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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 8/1958 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till f olkskollag för landskapet 

Åla~d. (N2 20/1958). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vörd-

sammast framhålla följande: 

Den form, i vilken lagförslaget framlagts, motiveras av rent prak

tiska omständigheter. För undvikande av missuppfattning anser sig ut

skottet likväl böra framhålla, att landstinget måste behandla samtli

ga paragrafer i lagförslaget jämte rubrik, underrubriker och ingress 

och att den omständigheten, att lagförslaget icke utskrivits till de 

delar det sammanfaller med landstingets beslut av den 27 mars 1958, 

icke utgör hinder för framställande av ändringsförslag och fattande 

av avvikande beslut. Andra i liknande form gjorda framställningar be

handlas på samma sätt. 

Ifråga om lagens rubrik upprepar utskottet sitt tidigare förslag, 
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enligt vilket rubriken bör lyda: "Landskaps lag om folkskol väsendet Il 

i landskapet Åland". Som stöd för sitt ändringsförslag hänvisar utskot-

tet till landstingets beslut ifråga om rubriken till landskapslagen 

om motorfordon och den principdiskussion, som föregick omröstningen i 

landstinget. Utskottet hoppas att landstinget i kontinuitetens intres

se ville godkänna ändringsförslaget. 

~ 36 mom. 2. Med tanke på eventuella ändringar framdeles i rikets 

lag har utskottet föreslagit en smidigare formulering. 

§ 83 mom. 1. ]å placeringen av ordet "häri" i momentets sista 

mening kan giva anledning till missförstånd, har utskottet omarbetat 

momentet stilistiskt. 

§ 85. Lagrummet har omstiliserats i konformitet med formuleringen 

av § 36 mom. 2 • 

§ 91. Ingen anmärkning från utskottets sida. 

Övriga i landstingets beslut av den 27 mars 1958 ingående delar av 

lagen förordas av utskottet, som därför under hänvisning till land

skapsstyrelsens allmänna motivering vördsammast föreslår, 

att landstinget ville godkänna nedanstående 
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om folkskolväsendet i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
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1-14 §§ 

082 

och första kapitlets rubrik enligt landstingets beslut 27.3.1958 . 

15-31 §§ 

och .fil!dra kapitlets rubrik d:o. 

32 och 33 §§ 
samt tredje kapitlets rubrik d:o. 

34, 35 §§ och 36 § 1 mom, 

enligt landstingets beslut 27.3.1958. 

36 § mom. 2. 

Om läroplikt för blint eller dövt barn gäller vad i riket är stad

gat. 

36 § mom. 3. 
och fjärde kapitlets rubrik enligt lanilismlngets beslut 27.3.1958. 

37 - 47 §§ 
och femte kapitlets rubrik enligt landstingets beslut 27.3.1958. 

48 - 69 §§ 
och sjätte kapitlets rubrik d:o. 

70 - 82 §§ 
och sjunde kapitlets rubrik d : o. 

83 § mom. 1. 

Den allmänna ledningen av och tillsynen över folkskolväsendet 

tillkommer landskapet och handhaves närmast av landskapsstyrelsen 

med biträde av en folkskolinspektör, såvitt icke ledning och över

vakning enligt självstyrelselagens för Åland stadganden äro förbe

hållna rikets myndigheter. Folkskolinspektören är landskapets ordi

narie tjänsteman. 

83 § mom. 2 och 84 § 

enligt landstingets beslut 27.3.1958. 

85 §. 
I beslut ~ fattat av folkskoldirektion, folkskolnämnd och folkskol

inspektör, må ändring sökas genom besvär enligt vad därom i riket är 

s tadgat. 

Åttonde kap itlets rubrik enligt landstingets beslut 27.3.1958. 

86 - 90 §§ 
enligt landstingets beslut 27.3.1958. 

91 § 

enligt landskapsstyrelsens föreliggande framställning. 

Nionde kapitlets rubrik enligt landstingets beslut 27.3 . 1958. 

Mariehamn den 23 juli 1958. 

I 

f. 

11 

I I 

11 

I 



083 

-3-
På lagutskot tet s vägnar: 

Ja~rP:i~ 
ordförande. 

~H~~~ 
~xel ~- - o f 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Tiahlman , 

Paul Påvals, Gösta Nordman och Eliel Persson. 
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