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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 21/1969-

70 i-;:ied c::mledning av Ålands landskapssty
relses frawställning till Ålands lands

ting ued förslag till landskapslag om 
grunderna för skolsystemet. 

Med anledning av ovannän:inda fran1ställning, varöver Landstinget in be
gärt utskottets utlåtande, får utskottet, soLl i ärendet hört lantrådet 

Martin Isaksson, lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, folkskolinspek

tören Erik Bertell, folkskolinspektören Atle Södergårdh, sekreterare-

ekonoL1en i Mariehm:ms folkskoldirektion, folkskolläraren Otto Berg, 
direktionsordföranden i Ålands yrkesskola, bankdirektör Klas Eklund 

och rektorn i Ålauds yrkesskola Gunnar Leuqvist, vördsamt anföra föl

jande: 
Landskapsstyrelsens förslag bygger på den i riket utfärdade s.k. ram

lagen för grundskolan (FFS 467/68), soLl landskapsstyrelsen anpassat till 
landskapets förhållanden. Därvid har även i Sverige i enhetsskolan vunna 

erfarenheter utnyttjats. Sedan det tidigare för koi:2Lmnerna fraulagda för
slaget orJ inrättande av högstadiet av grundskolan i landskapets regi icke 
omfattats av Ller an knappt hälften av konmunerna, har förslaget nu byggts 
upp såsoLl ett helt ko1JL:lunal t grund skol väsende, i vilket låg- och uellan~ 
stadieskolorna i regel skulle förval tas av varje km.rnmn för sig :rJedan 
högstadieskolan skulle förvaltas av ett komwunalförbund. En i.;.1inoritet 
inom utskottet (Sundblom och östling) hade velat återgå till lagbered

ningens förslag ou högstadiets förvaltning. 
Utskottet har funnit denna planering av grundskolan ändamålsenlig. 

Det frarJgår av de befolkningsprognoser so1;i utarbetats på senare tid att 
en förskjutning av befolkningen Iilot Mariehawn L1åste betraktas son sanno
lik. Då det totala befolkningsunderlaget för högstadieskolan icke torde 
förslå för ner än tre skilda skolor~ torde inrättande av två eller tre 
högstadieskolor vara det lälilpligaste. Den ena av deu bör verka i Marie
hamn och uppstår vid ombildningen av Alands lyceurns nellanskola till 
högstadieskola. En andra högstadieskola borde placeras geografiskt cent
ralt på fasta Åland för att dess elever så rJycket sm.J nöjligt skall kunna 
bo i sina heril och skjutsas till skolan. Ou en tredje skola för högstadiet 
anses erforderlig, bör denna uppenbarligen förläggas i JVlariehar,m eller 

strax intill staden för att i frautiden kunna verka i intiI.t1t sarJarbete 
Ded den till staden förlagda högstadieskolan. Internat för skärgårds
elever och andra assides boende elever bör inrättas vid någon eller några 
av skolorna. 

För att göra högstadieadministrationen flexibel, underlätta onplace
ring av elev2r från en högstadieskola till en annan och även för att be-
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ford~a sanarbetet IJellan skolorna? föreslår landskapsstyrelsen att hög

~tadi.edistriktet skulle omfatta hela landskapet. Distriktet skulle inde

las i högstadieonråden, närDast Ded tanke på, vilken region som skall sän

da sina elever till ifrågavarande skola. Något egentligt km:u:Junalt sam

arbete inoIJ dessa högstadieområden för skolans auwinistration skulle icke 

erfordras. Också detta förslag har utskottet funnit ändaIJålsenligt. För 

att ytterligare centralisera den ekonolliiska förvaltningen inom högstadie

skolorna har utskottet föreslagit att denna huvudsakligen skulle skötas 

centralt av förbundsstyrelsen. Någon egentlig direktion eller skolnäIJnd 

för envar högstadieskola skulle därför icke erfordras enligt utskottets 

förslag utan de angelägenheter~ som bör skötas för varje skola för sig 

kunde anförtros det grundskolråd, son skall tillsättas vid varje skola. 

Grundskolrådet skulle därned få uppgifter utöver de av landskapsstyrelsen 

avsedda, Elen enligt utskottets Elening skulle dock uppgifterna sou kon

taktorgan mellan hem och skola vara de centrala. 

