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STORA UTSKOTTETS betänkande m 23/1960 över 

landskapsstyrelsens f ramställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angå

ende ändring av l andskapslagen om avl öning och 

pension för tjänsteinnehavarna inom folkskol

väsendet i landskapet Åland. (23/1960) 

Landstinget, som i ärendet f å tt emottaga lagutskottets betänkande 

fil! 11/1960, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

I lagförslaget 38 § 1 mom. andra meningen talas om "den egentliga 

avlöningen av övertimsarvodet" •.•. vilket bör vara "den egentliga av-

löningen och övertimsarvodet ••• ". 

I anledning härav får stora utskottet, som fö rövrigt omfattar lag

utskottets betänkande, vördsamt föreslå 

att landstinget mätt e antaga lagförslaget 

enligt följande. 

Rubrik och ingress. 

Som i l andskapsstyrelsens f örslag. 

19 ~ . 

Som i landskapsstyrelsens f örslag. 

38 §. 
Den 9 som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folkskol

väsendet, äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordinarie 

tjänsteinnehavare enligt 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 ~§ .Äger interimistiskt 

förordnad icke den för tjänsten stadgade kompetensen, erhåller han den 

egentliga avl öni ngen och övertimsarvodet med avdrag av tio procent. 

Till de interimistiskt förordnade, vilka äro i avsaknad av stadgad kom

petens, men vilka innehava av landskapsstyrelsen föreskriven kompetens, 

erlägge s likväl den egentliga avlöningen och övertimsarvodet oförmins

kade intill utgången av juli månad 1964. Interimistisk tjänsteinnehava

re har samma rätt till naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare 

och är skyldig att för dem erlägga ersättning s å som i 36 § är stadgat. 

Interimistisk innehavare av lärartjänst, som innehar för tjänsten 

stadgad kompetens, må beviljas extraordinarie pension med iakttagande 

i tillämpliga delar av vad i denna landskapslag om pension är stadgat. 

Vikarie tillkommer, om icke med stöd av 13 § 1 mom. annat avtalats, 

samma av l öning som interimistisk handhavare av tjänst, och den erläg 

ges till honom månat lig en i efterskott. Om vikaries naturaförmå ner 

stadgas genom l andskapsförordning. 
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Denna lag tillämpas från den 1 augu sti 1960. 

Mariehatrm den 24 november 1960. 
På stora utskottets vägnar: 

~~~ ~rJ:.~#4' -

rik Gus afsson. 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Martin Isaksson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben E j örke 1 Gustaf Ek, Uno För

bom , Gustaf Jansson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Eertel Söderlund 

och ~dvin Östling. 


