
fil 2/1958. 

621 
LAGUT.SKOTTETS betänkande I~ 2/1958 i anledning 

av l andstingsman Elis An derssons m. fl: s hemställ- '' 

ningsmotiön me~ för~lag, _ att l andstinget ville 

ho~ landskapsstyrels~rt a~häll~ om förslag till 
ändring av landskapslagen om l andskapsförvalt

ningen i landskapet Åland så, att på _folkskol

inspektören ankomma att bereda och för ~.a_nd

skapsstyrelsen föredraga f olkskolärenden~ 

( N~ 5/1958) 
Förenämnda hemställningsmotion, varöver landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, har utskottet behandlat odh får för landstinget 

vördsammast framhålla följande: 

Enligt § 29 punkt 2) i landskapslagen angå ende landskapsförvalt

ningen i landskapet Ål~nd av den 16 april 1952 (m 22/1952) åligger det 

landskapssekretera ren att såsom föredragande handlägga, ärenden, som 

angå folkskolväsendet. Förutom ärendena angående folkskolväsendet an

komma jämlikt samma § 2S et t flertal andra ärenden på landskapssekre

terarens föredragning. Däremot stadgas i landskapsförvaltningslagen 
ing en föredragningsskyldighet för f olkskolinspektören. 

Utskottet har sig icke bekant av vilken anledning f olkskolinspek
tören anset~s bära vara befriad från föredragnings s kyldighet. På grund 
av ärendenas natur kunde det eljest ligga nära till hands att just 
f olkskolinspektören skulle handhava ifrågavarande f öredragning. Om 

l andskapssekreteraren,1 sås om moticr.ärerm framhålla, är överlupen med 

arbete, borde man ta ga under övervägande huruvida en a r betsfördelning 
i detta avseende ka n och bör åvägabringas. 

Då utskottet emellertid icke kan bedöma sa ken, innan landskaps sty

relsen f å tt utt a l a sig om densamma, får utskottet f ör landst inget fö
reslå , 

att l andstinget ville inbegära landskapssty-
. samt, . 

relsens yttrande över motionen/ ifall skäl till 

ändring av l andskapslagen anses föreligga, för
s l ag till l ämplig ändring av densamma. 

Mariehamn den 12 mars 1958. 

På lag~tsko(E'~~ · ar: 

· ~i~ksson 
{) ordförande. 

Närvarande i uts kottet : Jan Erik Erikss on. df· · d N"l D 
P 1 På 1 , or oran e, i s ahlman, au va s, Eliel Persson och Gösta Nordman. 
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