JI'ör den lokala förvaltningen föreslår landskapssty:re lsen en skolnäIJnd 

i varje ko1JrJun 9 son skulle handha nuvarande f olkskolnäonders och folk

skoldirektioners uppgifter. Detta har redan nu varit det faktiska för

hållandet i alla ko:w.nuner med endast ett folkskoldistrikt och synes funge

ra fullt tillfre~sställande också oo skolorna är flera och jäwförelsevis 

stora såsoD fallet är i Mariehaon. Därutöver har landskapsstyrelsen före
slagit att också vid låg- och uellanstadieskolan skall finnas ett grund

skolråd. Utskottet har dock ansett att härmed skapas en överadoinistra
tion son kan befaras medföra olägenheter i frautiden eller möjligen kom

mer att visa sig delvis överflödig. Utskottet har därför uteslutit grund

skolråden från låg- och i.Jellanstadiet och ansett att deras uppgifter, 

so1J också hittills skötts av folkskoldirektionerna 9 kan handhavas av skol

nämnderna. Den frivilliga föreningsverksamheten i syfte att skapa en när

mare kontakt nellan hem och skola torde också underlätta handhavandet av 
dessa uppgifter. 

Grundskolan ·Bkall införas under en övergångsperiod på tio år och skall 

alltså senast ha ·förverkligats den 1 augusti 1980. Då nellan- och hög

stadiet skall förverkligas successivt iJed en årskurs i året om icke sär
skilda ooständigheter IJedför annat, bör planeringen av det nya syster.18t 

och av övergången till detsamna snarast E:tÖ jligt inledas. Landskapsstyrel

sen har föreslagit att för detta ändaraål skulle tillsättas skolplanerings

koi:::i:ciissioner i varje korJlt1Un 9 en planeringskorn::iission för högstadieskolor-

na och ytterligare en landskapets skolplaneringsnännd, som från landsk2pets ' 
Sida skulle följa planeringsarbetet och verka sou landskapsstyrelsens be
redningsorgan. 
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Utskottet har i detta avseende funnit det länpligare att kommunerna 

för sitt eget skolväsendes planering ges fria händer att anförtro upp

giften åt den nuvarande folkskolnär;:mden, åt ett specialorgan såsow den 

av landskaps styrelsen föreslagna ko:L:.lluissionen eller åt annat kor:iuunal t 

organ. I regel torde folkskolnäwnden besitta den bästa sakkunskapen be

träffande den nuvarande organisationen av skolväsendet i kommunen och 

är därför länplig att ensar:.:i eller wed viss förstärkning oIJhänderha pla

neringen av koI:lillunens grundskola. 
Planeringen av högstadieskolorna skulle enligt landskapsstyrelsens 

förslag anförtros en planeringskommission i vilken samtliga kommuner 

är representerade. Utskottet anser ett oådant organ vara alltför omfat

tande för det praktiska planeringsarbetet. Då dessutom bildandet av ett 

kommunalförbund föregås av sammankallande av en mellankommunal stämrna, 

vid vilken kOli.mmnerna skall vara representerade, anser utskottet att r:ian 

likaväl kunde bilda kollinunalförbundet oEledelbart i den ordning landskaps

lagen oD samarbete mellan kommuner stadgar och anförtro grundskolplanens 

uppgörande åt detta ko1illJunalförbunds organ, varvid förbundsstyrelsen el

ler ett arbetsutskott inom denna torde kunna bereda frågan på ett mera 

effektivt sätt. 

I det följande skall ytterligare detaljerna i lagförslaget och de före-i 

slagna ändringarna i lagtexten beröras närnare. 

2...i:_ Enligt landskapsstyrelsens förslag skall grundskolan indelas i 

ett lågstadium, ett mellanstadiur.J och ett högstadiUl.:J.. I riket har man 
nöjt sig med att hänföra de sex lägsta årskurserna till ett lågstadium 

och de tre högsta till ett högstadium. Landskapsstyrelsens förslag överens. 

ställli;rnr ned det i Sverige tilläo.pade systemet och o.otiveras av att låg

stadiet och uellanstadiet redan skilja sig från varandra i viss mån. Då 

dessutoIJ många av de i landskapet använda läroböckerna är publicerade i 

Sverige och anpassade för en på detta sätt indelad grundskola, har man 

ansett denna indelning länplig även 010. den icke komLier att ha betydelse 
i adIJinistrativt avseende. Utskottet har omfattat förslaget på denna 

punkt och funnit att det också har vissa fördelar vid utformningen av 
lagtexten i övrigt. 

