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LAGUTSKOTTETS betänkande m 5/1966 över land

ska:psstyrelsen.s framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag angåenqe änd
ring av landskapslagen om avlöning och pension 

för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i 

landskapet Å.land. (IW 40/1966). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet, vilket såsom ·sakkunnig hört lagbered
ningssekreteraren Sune Carlsson, behandlat och får för landstinget 
vördsammast , framhålla följande: 

Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning, att denna landskaps~ 
lag bör stå i konformitet med rikets motsvarande lag. Av praktiska skäl I 

böra stadgandena om dyrorts- och f järrortstillägg för landskapets vid~ 
kommande likväl tillämpas först från den 1 januari 1967, vilket land
skapsstyrelsen föreslår i sin motivering. 

"I sak" föreslås lagförslaget ändrat helt i överensstämmelse med 

rikets lag. Utskottet har citerat "i sak", ty av texten framgär, att 
vissa stadganden omstiliserats, utan att någon saklig ändring åsyftats. 

Med tanke på att lagen gäller just avlönings- och pensionsf örhållanden 
skulle utskottet vilja gå ännu längre och f öreslä, att rikslagens orda
lydelse även skulle följas, där spräkbeharidlingen icke direkt påkallar 

ändring, på det att risk för missuppfattning icke må uppkomma eller 
olika tolkning göras gällande. 

Med hänsyn till sistnämnda f örhällande får utskottet framställa änd

ringsförslag i nedannämnda avseenden. 
19 §. Texten har omarbetats enligt ordalydelsen i rikets lag (FFS 

290/1966 § 19), likväl sålunda, att uttrycket "interimistiskt" bibe
hålles på sista raden i mom. 1. Rikslagens motsvarande uttryck är 11 tem
porärt11, vilket icke förekommer i lagtexten i övrigt. 

31 §. Den nuvarande landskapslagen innehåller två moment. Avsikten 
har icke varit att upphäva det andra momentet, som i motsvarande lydel
se kvarst@ri rikslagen , utan detta har utelämnats av rent misstag, Mo
mentet har återinförts. 

35 §. En viss saklig skiljaktighet förekommer mellan rikslagens 
motsvarande stadgande (FFS 147/1966 § 35 mom. 1) 1 i det att förslaget 
tillförsäkrar elevhemsföreständare som bostad "minst ett rum och kök", 

medan rikslagen inskränker bostadsförmånen till "minst ett rum". Då 
rätten till kök likväl är en förmån, som föreståndare sedan gammalt 

åtnjutit, har utskottet icke föreslagit någon ändring. 

37 §. Rikslagens "provår" (FFS 290/1966 § 37) har här utbytts mot 
"provtid", enligt uppgift av lagberedningssekreteraren beroende på 
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d .m allmänna definit ionen i folkskollagens § 54 ( 23/58). Ile n gi:iL-

l o.nde l aridskaps l agen använder uttrycket ''provår". För undvi-
kande av missförstånd och då "provår" i övrigt konsekvent användes i 

lagtexten, har utskottet infört detsamma. 

38 §a Ilenna paragraf har delvis omstiliserats, varvid den av 

landskapsstyrelsen föreslagna avfattningen i huvudsak bibehållits. 

Bl . a. har "tio" ersatts med "10". 

Sista meningen i tillämpningsstadgandet har förtydligats genom att 

ordet "det" (näst sista ordet i meningen) ersatts med "arvodet". 

Avfattningen av tredje stycket i motiveringen på första sidan kan 

missuppfattas, varför utskottet påpekar, att endast mom. 1 är ändrat, 

medan mom. 2-5 äro oförändrade. 

