
10 8. 
LAGUTSKOTTETS betänkande m 10/1967-68 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram
~tällnirtg till Åla~ds landsting med f örsl~g 
till landskapslag angående ändring av land.i.. 

: : J 

· skapslagen om avl Öning och: ':pension för t j ifuste-

innehavarna inom f olkskolv~sendet i landskapet 

Åland (49/1967). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget irb~

ärt utskottets utlåtande, fär utskottet, som i ärendet hört lagbered

i_:i_g;sse krete rar~m Sune Carlsson, vördsamt anföra foljande : _, 
Allmänt kan om förslaget anföras, att en eventuell experimentskola 

cke bl'ivit beaktad i förslaget, varför avlöningsförhållandena vid en 

ådan komma att stå oreglerad~ tillsvidare. Dä inrättande av en sädan 
kola dock knappasttorde kunna genomföras så snabbt, att icke nödiga 
.agbe~t~mmeiser kunna antagas för lärarnas avlöning; torde någon olägen~ 
iet härav idke Uppstå~ 

I 

:l3etrEl.:ffande lagförslagets detaljer har utskottet observe_rat följande : 
l_b Utskottet har ansett sig kunna utesluta ordet ikori:Imuns' då 

o.ågot annat folkskol väsende än det kommunala icke finne s i landskapet 4 
2._.§.:_ Stadgandet går vis~erligen nägot längre än rikets motsvarandb 

estämmelse såtillvitlat att i riket såsom förutsättning nämnes, att l~~ 

baren har tre veckotimmar ~ä sin klass, men då denna begränsning inte 

synes ut~kottet äbdamål~enlig, har utskottet godkänt det före~lagna 
gandet oförändrat. 

~8 §. ut~kottet har enda~t företagit en språklig ändring . 
JJ • $ 

40 ~· Utekottet anser, att landskapsstyrelsens förslag icke motsva-._ 
rar i riket gällande stadgapde angående undervisningsskyldigheten 

(FFS 277/67, 40 § 1 mom.). Den svenska texten i rikets författning mot
svarar vie•erligen icke den finska, men bristen :pä överensstämmelse 

gäller endast lärare i annat språk än modersmålet, som tjänstgör i flera 
skolor såsom gemensam lärare för dem. Lärare vid hjälpskola, lärare i 

observationsklass, specialskola och specialklass skall eälunda ha enda~t. 
24 veckotimmars undervi~ningsskyldighet, icke 26 såsom landskapsstyrel
sen föreslår. Utskottet har därför omarbetat 1 mom. med beaktande av den 
av landskapsstyrelsen föreslagna redigeringen i övrigt. 

45 ~· Utskottet har vidtagit en språklig ändring. 
Slutstad5andet. Utskottet har vidtagit en språklig ändring. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt f öre~lå~ 

att Landstinget mätte antaga landskapssty-
re lsens förslag t ill landskapslag angående änd-



-
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ring av la.i.~dskap.siagen om avlöning och pen
~ion för tjänsteinnehavarna inom folkskolvä
sendet i landskapet Åland med följande änd
ringar: 

1 §. 

Med tjäneteinnehavare avees i denna lag inom (uteslutning) folkskol
väeendet tjänatgörande lärare vid lägre folkskola, lärare vid högre 
fOlk•kola, lärare vid medborgarskola, lärare i annat spräk än svenska 
vid folkskola, lärare vid hjäl~skola, observationsklass samt annan 
epecialekola och specialklaes, speciallärare, lektor vid mellanskola 
och elevhemeföreståndare. 

.. 
38 §. 

Den, ~om förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folk
ekolväeendet, äger rätt till avlöning enligt samma grunder som o.rdina
rie tjäneteinnehavare enligt 2 §, 3 § 1 mom., 4, 6, 7, 8 och 9 §§, dock 
sålunda, att på avlöningen för interimistisk tjänetförrättande, som är -- . 

ordinarie tjäneteinnehavare eller förordnad att handhava tjänsten pä 
provtid inom folkskoleväsendet, tillämpas även stadgandet i 3 § 2 mom. 
Vid avbrott i tjäneteutövning erlägges avlöning enligt stadgandena i 
10 och 11 §§. Innehar interimistiskt förordnad icke för tjänsten stad
gad kom~etene, erlägge~ den egentliga avlöningen och övertimsarvodet 
med avdrag av 10 procent. Till interimisti~kt förordnad, som saknar 
~taagad kompeten• men aom innehar av landskapsstyreleen f öreekriven 
kompetene, erlägges likväl egentlig avlöning och övertimsarvode oför
minskat intill utgången av juli månad 1969. Interimistisk elevhemsfö
reståndare har aamma rätt till naturaförmåner som ordinarie tjänsteinne
havare och är ekyldig att för dem erlägga ersättning såsom i 36 § är 
stadgat. 

