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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 till Ålands landsting med. 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om avlöning och pension f ör 

tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i land

skapet Åland. 

I riket har lagen om tjänsteinnehavarnas inom folk skolväsendet avlö

ning och pensioner innevarande år undergått ändringar genom trenne la

gar (FFS 147/66, 290/66 och 408/66). Genom dessa ändringar har införts 

samma grunder för utbetalning av f järrorts- och dy rortstillägg till 

tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet som gälla för motsvarande stat 

tjänstemän och har bestämmelserna angående ifrågavarande tjänsteinneha~ 

vares pension, såsom anslutna till tjänstemännens pensi onssys tem, brin

gats i överensstämmelse med den nyligan antagna lagen om statens pens io 

ner, vilken motsvarar den av landskapsstyrelsen föreslagna landskapsla~ 

gen om larldskapspensioner. 

Genom ändringen (FFS 147/66) har i 35 §upptagits et~ stadgande, som 

me dger statsrådet rätt att på ~ärskildä skäl befria landskömmun från 

skyldigheten att tillhandabålla innehavare av lärärt dän~t bostäder. Mo

tiveringen till införandet av denna dispensmöjlighet har v arit, att det 

med hänsyn till rådande lokala bostadsf örhållanden på landsbygden icke 

alltid är av behovet påkallat att hålla varje lärare med bostad, vilket 

i s in tur medf ö~ inb~sparingar ifråga om byggnadskostnaderna vid uppf ö

rande av nya skolbyggnader. 

Enligt landskapslagens 35 § 5 mom. har landskapsstyrelsen endast i 

enskilda fall rätt att befria landsk ommun från bl.a. samma skyldighet , 

om bostadens tillhandahållande icke .är ändamålsenligt. Då det även i 

landskapet bl.a. genom uppgörande av byggnadsplaner skapas förutsätt

ningar för tätbebyggelser i flera landskommuner, anser landskapsstyrel

sen det vara sakenligt att också i landskapets lags~iftning införa en 

motsvarande generell dispensmöjlighet. 

Genom den föreslagna ändringen av 38 § skulle interimistisk inneha

vare av tjänst för tiden för avbrott i tj änsteutbvning på grund av sjuk 

dom eller havandeskap erhålla avlöning enligt samma grunder som ordina

rie t jän~ :te-innehavare, om vederbörande omedelbart före avbrottet t jäns1 

gjort inom folkskolväsendet under minst 6 månader. Vikarie skulle likvä 

icke komma i åtnjutande av samma förmåner. 

I 40 § 4 mom . föreslås infört möjlighet , att åt timlärare erlägga 

Jöreståndararvode för kurs , som ersätter medborgarskola, ävensom arvode 

för å ligganden, som ankommer på förbindelselärare för yrkesvägledning. 
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_pä grund av sakens natur har landskcp ·sstyre lsen sålunda ansett, · at t 

ifrågavarande landskap slag bör stä i konformitet med motsvarande lag i 

riket. Labdskapslagen f ():r,s lås sålunda i sak ändrad helt i öve l'.'ensstätn-
. ' 

melse med rikets lag, fö~titom att bestämmelserna om dyrorts- oc h fjärr

ortstillägg skulle tillämpas först från den 1 januari 1967 och icke så

som i riket är fallet, frän den 1 augusti 1966~ Orsaken härtill är att 

en retroaktiv tillämpning av dessa bestämmelser skulle medföra praktiska 
I 

olägenheter . såsom återbetalning av erlagda tillägg m.m. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär landskapsstyrelsen förelägga 

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

angående ändring av landskapslagen om avlöning och ~ension för tjänste~ 

innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Å.land , 
_._....:._....-._.. ___ _ 

I enlighet med Å.lands landstings beslut upphävas 20 , 22 , 23, 24, 25; 

26 och 27 §§ samt 44 § 2 mom. landskapslagen den 16 oktober 19 58 om av

löning och pension för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i land

skapet Å.land ( 24/58), varjämte 6, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 35, 37 , 38 pch 

40 §§1 av dem 19 §' sådant lagrummet lyder i land skapslagen den 28 mar·s 

1961 (9/61), 38 § sådant d~t lyder t landskapslagen den 25 mars ~965 

(15/65) och 40 § sådant det lyder i landskap slagen den 13 juli 196 5 

(32/65), ändr a s såsom följer: 

6 §. 
Tjänsteinnehavare tillkommer dyrortstill ägg och f järrortstillägg en

ligt samma grunder, s om i riket är stadgat för innehavare av staten~ 

tjänst eller befattning med grundlön. 

16 §. 
Tjänsteinnehavare och timlärare äga med nedan nämnda undantag rätt 

till ålders- och invalidpension av landskapsmedel, i tillämpliga delar 

enligt samma regler som person i tjänste- eller arbetsförhållande till 

l andskapet. Samma rätt tillkommer på provtid förordnad och interimistisk 

i nnehavare av tjänst samt vikarie . 

I 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare inom folkskolväsendet, benämnes ne

dan förmånstagare. 

