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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
!1'21/1972.
landsting med försJag till landskapslag
angående tillämpning av lagen om tjänsteinnehavarnas vid grundskolan avlöning och
pensi<?n samt om familjepension efter dem,
Genom rikets lag den 14 januari 1972 om tjänsteinnehavarnas vid
grundskolan avlöning och pension samt om familjepension efter dem
(FFS 9/72) har avlöningen och pensionsskyddet för tjänsteinnehavare
vid grundsko l an ordnats i riket. Denna leg har sedermera den 18 februa ri 1972 kompletterats med en förordning (FFS 165/72). Då tjänsteinne ~
havarna vid grundskolan har samma arbetsgivare som tjänsteinnehavare
vid folkskolan och står i ett anställningsförhållande av samma karal{tär, har dessa författningar i ::mvudsak fått samma utformning som
gällande lagar och förordningar om tjänsteinnehavarnas inom folkskolväsendet avlöning och pensioner samt om familjepensioner inom folkskolväsendet. Till grund för . lagstiftningen har även lagts de bestäm'
rnelser i tjänstekollektivavtalen som berör tjänsteinnehavarna inom
folkskolväsendet.
Enligt de preliminära planer som utarbetats av skolplaneringsnämnden skulle medlemskommunerna i Norra Ålands försöksdistrikt fr å n
instundande höst övergå till ordinarie grundskola. På den grund bord~
en motsvarande landskapslagstiftning föreligga redan vid denna tidpunkt. Då emellertid utarbetandet av en lands!capslag i ämnet kräver
en ingående beredning, har landskapsstyrelsen ansett det ändamålsenligt att å tminstone för en övergångstid antaga motsvarande lagstiftning genom en blankettlag. På den grund skulle också erfarenheter vinnas i fråga om en framtida utförlig landskapslagstiftning.
Även om förordningen den 27 juni 1924 angående, ord:r.Jlll.det . av undervisningsvä sendet i landskapet Åland (24/2 4) icke uttryckligen gä ller
tj änsteinnehavare vid grundskolan, anser landskapsstyrelsen att däri
uttalade princip om att folkskoll ä rare på Åland och vid landskapets
undervisningsanstalter anställda l ä rare skall i avseende ä avlönings~
och pensionsförmå ner vara likstä llda me d motsvarande befattningshavare i övriga de lar av riket , även skulle gälla tjänsteinnenavare
Vid
,. grul'ldskolan. En motsvarande landskapslagstiftning skulle därför
i sak komma att innehå lla samma bestämmelser som rikslagstiftningen.
Vissa riksmyndigheter, s å som undervisningsministeriet, skolstyrelsen och statskontoret , har i n ämnda rikets författningar givits vissa
förval tningsuppgift·er, som faller inom landskaps styrelsens förvalt-
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ningsbehörighet. På den grund föresl å r landskapsstyrelsen att i
J iandskapslagen skulle ingå ett stadgande, enligt vilket dessa uppgifter ankommer på landskapsstyrelsen. Ett motsvarande förfarande har
i allmänhet tillä mpats i fråga om blankettlagar.
Beträffande innehå llet i berörda författningar hänvisas till
bilagda avskrifter av Finlands författningssamling.
Med hänvisning till det anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt
I
förelägga Landstinget till antagande
· L a n d s k a p s 1 a g
angående tillämpning av lagen om tjänsteinnehavarnas vid grundskolan avlöning och pension samt om familjepension efter dem.
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
Lagen den 14 januari 1972 om tjänsteinnehavarnas vid grundskolan
avlöning och pension samt om familjepension efter dem (FFS 9/72) och
denna lags verkställighetsförordning av den 18 februari 1972 (FFS
165/72) skall äga tillämpning i landskapet. Sker framdeles ändring
i nämnda författningar, skall de ändrade stadgandena gälla i landskapet fr å n tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.
De förvaltningsuppgifter, vilka rikets myndigheter handhar enligt ·
sagda författningar, skall i landskapet ankomma på landskapsstyrelsen ,
såvitt de faller inom landskapets behörighet.
Mariehamn, den 6 april 1972 .
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