Lagens ingress är i sin föreliggande avfattning ofullständig. I 

ett flertal av de ändrade paragraferna har endast visst moment eller 

vissa moment ändrats, ehuru man kan få den uppfattningen att hela para
undergått ändring. För att uppnå ton~rueus med rikslagens 

graren Tingress ocn undvikande ~v missrörständ vid läsningen av lag-

texten har utskottet infört följande kompletteringar beträffande de 

ändrade paragraferna: 

31 - bör vara 31 mom. l; 

35 - bör vara 35 mom. l; 

38 .i. bör vara 38 mom. 1 och 3; samt 

40 - bör vara 40 mom . 4. 
Med hänvisning till ovansagda och i förlitan på att justeringsut

skottet inför vissa smärre ändringar, vilka här ej behöva närmare mo

tiveras, föreslår utskottet vördsammast, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att ingressen och nedannämnda lag

rum erhålla följande lydelse: 

I enlighet med Ålands landstings beslut upphävas 20 1 22, 23 1 24, 

25, 26 och 27 §§ samt 44 § 2 mom. landskapslagen den 16 oktober 1958 

om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet 

i landskapet Åland (24/58), varjämte 6, 16, 17, 18, 19 och 21 §§, 31 § 
1 mom., 35 § 1 mom. och 37 §, ~8 § 1 och 3 mom. samt 4 § 4 mom., av 

dem 19 §, sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 28 mars 1961 

(9/61), 38 § sådant det lyder i landskapslagen den 25 mars 1965 (15/65) 

och 40 § sådant det lyder i landskapslagen den 13 juli 1965 (32/65), 
ändras såsom följer~ 
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Såsom tjänsteinnehavares pensionsgrundande lön beaktas till honom 

enligt den i 3 § nämnda avlöningsklassen senast erlagd grundlön jämte 

ålders- , dyrorts- och f järrortstillägg, och därtill fogas, med beräk

ning i tillämpliga delar enligt samma regler som beträffande person i 

tjänste- eller arbetsförhållande till landskapet är stadgat, till ho

nom enligt denna lag möjligen erlagda lönetillägg och arvoden. netsam

ma gäller på motsvarande sätt till tjänstgöring inom folkskolväsendet 

på provår förordnad, den, som förordnats att interimistiskt innehava 

tjänst, samt vikarie. 

Timlärara3och arbetshandledares pension fastställes på basen av i 

39 § avsett timarvode. 

31 §. 
Mom. 2, som införes. 

Förflyttas den, som varit uppförd på indragningsstat, till tjänst 

eller befattning inom kommunen, skola flyttningskostnaderna ersättas 

av kommunen. Förflyttas han till annan kommun, ersättas flyttnings

kostnaderna härför av landskapsmedel. 

37 §. 
På provår förordnad äger samma rätt till avlöning, lön på indrag

ningsstat och naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare, 

38 §. 
Tien, som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folk

skolväsendet, äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordina

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

avbrott i tjänsteutövningen är han även berättigad att erhålla avlö

ning enligt de i 10 och 11 §§ stadgade grunderna • . Äger interimistisk 

innehavare icke för tjänsten stadgad kompetens, erhåller han den egent

liga avlöningen och övertimsarvodet med avdrag av 10 procent. Till in

terimistisk innehavare, som saknar stadgad kompetens, men som äger av 

landskapsstyrelsen föreskriven kompetens, erläggas likväl egentlig av

löning och övertimsarvode oförminskade intill utgången av juli månad 

1969. Interimistisk innehavare av tjänst har samma rätt till natura

förmåner som ordinarie tjänsteinnehavare och är skyldig att för dem 

erlägga ersättning, såsom i 36 § är stadgat. 

Interimistisk innehavare av lärartjänst, som äger för tjänsten stad

gad kompetens 1 må beviljas extraordinarie pension, med iakttagande i 

tillämpliga delar av vad i denna landskapslag om pension är stadgat. 

Vikarie tillkommer, om icke med stöd av 13 § 1 mom. annat avtalats, 

samma avlöning, som interimistisk innehavare av tjänst, likväl icke för 

I 

I 



-4-
194 

tiden för avbrott i tjänsteutövningen. Avlöningen till vikarie erlägges I 
månatligen i efterskott . Om vikaries naturaförmäner stadgas genom land-

skapsförordning . [ 

Tillämpningsstadgandet . 

Mom. 1. 

kr det sammanlagda beloppet ••••••• säsom personellt tilläggsarvo

de. Skulle beloppet av personellt tilläggsarvode bliva mindre än 24 

mark om äret, erlägges arvodet icke. 

Mariehamn den 16 november 1966. 

Pä lagutskottets vägnar: 

-~i~~-
ordförande. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Elie l Pers

son (delvis), Gustaf Jansson, Fridolf Karlsson, Nils Dahlman och 

Curt Carlsson (ersättare; delvis) . 
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