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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 angående 

ändring av landskapslagen om avlöning och pen-

sion för tjänsteinnehavarna inom folkskolvä

sendet i landskapet Åland. 

Genom en lag av den 20 juni detta år (FFS 326/60) har rikets av-

löningslag för folkskollärarna ändrats. Ändringen berör dels beräk

nandet av pensionsbelopp, där den numera allmänna regeln, att den 

månatliga pensionen skall vara delbar med 100 genomförts, dels en 

temporär rätt för undervisningsministeriet att erlägga full avlö

ning åt inkompetent lärare. Ändringen trädde i kraft den 1 augusti 

1960 och det temporära stadgandet gäller till utgången av juli må

nad 1964. 

Landskapsstyrelsen anser, att motsvarande ändringar borde införas 

i landskapslagen om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom 

folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58). Utjämningen av pensioner

nas markbelopp regleras av 19 § 3 mom. och den temporära rätten att 

bevilja full avlöning åt inkompetenta lärare 38 § 1 mom. Landskaps

styrelsen har för avsikt att, sedan lagändringen trätt i kraft, ut

färda ett beslut i överensstämmelse med undervisningsministeriets 

den 20.7.1960 utfärdade beslut och med tillägget, a t t person med 

folkskol lärarexamen erhåller full avlöning jämväl i hjälpskola (Un

dervisningsministeriets tilläggsbeslut 10. 8. 1960). 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om avlöning och pension för tjänste

innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland. 



I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 19 och 38 §§ 1 

skapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänst 

innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58) s åsa 

följ er: 

19 §. 

Full pension uppgår till samma belopp som full pension 

havare av landskapets tjänst eller befattning med grundlön i s 

avlöningsklass. 

Tio pensionsår berättig a till en årlig pension motsvarande ti 

trettiondedelar av full pension och varje följande 

därutöver till en trettiondedel därav, intill dess full pens ion 

nås. 

Beloppet av årlig pension utjämnas till närmaste tal, som är 

bart med ettusentvåhundra. Komma två tal härvid ifråga, utjämnas 

loppet till det högre av dem. 

38 :§. 

Den, som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom 

folkskolväsendet, äger rätt till avlöning enligt samma grund er s 

ordinarie tjänsteinnehavare enligt 2,3,4,6,7,8 och 9 §§ . Äger in 

mistiskt förordnad icke den för tjänsten stadgade kompetensen , e 

ler han ·den egentliga avlöningen av övertimsarvodet med avdrag a 

tio procent. Till de interimistiskt förordnade, vilka äro i avs 

nad av stadgad kompetens, men vilka innehava av landskapsstyrels 

föreskriven kompetens, erlägges likväl den egentliga avlöning en 

och _övertimsarvodet oförminskade intill utgången av juli månad 

1964. Interimistisk tjänsteinnehavare har samma 

förmåner som ordinarie tjänsteinnehavare och är skyldig att f ör 

dem erlägga ersättning såsom i 36 § är stadgat. 

Interimistisk innehavare av lärartjänst, som 
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ten stadgad kompetens, må beviljas extraordinarie pension med iaktta-

gande i tillämpliga delar av vad i denna landskapslag om pension är 

stadgat. 

Vikarie t i llkommer, om icke med stöd av 1 3 § 1 mom. annat av-

talats, samma avlöning som interi mistisk handhavare av tjänst, och 

den erlägges till h onom månatligen i efte rskott. Om vikari es na-

turaförmåner stadgas genom landskapsförordning. 

-----------
lVIariehamn, den 31 okto ber 1960. 
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