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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 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

avlöning och pension för tjänsteinneha

varna inom folkskolväsendet i landskapet 

Åland. 

Enligt 8 § landskapslagen om avlöning och pension för tjänsteinneha

varna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58), nedan kallad 

lönelagen 9 är högsta gränsen för föreståndararvodet i den egentliga 

folkskolan samt i fristående medborgarskola och hjälpskola ett arvode9 

som motsvarar ersättningen för fyra veckoövertimmar. För större folk

skolor och fristående medborgarskolor har denna gräns ansetts leda till 

att vissa föreståndare med hänsyn till merarbetet erhållit oskäligt 

låga f 0reståndararvoden. För den skull har genom en lag den 4 juli 1969 
(FFS 460/69) den övre gränsen för motsvarande föreståndararvoden i ri

ket höjts till sex veckoövertirmnar. 

Jämlikt 38 § 1 mom. lönelagen i gällande lydelse har den som interi

mistiskt förordnats \tt bestrida en tjänst inom folkskolväsendet rätt 

till avlöning enligt samma grunder som med stöd av 2 §,3 § 1 mom., 4, 

61 7, 8 och 9 §§utgår till ordinarie tjänsteinnehavare dock så? att 

till interimistiskt anställd 1 som även är ordinarie tjänsteinnehavare 

eller är förordnad att handha tjänst på provtid inom folkskolväsendet, 

utgår förhöjning enligt stadgandet i 3 § 2 mom. På grund därav har så

lunda icke alla interimistiskt anställda erhållit sådan tidsbestämd lö

neförhöjning varom stadgas i 3 § 2 mom. Med beaktande av att timlärarna 

i läroverken har rätt till tidsbestämd förhöjning har det ansetts rim

ligt att samma rätt också skulle utsträckas till alla interimistiskt 

anställda lärare, i vilket avseende även rikets lag ändrats. 

Interimistisk innehavare av tjänst, som icke äger för tjänsten stad

gad kompetens 9 har enligt gällande lydelse av 38 § 1 mom. lönelagen icke 

varit berättigad till full avlöning utan från avlöningen och övertims

arvodena har gjorts ett avdrag om tio procent. Enligt 38 § 3 mom. och 

39 § 2 mom. har detta även gällt vikarier och timlärare. 

Med hänsyn till att det då förenämnda bestämmelser intogs i lönelagen 
fanns ett stort antal interimistiskt anställda vikarier och timlärare, 

som inte hade någon som helst kompetens och då tillgången på personer 

med åtminstone föreskriven minimikompetens numera i allmänhet blivit 

god, har det ansetts att något behov av löneavdrag icke längre förelig

ger. På grund :·.därav har rikets motsvarande stadgande ändrats så, att 
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interimi sti sk innehavare av tjänst utfår sin egentliga avlöning och 

övertimsarvodet oavkortade oberoende av kompetens. 
De ovan relaterade ändringarna av rikets lönelag har trätt i kraft 

den 1 augusti 1969 och motiverar motsvarande ändringar av landskapets 

lönelag. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

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

angående ändring av landskapslagen om avlöning och pension, för tjäns

teinnehavarna inom folkskolväsendet i landskapet .Åland. 

I enlighet med .Ålands landstings beslut upphäves 39 § 2 mom. land

skapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinne

havarna inom folkskolväsendet (24/58) och ändras lagens 8 § 1 mom. 1) 

och 2) punkterna, 38 § 1 mom.? sådant det lyder i landskapslagen den 

4 april 1968 (16/68) och 38 § 3 nom., sådant det lyder i landskapslagen 
den 20 april 1967 (16/67) såsom följer~ 

8 §. 

Skolföreståndare tillkommer i årligt föreståndararvode: 
1) i den egentliga folkskolan ett grundarvode, motsvarande arvodet 

för en och en halv veckoövertimme för lärare i högre folkskola samt 

ytterligare för varje annan klass lärare arvodet för en fjärdedels över
timme, dock sammanlagt högst arvodet för sex veckoövertimmar; 

2) i fristående medborgarskola och hjälpskola ett grundarvode, mot
svarande en och en halv veckoövertimme vid dessa skolor samt ytterligare 
för varje annan lärare med huvudsyssla vid skolan arvodet för en fjär

dedels övertimme, dock sammanlagt högst arvodet för sex veckoövertimmar; 

38 §. 
Den, som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom f 

väsendet, äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordinarie 

tjänsteinnehavare enligt 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 4, 6, 7, 8 och 9 §§. 

Avlöning vid avbrott i tjänsteutövning erlägges enligt i 10 och 11 §§ 
stadgade grunder. Interimistiskt förordnad elevhemsföreståndare har sam

ma rätt till naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare och är skyl
dig att för dem erlägga ersättning såsom i 36 § är stadgat. 

Vikarie tillkommer, om icke~ed stöd av 13 § 1 mom. annat avtalats, 
samma avlöning som interimistisk innehavare av tjänst enligt 1 mom. är 
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berättigad till, likväl icke avlöning enligt 3 § 2 mom ., ej heller 
avlöning för tiden för avbrott i tjänsteutövningen . Avlöning till vi

karie erlägges månatligen i efterskott. Angående vikaries naturaförmå

ner stadgas genom landskapsförordning. 

Denna l a g tillämpas från den 1 augusti 1969 . 
Mariehamn ? den 29 oktober 1969 . 
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