Pensionsåldern är 60 år. 
Genom l andskapsförordning må likväl föreskrivas, att pensionsåldern 

i vis sa lärartjänster, vilkas art det påkal lar, är lägre än 60 men icke 

lägre än 55 år .. 

18 §. 
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Anställningen årtses fo r tgå oavbrutet, obe roe nde av att f örmånet ågare 

överflyttar från ert skola till en annan, om överflyttningen sket t omedel

bart. 
19 §. ' 

Tjänsteinnehavares pensionsgrundande lön utgöres av t l ll hono~ enligt 

i 3 § stadgade grunder senast erlagd grundlön jämte ålders-, dyrorts-- ' ' 

och f järrortstillägg; samt till honom i enlighet med denna lag möjligen 

erlagda lönetillägg bch arvoden, för vilkas beräkp.ing s~ola i tiliämp

liga delar gälla samma regler som för person i tjänste- eller arbetsför

hållande till landskapet. Detsamma gäller på motsvarande sätt på provtid 

förordnad, interimistisk innehavare av tjänst och :vikarie! 

Timlärares pension fastställes på basen av i 39 § avsett timarvode. 

21 §1 

Elevhemsf öreståndare erhåller dberbende av U'.Ppnådd pensionsålder ålder ~ 

pension; ifall han entledigats från sin tjänst, då skäl därtill prövas 

föreligga och såvida entledigandet icke föranletts av i 63 § 1 mom. land

skapslagen om folkskolväsendet i landskapet Åland nämnd orsak. 

Förmånstagare erhåller invalidpension förutom i de i landskapslagen 

om landskapspensioner stadgade fallen, även om han entledigas på grund 

av att han till följd av kroppsskada eller nedsatta kroppskrafter eller 

själsförmögenheter förlorat s in arbetsförmåga. 

I 1 mom. avsedda fall beräknas pensionens belopp såsom i landskapsla

gen om landskapets pensioner är stadgat, ifall förmånstagaren under de 

5 är, som omedelbar t föregåt t entledigandet ., uppnått en pensionstid på 

sammanlagt mi nst 3 år. 

31 §. ' 
överföres person på indragningsstat till tjänst inom folkskolväsendet 

eller har han övergått till sådan tjänst eller till landskapstjänst eller 

-befattning, i vilken hans löneförmåner äro mindre än de, vilka enligt 

gällande stadganden skulle tillkomma honom i tjänst, som motsvarar den 

indragna tjänsten , skall skillnaden erläggas såsom personligt avlönings

tillägg av landskapsmedel. Om den nya tjänsten indrages, skall under ena

handa förutsättningar och enligt samma grund beviljas tillägg till den 

däri utgående lönen på indragningsstat. 

35 §. 
Landskommun är skyldig att tillhandahålla innehavare av lärartj änst 

med familj bostad om minst tre rum och kök samt innehavare av lärartjänst 

utan familj bostad om mins t två rum och kök. Äro lärare i en och samma 

skola äkta makar, är kommunen pliktig att tillhandahålla dem gemensamt 

endast en bostad för lärare med familj .. på särskilda skäl må landskaps-
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styre lsen på ansökan av landskommun i enlighet med vad därom i land

skapsförordning närmare stadgas, helt eller delvis befria kommun från . 

skyldigheten att tillhandahålla innehavare av lärartjänst bostäder, 

Elevhemsf öreståndare bör tillhandahållas bostad om minst ett rum ooh 
kok. 

Kan innehavare av lärartjänst icke tillhandahållas sådan bostad, som 

i 1 mom. nämnes, är lärare med familj skyldig att åtnöjas med bostad för 

lärare utan familj och lärare utan familj med bostad om ett rum och kök. 

Tjänsteinnehavare, som ;tillkommer bostad såsom 

utom rätt till värme, lyse och vatten, badrum och 

till källare och andra nödiga .utrymmen. Badrum må 

naturaförm~, . äg~r des I 
del i tvätt stuga samt 

ersätta s med de 1 i . I 
bastu. Därutöver bör elevhemsföreståndare erhålla kost i elevhemmet unde 

tiden för skolarbetet. Innehavare av lärartjänst i landskommun tillkom

mer dessutpm minst tre ar trädgårdsjord. 

Innehavare av lärart j.änst, som t jähstgor på två eller flera undervis.-. 

ningsställen, tillkommer naturaförmåner endast på ett av dessa ställen, 

varjämte han bör erhålla skjuts till och från tjEl.nstgöringsställen, sdm 

äro belägna på längre än fyra kilometers avstånd. Tillhandahålles honom 

på tjähstgöringsstället såsom tillfällig bostad ett möblerat rum med 

värme och lyse samt del i kök, är han berättigad endast till flyttnings

skjutsar. 

Landskapsstyrelsen må i enskilda fall befria kommun från skyldigheten 

att tillhandahålla i denna paragraf nämnda naturaförmåner, om deras till 

handahållande icke är ändamålsenligt, så ock tjänsteinnehavare från att 

emottaga honom erbjudna naturaförmåner, om vägande skäl därtill föreligg 

37 § 
}a provtid förordnad äger samma rätt till avlöning, lön på indragning. 

stat och naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare. 

