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LAGUTSKOTTETS betänkande nr34/1970-71 
med anledning av Ålands landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om interimistisk 
övergång till femdagars skolvecka. 

Med anledning av ovannämnda framställning 1 varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande? får utskottet, som i ärendet hört 
lagberedningssekreteraren Sune Carlsson och folkskolinspektören 
Erik Bertell 9 vördsamt anföra följande~ 

Uppenbarligen kommer femdagars skolvecka att införas interimistiskt 

i riket från och med skolåret 1971-1972. För det erfordras endast änd
ring av ett stadgande i lag men dessutom ändring av vissa stadganden 
av förordningsnatur. Med hänsyn till att riksdagen ännu i juni kan änd
ra det behövliga lagrummet och förordningarna ändras ännu senare? t·or

de det icke vara Cltt vänta att stadgandena blir antagna under den tid 
Landstingets nuvarande session pågår. 

Utskottet anser att man i landskapet borde övergå till femdagars 

skolvecka i samma utsträckning och vid samma tidpunkt som i riket. 
För detta erfordras en lagstiftning av det slag landskapsstyrelsen 
föreslagit. Sådan lagstiftning finner utskottet stridande mot de prin
ciper utskottet omfattat i landskapslagstiftningen främst i det av
seendet? att la..~dskapslagens förverkligande blir beroende på vissa 
författningars eventuella tillkomst i riket. Tiå utskottet likväl icke 
kan finna någon annan utväg för frågans lösande 9 har utskottet ansett 
sig nödsakat att tillstyrka lagförslaget i sak. 

Landskapsstyrelsen föreslår att Landstinget skulle ge landskaps
styrelsen fullmakt att under de nästföljande två skolåren införa fem
dagarsveckan interimistiskt i landekapets skolor. Utskottet föreslår 

att detta tillstånd begränsas till skolåret 1971-1972 9 eftersom 
stadganden om det därpåföljande skolåret uppenbarligen kan utfärdas 

vid Landstingets1 kommande sessioner om det visar sig erforderligt. 

Det föreslagna 2 mom. torde icke vara erforderligt då landskapssty
relsen knappast kan bemästra de problem som skulle uppstå 1 ifall fem
dagarsveckan infördes i landskapet tidigare än i riket. Den sista 

meningen i 2 mom. vill utskottet dock bibehålla för att tillförsäkra 

folkskolan och medborgarskolan sagda minimum av arbetsdagar. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före

slå 1 

att Landstinget måtte antaga landskaps
lagen sålydande: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om interimistisk övergång till femdagars skolvecka. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas : 

Utan hinder av vad därom är för varje skola särskilt stadgat må 

landskaps styrelsen besl ui:a om övergång till femdagars skolvecka vid land

skape ts skolor och kommunala skolor .under läsåret 1971-1972 (utesl.) 

samt om ändring av skolornas arbetstider, arbetsdagar och lovdagar i 

anslutning därtill. 

Antalet .arbetsdagar vid folkskola och medborgarskola må likväl 

icke understiga 190 dagar. 

Mari ehamn ~ den 

På v ägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlman, viceordföranden 

Persson samt ledamöterna Curt Carlsson, Sundblom och Östling. 
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