Det i paragrafen ingående femte 1110uentet har uteslutits av utskottet 

då det måhända kan betraktas soE1 en tolkning av själ vstyrelselagen för 

Åland och i sådant fall skulle innebära överskridande av lagstiftnings
behörigheten. Mouentets stadgande är dessuto10. enligt utskottets mening 

obehövligt~ då det inneligger i den aktuella refor1Jens natur att grund
skolan träder i folkskolans ställe då refori~ien är genomförd. 

7 §. Uppräkningen av grundskolans undervisningsäEmen skiljer sig i 
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viss mån från motsvarande stadgande i rikets lag (6 § 1 moru.). Skilj

aktigheterna beror dock på delvis andra benämningar av undervisnings

ännen och en annan gruppering av äonesområdena. Enligt utskottets mening 

bör undervisningsp:r.ogra1"JL1et i huvudsak överensstäIJIJa med rikets eftersom 

läroplikten måste anses ha ett visst innehåll som icke heller i landska

pet kan vara annorlunda. Undantag i egentlig mening utgör dock språkun

dervisningen på grund av stadgandet i 35 § 3 mom. självstyrelselagen. 

8 §. Nyssnämnda stadgande medför avsevärda svårigheter beträffande 

regleringen av språkundervisningen i grundskolan. Det är uppenbarligen 

eftersträvansvärt 9 att språkundervisningen skulle vara enhetlig i hela 

landskapet från lågstadiet till högstadiet och i synnerhet borde elever

nas språkkunskaper vid överflyttningen från illellanstadiet till högstadi

et icke variera alltför mycket. Den kmillimnerna i självstyrelselagen till

försäkrade avgöranderätten kan dock medföra att undervisning i andra 

språk än svenska tillåtes i vissa korm.1uner men icke i andra. 

Landskapsstyrelsens förslag bygger på antagandet att alla eller åt

minstone de flesta km1nuner skall samtycka till undervisning i engelska 

från lågstadiet 9 finska från mellanstadiet och undervisning i ytterliga

re något fränL1ande språk i högstadiet. Förslaget är kor:1binera t med val

rä tt för eleverna för andra språk än engelska så 9 att finska språket och 

högstadiets frälJ.li.nande språk betecknas sol.i.1 tillvalsärnnen. 

Utskottet har i princip omfattat landskapsstyrelsens förslag. Den lag

tekniska utforr.Jningen har omarbetats, då landskapsstyrelsens förslag up

penbarligen icke skulle kunna godkännas ur behörighetssynpunkt. Utskottet 

har dessutom funnit skäl till en friare fon~rnlering av bestär:m1elserna om 

språkundervisningen såtillvida, att j_ utskottets förslag icke anges, från 

vilken årskurs de olika språken införas, utan endast att maximalt ett 

nytt språk kan införas i vart och ett av låg-, mellan- och högstadierna. 

Icke heller har utskottet velat begränsa det antal språk som kan kom.ma 

i fråga 9 då tillgången på språklärare i viss mån kan inverka på denna frå

ga och vissa språk utöver de av landskapsstyrelsen föreslagna kunde kol11L.1a 
i fråga. 

2-.L_ Befrielse för elev från undervisning i obligatoriskt ämne skulle 
enligt landskapsstyrelsens förslag ·.förutsätta undervisning i annat äIJne 

under motsvarande timantal. I rikets lag (6 § 1 rno:w.) är ersättningsun

dervisning icke föreskriven. Ehuru sådan torde bliva nödvändig i det fall 

att undervisning i språk i någon kommun icke komoer i fråga, anser ut

skottet att denna fråga när:ware kunde regleras i lnndskapsförordning. 

12 §. Ansvaret för läropliktig elevs skolgång faller enligt folkskol
lagen i första hand på elevens målsr.J.an? som i sagda lag definierats som 
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den person 9 son huvudsakligen drar försorg on barnets vård och uppfost

ran (folkskollagen 9 40 § 2 Don.). I lagförslaget har elevens vårdnads
havare angivits son den 9 sow nu skall övertaga detta ansvar. Begreppet 
är häntat från rikets rawlag ( 6 § 5 ll10111.) w.en not svaras i den finsksprå
kiga lagtexten av sanma uttryck (huol taja) soD tidigare motsvarade rnåls

nan. Då sistnännda uttryck är ett i lagstiftningen definierat begrepp och 
fortsättningsvis enligt utskottets mening borde användas, har utskottet 

ersatt uttrycket'vårdnadshavare' raed 'målsnan'. 
I paragrafen anges att det slutliga bestärnsandet över elevs val av 

