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046 
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 avlöning och pen

sion för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsen

det i landskapet Åland. 

Landstinget beslöt under senaste vintersession antaga en Landskaps

lag om folkskollärarnas i landskapet Åland avlöning och pension, vil-

ken var avsedd att träda i kraft den 1 augusti detta år. Sedermera har 

Republikens President vid föredragning den 23 juni beslutat, att 

Landstingets beslut skall förfalla. Beslutet grundar sig på Högsta 

domstolens i ärendet avgivna utlåtande, vilket är av följande lydelse: 

"Till Republikens President. 

I skrivelse den 21 sistlidna maj har justitieministeriet meddelat, 

att Republikens President vid föredragning i statsrådet samma dag be

slutat infordra Högsta domstolens utlåtande i anledning av Ålands 

landstings den 27 mars 1958 fattade beslut om antagande av landskaps

lag om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom folkskolvä

sendet i landskapet Åland, varhos ministeriet bilagt skrivelsen lands

tingets beslut jämte därtill hörande handlingar och Ålandsdelegatio

nens yttrande i ärendet. 

Med anledning härav har Högsta domstolen i det syfte 14 § 2 mom. 

självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 stadgar ägnat ifråga

varande landstingsbeslut granskning och får i avseende å utlåtande vörd 

samt anföra följande: 

Förevarande landst1ngsbeslut hänför sig till lagstiftningen an

gående undervisningsväsendet, på vilket område landstinget enligt 13 § 
1 mom. 2 punkten självstyrelselagen för Åland med vissa undantag, 

varom nu icke är fråga, tillkommer lagstiftningsbehörighet, och inne

håller ej stadganden, som ur kompetenssynpunkt giva anledning till 

anmärkning emot detsamma. Landstingsbeslutet upptager emellertid 

i 28, 34 och 40 §§ hänvisningar till den av landstinget medelst be

slut av samma dag antagna folkskollagen för landskapet Åland och 

förutsätter således sagda landskapslags ikraftträdande. Högsta dom

stolen har dock uti denna dag rörande sistnämnda landstingsbeslut av

givet utlåtande på däri anförda skäl hemställt, att detta beslut måt

te förfalla, och torde, om så sker, det nu granskning underkastade 

landstingsbeslutet jämväl böra förfalla. 

De justitieministeriets skrivelse bilagda handlingarna återstäl

las härjämte. Helsingfors den 16 juni 1958. 
HÖGSTA DOMSTOLEN: 
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(Underskrifter)." 
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Då det är av vikt, att stadgandena om folkskollärarnas avlöning 

och pension snarast möjligt bringas i överensstämmelse med motsva

rande stadganden i riket, även om redan av överenskommelseförordnin

gen om undervisningsväsendet följer, att dessa förmåner från den 1.8. 

1958 komma att utgå enligt i riket gällande normer, har landskapssty

relsen i brådskande ordning uppgjort förslag till ändrad lydelse av 

de stadganden i Landstingets beslut om antagande av folkskollagen, · 

som icke vunnit Högsta domstolens förord. Därest Landstinget antar 

folkskollagen med nämnda ändringar torde jämväl nu ifrågavarande lag

förslag kunna antagas i samma lydelse, som det hade i Landstingets 

beslut den 27 mars 1958. 

Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt före

slå, 

att Landstinget mätte antaga en landskapslag 

om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna 

inom f olkskolväsendet i landskapet Åland i enlig

het med sitt den 27 mars detta år fattade beslut; 

dock med följande ändring av § 48: 
48 §. 

Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 augusti 1958. 

Genom densamma - - - - (såsom ovannämnda Landstingets beslut) - - - • 

Ma+iehamn, den 2 juli 1958. 

På landskapsstyrelse~s vägnar: 

Lantråd~go So~s~oun~.~~~ 
~ '(, / 