~--··- -· 

40 §. 
nen med lärartjän~t förenade undervisningsskyldigheten per vecka är: 
1) för lärare vid lägre folkskola, lärare vid hjälpskola, lärare i 

observation~klaee, epecialskola och -klass samt för lärare i annat 
språk än sven~ka, som tjän~tgör på två eller flera undervisningsställen 
ocm är gemen~am för skolorna, 24 timmar; 

2) för lärare vid medborgar~kola samt för lärare i annat språk än 

~venska ävensom för lektor i mellanskola 26 timmar; samt 
3) för lärare i högre folkskola och för speciallärare 30 timmar. 

\~ . 
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Utöver de veckotimmar undervisningsskyldigheten omfattar, är inne

havare av lärartjänst skyldig att bestrida övertimmar enlig t vad däro~ 

stadga~ i landskapsförordning. 

Skolf öreständares undervisningsskyldighet per vecka må minskas med 

en halv veckotimme per läsår för varje annan läraravdelning vid egent

lig folkskola och hjälpskola samt för varje annan lärare med huvudsyss 

la vid medborgarskola. Vid mellanskola minskas undervisningsskyl dighe

ten enligt samma grunder som vid statl ig mellanskola. Föreståndares un

dervisning skall likväl omfatta minst fem veckotimmar. 

Landskapsstyrelsen fastställer de grunder enligt vilka innehavare 

av lärartjänst och timlärare erhåller ersättning för utom klass full

gjorda åligganden, Landskapsstyrelsen fastställer likaså de grunder, 

enligt vilka timl ärare erhåller arvode för de åligganden , som ankomma 

~ä f örbi~-de~~elära:re f ~~ yrke svägiedrlingen och föra st~nd_ a:te, för kUr}3 J 

.~om. er.ei;i(tef . .' ro~ O.bo:rgat ~~oka. • ~sättyt:4ng .. till lektö;ir och t:i;mlärare v:Ld ., 

~ei:Lartsltolan f~r äl:iggcU-itle.h utdin k:la~s ytgår ehligt sämma gtUrtder som 

föt motsvarartde lärare i landskapets läroverk~ Ersättning för särskild~ 

~l{ggandeh i eamband med förkök~verksarniiet utgår enligt grunder, som 
I 

fastställt~ äv landskapsstyrelsenl 

45 §i 
Den, som anser att vederbörand~ kommunal myndighet förvägrat honom 

enligt denha lag eiler med stöd därav utfärdade stadganden tillkommande 

avlöning, inä skriftligen yrka~ rättelse hos kommunens sty:relse, som 

bör meddela skriftligt avgörande i saken. Den , som är missnöjd därmed , 

må inom 30 dagar frän det han fick kännedom om avgörandet b.ringa saken 

till skolstyrelsens prövning och avgörande. 

Har i 1 mom. nämnt yrkande på rättelse icke framst ällt s hos kommu

nens styrelse inom ett år från den dag, då l önebeloppet borde hava ut

betalats, är rätten därtill förverkad. _______ _. __ 
Denna lag tillämpas från den 1 juli 1967, dock sålunda, att stadgan~ 

dena i 3 § 2 mom., i 9 § 2 mom. och stadgandena om avlöning i 38 § 1 

mom. tillämpas från den 1 januari 1967 samt att stadgandena i 10 § 5 

mom., 11 och lla §§ träder i kraf~ den i mars 1968l 

Utan hinder av vad i 43 § 1 moml är stadgat, må före denna 1~5s ikra 

trädande fastställda föreskrifter i folkskolstadga, sådana de lända til 

efterrättelse vid denna lags ikraftträdande, fortfarande tillämpas be~ 

träffande högr e lön och pension. 
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Mariehamn, den 14 december 1967 . 

På \1 gut~k~;J;gnar: 

~Nils Dahlman 

ordförande. 

Närvarande i ut~kottet ~ Nils Dahlman, ordförande, Eliel Persson, 

Bertel Boman, Edvin Östling och Karl Sundblom. 


