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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 27a/1969 70 med anledning av landskap sstyr~ l eens
Framst. nr 10/1970.
framställning till. Ålands landsting med
förslag till J..anQ. ~kaps lag om grund enia f ör
skolsystemet.
Vid ärendets andra behandling har Landstinget i - övrigt · goQ.känt lagförslaget i enlighet med stora utskottets förslag 9 förU:tom ·· ~ att i lagens
rub rik och i 1 § ingående ordet "skolväsendet" ersatts med "sk.Ölsystemet";
7 § ;rhållit den utformning lagutskottet före-slagit; i 8 § finska språket fastställts såsom valbart undervisningsämne ( tillvalsamne Yfrå;;_ ·å~~~
kurs sex med tillika förbehållen rätt för landskapsstyrelsen att besluta
om allmänt införande av finska språket såsom tillvalsämne redan med bör~
jan från årskurs fem; 20 § 1 mom. andra meningen skulle lyda: "Till medlemmar i skolnämnden ••....• av vilka två 9 i undantagsfall en , skall till~
höra lärarkåren vid kommunens skolor"; samt slutligen att i 23 § 3 mom.
sista meningen godkänts så lydande:
11 Skoldirektören skall kallas till grundskolrådets sammanträden där
han äger yttranderätt men icke rösträtt."
Sedan ä r endet med anledning härav ånyo förevarit till behandling i
stora u tskot te t får utskottet vördsamt anföra följande:
Lagens rubrik. Stora utskottet finner ordet "skolsystemet" missvisande
då i lagen företrädesvis användes benämningen skolväsendet, vilket framgår av bl. a. 2 9 16, 19 och 20 §§, medan å andra sidan ordet "skolsystemet" förekommer endast i 1 §. Utskottet har därför vidblivit sitt tidigare beslut.
1....§..:_ Med hänvisning till motiveringen gällande lagens rubrik har stora utskottet vidblivit sitt tidigare fattade beslut till utformningen av
1 §•

.LJ..

Stora utskottet har även i fråga om utformningen av 7 § beslutat
vidbliva sitt tidigare beslut 9 enär det antagna 11 § 1 mom. eljest bleve
över .fJ,,ödigt
och dessutom en inkonsekvens uppstode mellan sagda paragra'
fers innehåll i det att i 7 § stadgas om "undervisning i religionskunskap 11 9
medan i den redan antagna 11 § användes uttrycket "religionsundervisning"
i både 1 och 2 mom.
Ledamoten Lundqvist har omfattat landstingets beslut.
8 §.
Stora utskotte t har omfattat landstingets i ärendet fattade beslut. Ledamoten Lundqvist har omfattat stora utskottets tidigare besl-urt.
20 § 1 mom. Stora utskottet har förenat sig om landstingets beslut.
23 § 3 mom. Stora utskottet har förenat sig om Landstingets i ärendet
fattade beslut.
Med hänvisning till_ det ovan anf örda får stora utskottet förty vördsam-tmeddela att utskottet beslutat
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vidbliva sitt tidigare fattade beslut
i fråga om utformningen av lagens rubrik
samt 1 och 7 §§ 1 men däremot
förena sig om Landstingets i ärendet
fattade beslut vad gäller 8 §, 20 § 1 mom.
och 23 § 3 mom.
den 15 april 1970.
På stora utskottets vägnar:
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Erik Rask
c;ekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin J ohansson, viceordföranden
Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Olof M. Jansson, Sven
Friberg, Börje Hagström, Erik Lundqvist 1 Carl Karlsson och Elmer Jansson
samt ersättaren Peder Söderström.

