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LAGU'l'SKOTTETS betänkande m: -22/19 50 med an

ledning av landskapsnämndens framställning-till 

Ålands landsting med förslag till landskaps1ag 

angående folkskolnämnder i landskommunerna uti 

landskapet Åland. · 

Med anledning av före~ämnda framställning, varöver l andstinget 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast fram-

hålla följande: 

I sin motivering erinrar landskapsnämnden inledningsvis om lag

utskottets avböjande instä llning till den framställning, so1n land

skapsnärnnden avlät i ämnet till landstingets vårsession detta år, 

och aet -är ju även alldeles riktigt, att lagutskottet principiellt 

intog en neagtiv hållning till -förslaget. Motiven härför anfördes i 

betänkandet ~ 8/1950. Men landskapsnämnden underlåter av någon or

sak att omnämna, a tt utskottets betänkande utmynnade i ett uttalan

de, att om folkskolinspektorn, på vars initiativ f örslaget tillkom

mit, likväl fortfarande anser , att lundskapslag om folkskoln_··-~._,. 

bör stiftas, ett nytt förenkl".i t förslag borde utarbetas. 

I princip har utskottets inställning tjll frågan icke ändrats. 

Utskottet anser fortfarande att nämnderna i landskapets små för

hållanden innebära överorganisation och att daras verksamhet blir 

ekonomiskt betungande för landskommunerna. Men då fo lkskolinspek

torn vidhållit sitt initia tiv och l andskapsnämnden utarbetat nytt 

förslag i ämnet, vill utskottet numera icke motsätta sig lagstift

ningen ifråga . 

Utskotte t s a llmänna inställning till frågan om behovet och nyt

t an av nämnderna motiverc.i_r emellert_id särskilda ändringsförslag. 

~ I landskommun med flera än en folkskola anser utskottet 

folkskolnämnd vara obehövlig, varför härav betingad ändring införts 

i l Rgförs l a get. Samma UJJpfattning intog stora utsJrnttet under vår

sessionen, då utskottet utarbetade ett förenkla t förslag till 



landska psla g. 

~ Då enligt § 1 mom. 2 beträffande val av f olkskolnämnct 

skall gälla, vad om val av kommuna la nämnder i allmänhet är s tad~ 

gat, är det icke motiverat att i § 2 mom. 1 införa stadgande om 

att kommunens folkskollärare skola beredas tillfälle att göra fr 

ställning ifråga om personvalet. Det synes var:'.: tillräckligt att 

bestämma, att minst en av nämndens medlemmar skall vara lärare 
. ' 

synnerliga s t som mom. 2 stadgar att medlemmar, vilka inväljas i 

nämnden, skola vara personer, som intressera sig för folkskoläns 

bästa. Andra meningen i mom. 1 har därför strukits. 

i-3.:._ Nämnden synes icke böra bindas ifråga om valet av sin sek 

reterare. I de flesta fall är det väl na turligt, att läraren välje 

till sekreterare i nämnden, men då mom. 2 förutsätter, att nämnden 

i sista hand skall få bestämma vem som skall va'ra sekreterq_re, 

synes mom. 2 kunna utgå och mom. 1 ändras i enlighet med nedanstå- [ 

ende förslag, som möjliggör för nämnden att välja sin sekreterare 

utan att läraren först måste uteslutas från befattningen • 

.§__L_ Sista ordet i mom. 1 bör vara "påyrkar." 

Då utskottet i sak ej har andra anmärkningar att framställa mot 

förslaget såsom sådant, får utskottet vörds ammast för landstinget 

föreslå, 

att l andstinget ville godkänna lagförslaget, 

Elock sålunda, att nedannämnda lagrum ändras och 

erhålla följande lydelse: 

§ 1. 

I landskommun med flera än en folkskola skall för f olkskolvä

sendets enhetliga ledning finnas en folkskolnämnd, som utses av 

kommunalfullmäktige för tre år i sänder. 

Beträffande val av folkskolnärnnd gäller, vad om val av kommunal 

nämnder är stadgat. 
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§ 2. 

Till folkskolnämnd höra minst fem medlemmar, av vilka mins~ 

en bör vara lärare. (Uffies~utning) 

De medle1mnar, vilka inväljas i folkskolnämnden, skola vara per 

soner, som intressera sig för folkskolans bästa. 

§ 3. 

Folkskolnämnden väljer inom sig för ett år i sänder ordförande 

viceordförande och sekreterare samt vid behov andra funktionärer. 

Om valet skall f olkskolinspektorn i landskapet meddelas. 

(Uteslutning). 

§ 4. 

Folkskolnämnden sammankallas av ordföranden eller, vid förfall 

för honom, av viceordföranden så ofta ärendena det påkalla. E'olk

skolnärnnden bör ofördröjligen sammankallas, då ordföranden i 

kommunalfullmäktige eller i kommunalnämnden eller f olkskolinspek-

torn sådant påyrkar. 

Folkskolnämnden bör fastställa, huru kallelse till sammanträde 

skall äga rum. 

lVIariehamn den 20 november 1950. 

På lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordf., Herman Mattsson, 

Jan Erik Eriksson, Paul Påvals och Gerdus Ekström 

(suppleant). 


