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STORA dr2~TTETS betänkande nr 8/1970-71
med anledning av landskapsstyrelsens framFramst. nr 26/1970.
ställning till Ålands landsting med förslag
till lsndskapslag angående ändring av landskapslagen om avlöning och pension för
tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i
landskapet Åland.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr
5/1970-71,har däröver inbegärt stoTa utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med
följande ändringar.
Bland de i ingressen till ändring föreslagna lagrummen har för 8 §
1 mom_. angivits lydelsen i landskap slagen den 16 oktober 1958 (24/58),
ehuru momentet del vis ändrats genom landskap slagen den 16 april 1970
,
(5/70), d.v.s. samma landskapslag som gäller i fråga om 38 § 3 mom.
nuvarande lydelse. Därtill föreslås 40 § i sin helhet ändrad, medan
själva lagtexten och det sakliga innehållet endast avser 40 § 1 mom.
På grund härav har stora utskottet ~öretagit en erforderlig rättelse
av ingressen.
Med hänvisning till det ovan enförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsst:yJrelsens framställning ingående lagförslaget i enlighet med lagutskottets betänkande, likväl sålunda, att lagens ingress
erhåller följande lydelse:
I enlighet med Ålands la11dstings beslut ändras 4 § 2 mom., 8 § 1 mom.,
38 § 3 rnom . och 40 § 1 mom. landskapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinnehav a rna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58), av dessa 8 § 1 mom. sådant det delvis ändrat
lyder i landsk ap slagen den 16 april 1970 (5/70), 38 § 3 mom. sådant det
lyder i landskapslagen den 16 april 1970 och 40 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 4 april 1968 (16/68) samt fogas till 38 §
nya 4 och 5 mom .. och till 39 § ett nytt 2 mom. som följer:
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Mariehamn,den 26 november 1970.
På

vägnar :
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./. Erik Rask
sekreterare.
Al N~rvarande i utskottet: ordförcu1den Albin Johansson, viceordföranden
S arik Häggbl om (delvis), ledamötern a Gustav Adolf Boman, Olof M.Jansson ,
Kven Friberg, Sven Lemberg (delvis), Börje Hagström, Erik Lundqvist,Carl
ahrlsson och Elmer Jansson samt ersättaroa Peder Söderström (delvis)
·
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c Torvald Söderlund (delvis).
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