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!:!! e !'.:! framställning till ÅlandR landsting med 
f ör8lag till landskap8lag angående ändring av 
landskapslagen om avlö~ing och pension för 
tjän~teinnehavarna inom folkskolväsendet i 
landskapet Åland. 

Rikets lag om tjänsteinnehavarnas inom folkskolväRendet avlöning 
och pension undergick den 28 juli 1968 (FFS 428/68) vissa ändringar, 
vilka med hänsyn till avlöningslagens natur påkallar motsvarande änd-
ring av landskapslagen om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna 
inom folkskolväsendet i landskapet Åland. Förutom att man i 3 § 1 mom. 
infört visea justeringar av avlöningsklasserna för de lärare, som av
lagt politices eller pedagogie kandidatexamen, något Pom enligt nuva
rande lydelse av 3 § 1 mom. i landskapslagen utan vidare åtgärd även 
äger tillämpning i landskapet, har ändringarna avsett 7, 81 9 och 34 §§ 

Stadgandena i 7 § beträffande tjänstebenämningarna föreslås änd-
rade så, att de överensstämmer med stadgandena i landPkapslagens 1 § 
2 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 4 april 1968. 

I 8 § ingår beetämmelPer om tilläggsar~ode och i lagens 40 § beRtäm
melPer om lättnad'er i undervisningsskyldighet f~r skolföreståndare ~ 

DePPa be8tämmelser har dock vii:iat sig Pvåra att tillämpa i fråga om 
förer:itå.,,dare för hög8tadiet i sådan experimentgrund!'.:!kola, som av8e1=1 i 
14 § 2 mom. folkskollagen. På grund härav föreRlåR ett nytt 4 mom. i 8 
§, enligt vilket stadgandena om föreståndare för mellanskola skall till 
lämpaP på dylik f öreständareP arvode och lättnader i undervisningPPkyl
digheten. 

Jämlikt 9 § 2 mom., sådant detta lyder i landskapslagen den 4 april 
1968, är innehavare av lärartjänst, som är klasslärare och som har kom
petens som timlärare i annat språk än svenska, berättigad att erhålla 
ett årligt tilläggsarvode om 300 mark, endast i det fall , att han un
dervisar i detta språk min.st 3 timmar i veckan. Då det även förekommer, 
att lärare undervisar i sådant språk endast två veckotimmar, har man an
sett det skäligt, att tilläggsarvode även skulle utgå i det fall, då 
timantalet utgör minst två timmar. Tilläggsarvodet Pkulle i detta fall 
utgå med 200 mark om året. 

Enligt 34 § upphör rätten till lön på indragningsRtat också i det 
fall, att innehavare av tjän~t i enlighet med vad ~om ~tadgas i 22 § 
och 23 § 1 mom. skulle gå sin pension8rätt förlu~tig. De sistnämnda 
paragraferna har emellertid ~å~om oförenliga med det nya pension~Ry~te
met upphävt~ genom land~kapRlag den 20 april 1967 (16/67). Men då de~8a 
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st adgan den fortfarande borde tillämpas på lön pä indragningsstat, kan 
det av lagtekniska skäl a.nseP riktigt, att 34 § kompletteras sålunda, 
att däri i tillämpliga delar införes de upphävda bePtämmelserna från 
22 § och frän 23 § 1 mom. 

Med hä~visning till det ovan anförda får landPkapPPtyrelsen vörd

Pamt förelägga landstinget till antagande 
L a n d P k a p s 1 a g 

·angående ändring av landPkapslagen om avlöning 
innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet 

och pension för tjänste-\ 

Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 § 1 mom., 9 § 2 
~- · 

mom. ?.~h 34 § landskapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pensi- ' 
on f ö; . tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland 

(24/58), av dessa 7 § 1 mom. sådant lagrummet lyder i landskapslagen 

den 25 mars 1965, (15/65) 9 § 2 mom. sådant det lyder i landskap~lagen 

den _4 april 1968 (16/68) samt fogas till 8 § ett nytt 4 mom. som följer 
7 §. 

Innehavare av lärartjänst inom folkskolväsendet tillkommer för 
övertimmar utöver den fastställda undervisningsskyldigheten ett årligt 
övertimsarvode. övertimsarvodet för lärare vid högre och lägre egent
lig folkskola samt för speciallärare utgör per veckotimme och år en 
trettiondedel av den årliga grundlönen för lärare vid högre folkPkola 
jämte dyrortstillägg enligt billigaste dyrhetPgrupp. övertimsarvodet 
för lärare vid medborgar-skola, lärare i andra Ppräk än svenska vid 
folkPkola Pamt för lärare i hjälpskola, i obPervationPkiass och i and- 1 

ra PpecialPkolor och specialklasser utgår med nämnda belopp, förhöjt 
med tio procent. Det Pålunda uträknade övertimsarvodetp belopp avrun
daP till närmaste tal 1 ?om är delbart med sextio. Komma två tal härvid 
i fråga, sker avrundningen till det högre talet. 

8 §. 

Föreståndare för högstadiet i experimentskola av enhetsskoltyp, som 
avses i 14 § 2 mom. folkskollagen, tillkommer. föreståndararvode och be
viljas lättnad i undervisningsskyldigheten på samma sätt som i mellan
skola. 

9 §. 

Innehavare av lärartjänst, som är klasslärare och har kompetens pom 
timlärare i annat spräk än svenska samt undervisar minBt tre veckotim-
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mar i ifrägavarande språk, erhåller ett ärligt tillägg8arvode om 300 

mark. Är antalet veckotimma;r- minst två, utgör det ärliga tilläggsarvo
det 200 mark. Dessa tilläggAarvoden justeraR enligt Pamma grunder POm 
för motRvarande tjänsteinnehavare i riket . 

34 §. 
Rätt till lön på indragningRRtat upphör: 
1) för den som utnämnes till statens, landPkapetQ , kommuns, annat 

Pamfund~ eller samman8lutning8 av kommuner tjänPt eller befattning; 
2) lör den som vägrar att Pamtycka till förflyttning till annan 

tjänPt eller befattning eller att mottaga Pådan i de fall , varom Ptad
gaP i 61 § av landskapRlagen om folkskolvä8endet i landPkapet Åland; 

3) för den som beviljas avRked eller erhåller Pkiljebrev utan begä
ran eller Rom avsättes genom domstolsutslag eller i diRciplinär väg ; 

4) för den som förlorar Ritt finska medborgarskap; 
5) för den som utan behörigt tillstånd träder i främmande makts 

tjänst; 
6) för den som utan avbrott vistas utomlands längre tid än tre år 

och icke inom nämnda tre är av landskapsstyrelsen erhållit rätt att 
fortfarande lyfta lön på indragningsstat; samt 

7) för den som dömes förlustig medborgerligt förtroende för livstid . 

Denna lag tillämpas frän och med den 1 auguRti 1968, likväl så, att 
1 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 januari 1967. 

Mariehamn , den 22 auguPti 1968. 
Pä land8kapPstyrelsenP vägnar: 

Lantråd~ in Ieakooon. /) . 

\~URa~ 
Lag ber dningssekreterare Sune Carlsson . 


