
m 17/1961. 

Å 1 a n d s l· a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om folkskolväsendet · 

i landskapet Åland. 

I riksdagen har ett antal motioner inlämnats under åren 1959 och 

1960 med förslag till lag om ändring av folkskollagen (rdm.Kaasalainens 

m.fl. lagmot. m 53/1959, rdm. Hal:lnens m.fl.lagmot. m 54/1959, rdm. 

Frimans m.fl. lagmot. N2 55/1959, rdm. J.E. Partanens m.fl. lagmot. N2 

56/1959 samt rdm. Koi vunens m. fl. lagmot. N2 80/1960). Enligt det änd

ringsförslag, som på. grund av motionerna utformats i stora utskottets 

betänkande m 8/1961, skall landsko:rnmun för löneutgifterna erhålla stats

bidrag med 90 % och stad för folkskolutgifterna med 33 %. Lagändringen 

är avsedd att tillämpas från och med im:1evarande år. 

Då lagändringen torde slutbehandlas i riksdagen under tiden för 

Landstingets pågående vintersession och då det vore av behovet för ut

betalande av förskott på bidragen,' att en motsvarande ändring av land

skapslagen om folkskol väsendet i land'skapet Åland ( 23/58) trädde i 

kraft inom år 1961, har landskapsstyrelsen ansett, att framställning 

i' ämnet borde överlämnas till Landstinget redan under innevarande vin

tersession. 

Med hänYisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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angående ändring av landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet 

Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 75 och 77 §§ land

skapslagen den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i landskapet Åland 

(23/58) såsom följer: 
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75 §. 

Den penningavlöning, som landskommun enligt lag är skyldig at t er

lägga till lärare, timlärare och elevhemsföreståndare samt till deras 

vikarier, ävensom den lön på indragningsstat, som landskommun enligt 

lag är skyldig att erlägga åt innehavare av indragen lärartjänst, er

sättes till 90 % av landskapet. Likaså erhåller sådan kommun av land

skapet 90 % av de barnbidragsavgifter, som erl agts på gru...nd av ov an-

nämnda tjänsteinnehavares lagstadgade penninglön. 

77 §. 

Mariehamn erhåller i årligt landskapsbidrag 33 % av de verkliga ut-

gifterna för folkskolväsendet, varvid medräknas 

a) lärarnas lagstadgade löner, 

b) kostnaderna för de egna folkskollokalernas und erhåll ,, 

c) anskaffning och underhåll av inventarier, und ervisningsmateriel 

och skolbibliotek, 

d) läro böcker, andra skoltillbehör och annat arbetsmaterial, s om av-

giftsfritt tilldelas eleverna, 

e) elevernas skolmåltider och andra unde r stöd, samt 

f) i denna landskapslag föreskriven läkarvård. 

Om folkskol väsendet i Mariehamn blir oskäligt betungande, må land

skaps styrelsen bevilja bidrag för de i 1 mom. nämnda utgifterna s amt 

bidrag och lån för anskaffande av egna f olkskollokaler enligt fö r land 

kommun gällande grunder. 

Denna landskapslag tillämpas räknat från den 1 januari 1961. 

Mariehamn, den 16 mars 1961. 
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