
L.ANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Lewdstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av 42 § land
skapslagen om folkskolväsendet i land
skapet 1land. 

Enligt 42 § landskapslagen om folkskolväsendet i dess lydelse 
den 25 mars 1965 (18/65) har barn rätt att besöka folkskola i annat 
än i det distrikt till vilket det hör endast under förutsättning att 
lärartjänst i barnets eget distrikt ej blir obehövlig och under för
utsättning att ny lärartjänst inom det andra distriktet ej behöver 
inrättas eller lokaliteterna utvidgas. Barn hör enligt 41 § landskaps
lagen om folkskolväsendet till det folkskoldistrikt i vilket dess 
målsman bor eller på grund av förvärvsarbete vistas. 

I rikets folkskollag företogs den 12 juli 1974 en ändring (FFS 
573/74), innebärande att barn äger rätt att utan begränsningar bli 
intaget i folkskola i det distrikt i vilket det bor. Motivet till 
ändringen var den av regeringen framförda uppfattningen att det vore 
viktigt att barn hade möjlighet att under alla förhållandal besöka folk
skola på sin boningsort. 

Landskapsstyrelsen anser det vara motivero..t att landskapslagen 
om folkskol väsendet ändras på smmna sätt som skett beträffande rikets 
motsvarande lag. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till anta
gande 
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angående ändring nv 42 § lnndsko.pslo.gen om folkskol väsendet i landska
pet Åland. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 42 § landskapslagen om 
folkskol väsendet i landskapet Ålo.nd ( 23/58) 5 sådant sagda lagrum ly
der i landskapslngen den 25 mars 1965 (18/65), såsom följer: 

42 §. 
Barn äger rätt att besöka folkskola i det distrikt till vilket 

det hör. Föreligger giltig anledning 5 kan kommunen dock bestämma, 
att barn interimistiskt för hela läsår i stället äger rätt till 
skolgång i något annat distrikt inom kommunen 5 dock under förut
sättning, att kommunen vid behov i erforderlig omfattning under
stöder elevens frruubef ordran eller ledsagande till skolan i detta 
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distrikt eller, om målsman därtill samtycker, dess inkvartering i 

närheten av skolan. 
Finns i distrikt ej folkskola, äger barnet enligt målsmans val 

rätt ti 11 skolgång i något annat skoldistrikt inom kommunen. 

097 

Barn äger rätt att bli intaget i folkskola i det distrikt där 
det bor. Även eljest äger barn rätt att bli intaget i folkskola i 

annat distrikt än dess eget1 om ej därigenom lärartjänst i det egna 
distriktet blir obehövlig eller i det andra distriktet härigenom ny 
lärartjänst måste inrättas eller lokaliteterna utvidgas. Landskaps
styrelsen fastställer de grunder, enligt vilka barnets hemkommun 
är skyldig 2.tt till den främmande kommunen erlägga ersättning för 
barnets skolgång, så att ersättningen i det närmaste motsvarar de 
verkliga merkostnader som skolgången förorsakat den främmande kom

munen . 
Eleverna kan för undervisning i annat språk än svenska samt i 

särskilda fall även i annat ämne summanföras från flera distrikt 
till gemensam undervisning då detta på grund av förhållandena är 
ändamålsenligt. I fråga om kommuns skyldighet gäller härvid stad
gandena i 27 § 1 mom. 

Mariehru:nn ~ den 20 sep~ember 1974. 

V i c e .1 n n t r å d 

Lagberedningssekreterare 
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