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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 27/196970 med anledning av landskapsstyrelsens
Framst. nr 10/1970.
framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om grunderna
för skolsystemet.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr
21/1969-70,har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet? som hört folkskolinspektören Erik Bertell, beslutat omfatta det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följande tillägg och ändringar:
Lagens rubrik. Stora utskottet har funnit det motiverat att i rubriken
utbyta "skolsystemetii mot 11 skolväsendetn i överensstämmelse med de nuvarande begreppen folkskolväsendet, brand- och polisväsendet m.fl. En
minoritet (Olof M. Jansson, Friberg, Karlsson och ersättaren Sundblom)
har velat bibehålla lagens rubrik oförändrad.
1 kap. Kapitelrubriken 11 skolsystemet 11 har utbytts mot "Allmän organisation", vilket begrepp bättre svarar mot kapitlets innehåll.
~ I enlighet med den av utskottet föreslagna ändringen av lagens
rubrik har i 1 § ingående ordet 11 skolsystemet 11 ersatts med 11 skol väsendet 11 ,
varvid en omstilisering samtidigt utförts.
~ 1 och 2 mom. har av utskottet omstiliserats i avsikt att tydligare åtskilja grundskolan från övriga kommunala skolor och läroanstalter.
5 § 4 mom. Uttrycket "I grundskola" har ändrats till bestämd ordform.
1=..f. Bland de i 1 mom. uppräknade undervisningsämnena har stora utskottet på samma sätt som i rikets motsvarande lag ansett det motiverat
att ersätta 11 religionskunskap 11 med 11 religiontv och upptaga detta ämne
främst i uppställningen för erhållande av en riktigare gruppering. Stora
.utskottet förutsätter även att i läroplanen beredes tillräckligt utrymme
för undervisning i Ålands självstyrelse och historia.
I 2 mom. har begreppet "undervisning i till näringslivet anslutna läroämnen" ersatts med "undervisning i till förvtirvslivet anslutna ltiroämnen"
för att klarare omfatta även den offentliga sektorn.
~ Då största möjliga enhetlighet bör eftersträvas jämväl beträffande språkundervisningen har stora utskottet utgående från landskapsstyrelsens momentering i 1 mom. direkt utsagt från vilken årskurs undervisningen i olika språk skulle meddelas utan 0-tt i2öjlighet till undantag har IJedgivi ts. Sålunda föreslår utskottet entydigt att engelska språket skulle
ingå som obligatoriskt undervisningsämne från årskurs tre. På samma sätt
föreslås att finska språket skulle bli valbart undervisningsämne (till~alsämne) från årskurs fem~ men icke ens undantagsvis från årskurs sex.
För den som icke önsktr välja finska språket från årskurs fem förelåge

dock möjlighet att i enlighet med landskapsstyrelsens förslag välja detsamma från årskurs sju alternativt med tyska 9 franska eller ryska språket.
Då det av landskapsstyrelsen föreslagna 2 mom. icke fullt klart framstår såsom undantagsstac1gande har stora utskottet omstiliserat detsamma.
Inom utskottet har en minor.:i:l:Bt (Boman 9 Hagström och Jansson) föreslagit att finska språket skulle bli tillvalsämne först från årskurs sex, medan landskapsstyrelsen;dock skulle givas rätt att i landskapsförordning
stadga om allmänt införande av finska språket redan med början från årskUrs fem som tillvalsämne.
11 §. I överensstämmelse med sitt ställningstagande under 7 § har utskottet ersatt 11 undervisning i religionskunskap 11 med 11 religionsundervisning11.
1d, L_ I 2 mom. har utskottet utbytt uttrycket 11 landskapets folkskollag" mot den ifrågavarande landskapslagens officiella rubrik.
17 §. Paragrafen har uppdelats på två moment för vinnande av bättre
överskådlighet 9 varjämte uttrycket "ändring av sam.arbetsvillkor" ersatts
med bestämda formen nändring av samarbetsvillkoren 11 •
18 §. Med omfattande av landskapsstyrelsens och lagutskottets motivering har även stora utskottet funnit a_et av vikt att jämväl grundskolans
högstadium skulle förvaltas av kommunerna genom ett obligatoriskt kommunalförbund samtidigt som hela landskapet skulle utgöra ett enda högstadiedistrikt. Då det med hänsyn till sakens natur vore av betydelse att kommunalförbundet kunde konstitueras utan längre tidsspillan har lagutskottet
i 25 § föreslagit att kommunerna redan inom detta år skulle förpliktas
vidtaga åtgärder för kommunalförbundets åstadkommande, vilket stora utskottet omfattar. I detta sammanhang önskar stora utskottet därtill särskilt påpeka landskapsstyrelsens initiativrätt till kommunalförbundets
konstituerande.
Dessutom har stora utskottet funnit det befogat att medgiva landskapsstyrelsen rätt att ingripa beträffande samarbetet inom kommunalförbundet
På samma sätt som i 17 § stadgas om sru:narbete mellan kommuner.
Förutom sina egentliga kommunålförbundsuppgifter skulle förbundsstyrelsen dessutom enligt lagutskottet underförstått fungera såsom skolnämnd
för högstadiedistriktet 9 vilket synes ändamålsenligt. Enligt stora utskottets förmenande borde dock i själva lagen upptagas ett uttryckligt
stadgande hi::irom för att de avsedda grunc1skolrådenas ställning och verkSaJ:ahet skulle kunna bestämmas. Utskottet har därför i 18 § 2 mom. föreslagit att kommunalförbundets styrelse skall fungera som högstadiedistriktets skolnämnd och att denna därvid äger iakttaga vad om kommunal skolhämnd är stadgat. I 18 § har dessutom det av lagutskottet föreslagna stadgandet om kostnadsfördelningen mellan kommunerna avskilts till ett nytt