kurser och läroär.men utövas av skolan. Då stadgandet är inexakt så till
vida att därav icke frawgår vilken skolnyndighet sow skall avgöra frågan 
och då utskottet dessutom förutsätter, att öve.rläggning i frågan skall 

förekomma mellan vederbörande lärare och elevens nålsman innan beslut 
fattas, föreslår utskottet att närsare bestämmelser härom införas i land

skapsförordning. 
13 §. Landskaps styrelsen föreslår att närmare bestärar.Jelser om läro

pliktigt barns rätt att bli intagen i annan än det egna distriktets grund

skola skall ingå i landskapsförordning. Utskottet har uteslutit stadgan
det såsom obehövligt i detta saIJLmnhang. 

16 §. Vid bildande av kon~unalförbund för högstadiet skulle enligt 
landskapsstyrelsens åsikt ko:c.n:.mnerna få avvika från de i landskapslagen 
on samarbete Inellan konnuner ( 9/ 60) stadgade rös tfördelningsprinciperna 
(5 § 2 rnon.). Utskottet har likväl ansett att ifrågavarande röstfördel
ningsprinciper, soL1 "Jedför en ut jfö:,ming av rösträtten till förwån för de 
minsta kon1ilunerna och till nackdel för de största, Eiycket väl kan till
länpas också i detta fall och i vissa fall kan anses riktigare än t.ex. 
en exakt fördelning enligt mantalsskrivna invånare i delägarko:oJ:Junerna. 
Vid behandlingen av frågor om skjutsning och inkvartering av elever sy
nes en röstövervikt till förnån för de centralt belägna kofilErnnerna så
lunda icke vara lämplig. Utskottet har på grund av dessa synpunkter ute
slutit. paragrafens andr~ ooment. 

18 §. Utskottet har till stadgandet tillagt ett uttryckligt stadgande, 
att högstadiet av grundskolan skall förvaltas av ett kofiluunalförbund. Vi
dare har utskottet ansett, att kostnadsfördelningen mellan delägarkommu
nerna borde slutligt bestär~Jas redan i lagen för att undvika menings
skiljaktigheter i saoband :oed kor:lDunalförbundets bildande. Därvid har det 
ansetts riktigt att införa den av landskapsstyrelsen tidigare framlagda 
kostnadsfördelningen för korn:aunandelen i det fall, att landskapet hade 
övertagit högstadieskolan. Sani~la kostnadsfördelningsgrund kan enligt ut
skottets uening tillänpas såväl på byggnads- och grundförbättringskostna
der son på drif tskostnaderi:.ia. 
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19 §. Utskottet har föreslagit vis sa redaktionella ändringar. 119 
20 §. Stadgandena i denna och nästföljande paragraf har av utskottet 

omarbetats och delvis onflyttats. Beträffande organisationen av koouunens 
skolväsende hänvisas till den allillänna ootiveringen. 

21 §. I denna paragraf har bibehållits endast 2 oom. i landskapssty
relsens förslag. Utskottet har emellertid tillagt ett stadgande oo att 
förskola och möjligen inom koIJIJ.unen befintlig fackskola jäwväl skall va
ra underställda den koJ.Jlilunala skolnämnden. 

22 §. Utskottet har koopletterat stadgandet oo skoldirektören oed ett 
konstaterande, att han är koL10unalförbundets för högstadiet tjänstenan. 
Utskottet har för undvikande av förväxling föreslagit, att de i kooouner
na verkande sekreterarna inon skolväsendet skall kallas skolsekreterare 
och att skoldirektörstjänst endast skall finnas inoo högstadieskolan. 
I riket förekol.lWer skoldirektörstjänster också inoo koomun. 

23 §. Beträffande grundskolrådet redogjordes för de viktigaste ställ
ningstagandena redan i den allmänna motiveringen. Utskottet har i denna 
paragraf dessut on infört stadgande OIJ när grundskolrådet är beslutfört 
samt närnare bestän.ming om lärar- och elevrepresentationen så, att varde
ra representationen skall ha två medleiillilar. Elevrepresentanterna, som 
i alln:1änhet torde vara i åldern 14-16 år, har utskottets 11ajori tet icke 
ansett sig kunna medge rösträtt. 

24 §. Utskottet har verkställt en omredigering sålunda att denna pa
ragraf utgöres av de i landskapsstyrelsens förslag ingående 1 och 2 mom. 
i 25 §. Ändringen Hotiveras främst av den i all:wänna IJotiveringen oDför- , 
Dälda ändringen i det kommunala planeringsarbetet för grundskolans infö
rande. 

