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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s '. 

N•o 34/1950 . 
framställning till Ålands landsting med för-

.g 

slag till landskapslag angående folkskolnämnder 

i landskonnnunerna uti landskapet }_ land . 
d . I 

Vid plenum den 3 mars 1950 har Landstinget enhälliet förkastat 

liuidskapsnämndens framställning ned förslag till landskapslag an-

gående folkskolnämnder i landskomnunerna uti landskapet Aland, . . 

men samtidigt likaså enhälligt på förslag av lands tingsmannen 
n 

Häggblom beslutat uppdraga åt· landskapsnämnden att till höstsessio-
geln 

nen i år inkomma till Landstinget med förslag till landskapslag 

i ämnet . Vid behandlingen av landskapsnämndens framställning i 

Landstinget uttalade lagutskottet i sitt betänkande bl . a . , att på-

bjudande av i framställningen avsedda obligatoriska folkskolnämnde~ ill-

i landskapets landskommuner innebär överorganisation och i anseen-

de därtill samt, då folkskolnämndernas verksamhet kan tänkas bliva 
di-

för kommunerna ekonomiskt betungande, föreslog utskottet att lag-
e-

förslaget måtte förkastas . Huvudorsaken till utskottets förslag 
t 

om f örkasta.nde var således, att utskot t et ansåg tillsättande av 

folkskolnämnder obehövligt. Stora utskottet åter säger i sitt 
ot-

betänkande, att en lagstiftning om folkskolnämnder bör komma till 
6 § 



stånd, enär redan åtta kormnuner i landskapet funnit d t b e ehövligt 

och ändamålsenligt att tillsätta dylika nämnder, och det under 

sådana förhållanden är nödvändigt at t genom lag enhetligt regl el'a 

deras arbete så, att envar nämnd vet, vilka ärenden den äger taga 

befattning med . Utskot t et ansåg dock, att landskapsnärnndens lag .. 

förslag bör förenklas, och nämndernas åligganden i väsent l ig grad 

inskränkas . Ut skottet före slog därpå, att ett av detsanma godkrnt 

förslag till landskapslag i ämnet måtte godkänna·s . Utskott sför-

slaget överensstämmer i övrigt med landskapsnämndens f örs l a e;, men 

har utskottet strukit ur det sistnämnda 4 § 3 mom., 5 § 1 mom., 

6 § 1 mom . samt punkterna 1, 2, 3, 4, 8, 10 och 11 från 8 §. Dess 

utom har utskottet i l § infört en sådan ändring, att folkskol-

nämnd skall inrättas blott i landskommun med flera än en skola, s 

i 2 § att folkskolnämndens medlemmar i regeln böra tillhöra folk· 

skoldirektionen . 

Då Landstinget i sitt beslut icke givit några som helst direk· 

tiv angående eventuella förenklingar av lagförsbget och inskränk· 

ningar av folkskolnämndernas befogenheter, har det för landskaps-

nämnden icke varit lätt att veta, 11 1 vilken ända början skal l gö-

ras", då landskapsnämnden g ått in för fullgörandet av det uppdre.S 

Land~ting~t givit. Enär likv~l landskapsnämnde~ erfarit, att 

stora utskottets ovanrelaterade förslag uppgjorts under sakkµnnig 

medverkan av folkskolinspektorn i landskapet Åland samt de lands-

t:llgsmän, vilka äro folksk~llärare, har landskapsnämnden till grund 

för sitt nya f~rslag lagt stora utskottets förslag . Landskaps-

nämnden har därvid ingått i granskning av ~e ändringar och stryk-

ningar, som vidtagits beträffande landskapsnämndens förslag . Be-

stämrnelserna om att folkskolnämnd skulle inrät t as blott i kommun 

med flere än en skola, samt att folkskolnämndens medlemmar i regeln 

skola.tillhöra folkskoldirektionerna, kan landskapsnämnden ej god-

känna. Om folkskolnämnderna an~es nödv·a·nd~ga , sa0 be t 0 d . ..... s a eras upp -

gifter oberoende av, om det i kommunen finnes en el ler flere sko -

lor . Folkskoldirekti~n~rnas medlemmar böra i allmänhet i cke till-

höra folkskolnämnderna, v1·1ka J'u kormna att intaga en förmedlande 

ställning ~ellan såväl de komt"lunala myndigheterna och folkskoldi-

rektionerna , som mellan de sistnämnd a och lärarna samt allmänhe-

ten . I objektivitetens intresse kan det ej anses lämpligt, att 

folkskolnämnd kanske till största delen består av medlemmar i 

folkskoldirektionerna . Vidkommande de strykningar stora utskot-

tet företagit kan landskapsnä.mnden gå med på, att 4 § 3 mom., 6 § 

.;, ·' 



