
m 12/1966 . -

291 

STORA UTSKOTTET S betänkån<le ~ 12/1966 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om ändring av landskapslagen angående Ålands ly

ceum. (m 16/1966). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 5/ 1966, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet, som såsom sakkunnig 

hört lagberedningssekreteraren Rolf Sundman, beslutat omfatta det i 

lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följande 

tillägg: 

~ Genom fixerandet av terminernas begynnande och avslutande till 

bestämda dagar uppnås överensstämmelse med terminuppställningen för lä

roverken i riket, vilket är fullt naturligt. Den motsvarande ändringen 

i riket genomfördes allaredan medels förordning den 16 september 1948 
(FF S 691/48) . Då de fasta begynnelse- och avslutningsdagarna under vis

sa f örhållanden kunde förväntas medföra praktiska olägenheter , som i år 

aktualiseras genom pingstens inträffande den 29 och 30 maj, har i riket 

undervisningsministeriet i ovannämnda förordning erhållit rätt att av 

sär skilda skäl medgiva avvikelser från stadgandena om terminernas begyn

nande och avslutande. I stöd av detta bemyndigande har undervisnings

ministeriet sålunda beslutat att vårterminen i år avslutas den 28 maj. 

Jämlikt 8 § 2 mom. i landskapslagen har det hittills ankommit på 

landskapsstyrelsen att fastställa terminernas begynnelse- och avslut

ning sdagar . På grund av förenämnda praktiska synpunkter har utskottet 

funnit det påkallat att i lagförslaget under 8 § införa ett 3 mom . vari 

landskapsstyrelsen på samma sätt som undervisningsministeriet i riket 

skulle givas rätt att medgiva avvikelser ifråga om terminernas påbör

jande och avslutande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet, med samti

digt fästande av justeringsut skottets uppmärksamhet vid att ordet "den" 

bör införas framför "l september" i 8 § 1 mom. 1 förty vördsamt föreslå 

3 mom. 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagf~rslaget 

i övrigt oförändrat, förutom att i 8 § införes 

ett nytt 3 mom. sålydande: 

8 §. 
Av - särskilda skäl kan landskapsstyrelsen medgiva undantag 

från stadgandena i 1 mom . 

Mariehamn den 23 mars 1966. På 
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st ora utskottets vägnar : 

ordförande . 
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./. Erik Rask 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson (delvis), leda
möterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman , Edvin Östling , Philip Eklöw 

(delvis), Folke Woivalin, Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Eriksson 
samt ersättarna Olof Jansson (delvis) och Rickard Lindroth . 
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