38 §~ 

Den, som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folkskol

väsendet 1 äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordinarie 

tjänsteinnehavare jämlikt 2 1 3, 4, 6, 7, 8 och 9 §§. För tiden för av

brott i tjänsteut övningen är han även berättigad att erhålla avlöning 

enligt de i 10 och 11 §§stadgade grunderna. Innehar interimistiskt . för

ordnad icke för tjänsten stadgad kompetens, erhåller han den egentliga 

avlönirtgen och övertimsarvodet med avdrag av tio procent. Till interi

mistiskt förordnad, som saknar stadgad kompetens, men som innehar av 

landskapsstyrelsen föreskriven kompetens, erlägges likväl egentlig av

löning och övertimsarvode oförminskade intill utgången av juli månad 

1969. Interimistisk innehavare av tjänst har samma rätt till naturaför-
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måner som ordinarie tjänsteinnehavare, och är skyldig att för dem er

lägga ersättning såsom i 36 § är stadgat. 

Interimistisk innenavare av lärartjänst , som innehar för tjänsten sta 

gad kompetens, må beviljas extraordinarie pension med iakttagande i till 

l ämpliga delar av vad i denna landskapslag om pension är stadgat. 

Vikarie tillkommer , om icke med stöd av lJ § 1 mbm. annat avtalats, 

samma avlöning, som inte-rimistisk innehavare av tjänst, likväl icke för 

tiden för avbrott i tjänsteutövningen. Avlöningen till viltairie erlägge s 
I 

månatligen i efterskott ' Om vikaries naturaförmåner stadgas genom land-

skapsförordning. 

40 §. 
nen med lärartjänst förenade undervisnings~kyldigheten omfattar i 

lägre folkskola 24 veckotimmar, i högre folksko~a 30, i medborgarskola 

eller då undervisning i andra språk än svenska är förenad med tjänsten 

26, i hjälpskola 24, i högre folkskola, då undervisningen i andra språk 

än svenska på två eller flera tjänstgöringsplatser är förenad med tjäns

ten 24 och i mellanskola 26 veckotimmar. 

Utöver de veckotimmar undervisningsskyldigheten omfattar är innehavar 

av l ärartjänst skyldig att bestrida övertimmar enligt vad därom stadgas 

i landskapsf örordning. 

Skolföreståndares undervisningsskyldighet per vecka må minskas med 

en halv veckotimme per läsår för varje annan läraravdelning vid egentlig 

folkskola och hjälpskola samt för varje annan lärare med huvudsyssla vid 

medborgarskola. Vid mellanskola minskas undervishingsskyldigheten enligt 

samma grunder som vid statlig mellanskola. Föreståndares undervisning 

skall likväl omfatta minst fem veckotimmar. 

Landskapsstyrelsen fastställer de grunder, enligt vilka innehavare av 

lärart jänst i sin undervisningsskyldighet må inräkna i 1 § 2 mom . , land

skapslagen om folkskolväsendet i landskapet Åland (23/58) avsett ~ng
domsarbete och andra utom klass utförda åligganden. Landskaps styre lsen 

fastställer likaså de grunder,, enligt v ilka timlärare erhåller arvode 

för de åligganden, som ankomma på förbindelselärare för yrkesväglednin

gen och förestånd are för kurs, som ersätter medborgarskola. Ersättning 

till lektor och timlärare vid mellanskolan för åligganden utom klas~ ut

går enligt samma gruµder som för motsvarande l ärare i landskapets läro

verk. Ersättning för särskilda å ligganden i samband .med försöksverksam

het utgår enligt grunder, som fastställs av landskapsstyrelsen. 

'Ar det sammanlagda beloppet av f järrortstillägg och dyrortstillägg, 

som utgår enligt denna landskap slag, mindre än f järrortstillägg, som er- 1 
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lagts till vederbö:fande omedelbart f öre denna lags ikraftt rädande, er

lägges skillnaden mellan f j äfr6rtstillägget enligt tidigare gällande. 

stadganden och det sammanlagda beloppet av" f'jij,rrortstillägg och dyrort s

tillägg enligt denna lag 1 eller o~ f järrortstillägg sriligt d~nna lag ic

ke a lls utgå på orten, skillnaden mellan aet tidigare ijärrort~tfl.läg- . I 

ge ts belopp och det i tjärtsten utgående dyrbrtstilläggets belopp oför~ 

ändrat såsom personellt tilläggsarvode .. SkU:ile beloppet av personelit 

tilläggsarvode bliva mindre än 24 mark om året erlägges det icke. 

Av stadgandena i denna lag tillämpas 38 och 40 §§ från och med den 

1 augusti 1966 och de övriga från och med den 1 januari 1967. 
Utan hinder av vad ovan stadgats til1ämpas tidigare gällande stad

ganden på den som gjort i 32 § landskapslagen om landskapspertsiorter' av ... 

sedd anmälan och, såvida icke av 35 § 2 mom. sagda lag annat följer, på 

pension, som beviljats innan denna lag trätt i kraft. 

Mariehamn, den 27 oktober 1966. 
på 

Lantråd 

I 

I 