3 mom. varjämte i

s!r3na

morn. uttrycket -(.landskapets f olkskollag''på
sätt
som i 13 § 2 mom. ersatts med lagens officiella rubrik samt i 2 rnom.uttryck
et "bild,ar ... ett distrikt" ändrats till"utgör ... ett distrikt".
Inom utskottet har en minoritet (Friberg, Jansson och ersättaren Sundblom) ansett att grundskolans högstadium skulle upprätthållas av landskapet.
20 §. I 1 mom. har stora utskott e t an sett att två medlemmar i skolnämnden alltid skall tillhöra lärarkåren vid kommunens skolor.
Lagutskottet har av redaktionella skä l till paragrafens 3 mom.överf ör t
det i landskapsstyrelsens framst ä llning under 21 § 3 mom . upptagna stadgandet om sökande av ändring i skolnämnds beslut.Härvid skull e gä lla v a d
i riket, är stadgat.Då landskapsstyrelsen dock motsvarar skolstyrelsen i
riket 1 har stora utskottet i enlighet med gällande lagstiftningspraxis i
landstinget ansett det motiverat föreslå 1 att beovär beträffande ä n damåls -enligheten av skolnämnds beslut skulle anföras bos landskapsstyrelsen i
de fall besvären enligt rikets l a g anföres hos sk ol8tyrelsen.Stadgandet
, om sökande av ändring har av utskottet avskilts till e tt nytt 4 rnom.
21 §.I 1 morn. har uttrycket "underställd kommunens skolnämnd" ersatts
liled 11 underställd skolnämndens uppsiktn. Stora utskottet har med beaktande
av den generella innebörden av stadgandet under 20 § 1 mom. avfört 21 §
2 mom. såsom obehövligt.
1