1 mom. samt punkterna 1, 8, l U och 11 i 8 § . ut_gå. Ane;ående långväga barns, skjutsning och inkvar ·-hörigen v årdas. Det övr·iga 
' SOJa 

· av stora utskottet strukits, anser landskapsnämnden vara av sådan tering vill landskapsnämnden blott hänvisa till det aktuella fall, 
' . 

vikt, att detsrnma bör bibehållas i landskapslagen. FolkskolnänJn som nyligen relaterades i tidn~ngspressen. Också beträffande 

den skall enligt 5 § 1 mom. utgöra en sådan instans, till Vilken skolbarnens skjutsning och inkvartering bör det finnas ett över-

vid konnnunens folkskolväsende anställda kunna vända sig med önske vakande organ, ty dessa frågor äro nog icke överallt tillfrcdestäl~ 

mål beträffande skolan och närmast hans eget arbete . Det har iln• lande ordnade . · Läropliktens regelbuµdna fullgörande slutligen ut- · 

nu på allra senaste tiden förekommit oenighet mellan h:on.1u:n.::t lo. gör grunden för det nuvarande skolsystemet, och det är väl icke 

myndigheter och lärare angående erläggande av vederlag fö r lära- på något sätt slcäl att ur en sådan lag, varom nu är fråga , ute -

res naturaförmåner, och där skulle folkskolnämnden förvis so haft sluta ett stadgande om· övervakning av det regelbundna fullgörandet 
' 

en uppgift att tillrättalägga mis.sf.örhållanden . Detta blott för av förenämnda plikt . 

att taga ett exempel . Hänvisande till fö;estående samt till motiveringen i landskaps-

I~unkterna 2, 3 och 5 av landskapsnäm.ndens tidigare förslag nämndens 1ramställning N. o 12/1950 får landskapsnämnden vördsam-

har skolnämnderna åvälvts bl . a . övervakningen av·skolornas lösa mast förelägga Landstinget till antagande nedanst ående 

och fasta egendom, långväga elevers skjutsning och inkvartering L a n d s k a p s 1 a g 

samt läropliktens regelbundna fullgörande . Det beviljas i rligen angående folkskolnämnder i landskommunerna uti landskapet 

stora summor av landskapsmedel bl.a. för skolbyggnadernas under· Aland . 

håll . Det har bevisligen försyndats mot skyldigheten att underhD I enlighet med Ålands landstings be slut stadgas . 

la skolbyggnaderna, varför det vore på sin plats, att ett särskilt l §. 

orgnn funnes, som hade till uppgift att övervaka den riktiga an• I landskommun skall för folkskolväsendets enhetliga ledning 

vändningen av korrnnunala och landskapsmedel samt e,tt egendomen be'" finnas en folkskolnämnd , som utses av kommunalfullmäktige för tre 



år i sänder. 

Beträffande val av folkskolnämnd gäller, vad om val av kdmi-ni·~ 
. ....., ... 

la nämnder. är stadgat. 

2 §. 

Till fölkskolnämnd höra minst fem medlemmar, av vilka minst en 

bör vara lärare. Före valet skall kommunens fölkskollärare bere-

das möjlighet att göra framställning därom, vilken lärare , som 

skall inväljas till medlem i närunden. 

De medle1mnar, vilka inväljas i folkskolnämnden, skola vara per-

soner, som intressera sig för folkskolans bästa. 

3 §. 

Folkskolnämnden väljer inom sig för ett år i sänder ordföran· 

de och viceordförande samt vid behov andra funktionärer. Om ve.· 

let skall folkskolinspektorn i landskapet l.land meddelas . 

Medlem, som är lärare, tjänstgör som sekreterare i händel se 

folkskolnämnden icke annorlunda besluter. 

4 §. 

Folkskolnämnden sammankallas av ordföranden eller, vid förfall 

för honom, av viceordföranden så ofta. ärendena det påkalla . Folk'" 

i k om'" skolnämnden bör ofördröjligen sammankallas, då ordföranden 
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.munalfullmäktige eller i korrnnunalnämnden eller folkskolinspektorn 

sådant påyrka. 