25 §. På grund av de omständigheter som berördes i den allLJ.änna noti
veringen har stadgandena oo planering av grundskolans högstadium saIJl:'.lan
förts till denna paragraf. 

28 §. Det av landskapsstyrelsen föreslagna stadgandet är oklart,var
för utskottet omarbetat stadgandet. 

34 §. Utskottet anser det av landskapsstyrelsen föreslagna 2 mou. 

innebära en alltför långtgående rätt för landskapsstyrelsen att reglera 
experimentverksauhet genom landskapsförordning. Då landskapsstyrelsen 
med stöd av folkskollagstiftningen har rätt stora wöjligheter till ex
perimentverksamhet (14 § folkskollagen) och ytterligare tillstånd där
till kan beviljas genow särskild landskapslag har utskottet uteslutit 
momentet. 

35 §. Då förberedelserna för grundskolans införande, fräLJ.st i form 
av planering och bildande av kooounalförbund för högstadiedistriktet, 
borde vidtaga snarast uöjligt~ anser utskottet att förberedande åtgärder 
borde få vidtagas redan före lagens ikraftträdande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsant föreslå~ 
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att Landstinget uåtte antaga lag

förslaget sålydande: 

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

on grunderna för skolsystenet. 

I enlighet rned Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Skolsysteu.et. 

1 §. 
Skolsyster.18t i landskapet skall utvecklas och skolorna samordnas en

ligt enhetsskolprincipen såsom i denna lag stadgas. I skolsysteuet ingår 

komi:mnala skolor och av landskapet upprätthållna skolor sa::::Jt i särskilda 

fall 9 ned landskapsstyrelsens tillstånd 9 av andra sanfund upprätthållna 

skolor. 

2 §. 
Det ko1DL.1unala skolväsendet o~fattar en för läropliktiga avsedd grund

skola9 till vilken lJ.å anslutas förskola sar::it i särskilda fall fackliga 

l äroanstalter. 

Landskapet upprätthåller gynnasiuu och fackliga läroanstalter, vilka 

ansluter sig till det konuunala skolväsendet. 

KoEJnunal grundskola r,1å i särskilda fall med landskapsstyrelsens till

stånd ersättas av skola 9 soE1 upprätthå lles av annan än koLJ.nunen. 

3 §. 
Landskapet nå för experiuentverksauhet eller för annat särskilt ända

mål upprätthålla skola sorJ wotsvarar grundskola. 

4 §. 
Undervisningen i gyunasium och facklig läroanstalt bygger på grund

skolans l ä rokurs 9 såvida i lag eller förordning icke annorlunda är stad
gat. 

I frå ga om förskola 9 gyr.masiilll och facklig l ä roanstalt ävensorJ i frå

ga oo skola soLJ. ersätter kohil~mnal grundskola 9 gäller rned i denna lag 

stadgade undantag vad om den i lag ä r särskilt stadgat. 

2 kap. 

Grundskolan. 

5 §. 
I grundskolan9 son Cj:;}fattar nio årskurser 9 meddelas en allmän grund

utbildning. Grundskolan ersätter den egentliga folkskolan, aedborgarsko
l an och mellanskolan. 

Grundskolan ä r uppdelad på ett l ågs tadiun 9 ett mellanstadiun och ett 
högstadiuo , vart och ett onfattande tre årskurser. 

På l ågstadiet och mellanstadiet äf l äroäonen och lärokurser i huvudsak 
' 
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geu.ensanma för alla elever. I högstadiets arbetsplan ingår obligatoriska 
är..men 9 delvis usd alternativa kurser av olika oofattning, saot (utesl.) 

tillvalsännen. 
I grundskola uä ingä specialskolor och specialklasser. 

(Utesl.) 
6 §. 

Läroplan medlärokurser sant anvisningar för undervisningen utfärdas 
av landskapsstyrelsen. Angående undervisningsgrupper stadgas i landskaps

förordning. 

7 §. 
Undervisningsännen är svenska 9 rci.aten~atik 9 religionskunskap, sanhälls

och nedborgark~nskap 9 historia 9 geografi 9 henbygdskunskap, naturkunskap9 

biologi 1 fysik och keni samt nusik, teckning 9 slöjd 9 hemkunskap och gyo
nastik ävens01JJ andra språk än svenska på sätt i 8 § stadgas. 

