
N2 6/1958. 

LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 6/1958 över land

skaps styrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om avlöning 

och pension för tjänsteinnehavarna inom folk

skolväsendet i landskapet Åland. (m 9/1958) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot-

tets utlåtande, h a r utskottet behandlat och får för landstinget Vörd-

sammast framhålla följande: 

Lagförslaget bygger, såsom landskapsstyrelsen i sin motivering fram

håller, på rikets nya motsvarande lag, som är avsedd att träda i kraft 

den 1 inkommande augusti. Det avser att tillförsäkra lärarna i land

skapet samma löneförmåner, som skola tillkomma lärarna i riket. :00. 

det dessutom är ägnat att skapa ordning och reda i folkskollärarnas 

avlöningsförhållanden, förordar utskottet lagstiftningsinitiativet så

som sådant, helst den av utskottet i b~tänkandet m 5/1958 förordade 

landskapslagen om f olkskolväsendet i landskapet förutsätter tillkomsten 

av denna landskapslag., 

I vissa avseenden anser sig utskottet dock böra framställa ändrings

förslag .. 

.§__1.!_ Av definitionen på tjänsteinnehavare i mom. 2 framgår, att 

timlärare icke är tjänsteinnehavare. Det synes därför mest sakenligt, 

att andra meningen i mom~ 1, som stadgar om timlärares avlöning, får 

plats efter definitionen såsom ett nytt mom. 3. 
~ I mom. 1 har utskottet företagit en redaktionell ändring. 

Si 6. Orden "inom folkskolväsendet" på andra raden i mom. 2 har 

strukits såsom obehövliga. 

§ 28. I sitt betänkande ~ 5/1958 har utskottet föreslagit, att 

landstinget som rubrik för "folkskollagen" ville godkänna "Landskaps

lag om folkskolväsendet i landskapet Åland". Härav betingad ändring 

har införts, varjämte parentesbeteckningen strukits såsom olämplig i 

detta fall, då lagen ännu icke antagitso Mom. 1 har omstiliserats. 

§ 31~ Texten i mom. 2 har förtyaligats och stadgandet komplette

rats med omnämnande, att det ankommer på kommunen att betala ifråga

varande flyttningskostnader vid förflyttning inom samma kommun. 

§ 34. Lagtexten i punkt 2) har ändrats av orsak, som ovan under 

§ 28 nämnts. 

§_35. Elevhemsföreståndares bostadsförmåner synas vara väl njuggt 

bestämda, men utskottet har icke ansett sig böra föreslå någon ändring 

med hänsyn till innehållet i rikets lag., 
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Ut skottet har ersatt ordet "provtid" med provår~ 

Mom. 4 har ändrats av orsak, som nämnts under § 28. 

Mom. 2 har omstiliseratse 

Lagförslaget innehåller ett flertal mindre lyckade uttryck och ord

ställningar och ett antal tryckfel, vilka justeringsutskottet borde 

rätta, innan landskapslagen expedieras. 

Med hänvisning till ovansagda föreslår utskottet därför vördsam

mast, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda att nedannämnda lagrum erhålla 
följande lydelse: 

1 §. 
Tjänsteinnehavare inom folkskolväsendet åtnjuter avlöning och pen

sion enligt denna landskapslag. 

Med tjänsteinnehavare avses i denna landskapslag inom folkskolv~

sendet tjänstgörande l ärare vid lägre folkskola, lärare vid högre 

folkskola, lektor vid mellanskola och elevhemsföreståndare. 

Även timlärare erhåller avlöning enligt denna landskapslag~ 

4 §. 
Mom. l e Ålderstillägg beviljas tjänsteinnehavare efter 3~ 6, 9, 

12 och 15 till ålderstillägg berättigande tjänsteår med ett ålders

tillägg varje gång. Ålderstillägg utgår med samma belopp som för inne

havare av landskapets tjänst eller befattning i motsvarande avlönings

klass., 

6 §. 
Mom. 2. I glest befolkade och avsides belägna trakter må enligt 

av landskapsstyrelsen fastställda grunder åt tjänsteinnehavare, som 

fyller kompetensfordringarna för tjänsten, erläggas tillägg för avsi

des belägen trakt, utgående med 5-35 % av grundlönen, 

28 §. 
Indrages tjänst inom folkskolväsendet, skall innehavaren av tjänsten 

uppföras på indragningsstat, ifall han ej med stöd av 61 § 1 eller 2 
mom. landskaps lagen om f olkskolväsendet i landskapet Åland förflyt.tas 

till annan tjänst inom f olkskolväsendet. 

Vad i 1 mom. är stadgat om tjänsteinnehavare, gäller även på prov

år förordnad, om hans tjänst indrages. 

31 §. 
Mom~ Förflyttas den, som varit uppförd på indragningsstat, till 

tjänst eller befattning inom kommunen, skola flyttningskostnaderna er-
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sättas av kommunen. Förflyttas han till annan kommun, ersät t as flytt

ningskostnaderna härför av landskapsmedel. 

3 4 § . 

Rätt till lön på indragningsstat upphör: 

2) för den 9 som vägrat att samtycka till förflyttning till annan 

tjänst eller befattning eller att mottaga sådan i de fall, om vilka 

stadgas i 61 § landskapslagen om f olkskolväsendet i landskapet Åland; 

37 §. 
På provår förordnad äger samma rätt till avlöning 9 pension, lön 

på indragningsstat och naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare. 

40 3. 
Mom, 4. Landskapsstyrelsen bestämmer de g runder, enligt vilka in

nehavare av lärart.jänst i sin undervisningsskyldighet må inräkna i 

1 § 2 mom. landskapslagen om f olkskolväsendet i landskapet Åland av

sett ungdomsarbete samt andra utom klass utförda åligganden. 

48 § e 

Momc 2. Folkskollärare, som utnämnts förrän denna l a ndskapslae:, 

trätt i kraft, bt~ehåller sin rätt till avlöning och pension enligt de 

stadganden, som dittills varit gällande, om han hos vederbörande myn

dighet anmäler därom inom tre månader. 

Mariehamn den 17 mars 1958. 
På lagutskottets vägnar: 

... E\?k~ ~k · 
~~ri sson 

dförande, C?._A...., . 
. ~~ 

r 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson 9 ordförande, Nils Dahl

man, Paul Påvals 1 Eliel Persson och Gösta Nordman~ 