Folkskolnämnden bör fastställa, huru kallelse till sammanträde 

skall äga rum. 

5 §. 

Envar, som är anställd vid kommunens folkskolväsende, ä.r berät-

tigad att skriftligt för folkskolnämnden framlägga önskemål be-

träffande skolan och närmast hans eget arbete. 

Folkskolinspektor och företrädare för kommunalfullmäktige, 

kommunalnämnden samt skolläkaren äga vid folkslrnlnämndens samman-

träden yttranderätt men ej rösträtt. 

6 §. 

Folkskolnämnden är beslutför, då minst tre medlemmar 8ro när-

varande vid sarrnnanträdet. 

7 §. 

Folksl<olnämndens bte lih.ut skola antecknas l protokoll. 

8 §. 

Folkskolnämnden äger följa, övervaka och leda folkskolväsendet 

i kommunen med beaktande av dess enhetlighet och i detta syfte~ 

l) övervaka bränsleförbrukningen i skolorna, minst en gång i 



året avsyna den fasta och den lösa egendomen 1· vorJ·e k 
. _co. s ola , val' 

vid genom jämförelse med kommunens förofintlig·a .., .. 
.., .i. ormögenhet sf" . or ... 

teckningar och gen~m anteckning i protokollet utredes , i vilket 

skick skolbyggnaderna, inventarierna, undervisnirigsmaterielen , 

lärare - och elevbibli9teken, skolträdgården och lärarnas odli 
. ngs-

jord befinna sig, samt vilken egendom som förkommit eller för-

störts, ävensom i stöd av besiktningen för konnnunalnämnden fram-

lägga törs1ag om de åtgärder ärendet påkallar; 

2 ) tillse, att skolbespisningen är väl ordnad samt att mindre 

bemedlade elever i tillräcklig grad understödas, ävensom överva-

ka långväga elevers skjutsning och inkvartering; 

3) övervaka, att förteckningarna över läropliktiga barn föras 

med omsorg och att läroplikten regelbundet fullgör~ s samt att di-

rektionerna till landskapsnä.mnden anmäla alla dövstumma och blin-

da, som uppnått skolåldern, så att för dem i tid ordnas nödig un-

dervisning; 

4) åtminstone en gång i året sarmnankalla konnnunens. lärare och 

medlemmarna av direktionerna till gemensamt sammanträde för att 

rådgöra om frågor , som angå folkskolväsendet , samt lärarna t ill ge-

mensamt sammanträde för att besluta om de läroböcker, som skola an-

vändas i k~rrrrnunens folkskolor, uppgöra sammanträdets program 

och utse ordförande samt i god tid underrätta folkskolinspektorn 

om sammanträdet; 

5) för korranunalfullmäktige bereda ärenden apgående folkskolan, 

granska de olika s~olornas förslag till utgiftsstat samt bilägga 

utlåtande om dem ävensom på anfordran av kommunalfullmäktige, 

konnnunalnämnden, folkskolinspektorn och landskapsnämnden a.vgiva 

utlåtanden och u:redningar i ärenden angående kommunens folkskol-

väsende; 

6) i ärenden, som beröra folkskolans distriktsindelning och 

planeringen av läropliktens verkställighet, tjänst~öra som det 

utskott, varom är särskilt stadgat angående verkställighet av la-

gen om läroplikt; 

7) i stället för direktionen handlägga ärenden, vilka angå 

tre eller flere skolors gemensamma lärare eller timlärare, så 

ock utgöra direktion vid organ:tseringen av gemensam dagfortbild-

ningsundervisning för flere skoldistrikt; samt 

8) på allt sätt främja kommunens folkskolväsende och taga de 

initiativ detta kräver, samt före den 15 februari till korranunal-

nämnden och folkskolinspektorn inlämna berättelse över sin verk-



samhet under det före gående kalenderaret •· 

... . 
9 §. 

Ärenden, som behandlas av fölkskolnämnden, beredas av sekrete .. 

raren. 

Mariehamn den 9 november 1950. 

På landskapsnämndens vägnar. 

Lantråd ~~~- - /';. 

Viktor Stra.ndfä lt. 

Landskapssekreterare 

Ch. Stormbom. 


