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FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 24/1955 med anled,.
ning av Ålands landskapsstyrelses framställning 
till Ålands landsting med förslag till andra till
lägg till ordinarie inkomst- ooh utgiftsstaten 

för landskapet Åland under år 1955 (45/1955)~ 

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet vördsamt fram
hälla, att utskottet omfattar landskapsstyrelsens f9rslag med den motive
ring landskapsstyrelsen framfört ~ Några detaljer i förslaget skall likväl 

beröras närmar eo 
Yrkesskolan. Under remissdebatten påpekades, att lärarna vid Ålands 

yrkesskola icke åtnjuter ersättning för hemarbete enligt Seimma principer 
som lärarna vid rikets yrkesskolor. Utskottet har i denna fråga hört yr
kesskolans rektor, ingeniör Holger Sanders, som meddelade, att yrkessko~ 
lans lärare först helt nyligen erhållit uppgifter om grunderna för hem
arbetsersättningen vid rikets yrkesskolor. Frågan är för närvarande under 
behandling i yrkesskolans direktion och lärarkåren räknar med att ersätt
ning för hemarbete skall utgå retroaktivt från innevarande läsårs början .. 
Utskottet fannJ att erforderligt förslagsanslag för utbetalning av dessa 
ersättningar finnes, varför något ändringsförslag icke ansågs påkallat., 
Utskottet emotser, att landskapsstyrelsen vakar över att lärarna vid 
yrkes 3kolan utfår den ersättning, som dem bör tillkomma. 

Lönejusteringarnae Såsom redan nämndes i utskottets betänkande fil 

21/1955 är utskottet av den uppfattningen, att landskapsstyrelsen bör be·
redas möjlighet att erlägga lönejusteringsbelopp så snart motsvarande 
lönejustering erlägges i riket. Då de i riket föreslagna lönejuster;i.ngarna 
ännu icke blivit slutligt fastställda, saknas för närvarande möjlighet 
3tt exakt bestämma de erforderliga beloppen under olika moment .. Under så
iana omständigheter, och då avsikten. är att lönejusteringarna skall för
rerkligas delvis redan före årsskiftet och delvis strax därefter, anser 
itskottet det vara nödvändigt att genom de föreslagna förslagsanslagen an
risa landskapsstyrelsen möjlighet härtill. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte antqga landskapsstyrelsens 

förslag till andra tillägg till ordinarie inkomst
och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 
1955 .. 

Mariehamn, den 1 december 1955• 

På finans t~kottets vägnar: 

son. 

I ärendets behandling har ordföranden Mattsson samt ledamöterna Anders
:in, Clemes, E-vald Häggblom och Gunnar ffl;i.ggblom delt agit. 


