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Å 1 and s 1 ands kaps st y .r e 1 -
s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 
' 

landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet 
Åland. 

Befolkningsutvecklingen ~ä landsbygden här märigenstädes medfört, att 
folkskolor mäst up~höra med 'sin v~rksarrlliet · ~ I någon- ·mån har detta o.ckså 

varit en följd aV folks.kolväsendets omo~ganisation . Enligt gällande ly
del.se av 82 § läa\dskapslagen om folkskolväsendet i landskapet Åland 

(23/58) skall i sMä:iit fall eventuellt erlagda stats- eller land'skapt;
urtderstöd återbäras till l.and~kapet för byggnader 0ch lösöre , som icke 

mera kommer att användas för folkskoländafuä1, beräknat i prbportion till 
det v ärde egendomen har, då folkskolverksamheten på orten .upphör. Då 
kommunerna ofta finner andra allmännyttiga användningsmöjligheter för 

byggnaderna, har det ansetts oskäligt at t återkräva ifrågavarande under- , I 
stöd i sådana fall. Regeringen har därför på grund av en kommitt~utred
ning i denna fråga förelagt r iksdagen ett förslag till sådan ändring av 
folkskollagen, att återkrävande icke skulle komma i fråga i vissa fall. 
Riksdagen har antagit lagförslaget, som trädde i kraft den 23 juni detta 

är (FFS 387/65). 
Också i landskapet har några Gkolbyggnader blivit obehövliga för folk

skolv~sendet och den fortgående centralisationen torde inom en snar fram
t id medföra att ytterligare ett flertal folkskolbyggnader bli obehövli ga 
för folkskolverksamheten. Dä det är av betydelse f ör kommunerna, att des

sa byggnader kunna användas för andra allmänna ändamäl utan erläggande 
av den i vissa fall betyd ande återbäringen av landskapsmedel, föreslår 
landskapsstyrelsen antagande av en motsvarande ändring i landskapets 
folkskol.lag. 

Enligt förslaget, som i sak helt överensstämmer med ovannämnda lag
ändr ing i riket, skulle byggnadsbidrag icke återkrävas 1 då byggnad kom
mer att användas för till kommunens verksamhetsområde hörande ändamål . 
Amorteringslån skall icke uppsägas till omedelbar betalning, utan amor
teras enligt gällande villkor. Är reparation och underhåll av byggnad 
icke mera ändamålsenligt, skall byggnaden på samma villkor kunna rivas . 

I någon mån har understöd ur statsmedel erlagts för folkskolbyggnader 
redan före den 1 augusti 1924 1 frän vilken tidpunkt landskapet övertagit 
förvaltningen av folkskol.väsendet, Då det i sådana fall är förenat med 
stora svårigheter att . utreda understödets storlek och dess andel i de 
dätida byggnadskostnader na1 föreslås , att i sådana fall återkrävande över 
huvud icke skall komma i fråga .. 
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Med hänv i sning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förel ägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen bm folkskolväsendet i landskapet 

Åland . 
- o.-4.~ ..... ---~--

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 82 § landskapslagen 

den 16 oktober 1958 om folkskolväsendet i landskapet Ål and (23/58) s å

som följer: 

82 §. 
Har kommuns ------ (1 mom.) ~---~-lösörets anskaffande . 

Vad i 1 mom . är stadgat om återbetalning av landskaps- eller stats

unders t öd må icke tillämpas i fråga om folkskolbyggnad, som av orsaker, 

vilka icke äro beroende av kommunen ~ ej kan användas för folkskolända

mål , ifall byggnaden , utan att äganderätten till densamma överlåtes 

ell er dess underhåll försummas, med landskapsstyrelsens samtycke använ

des för undervisningsväsendet eller bildningsarbete eller ock för ung

doms-, socialvårds-, folkhälso-, turist .:.:t idrotts.- eller exkursionsverk

samhet eller för annat till kommunens verksamhetsområde hörande ändamål. 

Lag samma vare, om ovan avsedd folkskolbyggn~d på grund av dess dåliga 

skick med iandskapsstyrelsens samtycke rives ~ Ej heller må ahlbrterings~ 
l ån , beviljat av landskapsstyrelsen för ansk~ffning eller staridardförbät] 

ring av skolbjggnad • bppsägas på grund av att byggnkde rt ~n~ähdes på ovan 
i 

i detta m6ment åsyftat sätt. 

Vad ovan i denna paragraf är stadgat tillämpas icke i fråga om så

dant för anskaffning eller standardförbättring av skolbyggnad givet 

statsunderstöd eller lån , som beviljats före den 1 augu sti 1924 . 

Mariehamn, den 4 november 1965. 

På landskapss~yrel en; ,vägnar: 

il iht0t4. ~ 
Lantråd H "tf ~ansson~ L 


