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STORA UT SKOTTET S betänkande N2 32/1967-68 -med 

anledning av Ålands landskapRRtyrelse Lframställ

ning till Å ands landsting med förslag till land

skapslag angående ändring av landPkaps lagen om 

folkPkolväsendet i landRkapet Åland. (19/1968). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 20/1967-68, har däröver inbegärt s tora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet, varöver lagberedningssekrete

rare Sune Carlsson hörts, och får vördsamt anföra följande: 

Vad beträffar bakgrunden till och den allmänna motiveringen för de 

av landskapsstyrelsen föreslagna ändringarna i landskapslagen om folk

skol väsendet vill utskottet i princip omfatta de i landskapsstyrelsens 

framställning och lagutskottets ovannämnda betänkande framförda syn

punkterna. Stora utskottet har dock funnit skäl vara att införa några 

ändringar, vilka beröras nedan. 

21 §. Utskottet omfattar den utformning av paragrafen Rom land

skapsRtyrelsen föreRlagit, då den ändring, Rom lagutskottet föreRlagit 

enligt utRkottets uppfattning komme att innebära inkonsekvent bruk av 

i lagf örslage! _ ingående verbs böjningsformer. 

22 §~ Uts~ottet har anRett det ändamålRenligt att genom tillägg av 

en mening undanröja den oklarhet, som skulle uppRtå därigenom att tid

punkten, då det i paragrafen avsedda valet skulle ~ga rum ej ut Ratts. 

23 §. Utskottet ansluter sig till dm av lagutskottet omfattade å

sikten att stadgandet i nu gällande lag om att till folkskolnämnden 

även skall höra en representant för lärarkåren också bör ingå i det 

ändrade lagstadgandet. DesAutom anser utskottet det befogat att beträf

fande tidpunkten för valet av folkskolnämnd för konformitetens skull 

medelst hänvisning till 22 § intaga det ovannämnda tillägget även i 

23 §. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens 

förslag till landskapslag angående ändring av land

skapslagen om folkskolväsendet i landskapet Åland 

med följande ändringar~ 

21 §. 

(Enligt landskapRstyrelsens framställning). 

22 §. 
Kommunens fullmäktige utse för fyra år i RäDder minst sex medlemmar 

i folkskoldirektionen . Valet sker under första månaden av fullmäktigeP 
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mandatperiod. 

23 §. 
För folkskolväeendets enhetliga ledning finnes i landskommun en 

folkskolnämnd, i vilken kommunens fullmäktige inom i 22 § 1 mom. an

given tid utse för fyra är i sänder ordförande och fem ledamöter. ness

utom hör till folkskolnämnden säsom medlem en av lärarkåren utsedd 

representant. 

Mariehamn den 20 mars 1968. 

pä stora utskottets vägnar~ 

~ 
Alb~ri Johansson 

of dförande. 

th Ch~n 
Aekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, v iceordföran

den Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Runar Wilen, Sven 

Friberg, Carl Karlsson, Börje Hagstr.öm, Georg Wideman och Erik Lund

qvist samt ers·ättaren Peder Söderstr öm. 
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