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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 5/1970-71
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
Fram.st. nr 26/1970.
framställning till Ålands landsting med förslag till landskap slag angå en de ändring· av
landskapslagen om avlöning och pension för
tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i
landskapet Åland.
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget. inbegärt utskottets utlåtande~ får utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Sune Oarlsson 9 härmed vördsamt anföra, att utskottet
intet har att erinra med anledning ~v lagförslaget i sak. I 38 § föreslås några ändringar av enbart redaktionell natur.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå~
att Landstinget måtte antaga lagförslaget
med följande ändringar:
38 §.
Vikarie tillkommer, om ej annat avtalats med stöd av 13 § 1 mom.,
samma avlöning som interimistisk handhavare av tjänst enligt 1 mom. är
berättigad till, likväl icke avlöning enligt 3 § 2 mom., om han icke
äger rätt di:i.rtill på grund av sin egen tjänst. Avlöning för tiden för
avbrott i tjänstgöring utgår enb_gt i 10 och 11 §§ stadgade grunder
dock endast till vikarie som varit anställd inom folkskolväsendet med
tjänsten som huvudsyssla minst sex månader omedelbart före avbrottet och
i en följd för högst 180 dagar, såframt ej vikarien varit anställd inom
folkskolväsendet med tjänsten som huvudsyssla minst tre år omedelbart
före avbrottet i tjänstgöringen eller sjukdom~ som drabbat honom, är en
följd av ett i tjänsteutövningen inträffat olycksfall eller i tjänsteutövningen ådragen yrkessjukdom eller av våld mot honom med anledning
av tjänsteutövningen. Avlöning t111 vikarie erlägges månatligen i efter~
skott. Angående vikaries naturaförmåner stadgas genom landskapsförordning.
Vid uträkningen av i 3 mom. avsedd sex månaders tjänstgöringstid anses vikaries anställningsförhållande, som upphört när arbetstiden för
terminen utgått eller under därpå följande lovtid, ha bestått i en följd 9
om det åter begynt vid arbetstidens början närmast följande termin i
samma eller annan folkskola.
Interimistisk innehavare - av tjänst eller vikarie som icke, medan
tjänsteförhållandet varaty under skolans lovtider på vardagar erhållit
en och en halv lovdag för varje c.1,ntal av 30 dagar av den tid tjänsteförhållandet varat 7 tillkommer för de uteblivna lovdagarna en ersättning
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som mo tsva r ar den egentliga
tillägg y v a rvid df;l av dag
Mariehamn,
12 novem
',_

avlöningen jämte dyrorts- och f järrortsä kn a s som hel dag .
r 1970.
ttets v ägnar:
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Närvarande i u tsko ttet: ordförru1 den Dahlmp,n, viceordföranden Pers son,
l edamöte rn a Curt Carlsson, Sundblom (delvis) och Östling samt suppleant en Wideman (del vis ) .