I anslutning till skolans yrkesorientering Då ordnas undervisning i 
till näringslivet anslutna läroännen jäute praktik på arbetsplatser. Tid 

för studiehandledriing Då ingå i läroplanen. 
8 §. 

Under den förutsättning 35 § 3 IJ.om. själ vstyrel selagen för Åland sta_Sl:
gar nå undervisning i annat språk än svenska weddelas i grundskolan. Där

vid nå engelska språket ingå son obligatoriskt undervisningsämne från 
grundskolans lågstadiun sawt finska språket sor::1 tillvalsäwne från wellan

§tadiet eller högstadiet. I högstadiet nå därutöver andra språk ingå sou 

tillvalsä~. 

9 §. 
Av synnerliga skäl nå elev befrias från deltagande i undervisning i 

visst obligatoriskt ämne såsom därom stadgas i landskapsförordning. (lite-

~_) 
10 §. 

Närnare bestär.lli1elser ou iifilnesfördelningen och o:o ( utesl. ) ti 11 vals
är.m2n utfärdas genori landskapsförordning. 

11 §. 
Är rJinst fea elever ued stöd av religionsfrihetslagen befriade från 

skolans undervisning i religionskunskap och erhåller de icke :ootsvarande 
undervisning utou skolan 9 anordnas för den undervisning i religionernas 
historia och sedelära. 

Tillhör ninst f e~J från skolans undervisning i religionskunskap befria
de elever samma trosbekännelse och yrkar deras nålsuan på undervisning för 
dem enligt deras trosbekännelsej skall skolan anordna sådan undervisning 
f '· or de1"l:i. 
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12 §o 

1 

Målsman äger avgöra elevs val av alternativa kurser och tillvalsäCTnen 

sådan målsuannen delgivits skolans bedörming av elevens förutsättningar 
för olika studiealternativ. Anses det ned hänsyn till elevens fransteg 

befogat, nå kurs eller läroär!.lne utbytas såson i landskapsförordning 

stadgas. 
13 §. 

Såframt i denna lag icke annat stadgas gäller Ofil grundskolan i till
lämpliga delar vad or:1 folkskola är föreskrivet. Härvid tillänpas be
träffande grundskolans lågstadiuD och mellanstadiuu stadgandena angående 

den egentliga folkskolan, i fråga ou grundskolans högstadium stadgandena 

angående E1edborgarskolan och till folkskola ansluten mellanskola sawt 
i fråga 01~1 specialskolor och specialklasser E10tsvarande bestämIJelser för 

dessa. 
Beträffande läroplikten och fullgörandet av den gäller vad däroD i 

landskapets folkskollag är stadgat, likväl så, att i grundskoldistrikt 
bosatt läropliktigt barn skall besöka grundskola, i fall barnet icke 
erhåller IJotsvarande undervisning på annat sätt. (Utesl.) 

14 §. 
Om tjänsteinnehavarnas i grundskolan avlöning, pensioner och fa1Jilje

pensioner stadgas särskilt. 

GemensalliJa tjänster för grundskolan och gymnasiet IJå inrättas i enlig
het med vad därom särskilt stadgas. 

3 kap. 
Förvaltningen. 

15 §. 
Den allmänna ledningen av och tillsynen över grundskolan saLlt över

vakningen av denna lags verkställighet ankom;:ier på landskapsstyrelsen 
till de delar tillsynsbefogenheten icke enligt 19 § självstyrelselagen 
är förbehållen rikets myndigheter. 

16 §. 
Korn:mn åligger att inrätta och upprätthålla grundskola för sitt oD

råde och att verka för skolväsendets utveckling. Denna skyldighet nå 
kor&rnn uppfylla även i sauarbete Ded andra komuuner eller i undantags
fall genou andra än korn1rnnala skolor. 

(Utesl.) 

17 §. 
Landskapsstyrelsen nå ålägga två eller flera konmuner att samarbete 

för att upprätthålla geraensam grundskola. Kan kom:rnner icke enas OLl grun
derna för saLlarbete eller prövar landskapsstyrelsen särskilda skäl före-
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ligga för ändring av (utesl.) sawarbetsvillkor 1 må landskapsstyrelsen 

efter kor.1r:mnernas hörande fastställa ändrade grunder. 

