
N2 6/1958. 

Rättad upplaga. 

STORA UTSKOTTETS betänkande N2 6/1958 med anled

ning av landskapsstyrelsens framställning ~ 9/1958 

till Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom 

f o lkskolväsendet i landskapet Ål and. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkand e 

NR 6/1958, ha r däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har i huvudsak omfattat l agutskottets betänkande och 

förslag. Dock anser utskottet benämningen "f olkskollag för landskapet 

Åland" lämpligare än "landskapslag om folksko lväsendet i l andskape t 

Åland" varför härav betingade ändringsförslag h a r införts uti §§ 28, 34 
P• 2 och 40 mom. 4. 

Majoriteten inom utskottet anser att elevhemsföreståndare på grund 

av tj ä nsteåligganden bör ha en lagfäst rätt till större bostad än för

s l aget förutsätter. Enär det kan bli svårt att få lämplig person för 

tjänsten med den nu föresla gna bostadsförmånen samt för att möjliggöra 

anställande av person med familj, anser utskottet att elevhemsförestån

dares bostadsförmån icke finge understiga rum och kök. Minoriteten har 

omfat tat lagutskottets motivering och förs l ag i saken. 

På grund härav får stora utskottet vördsamt föreslå 

att l a ndstinget ville godkänna lagförslaget i den 

lydelse lagutskottet föreslagit 1 dock s å lunda _ a~ t 

nedannämnda la grum erhålla följande lydelse: 

28 §. 
Indrages tjänst inom folkskolväsendet, skall innehava ren av tj änsten 

uppföras på indragningsstat 1 ifall han ej med stöd av 61 ~ 1 eller 2 

mom. folkskollagen för l andskapet Ål arid förflyttats till annan tjänst 

inom f olkskolväsendet. 

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

år förordna d, om ha ns tj ä nst indrages. 

34 §. 
Rätt till lön på indragningsstat upphör: 

1) för den, som utnämnes till statens, l a ndskapets, kommuns, annat 

s amfunds eller .sammanslutnings av kommune r tjänst eller .befattning: 

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

tjänst eller befattning eller a tt mottaga sådan i de f a ll, om vilka 

i 61 § folkskollagen för l a nds kapet Åland stadgas; samt 

3) i de fall, då innehava re av tjänst, i enlighet med vad i 22 § 
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o ch 23 § 1 mom. stadgas, skulle gå sin p~nsionsrätt eller sin rät~ 

att erhålla pension förlustig. 

35 §. 
Landskommun är skyldig att tillha ndahålla innehavare av lärartjänst 

med familj bostad om minst tre rum och kök samt innehavare av lärar

tjänst ut a n familj bostad am minst två rum och kök. Ära lärare i en 

och samma skola äkta makar , är kommunen pliktig att tillhandahålla 

dem gemensamt endast en b~stad för lärare med familj. Elevhemsförestån

dare bör tillha ndahå llas bostad om minst ett rum och kök. 

Kan innehavare av lära rtjänst icke tillha ndahållas sådan bostad, 

som i 1 mom. nämnes, är lära re med familj skyldig att åtnöjas med bo

stad för lärare utan f amilj och lärare utan familj med bostad om ett 

rum och kök. 

Tjänsteinnehavare, som tillkommer bostad såsom n a turaförmån, äger 
' 

dessutom rätt till v ä rme, lyse och vatten, badrum och del i tvättstuga 

samt till källare och andra nödiga utrymmen. Badrum må ersättas med 

del i bastu. Därutöver bör elevhemsföreståndare erhålla kost i elev

hemmet under tiden för skolarbetet. Innehavare av lärartj ä nst i lands

kommun tillkomme r dessutom minst tre ar trädgårdsjord. 

Innehavare av lära rtjänst som tjänst~ör på två eller flera under

visningsställen, tillkommer naturaförmåner endast på ett PV dessa stäl

len, varjämte han bör erhålla skjuts till och från tjänstgöringsstäl

len, som ära belägna på längre än fyra kilometers avstånd. Tillhanda

hålles honom på tjänstgöringsstället såsom tillfällig bostad ett möble

rat rum med värme och lyse s a mt del i k9k, ä r han berättigad endast till 

flyttningsskjutsar. 

Landskapsstyrelsen må i enskilda fall befria kommun från skyldig

heten att tillha ndahå lla i denna pa ragraf n ämnda n a turaförmåner, om 

deras tillhandahålla nde icke är ändamålsenligt, så ock tjänsteinnehava

re från a tt emottaga honom erbjudna n a turaförmåner, om vägande skäl 

därtill föreligga. 

40 §. 
Den med lärartjänst förena de undervisningsskyldigheten omfattar per 

vecka i lägre folkskola 24, i högre folkskola 30, i medborgarskola 26, 

i hjälpskola 24 och i mella nskola 26 vedkotimmar. 

Utöver de vedkotimma r undervisnings skyldigheten omfattar är inne

havare av lärartjänst skyldig a tt bestrida övertimmar enligt vad 

därom stadgas i l a ndskapsförordning. 

Skolföreståndares undervisningsskyldighet per vecka må minskas 


