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LAG- och EKONOI\IIIUTSKOTTETS betänkande m 
15/1953 över l andskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
skapslag o.ngående särskilda temporära anord-
ningar rörande f olkskolväsendet i landskapet 

Åland. (Ng 26/1953). 
Utskottet har visserligen kännedom om att regeringens motsvarande 

lagförslag i riket blivit av riksdagen hittills i stora delar ändrat, 
men då landskapsstyrelsens framställning endast hänvisar till antagen 
lag, koll1JD.er-.- därmed endast den av riksdagen slutligt an-bagna lagen 

att beröras av nu ifrågavarande landskapslag. 
Beträffande det i remissdebatte~ gjorda förslaget, att det i re

geringens propssition föreslagna stadgandet om slopande av sjunde års
klassen skulle tillämpas ett är senare i landskapet än t riket, har ut-
skottet icke kunnat omfatta detsamma4 Förutom att stadgandet icke 
lär.g-e toi..;de b.9,va aktualitet 9 anser utskottet den omständigheten, att 
sjunde ärsklass~n infördes ett ä r senare på Åland, icke motiverar en 
ändring i förenämnt avseende, o. llra helst som ifrågavu.r ande temporära 
lags tiftning i riket är dikterat av att de närmaste åren befarats bliva 
ur f inansieringssynpunkt svåra. 

Liksom i sitt betänkand.e över L :.ndskc:;.psstyrelsens framställning meJ. 
lagförslag angående temporär reglering av särskilda understöd och andra 
förpliktelser, föreslår utskot·t;et även i det nu föreliggande lagförsla
get sådan ändring att magen icke skall gälla längre än till utgången 
i detta f all av år 1958, såframt icke landstinget genom l agstiftning 
annorlunda besluter,. 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 
att landstinget ville godkänna landska-ps_; 

styrelsens framställning, dock så lunda att 
nedannämnda lagrum erhåller följande lydelse. ~ 

~ 22 
Denna l andskapslag skall tillämpas från och med den dag, då i 1 § 

nämnda rilrnlag trätt i kraft. P.å,framt landstinget icke genom lagstift
~ anno,;r.l~da besluter skall dock denna lag icke ;<~älla längre än 
l.U.1 ut1gån5en av år 1958. 

Mariehamn den 26 november 1953. 
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lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

~d6 - · V.L. Bertell. 

11~ 
Th. Eriltsson. 

Närvarande i utskottet: V.L. Bertell, ordförande, Albin Jo 
Nils Karlsson, Ferdi Sjöstrana och Georg Wideman • 


