldern elle:c nära denna :; kan det ofta
bli
svårt att anpassa sig till dessa nya arbetsförhållanden och
arbetsmetoder. Dessutom är det förståeligt att sådana lärares intresse för skolreformen på grund av den förestående pensioneringen i
allmänhet är mindre än yngre kollegers.
På grund av det nämnda har i riket den 14 januari 1972 ut:fårdats
en lag om avvikelser- från stadgandena om pensions- och avgångsålder
I
för folkskol- och läroverkslärare (FFS 17/72). Enligt stadgandena
i denna lag har lärare, SQm fyllt 58 år ~ rätt att avgå med pension
"
i samband med att den kommun, där hans skola är belägeTip inrättcir
ett kommunalt skolväsen. Dessutom beviljas enligt lagen lärare, som
fyllt 60 år och har minst 30 pensionsår ~, avsked och ålderspension utan
särskild ansökan, såvida skolstyrelsen på a:nlållan av skolans huvud11an icke . be sluter cc .ant10rlunda.
Med beaktande av att förenämnda omständigheter även äger sin giltighet i landskapet har landskaps styrelsen funnit anledning att före :
Il
slå en motsvarande landskapslag. Lagförslaget har i sak givits samma
I
innehåll som nämnda rikslag med undantag av att landskapsstyrelsen
giviiBde befogenheter som i riket tillkommer skolstyrelsen .
Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
före lägga landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
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om avvikelser från stadgandena om pensions- och avgångsålder för
folkskol- och läroverkslärare.
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

§.

Utan hinder av vad som är stadgat om pensions- och a vgångsålder
för folkskol- och läroverkslärare äger lärare rätt att avgå med pension eller kan honom utan a nsökan beviljas avsked och å ldersp en sion
i den ordning som stadgas i denna lag .
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2 §.
Då kommun inför grundskola, äger lärare vid folkskola rätt att
avgå med ålderspension 9 räknat från den tidpunkt då grundskolan
inrättats, om han därförinnan fyllt 58 år.
Vad i 1 mom. är stadgat gäller även lärare vid Ålands 1yc eum i
samband med att Mariehamns stad inrättar grundskola.

3 §.
I 2 § avsedd lärare, som fyllt 60 år och har minst 30 pensionsår,
beviljas utan ansökan avsked och ålderspension, räknat från tidpunkten för grundskolans inrättande, såframt icke landskapsstyrelsen på
framställning av skolans huvudman annorlunda besluter .
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4 §.
Lärare är skyldig att lämna skolans huv.udman och landskapsstyrelsen sådana uppgifter och utredningar som är påkallade för fattande
av i 3 § avsedda avgöranden.
5 §.
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av
denna lag utfärdas vid behov genom landskaps förordning.
Mariehamn, den 6 april 1972.
På landskapsstyrelsens vägnar:
Lantråd

Martin Isaksson

Lagberedningschef
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