
m 7/1967. 
LAGUTSKOTTETS betänkande m 7/1967 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående änd

ring av landskapslagen om avlöning och pension 

för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i 

landskapet Åland. (m 26/1967). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget värd-
sammast framhålla följande: 

Ändringsförslaget avser att bringa landskapslagen om tjänsteinneha

varnas inom folkskolväsendet avlöning och pension i konformitet med 

den ändrade rikslagstiftningen. Lagstiftningsinitiativet är sålunda be

tingat av strävan att ställa tjänstemännen inom landska~ets folkskol

väsende i samma rättsliga läge som motsvarande tjänstemän i riket. Dä 

förslaget rent sakligt överensstämmer med den ändrade rikslagstift

ningen, finner utskottet lagändringen behövlig. 

I formellt och redaktionellt avseende önskar utskottet likväl fram

ställa följande anmärkningar och ändringsförslag: 

Den i motiveringens första stycke nämnda rikslagen FFS 277/66 bör 

vara 277 /67. 
1 § mom. 2. Ordet "kommuns 0 har införts framför ordet "folkskol

väsende" på första raden i lagtexten. 

11 §. 11 l8:de vardagen" bör på respektive ställen i lagtexten ut

tryckas med 1118, vardagen" • 

38 § mom. 1. Talet "tio" bör enligt tidigare fastslagen kutym an

givas med siffror. ( ••••• övertimsarvodet med avdrag av 10 procent.) 

Den adjektiva ordformen "oförminskade" föreslås utbytt mot adverbial

f ormen "oförminskat". 

40 § mom. 1. Utskottet har fäst sig vid att lagtexten i början av 

momentet använder singularform ( ••••• "för lärare vid lägre folkskola" 

•••••• till och med "för lärare vid hjälpskola") medan pluralformen an

vänts i fortsättningen ("i observationsklasser, specialskolor och spe

cialklasser"). Textbehandlingen bör vara konsekvent, antingen singula

ris eller pluralis. Utskottet föreslår att singularformen användes i 
konsekvens med lydelsen i 1 §. 

43 § mom. 1. Motsvarande rikslag förutsätter "synnerligen vägancre 

skäl", medan förslaget talar om "vägande skäl". Då någon saklig änd

ring tydligen icke åsyftats, har ordet "synnerligen" införts. 

45 § mom. 1. Ordet "äge" på 4. raden har utbytts mot "bör". 

Slutstadgandets mom. 2, som i föreliggande redigering är bristfällig 
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och kan giva anledning till missför stånd , har ändrats i enligh e t me d 

rikets motsvarande stadgande, dock sålunda, att ordet "folkskolstadga'' 

fått kvarstå med hänsyn till stadgandet i 46 § i landskapets avlönings

f örordning för folkskolväsendet. (26/1960). 

På grund härav föreslår utskottet vördsammast, 

att lancrstinget ville godkänna lagf örslaget, 

dock sålunda, att nedannämnda lagrum erhålla föl

jande lydelse~ 

1 §. 

Med tjänsteinnehavare avses i denna lag inom kommuns folksko1eväsende 

tjänstgörande lärare vid lägre folkskola , lärare vid högre folkskola , 

lärare v id medborgarskola, lärare i annat språk än svenska vid folksko

la, lärare vid hjälpskola, observationsklass samt annan specialskola 

och specialklass, speciallärare , lektor vid mellanskola och elevhems-

f öre ståndare . 

