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A 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s frrunställning till Ålands lands

ting med förslag till landskap slag angående 

ändring av landskapslagen om avlöning och 

pension för tjänsteinnehavarna inom folkskol

väsend.et i landskapet Åland. 

Genom rikets lag den 7 juli 1970 angående ändring av lagen om tjäns

teinnehavarnas ino:n folkskol väsendet avlöning och pensioner ( FFS 485 /70) 

har vissa ändringar av lärarnas avlöningssystem åstadkommits, vilka i 

huvuds ak avser förbättring av interimistiskt förordnade lärares, vikari

ers, timlärares och arbetshandledares löne- och sociala för~åner. Likaså 

:iar grunderna för beräknandet av föreståndararvodet gällande den egent

liga folkskolan i huvudsak bringats i överensstämmelse med de grunder som 

gäller medborgar- och särskolan. 

Landskapsstyrelsen föreslår att förestående ändringar av rikets lag 

på samma sätt som tidigare skulle bringas att träda i kraft i landskapet 

genom en motsvarande ändring av landskapslagen om avlöning och pension 

för tjänsteinnehavarna inom folkskol vä sendet i landskapet Åland (24/58). 

Där icke annat angivits överensstämmer ändringsförslaget med rikets lag

ändring . 

. 4--1.:~ Ändringen innebär en sänkning av den åldersgräns från vilken lä

rare får tillgodoräkna sig å lderstilläggsår. Ändringen är motiverad av 

en motsvarBnde sänkning för statens tjänstemän. 

§~_._ I den egentliga folkskolan bemknas föreståndararvodet 'På basen 

av antalet klasser, medan motsvarande beräkningsgrund i medborgarskolan 
J -

och hj ä lpskolan är antalet lärare med tj änsten som huvudsyssla . Enligt 

föreliggande lagförslag skulle dessa beräkningssätt bli förenhetligade. 

38 §. Genom ändringen av detta stadgande skulle vikaries löneförmåner 

vid avbro tt i tjänsteutövningen till följd av sjukdom och havandeskap bli 
desamma som gäller för tjä:o.stemän vid landskapsförval tningen. Dessutom 

föreslås bestämmelser om ersättning åt vikarier som icke erhållit lön 
för skolans lovdagar. 

39 §. Timlärare med tjänsten som huvudsyssla skulle genom lagänd ringen 
erhålla samma förmåner i fråga om f järrortstillägg och avlöning på grund 

av avbrott i tj änsteutö,.ming som motsvarande timlärare vid landskapets 
läroanstalter. 

40 §. Undervisningsskyldigheten för speciallärare . föreslås minskad . 
från 30 till 28 veckotimmar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskap sstyrelsen vördsamt 
förelägga landstinget till antagande 
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angående än~rin~ av landskapslagen om avlöning och pension för tjänste

.tnnehayarpg ;L_ngrq ;f o),.k$kol väsendet i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 

38 § 3 mom. och 40 § landskapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och 

pension för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland 

(24/58), av dessa 38 § 3 mom. sådant lagrummet lyder i landskapslagen 

den 16 april 1970 (5/70) och 40 § sådan den lyder i landskapslagen den 

4 april 1968 (16/68) samt fogas till 38 § nya 4 och 5 mom. och till 39 

§ ett nytt 2 mom. som följer: 

4 §. 

Såsom ålderstilläggsår räknas den tid tjänsteinnehavare efter fyllda 

20 år innehaft tjänst såsom huvudsyssla inom folkskolväsendet eller el

jest haft sådan anställning inom folkskolväsendet, som bör anses såsom 

huvudsyssla. Likaså får han räkna sig till godo den tid han under krigs

tillstånd fullgjort militärtjänst, dock med undantag av den regelmässiga 

tiden för fullgörande av värnplikt, så ock den tid han varit uppförd på 

indragningsstat på grund av tjänst inom folkskolväsendet. 

