
Nr 16/1971. 
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 

om interimistisk övergång till femdagars 

skolvecka. 

En av undervisningsministeriet tillsatt kommitte för planering 

av övergången till femdagars skolvecka, där folkskolinspektören 

Erik Bertell medverkat som observatör 9 har enligt en nyligen offent

liggjord uppgift planerat en allmän övergång till femdagars skolvecka 

redan från instundande höst. Då utredningsarbetet emellertid dragit 

ut på tiden i sådan utsträckning att något slutligt ställningstagan

de ännu icke kunnat göras, har kommitten ansett att denna fråga un

der de näx"maste åren skulle få en interimistisk lösning. Orsaken 

till denna fördröjning är 9 att alla delfrågor ännu icke blivit slut

giltigt lösta. 

För att femdagarsveckan skall kunna införas i landskapet vid 

samma tidpunkt som i riket 9 alltså troligen från inkommande höst 9 

måste redan nu nödvändiga lagstiftningsåtgärder vidtagas. Att denna 

reform bor~e genomföras samtidigt som i riket, sammanhänger också med 

att lärarnas löneförmåner och övriga arbetsförhållanden borde vara 

desamma som i riket. Beträffande löneförmåner stadgas bl.a. i 3 § 

2 mom. förordningen angående ordnandet av undervisningsväsendet i 

landskapet Åland (24/24). 
Då det ännu icke är fastställt 9 på vilket sätt förkortningen 

av arbetsveckan skulle kompenseras, anser landskapsstyrelsen att 

landstinget interimistiskt borde ge landskapsstyrelsen fullmakt att 

för läsåren 1971-72 och 1972-73 fatta beslut om nödiga åtgärder utan 

hinder av vad för varje skola är stadgat i gällande författning. Be

slutet skulle kunna gälla samtliga skolor i landskapet och kunde 

även få avvika från motsvarande föreskrifter i riket. 

Då den förkortade arbetsveckan eventuellt kan medföra att antalet 

arbetsdagar per läsår sänkes, borde landskapsstyrelsen också kunna 

besluta om en sådan åtgärd. För folkskolornas del borde detta antal 

icke understiga 190 dagar. Likaså skulle landskapsstyrelsen få möj

lighet att förlänga terminerna 9 och att ändra lovdagarnas placering. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

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

om interimistisk övergå ng till femdagars skolvecka. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Utan hinder av vad därom för varje skola är särskilt stadgat må 

landskapsstyrelsen besluta om övergå ng till femdagars skolvecka vid 

landskapets och kommunala skolor under läsåren 1971-72 och 1972-73 
samt om ändring av skolornas a rbetstider, arbetsdagar och lovdagar 

i anslutning därtill . 

Beslut om femdagars skolvecka må dock fattas endast under förut-

sättning att motsvarande förkortning av arbetsveckan genomföres i [
1 

riket. Antalet arbetsdagar vid folkskola och medborgarskola må lik-

väl icke understiga 190 dagar. 

Marieharnn, den 15 mars 1971. 
På landskapsstyrelsens vägnar~ 

Lantrå d Martin Isaksson 
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Lagberedningssekreterare Sune Carl~ . 
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