
Framst. nr 16/1971. 

STORA UTSKOTTETS betänkande nr 37/1970-

71 med anledning av landskapsstyrelsens 

frBIDställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om interimistisk 

övergång till femdagars skolvecka. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 34/1970-71 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med 

nedannämnda tillägg till motiveringen. 

I en den 2 c:,pril 1971 till Riksdagen överlämnad proposition med för

slag till lag om temporär ändring av folkskollagen (prop. nr 29/1971) 
framhåller regeringen bl.a. att det måste anses viktigt, att femdagars 

arbetsveckan snabbt skulle kunna göras allmän även inom skolan. För
denskull föreslås att femdagars skolveckan 9 med vissa undantag 9 borde 

börja tillämpas redan från och med ingången av läsåret 1971-72 under 

hela året och att detta nu borde genomföras i form av ett temporärt 

arrangemang med tillämpning av den s.k. glidande läsordningstekniken. 

Även andra lärotekniska arrangemang borde dock vid behov kunna till
lämpas. 

Såsom bekant har stadganden angående längden av skolornas arbetstid 

utfärdats i lag endc~,~t i fråga om folkskolan. För lärarnas i folkskol

väsendet del ingår även i lagen stadganden om undervisningsskyldigheten 

per vecka och om bestämmandet av övertims- och timarvodena per vecka. 

Dot är dock inte nödvändigt att ändra dessa sistnämnda stadganden? 

då såsom den i lagen avsedda veckan alltjämt kan anses en period, som 

omfattar sex arbetsdagar, och då det är möjligt att genom tjänstekol

lektivavtal göra nödiga regleringar i fråga om avlöningen och arbets

tiden. På grund härav, och då det icke är möjligt att på ett ändamåls

enligt sätt genomföra femdagars arbetsveckan i folkskolan utan att 

folkskolans arbetstid i någon mån förkortas, har regeringen föreslagit, 

att det årliga antalet arbetsdagar i folkskolan förkortas från 200 

till 190 och att skolarbetet skulle begynna den 23 .augusti och avslu
tas den 31 maj. 

Då det föresagda överensstämmer med landskapslagförslaget utformning 

enligt lagutskottets betänkande, har några ändringsförslag icke föran
letts från stora utskottets sida. 

Ehuru lärarnas löneförmåner och arbetsförhållanden samt i stor ut

sträckning även skolförhåll2ndena i landskapet i övrigt är desamma som 

i riket, anser stora utskottet för sin del dock det i:i,r både möjligt 
0ch påkall2t att för londsk~pets del bedöma övergången till femdagars 
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arbetsvecka i de olika skolorna skilt för sig fö r a rbetsåret som så

dant elle r del därav oberoende av vad som ä r gällande f ör rike ts sko

lor. Så lund a är det fullt t änkbart a tt en viss skoltyp i l andskape t 

skulle ha f emdagars arbe tsve cka mot sexdagars vecka i riket i motsva

rande f all eller också tvärtom. På samma s ä tt som i riket borde hän

syn kunn a t agas till de loka l a förhålland ena och vad som befinnes mest 

l ämpligt för if;rågav a r an de skola. Inom londsk ap e t borde dock a rb ets

veckan för skolor av samma slag 9 t . ex. för folkskolorna harmoniera med 

tanke på överflyttning från en skola till en annan. Redan med hänsy::.1 

till kompens a tion en bör man dock tillse a tt de olika l ä roämnenas timan

t al per a rbets å r överenss t ämmer med undervisningen i riket. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet förty 

vördsamt föresl å 
a tt Lands tinge t måtte antaga det i land

skapsstyrel sens fr amställning ingåe nd e l ag

förslaget i enlighet med l agutsk ottets 

betänkande. 

Mari eha~n 9 den 16 ap ril 1971. 
På stora utskotte ts vägnar: 

-~ 
.__..:;. 

./. Eri k Rask 
s

1
ekreterare. 

Närva r ande i utskottet: ordf ör an den Albin Joha nsson 9 v iceor dför anden 

Al arik Häggblom 9 l edamöterna Gus t av Adolf Boman 1 Olof M. Jansson 1 Sven 

Friberg, Sven Lember g 1 Börje Hagström 9 Erik Lund qvist 1 Carl Karlsson 

och Elmer Jansson. 
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