8 §. ' 

Innehavare av lärartjänst som handhar skolföreståndarens uppgifter 

tillkommer i årligt föreståndararvode ett belopp som i den egentliga folk

skolan motsvarar en och en halv gång lärare i högre folkskola tillkomman

de arvode för veckoövertimme samt i fr~stående medborga~skola och hj ä lp

skola en och en halv gång vid dessa skolor utgående arvcde för veckoöver

timme samt dessutom för varje annan lärare i skolan med ~jänsten som 

huvudsyssla en fjärdedel a"! beloppet av förenämnda veckoöYertimsarvode, 

likväl sammanlagt högst ·så mycket som i skolan erlägges t:..11 lärare för 

sex veckoövertimmar. Den innehavare av lärartjänst som haLdhar förestån

darens uppgifter i mellanskola uppbä r föreståndararvode en~igt sanma grun~ 

der som rektor för statlig mellanskola. 

38 §. 

Vikarie tillkommer, om ej annat avtalats med stö d av 13 § 1 mom., .sam

ma avlöning som interimistisk handhavare av tjänst enligt 1 morr. är berä t~ 

tigad till, likväl icke avlöning enligt 3 § 2 mom., om han icke äger rätt 
därtill på grund av sin egen tjänst. Avlöning för tiden för avbrott i 
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tjänstgöring utgår enligt i 10 och 11 §§ stadgade grunder dock endast 

till vikarie som varit anställd inom folkskolväsendet med tjänsten som 

huvudsyssla minst sex månader omedelbart före avbrottet och i en följd 

för högst etthundraåttio dagar 9 såframt ej vikarien varit anställd inom 

folkskolväsendet med tjänsten som huvudsyssla minst tre år omedelbart 

före avbrottet i tjänstgöringen eller sjukdom som drabbat honom är en 

följd av ett i tj änsteutövningen inträffat olycksfall eller i tjänsteut

övningen ådragen yrkessjukdom eller av våld mot honom med anledning av 

tjänsteutövningen. Avlöning till vikarie erl ägges månatligen i efter

skott. Angående vikaries naturaförmåner stadgas genom landskapsförordning , 

Vid uträkningen av i 3 mom. avsedd sex månaders tjänstgöringstid an

ses vikaries anstä llningsförhållande, som upphört när arbetstiden för 

terminen utgått eller under därpå följande lovtid, ha bestått i en följd, 

om det åter begynt vid arbetstidens början närmast följande termin i sam

ma eller annan folkskola. 

Interimistisk innehavare av tj änst eller vikarie som icke, medan 

tjänsteförhållandet varat, under skolans lovtider på vardagar erhållit 

en och en halv lovdag för varje antal av 30 dagar av den tid tjänsteför

hållandet varat, tillkommer för de uteblivna lovdagarna en ersättning 

SJm motsvarar den egentliga avlöningen jämte dyrorts- och fjärrortstillägg ? 

varvid del av dag r äknas som hel dag. 

39 §. 

Angående rätt för timlärare med tjänsten som huvudsyssla till fjärr

ortstillägg och befrielse från handhavandet av åligganden vid havande

skap och barnsbörd srunt till arvode vid avbrott i tjänstgöringen gäller 

i tillämpliga delar vad om timlärare i statens läroanstalter är stadga t 
eller föreskrivet. 

40 §. 
Den med l ärartjänst fö~enade undervisningsskyldigheten per vecka är: 

1) för lärare vid l ägre folkskola, l ä rare vid hjälpskola,lärare i 

observationsklass, specialskola och -klass samt för lärare i annat språk 

än svenska, som tj änstgör på två eller flera undervisning sställen och 
är gemensam för skolorna, 24 timma r; 

2) för lärare vid medborgarskola samt för lärare i annat språk än 

svenska ävensom för lektor i mellanskola 26 timmar; 

3) för speciallä rare 28 t immar; samt 

4) för lärare i högre folkskola 30 timmar. 
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nenna lag tillämpas från den 1 augusti 1970, likväl så , att stadgan

det i 4 § 2 mom . tillämpas från och med den 1 januari 1970 i fråga om 

å ldersgränsen tjugu ä r .. 
Mariehamn, den 6 oktober 1970. 

På lands1?id.t;i /s::t _vägnar: ,) 
Vicelantråd fa1ar /r~ \ A'M 

Lagbereaningssekre terare 
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