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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands 

ting med förslag till landskapslag om ändring 

av landskapslagen om avlöning och pension för 

tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i 

landskapet Åland. 

I landskapslagen om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom 

folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58) stadgades i § 48 mom. 2, att 

folkskollärare, som utnämnts innan lagen trädde i kraft, hade rätt att 

bibehålla sin på grund av den tidigare gällande lagstiftningen utgående 

avlöning eller pension genom att anmäla därom inom tre månader efter la

gens ikraftträdande •. I riket var tiden för sådan anmälan från början 

fastställd till tre månader från den 1 augusti 1958, men har sedermera 

förlängts så att den enligt gällande stadgande utgår den 31 augusti 1959 . 
Orsaken till denna förlängning är, att de detaljbestämmelser, som äro 

betydelsefulla för lärarnas ställningstagande till frågan, utfärdats långt 

senare än man från början räknade med. Ehuru lärarna i landskapet enligt 

överenskommelseförordningen om undervisningsväsendet äro tillförsäkrade 

samma löneförmåner som lärarna i riket, synes det vara riktigast att här 

medge en ännu längre anmälningstid, då detaljbestämmelserna här komma att 

utfärdas senare. Landskapsstyrelsen föreslår sålunda, att tiden för an

mälan om bibehållande av lön eller pension enligt det tidigare systemet 

skall förlängas till utgången av mars månad år 1960. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om avlöning och pension för tjänste
innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 48 § landskapslagen 

den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom 
folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58) såsom följer: 

48 §. 
Denna landskapslag tillämpas från och med den l augusti 1958. Genom 

densamma upphävas landskapslagen den 31 mars 1954 angående kostnaderna 
för folkskolväsendet i landskapet Åland (10/54) jämte däri s enare fö r e

tagna ändringar, till den del den gäller folkskollärarnas avlöning och 

Pensioner, så ock övriga stadganden, som stå i strid med denna landskaps
lag . 

Folkskollärare, som utnämnts före den 1 augusti 1958, bibehåller 
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sin rätt til l avlöning och pension enl i g t de stadganden , s om dittills 

varit g~llande , om han före den 1 april 1960 hos vederbörande myndighet 

tillkännä.gi ver att han så önskar . Lärare , som gjort ovannämnda anmälan 

men som senare önskar övergå till det i denna lag stadgade nya avlönin gs 

och pensionssystemet ·, har rätt därtill räknat från början av det kalender

är som följer fyra månader efter anmälan därom hos vederbörande myndighet . 

Mariehamn , den 3 september 1959 . 
På landskapsstyrelsens vägnar: (\, 

Vicelantråd cf~~ ~) ) 
Verner:#Jan sson (__ . ,, 

La.ndskapssekreterare ~~ 
· R0lf Sundm~ ) 


