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LANDSK.APSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Land stinget med förslag till 

l)landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om grunderna för skolväsen

det 9 och · 

2) landskapslag om ändring av landskaps

lagen angående indragning av mellanskolan 

vid Ålands lyceum. 

Den 2 juli 1970 utfärdades landskapslagen om grunderna för skol

väsendet (28/70) nedan kallad grundskollagen. I stöd av denna lag 

har grundskolan införts i sin helhet i de norra åländska kommunerna9 

medan de övriga kommunerna enligt verkställigheteplanen kommer att 

införa grundskolan från den 1 augusti 1974. 
Grundskollagen bar ändrats tvenne gång er gen om landskap slagen den 

2 maj 1972 (38/72) och landskapslagen den 28 november 1973 (66/73). 
Genom dessa lagändringa:t? ändrades stadgandena om kostnads för delningen 

mellan högstadiedistriktets medlemskommuner. 

Frågan om en sådan ändring av grund s)follagen att det i 18 § 2 mom. 

förutsatta distriktet för högstadieskolan skulle kunna upplösas har 

inför övergången till grundskola väckt en livlig debatt. Initiativet 

till denna debatt har väckts av I·1ariehamns stad som låtit utföra en 

u:tredning om de ekonomiska konsekvenserna för staden av olika al terna-

tiv för högstadiets organisation och utbyggnad. I anledning av denna 

utredning beslöt stadsfµllmäktige den 9 oktober 1973 ,hos land skapssty

relsen anhålla om utträde ur kommunalförbundet för Ålands. högstadie

distrikt. 

I anledning av detta beslut tillsatte förbundsfullmäktige den 

29 november 1973 en arbetsgrupp med uppdrag att bl.a. utarbeta ett 

utbyggnadsprogram för de permanenta högstadieskolorna i lands.kapet 

och att undersöka möjligheterna att planera en högstadieskola i sli;är

gården, Denna arbetsgrupp 9 som antagit namnet koordineringsgruppen~ 

pres8nterade i sitt betänkande den 15 februari 1974 sex modeller för 

högstadiets utbyggnad, i vilka huvudmannaru{apet och skolornas antal 

utgör variabler. 

På grundval av denna utredning beslöt förbundsfullmäktige den 

28 mars .efter omröstning att hos landskapssty~elsen anhålla om en 

sådan ändring av 18 § grundskollagen att en uppdelning av högstadie

distriktet i flera distrikt skulle möjliggöras. 
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Där för innan hade även landstinget den 10 januari 1974 hemställt 

att landskapsstyrelsen från främst pedagogisk och ekonomisk synpunkt 

undersöker möjligheterna för ändring av grundskollagen i ovan nämnt 

avseende och att landskapsstyrelsen före mars skulle avge därav even

tuellt påkallad framställning. 

Landskapsstyrelsen har på grund av den korta tid som stått till 

buds ef'ter landstingets hemställningsbeslut icke haft möjlighet att 

låta verkställa en ingående utredning om de pedagogiska och ekonomis

ka följderna av ett eller fler högstadiedistrikt. Till grund får de 

ekonomiska bedömningarna av frågan har landskapsstyrelsen använt sig 

av koordineringsgruppens betänkande. 

Storleken av de totala investeringarna i högstadieskolor liksom 

även utbyggnadstakten blir icke beroende av antalet högstadiedistrikt 

i annat avseende än att en uppdelning av distriktet kan leda till 

att antalet högstadieskolor måste ökas till fyra förutom en eventuell 

skärgårdsskola. Elevunderlaget i de faståländska kommunerna motiverar 

tre högstadieskolor 7 varvid en jämnaie fördelning av eleverna i dessa 

s}~olor kan åstadkommas ifall landskapet utgör ett distrikt. Därvid 

skulle möjligheten till olika tillvalsänmen och differentiering av 

undervisningen även kunna öka. 

Fördelarna med ett enda distrikt är uppenbara, förutom då det 

gäller att smidigt orga:nisera högstadieområdena, även då det gäller 

att utnyttja lärarkrafterna. Inom vissa ämnen med ett få tal vecko

timmar såsom religion, teckning, musik och gymnastik och olika till

valsämnen 9 fi~ns behov av att anställa för flera skolor gemensamma 

lärare. Likaså kan en lärares fyllnads timmar lätt ordnas i flera 

skolor •inom samma distrikt. 

Enligt landskapsstyrelsens minoritet ffi{ulle en upplösning av dist

riktet och kommunalförbundet troligen medföra en försening av högsta

dieskolornas utbyggnad. En sådan försening kan även få negativa effek

ter på låg- och mellanstadieundervisningen i flera kommuner. 

Genom bibehållandet av ett distrikt kan de ekonomiska fördelarna 

av att utnyttja Ålands lyceums lokaliteter för en högstadieskola komma 

smntliga kommuner till godo. Dessutom skulle därigenom inrättandet av 

en skärgårdsskola underlättas. Ifall det senare visar sig att elevun

derlaget icke möjliggör en sådan skola, skulle lärarna och eleverna 

f:rån denna skola utan särskilda formaliteter kunna överflyttas till 

högstadieskolor på fasta Åland. 

