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STORA UTSKOTTETS betänkm de NQ 12/l950 med an-

ledning av landskapsnämndens framställning t i 11
t'-,Q

Ålands lana.sting med förslag till lana skapslag

12/1950.

angåenAe folkskolnämnaer uti lannskapet Åland.
Lannstinget, som i . ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande
NQ

8/1950, har däröver .inbegärt stora utskottets utlåtande.

Vid behanolingen av ifr ågavararrl e ärende har stora utskottet ansett, att en lagstiftning om. folkskolnämnder bör komma till stånd,
enär redan åt ta kommuner i lana skape t funnit riet behövligt och . ända- .
målsenligt att tillsätta dylika nämnder och det under sådana förhållanden är nödvändigt att genom lag enhetligt reglerad eras arbete
så, att envar nämnr"l vet 1 vilka
I likhet

me~

la~utskottet

~

enden den äger taga befattning med•

,arrer Aock stora utskottet, att landskaps-

nämndens lagförslag bör förenklas och nämn0ernas åligganden i väsentlig grad inskränkas. Inom stora utskottet hava däremot olika åsikter ·
framförts, på vilket sätt berörda förenkling av lagförslaget skulle
utarbetas. Fyra medlemmar i utskottet hava ansett att aet vore ändamålsenligast att rdrkasta lagförslaget och uppdraga åt lanaskapsnämnden att till landstingets höstsession utarbeta och inkomma med nytt
förslag, medan däremot flertalet i stora utskottet funnit ärendet
vara av så brådskande natur, att aet borde avgöras vid innevarande
session. På grund härav har stora utskottet godltänt ett lagförslag,
som bygger på landskapsnärnridens framställning, men med en del tilllägg och uteslutningar, som bl.a.. ins~nka nämndernas åligganden i
, väsentlig grad.
Med anledning av var'1 ovan anförts får stora utskottet vördsamt
föreslå
att lanastinget ville antaga nedanstående
Landskap slag

skall äga rum.
angåenne folkskolnämn~er i lanrskommunerna uti lanaskapet Åland .
I enlighet med Ålanris landstings beslut stadgas:
1 ·§ .

5

r-

§.

Folkskolinspektorn och företrädare för kommunalfullmäktige, kommunalnämnden samt skolli;ikaren äga via folkskolnämndens s arnmanträden

I landskommun med flere än en folkskola ska 11 för folkskol väsen

yttram erätt, men ej

rösträtt~

dets enhetliga ledning finnas en folkskolnämna, som utses av kommu
nalfullmäktige för tre år i sänder.

6

~·

Folkskolnämnden är beslutför, då minst tre medlemmar äro närva-

Beträffande val av folkskolnämnd gäller. vad om val av kommunal

rande vi d sammanträdet.

nämnder är stadgat.

7 §·.
2

~-

Folkskolnämnr'lens beslut skola antecknas i protokoll.

Ti 11 fo lkskolnämnn höra minst fem me nlemmar, av vilka minst en
bör vara lärare. Före valet skall kommunens folks kollärare bered as
möjlighet att göra framställning därom, vilken lärare, som skall
inväljas till medlem i nämnden.

8

§.

Folkskolnämnden äger följa och leda folkskolväsenaet i kommunen
med beaktande av dess enhetlighet och i detta syfte:
1) åtminstone en gång i

året sammankalla kommunens lärare och med-

F9lkskolnäninaens medlemmar, vilka i regel böra tillhöra folk-

lemmarna av direktionerna till gemensamt sammanträae för att rådgöra

skolAirektion, skola vara personer, som intressera sig för folk-

om frågor, soni angå folkskolväsendet samt i god tid underrätta folk-

skolans bästa.

skolinspektorn om sammanträdet;
3

§.

Folkskolnämnden väljer inom sig före tt år i

2) för kommunalfullmäktige bereda ärenden angående folkskolan,
sänder ordförande

granska de olika skolornas förslag till utgiftsstat ävensom på an-

och viceordförande samt via behov ane ra funktionärer. Om valet skal

fordran av kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, folkskolinspektorn

folkskolinspektorn i landskapet .Åland medaelas.

och landskapsnämnden avgiva utlåtanden och utredningar i ärenden an-

Medlem, som är lärare, tjänstgör som sekreterare 1 händelse fo lk
skolnämnden icke annorlunda besluter.
4 §.

Polkskolnämnren sammankallas av ornföranrien el ler, vid förfall
för honom, av viceorrförannen så ofta ärennena net påkalla. Folkskolnämnden bör ofördröjligen sammankallas1 då ordföranden i kommu-

gående kommunens folkskolväsende;
3) i ärennen:, som beröra folkskolans distrikt sinde lning och planeringen av läropliktens verkställi ghet, tjänstgöra som n et utskott,
varom är särskilt stadgat angående verkställighet av lagen om läroplikt;
4} i stället f'ör

a irektionen

handlägga ärenden, vilka angå tre

nalfullmäktige eller 1 kommunalnämnden eller folkskolinspektorn s å-

eller flere skolors gemensamma lärare eller timlärare, så ock utgöra

aant påyrka.

nirektion vin organiseringen av gemensam dagfortbildningsundervisning

Folkskolnämnnen bör fastställa, huru kallelse tills ammanträde

för f lere skoldistrikt;

~mi
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5) på allt sätt främja kommunens folkskolväsende och taga de

anledning av land skapsnämndens framställning

initiativ detta kräver samt före den 15 februari till kommunalnänmden och folkskolinspektorn inlämna berättelse över sd.n verksainhet

N9 14/1950.

På stora utskottets vägnar:

/)&d~~.
+~ Carl Carlson.

till Ålanas lannsting med förslag till land.-

munerna uti landskapet Åla.nd.

9 §~

Marieharnn den 28 februari 1950.

r

skapslag angåenne folkskolnämnder i landskom-

under det föregående ka.lenderåre t.

Ärenden, som behandlas av· fo lkskolnärnnden, beredas av sekreterar

...

Sedan lanastinget icke godkänt stora utskottets betänkande NQ
12/1950 och det däri ingående lagförslaget, har ärendet återremitterats till stora utskottet för avgivande av nytt utlåtande.
Stora utskottet har vid den förnyade behandlingen av ärendet
med sex röster mot fyra vidhållit sitt i ärendet tidigare fattade
beslut och får därför vördsamt föreslå
att lana stinget ville antaga det i stora utskottets betänkanr e NQ 12/1950 ingående lagförslaget.
Mariehamn den l mars 1950.
På stora utskottets vägnar:

~ .~~

Närvarande i ut skottet: ordföranden Carl Carlson samt ledamöterna

Carl Carlson.

Viktor Berte 11, Hugo Car_lsson, Gunnar Holmberg, Carl Hol mqvist ,,
Albin Johansson,, August Nordlund, Gösta Nordman och Wilhe lm Wil~n
samt suppleanten Verne r Carlson.

Närvarande i utskottet: oraföranden Carl Carlson samt ledamöterna
Tor Beckman,, Vj_ktor Rertell, P'ugo Carlsson, Gunnar Holmberg, Carl
Holmqvist, Albin Johansson, August Nor0lunr, Gösta Nordman och
Wilhe lm

Wil~n.

a-