~Ll·

Med omfattande av landskapsstyrelsens motivering har stora utskottet j _ likhet med lagutskottet funnit det mest ändamålsenligt att s ära på
upp gifterna som sekreterare i . kommunernas skolor (skolsekreterare ) och
kornmunalförbundets högstadieskolor ( skoldirektdreu).Härvid fö:ruts ä tt er stora utskottet do ck ett intimt samarbete mellan de lokal a skolsekreterarna
och skoldirektören likavä l som mellan dessa och landskapsstyrelsens planerade avdelning för skolärenden . Med fördel kunde skoldirektören och
skolsekreterarna efter behov ömsesidigt närvara vid respekt i ve skolnämndre
och grundskolråds sammanträden för bibehållande av den nödvändiga kontinuiteten i grundskolans arbeteo
23 §.I fråga om elevrepresentationen i högstadieskolornas grundskolrå d
talar skäl för att även elevrepresent a nterna skulle medgivas rösträtt s åsom landskapsstyrelsen avsett. Då medverkan i grundskolrådet likväl innebär ett ko1mnunalt förtroendeuppdrag fordras för fullvärdigt medlemskap i
grundskolrådet dock att vederhörande uppfyller det i kornmunalförvaltningslaga~na uppställda kravet på valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag 1
vilket förutsätter 20 års ålder. På grund härav har stora utskottet icke
ansett beviljande av rösträtt åt elevrepresentanterna möjlig.
För att bereda envar delägarkommun nöjlighet att bli representerad i
grundskolrådet har stora utskottet föreslagit att föräldrarepresentanternas antal skulle fastställas till minst fem och högst åtta. På grund härav
har utskottet ansett att grundskolrå det skulle vara beslutfört om minst
hälften av de röstbe rä ttigade medlemmarna är närvarande.
I 2 rnom. har uttrycket "följa skolans verksamhet" utbytts mot "övervaka skolans verksarnhetn . Därtill har stora utskottet ansett det vara tillfyllest att skoldirektören kan kallas till grundskolrådets sammanträden.
~- Utskottet har utbytt ordet "grundande" mot "konstituerande" i 1
mom. I 3 rnom. har sista meningen angående organisationsplanens understä llande landskapsstyrelsen för godkännande av utskottet avförts , då varken
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de lcoLJ.Dunala organisationsplanerna eller komBunalförbundets rJotsv'.1rande
plan ;->,r avsedda att särskilt fastställas
27 §. Ett i 1 mom. ingående skrivfel har av utskottet rättats.
En minoritet inom utskottet (H2gströ:n och Bor;.mn) har ansett att lagen
beträffande skolnämnder och sekreterare borde utformas så att en särskild
skolnämnd med direktionsbefogenheter skulle finnas för varje högstadieskola saut att till högstadieskolorna skilt för sig skulle anslutas en
sekreterartjänst 9 som till arbetsfält skulle ha högstadieskolan samt lågoch mellanstadieskolorna inom högstadieskolområdet. Detta med tanke på
den kontakt .. som erfordras mellan de olika skolstadierna.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens fra11~ställning ingående lagförslaget sålydande:
L a n cl s k a p s 1 a g
om grunderna för skolväsendet.
o

I

enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~
1 kap.
Allmän o~,&-1P-isation.
1

§.

Skolväsendet i landskapet skall utvecklas och skolorna samordnas enligt enhetsskolprincipen såsom i denna lag stadgas. Skolväsendet omfattar ko:c.mmnala skolor och av landskapet upprätthållna skolor samt i särskilda fall, rned landskapsstyrelsens tillstånd, av andra samfund upprätthållna skolor.
2

§.

Det ko1mnunala skolväsendet omfattar en för läropliktiga avsedd grundskola. Kommun må härutöver upprätthålla förskola samt på grundskolans
lärokurs baserade fackliga· läroanstalter.
Landskapet upprätthåller gymnasium och fackliga läroanstalter, vilka
är anpassade till det kommunala skolväsendet.
(3 morn. likasom i lagutskottets betänkande).
3 - 4

§§.

(Likasom i lagutskottets betänkande).
2 kap.
Grundskolan.
5 §.
(1-3 mom. likasom i lagutskottets betänkandey.
I grundskolan må ingå specialskolor och specialklasser.

-56 §0

1

(Likasom i lagutskottets betänkande).
7 §.
Undervisningst:nmen är religion 9 svenska,matematik9 samhälls- och medborgarkunskap 9 historia 9 geografi 9 henbygdskunskap 9 naturkunskap, biologi9
fysik och kemi samt IJusik 9 teckning 9 slöjd 9 he:wkunskap och gymnastik, ävensom andra språk iin svenska på sätt i 8 § stadgas.
I anslutning till skolans yrkesorientering må anordnas undervisning
i till förvärvslivet anslutna lärotimnen järute praktik på arbetsplatser.
Tid för studiehandledning må ingå i l~i.roplanen.
8 §.
Engelska språket ingår som obligatoriskt undervisningsä:r:me från års-·
kurs tre. Finska språket är valbart undervisningsämne (tillvalsämne) från
årskurs fem. Språkundervisning såsom tillvalsämne må dessutom anordnas
från årskurs sju i finska, tyska 9 frc:J:1slca eller ryska språket.
I 1 mom. nä:,xind språkundervisning må lik1.räl icke meddelas utan sådant
samtycke av vederbörande kmm~mn 7 solll avses i 35 § 3 :mom. s jtilvstyrelselagen för Al and..
9-10 §§.
(Likasom i lagutsk:ottets bettinkande).
11

§.

