
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands l ands-

N:o 18/1958. ting med förslag till landskapslag om tempo-

rärt undantag frän folkskoll agen för landska-

pet Ål and. 

Understöd för uppförande av folkskolbyggnader har under den senaste 

tiden bevilj ats endast efter f9regäende behovsprövning, varvid vid 

pos~tivt avgörande givits byggnadstillstånd. Den nya folkskoll agen 

förutsätter icke sådan förhandsgranskning av folkskolväsendet i kom-

mun. Då det likväl i riket ansetts nödvändigt att reglera sta tsut-

gifterna på sådant sätt, a tt denna behovsprövning bibehålles under 

de närmaste åren, har en l ag om temR9rärt undantag från folkskoll agen 

antagits och publicera ts såsom N:o 298/58. Lagen gäller till utgån-

gen av år 1960. 

Då l andskapets anslag upptagas i budgeten i proportion till riket s 

motsvarande ansla g och dessa sålunda torde bli kna ppt beräkna de under 

de närmaste åren, kan det vara skäl att också här förhandsreglera be-

viljandet av byggnadsunderstöd enligt samma system. På grund härav 

har landskapsstyrelsen utarbetat ett förslag till en motsvarande 

landskapslag. 
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Med ~töd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 3 §. 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående Kommun, som med stöd av stadgandena i landskapslagen den 1 april 

L a n d s k a p s 1 a g 1954 angående särskilda temporära anordningar rörande folkskolväsen-

om temporärt undantag från folkskollagen för landskapet Åland. det i landskapet Åland (15/54) beviljats byggnadstillstånd för folk-

skolbygge, är, därest byggnadstillståndet icke förfallit, berättigad 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: att på grund därav erhålla byggnadsunderstöd och amorteringslån enligt 

1 §. folkskollagen under denna landskapslags giltighetstid. 

Med avvikelse från stadgandena i folkskollagen för .landskapet 4 §. 

Åland äger landskommun rätt att under den tid denna landskapslag Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen 

tillämpas för anskaffning av egna folkskolbyggnader erhåila under- av denna landskapslag utfärdas genom landskapsförordning. 

stöd och amorteringslån av landskapet endast om kommunen för bygg- 5 §. 

nadsarbetet erhållit byggnadstillstånd av landskapsstyrelsen. Denna landskapslag tillämpas från den 1 augusti 1958 till utgån-

Vid prövning av .ansökan om byggnadstillstånd skall särskild upp- gen av år 1960. 

märksamhet fästas vid de fall, där nödiga lok~liteter för skolans 

verksamhet saknas och sådana icke annars kunna erhållas på skäliga Mariehamn, den 16 juli 1958. 

villkor. På landskapsstyrelsens vägnar: 

2 §. 

Kommun~ som på grund av stadgandet i 1 § icke kunnat beviljas 
-A go ohansson 

& 

Lantråd 

byggnadsunderstöd och -lån, må icke förpliktas till byggnadsverk- Landskaps sekreterare 

samhet, ehuru den med ~öd av annat stadgande vqre fqrpliktad ciärt il' 