11 §. 
Kvinnlig tjänsteinnehavare beviljas på ansökan på grund av havande

skap och barnsbörd tjänstledighet med fulla löneförmåner för en tid, 

vari ingå 54 vardagar och som begynner den 18 . vardagen f öre den beräk

nade tidpunkten för nedkomsten. Inträffar nedkomsten tidigare än 18. 

vardagen före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, begynner tjänst-

ledigheten dagen efter nedkomsten. I' 

Den, som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folkskole

väsendet , äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordinarie 

tjänsteinnehavare enligt 2 §, 3 § 1 mom . , 4, 6, 7, 8 och 9 §§ , dock så
lunda, att på avlöningen av interimistisk tjänstförrättande, som är or

dinarie tjänsteinnehavare eller förordnad att handhava tjänsten på prov

tid inom folkskoleväsendet, tillämpas även stadgandet i 3 § 2 mom . Vid 

avbrott i tjänsteutövning erlägges avlöning enligt stadgandena i 10 och 

11 §§ . Innehar interimistiskt förordnad icke för tjänsten ~stadgad kom

petens, erlägges den egentliga avlöningen och övertimsarvodet med av

drag av 10. procent. Till interimistiskt förordnad, som saknar stadgad 
mtrn som innelf.ar av J,.~mq.i;;kapsstvrelsen . föreskriven kompetens .. . 

kompetens~rlagges likVa~ egentLlg av~oning ocn over~i~sarvo~e oformins- . 

kat intill utgången av juli månad 1969 . Interimistisk elevhemsförestån

dare har samma rätt till naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehava

re och är skyldig att för dem erlägga ersättning såsom i 36 § är stad

gat . 
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nen med l ärartjänst förenade undervisningsskyldigheten är per vecka , 

för lärare vid l ägre folkskola 24 timmar , för lärare vid högre folksko-

la och för speciallärare 30, för lärare vid medborgarskola och för l ä

rare i annat språk än svenska 26, för lärare vid hjälpskola, i observa

tionsklass, specialskola och specialklass samt för lärare , som undervi

sar på flera platser, ävensom för lärare i annat språk än svenska, ge

mensam för flera skolor, 24 och för lektor i mellanskola 26 timmar . 

43 §. 
Kommun mä, om landskapsstyrelsen på synnerligen vägande skäl bevil

jar tillstånd därtill 9 förordna om utbetalning av högre avlöning och 

pension än ovan i denna lag är stadgat. Högre avlöning oclm pension sko

la fastställas i procent eller i markbelopp. 

' . Tjänsteinnehavare inom folkskoil.eV'åsendet och timlärare, vilka av 

kommunen uppbära högre avlöning, erhålla pension av landskapsmedel en

dast enligt i denna lag stadgade avlöningsgrunder. 

45 §. 
Tien, som •anser att vederbörande kommunal myndighet förvägrat honom 

enligt' denna lag eller med st öd därav utfärdade stadganden tillkommande 

avlöning, må skriftligen yrka rättelse hos kommunens styrelse, som bör 

~eddela skriftligt avgörande i saken . Tien, som är missnöjd därmed , må 
iriom' 30 dagar från det han fick kännedom om avgörandet. bringa saken .till 

_ landskapssty:telsens prövning och avgörande. 
; 

Har i 1 mom. nämnt yrkande på rättelse icke framställts hos kommu-

nens styrelse inom ett år från den dag, då l önebe loppet borde hava ut
betal~ts, är rätten därtill förverkad. 

Tienna lag tillämpas från den 1 juli 1967, dock sålunda ~ att stadgan

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

-f'fllämpas från den 1 januari 1967 samt att stadgandena i 10,, 11 , 11 a 

§~ träder i kraft den 1 mars 1968 . 

Utan hinder av vad ovan i 43 § 1 mom. är stadgat, må f9re denna lags 

ikraftträdande fastställda föreskrifter i folkskolstadga, sådana de 

lända till efterrättelse vid .tlenna lags ikraftträdande, fortfarande till

lämpas beträffande högre l ön och pension. 

Mariehamn den 25 augusti 1967 . 

På l~tskotteht?;~· . 
n brlk Eriksson ~ 

ordförande. ~~ . ....-~-"'- _J 
AXel---~!S (!h~off 

' se reterare •. 
Närvarande i utskottet~ Jan Erik Briksson, ordförande, Eliel Persson, 

Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson och Nils Tiahlman . 
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