Är ninst feLt elever med stöd av religionsfrihetslagen befriade från
skolans religionsundervisning och erhåller de icke motsvarande undervis~
ning utom skolc:m 7 ano:rdnas för dem undervisning i religionern:J.s histori'2
och sedelära.
Tillhör rninst fem från skolans religionsundervisning befriade elever
samma trosbelcännelse och yrkar deI·as aålsmän på undervisning för deril enligt deras trosbekännelse 9 skall skolan anordna sådan undervisning för
deii.1.

12 §.
(LikasoD i lagutskottetP3 betänkande).

13 '5.
( 1 nor-1
.Ll
likasoI:1 i lagutskottets bet:C:inka..YJ.d8.).
Beträffande lt\.roplikten och fullgörandet av den gäller vad därom i
landskapslagen om folkrJkolväsendet i landskapet Åland är stadgat, likväl
såi att i grundskoldistrikt bosatt liiropliktigt barn skall besöka grundskola9 i fall barnet icke erhåller motsvarande undervisning på annat sätt.
14 §.
I'
(_!1ikasom i lagutskottets betänkande).
_.._

.U..L

Q
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13

3 kap.
FörvaJ_tningen.

15-16

§§.

(Lil<:asom i lagutskottets bettinkande).
17 §.
Landskapsstyrelsen må ålägga två eller flera ko11:muner att samarbeta

för att upprätthålla gemensrutl grundskola,
Kan kor1nuner icke enas orr1 grunderna fö:r srunarbete eller prövar landskapsstyrelsen särskilda skäl föreligga för ändring av samarbetsvillkoren9 rnå londskaps styrelsen efter konmunernas hörande fastställa ändrade
grund.er.
Beträff2,nde dis triktsindolning för grundskolans

.lagstadium och mel-

lanstadiuL1 gäller i tillämpliga delar vad i landsl:apslagen om folkskolvtisendet i landskapet )lland .:tr stadgat.
För grundskolans höt,stadiun utgör hela landskapet ett distrikt, som
val tas av ett kor1:Iumn2lförbund. Beträffande grunderna för koi::lillunalförbundets verksa121hc t gäller vad i 1 7 § 2 rnoE2. är stadgat om samarbete mellan
~oromuner. Koillillunalförbundets styrelse skall jämväl fungera såsom skolnär;md för högstadiedistriktet 9 varvid förbundsstyrelsen äger iakttaga
vad ol:l komr.Junal skolniilJnd är stadgat.
Konmunerna del tager i kou.munalförbundets kostnE,der för grundskolans
högstadiurc1 sålunda 9 att hälften av kostnaderna i den årliga avräkningen
fördelas riellan koIJ:w.unerna i förhållande till envar kommuns ska tt·:Sren
under föregående år 9 medan den andra hiGften fördolas i förhållande till
antalet i korillllunen hemmahörande elever under ifrågavarande år. På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda att det av sjömansskatten
till kommunen redovisade beloppet i mark multipliceras med talet 10.

19

§.

(Likasom i lagutskottets betän...~ande).
20

§.

För korillnunens skolförvaltning finnes en skolnär.md 9 soD leder och övervakar de konrimnala skolornas verksrunhet och skall verka för skolväsendets
·utveckling. Till medlemmar i skolnämnden utser koillillunens fullm?.ktige
för den mandattid som gäller för fullmLi.ktige minst sex och högst tolv
medlernmar 9 av vilka två skall tillhöra liirarkåren vid koJ.m.aunens skolor.
En 2v medlenrmarna utses sru:ntidigt till ordförande och en till viceordförandeo Skolnämnden tir beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. :Därtill Llå fullmäktige ti 11 medlemmar utse sakkunniga 9 vilka har
Yttranderätt rnen icke rösträtt i skolnfö~1nden.
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-7])å grundskola inrättas upphör foJ!kskolnämndens och folkskoldirektio-

nernas verksamhet och deras uppgifter övertagas av skolnämnden.
Om skoln!imndens åliggnnden stadgas genorJ landskapsförordning.
Angående sökande av ändring i

skolnämnds beslut

g~Uler

vad därom i

riket är stadgat, dock sålunda, att besvär beträffande beslutets ändamålsenlighet anföres hos landskapsstyrelsen i det fall att besvären enligt
rikslagstiftningen skulle anföras hos skolstyrElse:n.

