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STORA UTSKOTTETS betänkande W: 16/1964 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapslagen om av

löning och pension för tjänsteinnehavarna inom 

folkskolväsendet i landskapet Åland (W: 21/1964). 

Landstinget,som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande W: 

7/1964, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med 

följande ändringar och tillägg i lagtexten: 

7 §. I 1 mom, andra meningen har uttrycket "billigaste dyrortsgrupp" - ---
ersatts med "billigaste dyr hets grupp". ( Jfr. SocMb. om dyrhetsgruppering 

av kommunerna). 

38 §. Sista meningen i 1 moill. har omstiliserats för undvikande av 

upprepning. I momentets början har kommatecken utsatts mellan "Den som". 

Ytterligare har i överensstämmelse med lagutskottets påpekande 2 och 

J mom. angivits såsom oförändrade under 1 mom. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

samt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående lag

förslaget sålydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om avlöning och pension för tjänste

innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 och 38 §§ land

skapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinne

havarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58) 38 § sådant 

lagrummet lyder i landskapslagen den 28 mars 1961 (9/61), såsom följer: 

7 §. 
Innehavare av lärartjänst inom folkskolväsendet tillkommer för över

timmar utöver fastställd undervisningsskyldighet ett årligt övertims

arvode. Övertimsarvodet för lärare vid högre och lägre egentlig folk

skola utgör per veckoövertimme och år en trettiondedel av den årliga 

grundlönen för lärare vid högre folkskola jämte dyrortstillägg enli gt 

billigaste dyrhetsgrupp. Övertimsarvodet för lärare vid medborgarskola 

och hjälpskola utgår med nämnda belopp förhöjt med tio procent. Det 

sålunda uträknade övertimsarvodets belopp avrundas till närmaste tal, 

som är delbart med sextio. Komma två tal härvid i fråga, sker avrund-
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ningen till det högre talet. 

övertirasarvode för ~------(2 mom.) ------landskapets läroverk. 
38 § 

nen, som förordnats att interimistiskt bestrida tjänst inom folk

skolväsendet, äger rätt till avlöning enligt samma grunder som ordi

narie tjänsteinnehavare enligt 2~ 31 4~ 6, 7; , 8 och 9 §§ . Innehar 
\ ' 

interimistiskt förordnad icke för tjänsten stadgad kompetens+ erhål-

ler hart den egentliga avlöningen oc
1
h öve:rtimsarvode med avdrag av tio 

procent. 'l'iil interimistiskt förordnade; som sakna stadgad kompetens, 
I 

men vilka innehava av landskapsstyrelsen föreskriven kompetens, erläg-

gas likväl den egentliga avlöningen och övertimsarvode oförminskade 

intill utgången av juli månad 1969. Interimistisk innehavare av tjänst 

har samma rätt till naturaförmåner som ordinarie tjänsteinnehavare och 

är skyldig att för dem erlägga ersättning såsom i 36 § är stadgat. 

Interimistisk innehavare ------(mom. 2)------ är stadgat. 

Vikarie tillkommer ------(mom. 3)------ genom landskapsförordningar. 

Av stadgandena i denna lag tillämpas 7 § från och med den 1 januari 

1964 och 38 § från och med den 1 augusti 1964. 

Mariehamn, den 24 november 1964. 
På 

Närvarande i utsk ottet: ordföranden Albin Johansson, ledamöterna , 

Uno Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Östling, Philip Bklöw, Folke 

Woivalin, Runar Wilen~ Einar Hambrudd och Lars Eriksson samt ersätta

ren Ventzel Grönlund. 


