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LAGUTSKOTTETS betänkande g 1/1953 med 
anledning av landskapsstyrelsens framställ
ning till Ålands landsting med förslag till 
landskapslag angående till folkskolan höran• 
de komml.Ulal mellanskola i landskapet Ålando 

Förenämnda framställning överlämnades av landskapsstyrelsen till 
landstinget vid 1952 års höstsession och remitterades av landstinget 
för utlåtande till lagutskottet, som med landstingets tillstånd Uppsköt 
behandlingen av ärendet till detta års vintersession. 

Med anledning av framställningen får utskottet vördsammast framhålla 

följande i 
Utskottet tror icke, att den ifrågavarande skolformen skall kunna 

förverkligas i landskapets förhållanden och innebära en lösning av land
skapets undervisningsproblem, och förmodar därför att den föreslagna 
landS\kapslagen icke kommer att få större praktisk betydelse. Då lagen 
emellertid icke förpliktar kommunerna att förverkliga denna skolform, 
utan ~er dem fri prövningsrätt ifråga om ändamålsenligheten och lämplig
heten att i framtiden inrätta sådana skolor, har utskottet, som är fullt 
tillfreds med den utredning landskapsstyrelsen förebragt, enhälligt be
sltttat omfatta initiativet, som ju bereder kommunerna möjlighet att med 
tillstånd av landskapsstyrelsen grunda skolor av denna typ. 

Dock har utskottet omredigerat lagtexten, som i föreliggande formule
'ring kan giva anledning till missförstånd, men några sakliga ändringar 
har utsko~tet icke infört. 

Utskottet föreslår därför vördsammast, 
att landstinget ville godkänna nedan

stående förslag till 
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angående till folkskolan hörande kommunal mellanskola i landskapet Åland. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas• 

l §. 
Inom ramen av i landskapets inkomst- och utgiftsstat förefintliga an

slag kan med särskilt tillstånd kommun eller två eller flera kommuner ge
mensamt i experimentsyfte inrätta och upprätthålla såsom en del av folk
skola en på dess 3-6 årsklasser byggande mellanskola. i vilken antalet 
årsklasser är detsamma som i motsvarande mellanskola i riket. 

2 §. 
I l § nämnt tillstånd beviljas av landskapsstyrelsen på ansökan, som 

skall åtföljas av utredning därom, att till skolans första klass anmälts 
och godkänts minst tjugofem elever. 
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3 §. 
Närmare bestämme l ser om verkställigheten och tillämpningen av denna 

landskapslag äger l andskapsstyrelsen utfärda genom landskapsförqrdning 
Mariehamn den 6 mars 1953. 

På lagutskottets vägnar: 

/&ttWJtu fllatr µJVU . 
Herman Matt s s on. 

ordf . 

Närvarande 1 utskottet& Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Eriks 
son, Paul Påvals, Rliel Persson och Albin Johansson (s~ppleant). 


