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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 . t;i..11 .J\lands landsting med 
fö rslag t ill landskap.slag angående ändring ~Y 
latidskapslagen om avlöning och pension för . 
t jänsteinn.ehavarna inom folkskolväsendet i 

·. landskapet Åland. 

Enligt den ursprung1iga lydelsen av 38 § laridskap$l agen om avlö
ning och pension :för tjänsteinneha~arna inom folkskolväsendet i land
skapet Åland ( 24/58) skall interimi st_i skt. förordnad t j ä.nsteinnehavare , 
som icke innehar st ~c;lgad kompetens, ·el'hålla,.. dert . fastställda avlöning en 
och övertimsarvodet m~d avdrag av lÖ _procent. Tieii~a stadganae ändtades 

. . l . / ' ,. - 4 '-: ' 

likVäl år 1961 så, .ätt till sådan tjänsteinnehavar e• ·som innehar viss 
av landskapsstyre1s~n fastställd liompetens ~ :får e; läggas o :f 8rllli~skade 
iöneförmåner intill utgången av juli månad år 1964 (g/61 ). Denna änd-

~ - ' ' . . . . . ~ 

ring antogs på grund av en mot svarall,d.e tempo~är ändring i . r ikets lag 
. . . . 

(FFS 326/60). Den 26 juni 1964 utfärdades i riket en ny läg' som inne~ 
bar . förlängning av hittills gällande undant~gsstadgande så att -full 
avlöning f arts.ättningsvis skall kunna utbetalas till utgången av juli 
månad . år 1969. Med anledning härav borde ovannäranda landskapslag under.;.. 
gå ändring på samma sätt. 

Enligt gällande lydelse av 7 § lru-J.9:.skapslagen den 16 oktober 1958 
·· ·.· · 

om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom fölkskolväsendet 
i landskapet Åland (24/58) betäkhas ö~e~timaarvodet f~r i~rare i den 
egentliga foikskol~n på lärares vid högre foikskbla g:bundiört ' Sedan 
avl~ningsbestEi.mmelse:tna för statens tjänstemän ändrats räknat fr~ndeh 
1 jan~a~i 1964 så• att också i den f jkr åe dyrhetsgruppen erlägges de t 
iägsta. dy:t'ortstilHtgget ( ciyrortstiilägget för den tredje dyrhetsgrup
pen) erlägge~ jämväl åt lärare detta dyrortstillägg även om tjänstgö
ringsorten hör till den fjärde dyrhetsgruppen. Med hänsyn härtill har 
rikets motsvarande lag ändrats så, att till grund för beräknande av 
öv ertimsarvodet skall läggas grundlönen för lärare i högre folkskola 
jämte det lägsta dJIDrtstillägget (FFS 275/64). Denna ändring borde 
genomföras också i ovannämnda landskapslag. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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angående ändring av landskapslagen om avlöning och pension för tjänste
innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 och 38 §§ land-
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skapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinn e

havarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland ( 24/58) 38 § såc1 ant 

lagrummet lyder i landskapslagen den 28 mars 1961 (9/61), såsom följer: 

7 §. 
Innehavare av lärartjänst inom folkskolväsendet tillkommer för över

timmar utöver fastställd und ervisningsskyldighet ett årligt övertims-

arvode • övertimsarvodet för lärare vid högre och lägre egentlig folk

skola utgör per veckoövertimme och år en trettiondedel av den årliga 

grundlönen för lärare vid högre folkskola jämte dyrortstillägg enligt 

billigaste dyrortsgrupp. övertimsarvodet för lärare vid medbdrgarskola 

och hjälpskola utgår med nämnda belopp förhöjt med tio procent. Det 

sålund~ uträknade övertim~arvodets belopp avrundas till närmaste tal, 

som är delbart med sextio. Komma tvä tal härvid i fråga, sker avrund

ningen till det högre talet. 

övertimsarvode för -~-----(2 mom.)----- landskapets läroverk. 

38 §. 
Den som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folk

skolväsendet, äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordi~ 

narie tjänsteinnehavare enligt 2, 3t 4* 6, 7 1 8 ooh 9 §§. Innehar 

interimistiskt förordnad icke f8r tjänsten stadgad kdmpetens, erhål

ler han den egentliga avlöningen och övertimsarvode med avdrag av tio 

probent. Till interimistiskt förordnade, sum sakna stadgad kompetens, 

men vilka innehava av landskapsstyrelsen föreskriven kompetens, erläg

gas likväl den egentliga avlöningen och övertimsarvode oförminskade 

intill utgången av juli månad 1969. Interimistisk tjänsteinnehavare 

har samma rätt till natunförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare och 

är skyldig att för dem erlägga ersättning såsom i 36 § är stadgat. 

Av stadgandena i denna lag tillämpas 7 § från och med den 1 januari 

1964 och 38 § från och med den 1 augusti 1964. 

Mariehamn, den 1 oktobe 1~4. 

Pä ~~';!'~~relsens 
Lanträd ~r~nss~ (_ 

vägnar: 

Lagberednings sekreterare 


