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LJ\GlJTSK01Tf:TS Bf:Ti\NKANDf: nr 11 /1 ~)83-M med 

anledning av republikens presidents framställ

ning t i 11 Alands 1 ands ting angående regeringens 

tU J riksdagen överHlnmade proposition med för

slag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i överenskorrunelsen mellan de nordiska 

länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för 

klasslärnre i grundskolan. 

Landstinget hur <len 21 november 1983 .inbegärt lugutskottcts yttnm<le över 

framställningen. Utskottet, som hört utbildningschefen Börje Karlsson och 

inbegärt kulturutskottets utlåtande vilket närsluts till betänkandet, får 

med anledning hiirav vördsamt <mföra följande. 

Den till lagen anslutna överenskorrunelsen syftar till att person, som i något 

nordiskt land avlagt officiellt godkänd examen för klasslärare i grundskolan, 

skall anses vara kompetent för motsvarande tjänst i något av de andra nordiska 

länderna. Finländskt medborgarskap är enligt förslaget inte längre krav för 

att annat nordiskt lands medborgare skall kunna erhålla ordinarie tjänst i 

Finland. Av överenskorrunelsen berörda lärare har rätt till samma lön, pension 

och övriga sociala förmåner som medborgare i det land, där de erhåller an

ställning. 

Sedan länge har inom det åländska skol väsendet anställts lärare frän andra 

nordiska länder, främst Sverige. Till en början kunde dessa erbjudas endast 

kortvariga förordnanden. Senare har dock möjlighet erbjudits till treåriga 

förordnanden. I dylika fall innebär elen nu föreliggande överenskorrunelsen 

framförallt en ökad anställningstrygghct. Motswrnmdc gii11cr för de öländska 

lärare som sökt anställning i andra nordiska länder. Ett antal sådana finns 

huvudsakligen i Sverige. 

Utskottet noterar med tillfredsställelse att landskapsstyrelsen beretts till

fälle att avge yttrande över överenskorrunelsen innan denna slöts. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte ge sitt samtycke till den 

i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

i landskapet Alancl till de clelar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelselagen under 

förutsättning att riksdagen godkänner proposi

tionen i oförändrad form. 

ivfarie-
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hamn den 15 dccemher 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

0 rd rö r:111dc 

Lars Ingrnar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v .ordf. 

Wiklöf samt medlemmarna Andersson, Börje Eriksson och J.-E. Lindfors. 
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ALANDS LANDSTING 

8. 12 83 
Marlehamn, den . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 19 .... 

253/83. 
Nr ........................... . 

Postadress: 
Postbox 69 
22101 Mariehamn 

Ti 11 Lagutskottet 

frfu1 kulturutskottet. 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lanclstingsordningen 

inbegärt kulturutskottets utlåtande över reoubl ikens nres idents fram

ställninr, ti] l landstinget :mgi\endc regeringens till rikscbgcn övcr

länmaclc proposition med förslag till lag om godkännande av vissa bestöm

melser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nor-

disk arbetsmarknad för klasslärare i grundskofan (RP framst. nr :i/1983-84). 

Utskottet har behandlat iirendct och dLirvid inte funnit anledning till iind

ring och föreslår därför att lagutskottet mätte föreslå 

Adress: 

att Landstinget måtte ge sitt samtycke til 1 

den i propositionen i ngi\cndc la,t;cns i k r;1 l·t -

trtilbnc.lc i 1anc.lsbpct J\land til 1 de dt'1;1r 

nfömda avtal innehiir avvikelse friln sjii I v

styrelselagen, under förutsättning att riks

daren godkänner propositionen i oförändrad 

form. 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Telefon: 

Självstyrelsegården (928-) 15 000 