21 §.
Finnes i kornmun skola som ersätter grundskola, är· denna underst3.lld
slrnlni:hnndens uppsikt.
22 §.
(Likasom i lagutskottets betänkande).

23 §.
För vs.rj e

~1ögste.dieskola

finnes ett grund skolråd 7 till vilket förbunds=

full1ui:iktige företrf,desvis bland elevernas föräldrar utser minst feo och
högst titta rnedlm·ir.o.ar för en tid, som 11otsvarar full:oäktiges mandattid.

En av dem utses till grundskolrådets ordförande och en till viceordförnnde. Till grundskolrådet hör dessutom såsor:.1 :medlen1illar två av lärarkåren

ino::-:i sig valda representanter. Till grundskolrådet hör två representanter

för e1everna 9 valda såsom i landskapsförordning ntir;nare stadgas. Elevrepresentnnterna har yttrc=i.nderiitt men icke rösträtt. Grundskolrådet är beslutfört m:i i"-'1inst hälften av de röstberi.ittignde medlemr11arna tir nt:i.rvarande.
Grundskolrådet har till uppgift att upprti.tthåll2 och främja förbindelserna mellan skolan och hemmen, att öve::::vaka skolans verksamhet, att vid
behov inkOliJEa med förslag till skolans rektor~ förbundsstyrelsen eller
a-'1.nan skolmyndighet samt att handha övriga uppgifter, som enligt landskapsförordning eller skolstadga ankoElliler på densa11m1;:i,. Om sökande av ändring i

grundskolrådets beslut gäller vad därom i riket är stadgat.

Skolans rektor är sekreterare i grundskolrådet. Skoldirektören må kallas till grundskolrådets saiillJlanträden cliir han äger yttranderätt men icke
röstrhtt.

4 kap.
IJ}_~örandet

av

g~~~dskolan.

24 §.
(Likasom i lagutskottet.s betänkande).

25 §.
För planer:1ngen och förvaltningen av det högstadiedistrikt, varom stad&;as i 18 § skall kormaunerna inom år 1970 vid taga åtgärd för konstituerande
det i sagda paragraf nämnda kor_mmnalförbund et.
I konnnunalförbundets grundstadga angives förbundets organisation och

- 8-

han dh av a ndet av den ekonomiska förvaltni n g en.
Kolllliluna lförbundet b ör upp göra plan f ö r h ögstadi eundervisningens organi sation9 i vi l ken ordning och inom vilken ti d organisationen skall ge' nomföraso
26 § c

(Likas or.u i l a gutskottets betä nkand e ).
27 §.
Skolplc:meringsniimnden uppgör en verks t ä ll.ighetsplan vilken, sedan kommunern a och plan eringsrådet hörts 9 fastställes av 12ndska psstyrels en.
I v erkstä llighet s pla n en skall anges ino12 vilken tid v ar j e kommun skall
i nsä nd a skolpl anen f ör granskning och tidpunkten för grundskola ns införande . I plan en sk a ll ingå upp gifter om b eh övli ga s amarb e tsområ den .
( 2- 4 mom. l ikasoEt i lagutskottets 'b e tänkande).
28 §.
(Likaeom i lagutsk ottet s b etä n kande ).
5 kap.
Lan ds kapsunderstöd.

29- 30 §§.
( Likasom i l agut sko t te t s be t änkande).
6 kap.
Sä r s k il da s t adgand en.
31-35 §§.
(Lika s om i l agutskott e ts b e t ä nka nde).
Mari eh runn 9 den 10 ap r il 1970.
På stora ut s kott e ts
.JJ

vägnar ~

~~

Alb;i,n Johansson
of df örande

. I.

Erik Ra sk

sekre t e rare .
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(delvis) , Sven Fribe r g (d el vi s ) 9 Sven Lernb erg (del v is), Bör je Hagström9
Erik Lundqvist ( de lvis) 9 Carl Ka :r-lss on och Elmer J ansson (delvi s ) samt
ersä ttarna Pe de r Sö ders t röm och Karl Sund.blom (va r dera delvi s).