Trots ovan angivna fördelar med bi behållandet av ett enda distrikt 

anser landskapsstyrelsens majoritet att den av högstadiedistriktets 



56 
-3-

roajori tet föreslagna distriktsändringen bör möjliggöras genom en 

lagändring. Detta förslag motiveras av att skolväsendet är en kommunal 

angelägenhet och att landskapsmyndigheterna därför icke bör ställa 

hinder i vägen för kommunerna att själva ordna distriktsindelningen. 

Beträffande kostnadsfördelningen mellan kommunerna i det fall att 

distriktet förval tas av kommunal förbund har endast en mindre ändring 

av gällande lydelse föreslagits. Hittills har den s.k. skattöresprinci

pen tillämpats så, att an talet ska ttören av sjöman sinkomst beräknats 

utgående från kommunens andel i sj ömansskatten med beaktande av att 

denna skatt enligt lag utgår med 10 penni per skattöre. Men då den 

vanliga skntfu:resvalören i landskapets kommuner numera rör sig om 12-14 

penni, vore det riktigare att beräkna antalet sjömansskattören så, att 

den verkligen erhållna skatten kommer att bättre motsvara en normal 

uttaxering. På grund härav före slår landskapsstyrel sen att antalet 

skattören för sjömans skatten skulle beräknas genom .multiplikation 

av kommunalskatteandelen med faktorn sju, vilket motsvarar en uttaxe

ring om 14, 3 penni per skattöre. 

Enligt 22 § kan skolsekreterare vara gemensa;."'TI för två eller flera 

kommuner. På grund av att föreliggande lagförslag möjliggör en uppdel

ning av nuvarande högstadiedistrikt borde stadgandet ändras så att 

skolsekreteraren även kan vara gernensai11 för kommuner och högstadie-

dis i:rikt. 

Genom beslut den 17 mars 1971 par landstinget hemställt om ett 

. förslag till ändring av 23 § landskapslagen om grunderna för skol

väsendet så a:tt elevrepresentm1terna i grundskolrådet tillerkännes 

rösträtt. Under höstterminen, då elevrepresentanterna i grundskolrådet 

skall utses 9 är elevern'a i högstadieskolan i åldern 12-15 år. Mec1 

beru{tande av att det straffrättsliga ansvaret för en persons handlingar 

inträder först vid 15 år och att denna ålder sålunda bör anses som 

förutsät'tning för rösträtt i ett förval tningsorgan, skulle valbarheten 

till elevrepresentant i grundskolrådet bli mycket begränsad. På den 

gru.nd anser landskapsstyrelsen det icke finnas skäl att införa röst

rätt för elevrepresentanterna. 

Införandet av ordinarie grundskola skall enligt planerna ske för 

samtliga kommuner räknat från den 1 augusti 1974. I fråga om undeJ:Jvis

ningen slmlle grundskolans läroplan från sagda dag följas i årskurserna 

1-7. 

Detta medför bland annat att samtliga elever i läropliktig ålder 

erhåller rätt till olika sociala förmårec, innefattande bland annat fria 

resor och fria skolmål tider. 
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Enär eleverna vid de två återstående klasserna vid Ålands lyceum 

härigenom i detta avseende skulle få en sämre ställning, föreslås en 
sådan ändring av 33 § landskapslagen om grunderna för skolväsendet 
samt 2 och 3 §§ landskapslagen angående indragning av mellanskolan 
vid Ålands lyceum (36/72) att mellanskolan indras från den 1 augusti 
innevarande år. Detta har till följd att det högstadiedistrikt i 
vilket skolan är belägen får överta ansvaret för elevernas fortsatta 
skolgång. Eleverna skulle likväl få fortsätta enligt mellan skolans 
läroplai1. För elevernas del skulle detta förslag innebära att eleverna 
vid mellanskolan kommer i åtnjutande av samma förmåner som eleverna 

vid högstadieskolorna. 
r·IJ:ed hänvisning till det anförda fcirelägges Landstinget till 

antagande 
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8J]gående ändring av landskapslagen oIJ grunderna för skolväsendet. 

I enlighet sed Landstingets beslut ändras 18 § 2 och 3 wom .. , 22 §, 

23 §, 28 § 2 uou. och 33 § landskap slagen den 2 juli 1970 ow grunder

na för skolväsendet (28/70) av dGsso. sådnnt 18 § 3 i:10IJ. lyder i land

slmpslagen den 28 november 1973 (66/73) sås01:-i följ er: 

18 §. 

För grund skolans högstadi uw kan lo.ndskapet in del as i distrikt sorc1 

omfattar en eller flera ko:omuner. Distrikt förval tas av komnun eller 

koDwunalförbund. I sistnfö:mda fal 1 gäller vad i 1 7 § 2 LlOI:l. är stad

gat om sanarbete mellan korJwm1er. Kornrrunnlförbunds styrelse skr:11 

därvid fungera såsoD skolnfö1.md för distriktet, varvid förbundssty

relsen äger iakttaga vad on korJnunal skolnärrnd.är stadgat. 

