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LAGUTSKOTTETS betänkande m 10/1958 över land-

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om temporärt 

undantag från folkskollagen för landskapet Åland. 

(18/1958). 

Förenämnda framställning, varöver landrStinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande~ 

Föreliggande lagstiftningsinitiativ förutsätter tillkomsten av 

en landskapslag om folkskolväsendet i landskapet Åland. Förslag till 

sådan landskapslag har utskottet förordat i sitt betänkande m 8/1958 

av denna dag. Då utskottet emellertid föreslår ändring av rubriken i 

landskapsstyrelsens framställning, föreslås motsvarande ändring i den 

nu föreliggande lagens rubrik. Av samma orsak har 1 och 3 §§ omstili

serats. 

Då utskottet omfattar framställningen i sak, f år utskottet för 

landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

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

om temporärt undantag från landskapslagen om folkskolväsendet i land

skapet Aland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 0. 
Med avvikelse från stadgandena i landskapslagen om folkskolväsendet 

' I 

i landskapet Åland äger landskommun rätt att under den tid denna land-

skapslag tillämpas för anskaffning av egna folkskolbyggnader erhålla 

understöd och amorteringslån av landskapet endast om kommunen för bygg

nadsarbetet erhållit byggnadstillstånd av landskapsstyrelsen. 

Vid prövning av ansökan om byggnadstillstånd skall särskild upp

märksamhet fästas vid de fall, där nödiga lokaliteter för skolans verk

samhet saknas och sådana icke annars kunna erhållas på skäliga villkor. 
2 §. 

Kommun, som på grund av stadgandet i 1 § icke kunnat beviljas bygg

nadsunderstöd eller -lån, må icke förpliktas till byggnadsverksamhet, 

ehuru dfen med stöd av annat stadgande vore förpliktad därtill. 

3 §. 
Kommun, som med stöd av stadgandena i landskapslagen den 7 april 

1954 angående särskilda temporära anordningar rörande folkskolväsen

det i landskapet Åland (15/54) bevil~ats byggnadstillstånd för folkskol 

bygge, är, därest byggnadstillståndet icke förfallit, berättigad att . 
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på grund därav erhålla byggnadsunderstöd och amorteringslån enligt 

landskapslagen om folkskolväsendet i landskapet Åland under denna 

landskapslags giltighetstid. 

4 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen 

av denna landskapslag utfärdas genom landskapsförordning. 

5 §. 
Denna landskapslag tillämpas från den 1 augusti 1958 till ut

gången av år 1960. 

Mariehamn den 23 juli 1958. 

På lag.,tsk~~. 

~ik Eriksson 
(}an o;~fiörande. /-:> · 

L----~~ ?Z ~ . fu l ~ noff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman. 1 

Paul Påvals, Gösta Nordman och Eliel Persson. 


