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LAGUTSKOTTETS betänkande m 24/1967-68 med 

anledr"li11g av Å.lands landskapsstyrelses framställ

ning till Å.lands landsting med förslag till land

skapslag angående ändring av landskapslagen om 

avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom 

folkPkolväsendet i landskapet Åland (26/1968). 
Med anledning av ovannämnda fram8tällning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt framhålla följande: 

UtRkottet har vidtagit en redaktionell ändring i ingressen och i 

9 § utbytt ordet 'om' mot 'av' i överensstämmelse med vedertaget språk-

bruk. 

Lagförslagets slutstadgande avviker från slutstadgandet i motsvaran

de rikslag (FFS 428/68), men då avvikelsen icke har saklig betydelse, 

har utskottet omfattat landskapsstyrelsens förslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag med nedanstående ändringar: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskap slagen om avlöning och pension för 

tjänsteinnehavarna inom folkpkolväsendet i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändraq 7 § 1 mom., 9 § 2 mom. 

och 34 § landPkapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för 

tjänsteinnehavarna inom folkqkolväsendet i landqkapet Å.land (24/58), 
av desqa 7 § 1 mom. sådant lagrummet lyder i landqkapPlagen den 25 mars 

1965 (15/65) och 9 § 2 mom. qädant det lyd~r i landskapplagen den 4 
april 1968 (16/68) samt fogaP till 8 § ett nytt 4. mom. som följer: 

9 §. 

Innehavare av l ärartjänst, som är klasslärare och har kompetens 

som timlärare i annat språk än svenska samt undervisar minst tre vecko

timmar i ifrågavarande språk, erhåller ett årligt tilläggsarvode ~ 

300 mark. Är antalet veckotimmar minst två, utgör det årliga tilläggs-

arvodet 200 mark. Dessa tilläggsa justeras enligt samma grunaer 

som för motsvarande tjänsteinneh riket. 

Mariehamn, 

lf Sundman. 
Närvarande i utskottet: ordföranden Nils Dahlman, ledamöterna Bertel 

Roman, SUndblom och Östling samt ersättaren Wideman. 