18 §. 
Beträffande distriktsindelning för grundskolans lågstadium och mellan

s tadimrr gäl l er i tillämpliga delar vad i landskapets folkskollag är stad- · 

gat. 
För grundskolans högstadiuu bildar hela landskapet ett distrikt, ~ 

förvaltas av ett kolillilunalförbund. KomDunerna deltager i kommunalförbundets 

ko.@.i;nader för grundskolans högstadium sålunda, att hälften av kostnader

na i den å rliga avräknirgen fördelas nellan komnunerna i förhållande 

till envar km:rr11uns skattören under för_§.gående år medan den andra hälfte1~ 

fördelas i förhållande till antalet i kom:mnen hemmahörande elever under 

ifrå gavarande å r. På _sjöi;1ansinkomst beräknas antal et skattören sålunda 

att det av sj örnansskatten till ko1:;:irnunen redovisade beloppet i :u:iark rml

tipliceras ned talet 10. 

19 §. 
För de t koDIJ.unala skolväsendet skall skolstadga antagas. Om uppgöran

de, godkännande 1 underställande och faststä llande sm~ t ou ändring av skol

stadga gäller vad oo f olkskolstadga är föreskrivet. 

20 §. 
För koLmmnens skolförvaltning finnes en skolnärmd som leder och över

vakar de kormunala skolornas verksamhet och skall verka för skol väsendets 

utveckling. Till medlerJTiar i skolnäBnden utser koumunens fullmäktige för 

den u andat tid som gäller för fullmäktige nins t sex och högst tolv med-

· 1emmar1 av vilka högst två skall tillhöra l ärarkåren vid kommunens skolor. 

En av rnedleEunarna utses sar1tidigt till ordförande och en till viceordfö

rande. Skolnämnden ä r beslutför då ninst hälften av uedl emnarna är när

varande. Därtill nå fullr:1äktige till rnedl eWDar utse sakkunniga, vilka har 
yttranderätt men icke rös~rätt i skolnännden. 

Då grundskola inrä ttas upphör folkskolnämndens och folkskoldirektio

nernas verksaL1het och derns uppgifter övertagas av skolnäunden. 

Om skolnäi,mdens å ligganden stadgas genom landskapsförordning. Angående 

sökande av ändring i dess beslut gäller vad därom i riket är stadgat. 

21 §. 
Finne s i kommun skola som ersä tter grundskola 1 ä r denna underställd 

kommunens skolnämnd. 

Skolnämnden underställda är jämvä l i 2 § 1 morn. nämnda skolor i koL'.lllunen 

22 §. 
I kommun finnes en skolsekreterare 1 som bi träder skolnämnden i fråga 

om övervakning av skolorna 9 beredning av ärenden och verkställighet av 
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be slut. Tjänsten må vara gemensam för två eller flera komr.rnner. Omfattar 
kommun eller samarbetsområde mer än 6.000 invånare, må tjänsten inrättas 

som huvudtjänst. 
För det högstadiedistrikt varoi:1 stadgas i 18 § skall inrättas en skol

direktörstjänst som är huvudtjänst. Skoldirektören är komr:J.unalförbundets 

t;länsternaE..:_ 
23 §. 

För varje högstadieslrnla finnes ett grundskolråd, till vilket för

bundsfullmäktige företrädesvis bland elevernas föräldrar utser fem med
lemmar för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. En av dem utses 
till grundskolrådets ordförande och en till viceordförande. Till grund

skolrådet hör dessutorJ såsom medleillillar (utesl.) två av lärarkåren inom 

sig valda representanter. Till grundskolrådet hör två representanter för 
eleverna, valda såsom i landskapsförordning närmare stadgas. Elevrepre

sentanterna har yttranderätt Iilen icke rösträtt. Grundskolrådet är be
slutfört 0111 minst fyra röstberättigade medlemrimr är närvarande. 

Grundskolrådet har till uppgift att upprätthålla och främja förbindel

serna mellan skolan och hemmen~ att följa skolans verksamhet, att vid 
behov inkomma med förslag till skolans rektor~ förbundsstyrelsen eller 
annan skolmyndighet sarnt att handha övriga uppgifter9 som enligt land
skapsförordning eller skolstadga ankonnuer på densamma. Om sökande av änd
ring i grundskolrådets beslut gäller vad .därom i riket är stadgat. 

Skolans rektor är sekreterare i grundskolrådet. Skoldirektören skall 
kallas till grundskolrådetssammanträden och äger yttranderätt men icke 
rösträtt. 

4 kap. 
Införandet av grundskolan. 

24 §. 
Kommun skall utarbeta en grundskolplan innehållande en utredning 

om de åtgärder som skall vidtagas för genomförandet av grundskolan och 
för utvecklandet av ko1m11unens skolförhållanden i övrigt. 