F"irval tas högstadieskola av ett kowL.rnnalförbund, skall konrnunerna 

deltl'Zg2i kowIJunalförbunc1ets årliga i 29 § 1 i:JOD. avsedda onläggnings

kostnader så, att hälften av bruttokostnaderna fördelas oellan kow

Emnerna i förhållande till envDr kor;n:mns sko.ttören under föregående 

år, IJedan den o.ndra hälften fördelas i förhållande till antalet läro-· 

pliktiga ~arn i envnr kowuun under ifrågavarnnde år. I de årliga 

driftskostnaderno. del tager k0Eiuunerm1 sålunda1 att bruttokostnaderna 

fördelo.s :oellan koLmunerna i förhål1onde till an talet i envar kornnun 

heLlf.uahörande 2lever, s o:o besöker korn:rnnal förbundets högstadieskolor 

under ifrågavaro..nde år. På sjfä.1ansinkor1st beräknas ontalet skattören 

sålunda~ 2tt l:iet.av sjö121ansskatten till ko:JIJunen redovisade beloppet 

i rmrk J:crnl tiplicero..s ne,d to.let 7. 

22 §. 
I ko:cJ.lJUD finns en skolsekreterare 1 so1J bi tx"'ddcr skolnä:wnden i 

fråga o~ övervakning av skolorna, beredning av ärenden och verkstäl

lighet av beslut. Tjänsten kan vo.ro. geuensa:w för två eller flera kou

muner eller för koIJnun.er och högstadiedistrikt. 01=ifattar kor.mun· eller 

sru~mrbetsouråde uer än 6. 000 invånare k3ll tjänsten inrättas som huvud

tjänst. 

23 §. 
För varje högstadieskola finns ett grund skolråd, till vilket kon:cm

na.lfullrJäktige eller förbundsfull1~1äktige företrädesvis bland eleverno..s 

föräldro.r utser ni11st fen och högst åtta rnedle1:;112mr för en tid, soE1 

sotsvarar full1Jäktiges IJandnttid. En av dei~1 utses till grundskolrådets 

ordförande och en till viceordförande. Till grundskol:rådet hör cless-

u tou såso:u uedle:u:war två av lärarkåren inou sig valda repre sentaiT -

ter. Till grundskolrådet hör två representanter för elever-
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nc.. ~ V'.:":,lc1 c~ sas o"_:. i 1c:.D c1s l'.;c:~p sf ör orc1n ing när i~10,re st.'.::t.d gas. Elev-

representanterna har yttranderätt wen icke rösträtt. Grundskolrådet 

är beslutfört om minst hälften av de röstberättigade medler::imarna är 

när varan de. 

28 §. 

Grundskolan inrättas så, att den, räknat från den i 1 IJOIJ. nälJnda 

tidpunkten, i sin helhet överen sstänru€r Iiled stadgandena i denna lag~ 

docl{ så, att undervisningen från sagda tidpunkt ordnas i enlighet ued 

denna lag på de sju lägsta årskurserna. och· därefter läsårsvis wed en 

årskurs i sänder. 

33 §. 
I frä1Jm:mde kowJ.un he1"J.Wahöran de barn , sorJ vid grund skolans infö

rande är elev i folkskola SOD oubildas till grundskola eller i de 

klasser vid IJellanskolan vid Ålnnds lyceuIJ som överflyttas till hög

stadieskolo., får fortsätta sin skolgång i sagda skola tills eleven 

genoogått skolan. Ersättning för barnets skolgång erlägges på sätt i 

3 2 § är stadgg t. 

------
Åtgärder för denna lags verkställighet kan vidtagas före lagens 

ikraftträdande. 

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

OLJ ändring av lnndsk<:1pslagen nngåEille indragning av :c1ellanskolan vid 

Ålands 1 yc etiu:a .. 

I enlighet wed L211d·stingets bes].ut ändra~ 2 § och 3 § 1 i;10D. lm1d

skapslo.ge11 den 10 juli 1972 ongående indragning av Iilell~rnskolan vid 

.Ålands lyceu:o (36/72) såsom följer: 
2 §. 

Mellanskolnn vid Ålands lyceuu indrages från den 1 augusti 19741 

vexvid eleverna överflyttas till högstadieskolan i det högstadie

distrikt där lyceet är beläget. 

Angående undervisningen för de elever, vilka berörs av indragning 

stadgas i landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

3 §. 
InnehavaI'.e av 18.xartj än st oed grund lön, sor11 i sawban d wed indrag

ning~:o icke kan fullgöra sin undervisningsskyldighet vid gywnasiet 

kan av lc::lndskapsstyrelsen förflyttas direkt eller efter uppförnnde 

på indragningsstat till för honoi~1 länplig lärartjänst eller -uppgift 

vid grundskola i landskc::.pet. ~IIed uppgift avses därvid tjänstgöring 
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där den anställda står i arbetsavtalsförhållande till skolans lmvud -

Mariehaon, den 24 april 1974. 

På landskapsstyrelsens 

Lantråd 

Lagberedningschef Sune Carlsson • 

, I 
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