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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 ti 11 Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

om besättande av vissa lärartjänster och 

-befattningar utan att de lediganslås. 

I och med att kommunerna övergår till det nya skolsystemet kommer 

antalet lärartjänster i landskapet att ökas. Trots att så blir fallet 

kommer det ändå att uppstå svårigheter vid omplacering av vissa lära-

re i särskilt extraordinarie och interimistiska lärare samt på provtid 

förordnade lärare. 

Genom landskapslagen den 10 juli 1972 angående indragning av mellan

skolan vid Ålands lyc eum ( 36/72) har lärarnas vid Ålands lyceum tj än s

teförhållanden i samband med indragningen av mellanskolan reglerats. 

Behov av motsvarande bestämmelser rörande foikskcillärarnas tjänsteför

håll.anden vid övergång till grundskola föreligger därför och landskaps

styre l s en före slår med anledning härav att i landskapet skulle sti~o.s 

en landskapslag som motsvarar. en i riket den 14 januari 1972 given lag 

om besättande av vissa lärartjänster och -befattningar utan att de le

digan slås (FFS 15/1972) . 

Lagförslaget innebär att ordinarie 9 på provår förordnade och extra

ordinarie lärare vid folkskolor, vilkas tjänster eller befattningar 

indras i samband med övergången till grundskola, kan av landskap ssty

relsen överflyttas till annan 9 va.kant lärartj'äl1St eller -befattning 

inom kommuns folkskolväsen eller vid grundskola under förutsättning att 

vederbörande är kompetent för den tjänst eller befattning ti 11 vilken 

han överflyttas. Överflyttning kan också gälla interimistiska lärare, 

vilka tjänstgjort inom samma skola eller kommun minst två år. En för

utsättning för överflyttningen är dock att vederbörande lärare ger sitt 

samtycke till åtgärden. Överflyttningen skall ske utan att den lediga 

tjänsten eller befattningen led.i ganslås. 

För att landskapsstyrelsen skall få kännedom om va.kanta lärartjäns

ter och befattningar vid grundskolorna, som kan bli föremål för för

flyttning, samt om vilka lärare, som i samband med skolreformen icke 

kan överföras till tjänster inom kommunens skolväsen , skall därom an

mälas till landskapsstyrelsen. Dessutom skulle landskapsstyrelsen f å 

rätt att bestämma att tjänst eller befattning lämnas obesatt intill dess 

det blivit utrett~ huruvida denna kan bl i föremål för överflyttning på 

sätt i lagen stadgas. 

Med hänvisning till det an förda får landskapsstyrels en · vördsamt 

förelägga Lands tinget till antaga.nd e 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om besättande av vissa lärartjänster och -befattningar utan att de 

ledig anslås. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas ~ 

1 §. 
Utan hinder av vad om lediganslående och besättande av lärartjäns

ter och -befattningar inom kommuns folkskolväsen och vid grundskola 

samt vid Ålands lyc'eum är stadgat 9 får ordinarie och extraordinarie 

lärartjänster och -befattningar vid dessa skolor besättas utan att 

de lediganslås9 i den ordning som i denna lag stadgas. 

2 §. 
Innan kommunalt skol väsen enligt landskap slagen den 2 juli 1970 

om grunderna för skolväsendet (28/70) inrättas 9 skall kommun anmä la 

hos landskapsstyrel sen 

1) de ordinarie på provår förordnade och extraordinarie lärare vid 

folkskolor; samt 

2) de interimistiska l ärare 9 vilka tjänstgjort inom samma kommun 

eller skola under minst två år i följd
1 

vilkas tjänster eller befattningar upphör i samband med skolsyste~ 

me ts omorganisation och vilka icke kan överföras till tjänster inom 

kommunens skolväsen. 

Likaså skall kommun anmäla de ledigblivande lärartjänster och -be,... 

fattningar vid grundskolor inom kommunens område 9 vilka vederbörande_ 

skolas upprätthållare icke kan besätta genom överföring. 

3 §. 
Landskapsstyrelsen överför i 2 § avsedd lärare~ ·som icke på grund 

av sin tidigare tjänst är berättigad till lön på indragningsstat 9 med 

hans samtycke till vakant lärartjänst el ler -befattning inom kommuns 

folkskolväsen eller vid grundskola eller vid Ålands lyceum 9 såfrrunt 

vederbörande uppfyller kompetensfordringarna för tjänsten eller be

fattningen. 

Landskapsstyrelsen kan besätta vakanta lärartjänster och -befatt

ningar vid Ålands lyceum under de i 1 mom. stadgade förutsä ttningarna 

i samma ordning utan att tjänsten e l ler befattningen lediganslå s. 

Angående överföring av sådan innehavare av lärartjänst 9 som är berät

tigad till lön på indragningsstat 9 gäller vad därom är särskilt stadgat. 

4 §. 
Landskapsstyrels en kan bestämma 9 att någon eller n ågra vakan ta 

lärartj änster och -befattningar inom kommuns folkskolväsen och vid 

grundskola samt vid Ålands lyceum skall lämnas obesatta 9 tills det 
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blivi t utretti huruvida i 2 § avsedd lärare kan överföras till någon 

av der.o. . Landskapsstyrelsen kan även bestämma 1 att lärartjänster och 

-befattningar av visst slag vid skolor inom folkskolväsendet samt 

vid grundskolor och .Ålands lyceum icke får besättas under pågående 

läsår. 
5 §. 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

M.ari eh arnn 1 den 18 a ugus t i 19 7 2 . 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Lagberedning~chef Sune Carlsson . 
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