Planen bör uppgöras med beaktande av att redan befintliga skolor i 

mån av möjlighet skall utnyttjas för grundskolan. Av planen skall framgå 
huru låg- och IJ.:iellanstadieskolorna organiseras, vi.lka andra skolor jämte 
förskolor 9 som ingår i kommunens skolväsende, samt i vilken ordning och 
inom vilken tid organisationen genomföres. 

25 §. 

För planeringen och förvaltningen av det högstadiedistrikt, varom stad
gas i 18 § skall konmunerna inon år 1970 vidtaga åtgärd för grundande av 
m_i sagda paragraf nämnda kommunalförbundet. 
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I (utesl.) kommunalförbundets grundstadga angives förbundets organisa

tion och handhavandet av den ekonouiska förvaltningen. 

Kommunalförbundet bör uppgöra plan för högstadieundervisningens or

ganisation, i vilken ordning och inom vilken tid organisationfilL_@kall 

genomföras .. Planen skall underställas landskapsst~relsen för godkännande. 
26 §. 

För planering av skolreformen i landskapet tillsätter landskapsstyrel
sen en skolplaneringsnämnd. 

27 §. 
Skolplaneringsnämnden uppgör en verkställighetsplan vilken, sedan 

koramunerna och planeringsrådet hörts 9 fastställes av landskapsstyrelsen. 

I verkställighetsplanen skall anges inom vilken tid varje kommun skall 
insända skolplanen för granskning och tidpunkten för grundskolans infö

rande. I planen skall ingå uppgifter och behövliga samarbetsområden. 
Verkställighetsplanen uppgöres så att grundskolan införes i hela land

skapet senast den 1 augusti 1980. 

Landskapsstyrelsen må efter att ha hört vederbörande kommun ändra 
verkställighetsplan' och av synnerliga skäl medge förlängning av däri ut
satt tidsperiod. 

Landskapsstyrelsen må bevilja kommun 9 vars skolplan granskats, till
stånd att införa grundskola innan verkställighetsplanen fastställts el
ler före däri utsatt tid. 

28 §. 
Kommun är skyldig att införa grundskola från den tidpunkt landskaps

s tyrelsen bestä1JJL1er. 

Grundskqlan inrättas så. att verksamheten inledes med hela lågstadiet 

vid i 1 mou. nän~d tidpunkt och utv~dgas därefter läsårsvis med en års
kurs i sänder. Av särskilda skäl må landskapsstyrelsen medge annan ord
ning för införandet. 

5 kap. 
Landskapsu~erstöd. 

29 §. 
För anskaffning av grundskolbyggnader och för grundförbättringar be

viljar 1andskapsstyrelsen kom@un bidrag och amorteringslån samt extra 
bidrag i enlighet med i riket gällande grunder för statsunderstöd för 

motsvarande ändamål med beaktande av landskapets avskilda läge och sär
f örhållanden samt rådande prisläge och befolkningens särskilda levnads
betingelser. 

30 §. 
:Med beaktande av i 29 § nämnda grunder erhåller ko:w:crnn landskapsbidrag 
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för grundskolans driftskostnader . 

6 kap . 

Särskilda stadganden. 

31 §. 

12] 

Beträffande indragning av mellanskolan vid Ålands lyceum stadgas 

särskilt . 
32 §. 

För barns skolgång i främmande kommuns grundskola är barnets hemkom
mun skyldig att utgiva ersättning till den främmande kor;:ununen i enlighet 

med av landskapsstyrelsen fastställda grunder. Dessa grunder skall fast
ställas så att ersättningen skä ligen motsvarar de faktiska tilläggskost

nader s om skolgången åsamkat den främmande kommunen . 

33 §. 
I frä!Dfilande kommun hemmahörande barn 9 som vid grundskolans införande 

är elev i folkskola som ombildas till kommunal grundskola, får fortsätta 
sin skol gång i sagda skola tills eleven genomgått grundskolan. Ersätt

ning (utesl .) för barnets skolgång erlä5ge s på sätt i 32 §är stadgat. 

34 §. 
Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 
(Utesl.) 

35 §. 
Denna lag trä der i kraft den 1 augusti 1970. 

Förberedande å tgärder för lagens verkställighet må vidtagas redan fö
re lagens ikraftträdande. 

Marieharan 9 den 28 

vägnar: 

Närvarand e i utskotte t : ordföranden Dahlman 9 viceordföranden Persson 
samt ledamö t erna Curt Carlsson 9 Sundbl om och Östling. 

. I 
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