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STORA UTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 34/1973-
74 med anledning av landskapffityrelsens 

framställning till Landstinget med förslag 

till 

1) la:ndskapslag angående ändring av 

la:ndskapslagen om grunderna för skolväsen

det, och 

2) landskapslag om ändring av landskaps

lagen angående indragning av mellanskolan 

vid Ålands lyceum. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande 

nr 7 /1973..;.74. 
Stora utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och 

lagberedningschefen Sune Carlsson, får för sin del framhålla följf311de. 

Utskottet omfattar oförbehållsamt lagförslagets bärande tanke, att 

kommunerna själva bör få ordna distriktsindelningen för högstadieun

dervisningen~ eftersom skolväsendet är en kommunal angelägenhet. Den 

kommunala självbestämmanderätten i dessa frågor har även kulturutskot

tet uttalat sig till förmån för. I belysningen härav, och särskilt vad 

gäller kulturutskottets förslag beträffande en experiment skola för hög

stadiet för skärgårdskommunern a, inrättad i Kumlinge, synes uttalpn det 

härom vara att uppfatta som en rekommendation till land.Ekapsstyrelsen 

att kalla berörda skärgårdskommun ers represen tanter ti 11 en gem.ens8.W 

överläggning, sedan förslaget förelagts kommunerna i konkret forIJ. Vid 

\n sådan överläggning finge envar kommun ge uttryck för sin vilja på 

;ett sådant sätt och ett sttillni:ggstagande till en ex'perioentskola i 

Iunlinge för skä:tgf:crden s 'högstc.di.eun9. ervisning k oIJDo. ti 11' stånd under 

sådana. fo:r:uer, att.JrnL11mne:i;no.s sjti.IvbestiiDu211derti.tt respekt.eras.,, 

Uppenbarligen av ett förbi seende har ur framställningens 23 § ute

lämnats 2·och 3 momenten, yilka bör kvarstå, 3 momentet dock så? t;ttt 
11 skoldirektören 11 ändras till "skolsekreteraren 11 • Detta bör även beak

tas i lagförslagets ingress. 

Den av kulturutskottet fra~förda hemställningsklämmen i anslutning 

till det andra lagförslaget kan stora utskottet icke omfatta. Fram

ställningen tar ställning till frågan såsom svar på den hemställan som 

ands tinget fattade beslut om den 17. 3 1971, och stora utskottet delar 

härutinnan landskapsstyrelsens uppfattning. Beträffande det i fram

ställningen ingående andra lagförslaget soru sådant, med de praktiska 

ch ekonomiska konsekvenser det kommer att medföra, framförallt för 

Ma.riehamns stad, noterar utskottet, att det hade varit. fill gagn för 
8 ~ten, om berörda kommuner officiellt hade hörts i lagförslagets bered

ingsskede. Hådande tidsnöd nödvändiggör, att lagförslaget måste under-
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gå. behandling i landstinget under pågående session, för att lagen 

skall kunna tillämpas från inkommande läsår, men proceduren vid lag

förslagets tillkomst har enligt stora utskottet enhälliga mening ej 

tagit tillbörlig hänsyn till de ko!Iluner, som berörs. 

slå 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsarut före-

att LandstiEget måtte antaga det i 

framställningen ingående första lagför

slaget i följande lydelse: 

Lanc1skapslag 

angående ändring av landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

I enlighet med Lands tingets beslut ändras 18 § 2 . :Och 3 mom. , 22 

§ 23 § 1 och 3 norn. 28 § 2 EJOD. och 33 § landskapslagen den 2 juli 

1970 om grunderna för skolväsendet (28/70), av dessa sådant 18 § 

3 mom. lyder i landskapslagen den 28 november 1973 (66/73),såsom 

följer: 

18 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

22 §. 
(Lika som iandskapsstyrel sen s framställning). 

23 §. 
(1 mom. lika som landskapsstyrelsens fr8.illställning). 

I. Skolans rektor är sekreterare i grundskolrådet. Skolsekreteraren 

l skall kallas t .ill grund skolrådets S8illrmnträden där han äger yttrande

. rätt men icke rösträtt. 

28' §. 

(Lika som landskaps styrelsens framställning). 

33 §. 
(Lika ·som landskaps styrelsens framställning). 

Lagens slut stadgande (Lika som kulturutskottets förslag). 

sm;:it 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående andra lagförsla-

get oförändrat. 

Mm:iehamn, den l~å::!o~7:~s 
0

. _ N~ ;7 
0 ~efH irsor~<;?nf / M'~:'.:: car~ ...... g-~..., 

/ ordför~~~ sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström , viceordföranden Söa:'~r
ström, ledamöterna Arvidsson, Berg, Rolf Carlson, Nils Karlsson, San
fers, Söder lund och öström samt ~rsättaren Olof\ M. Jansson,.och ersä t -· 
arna Sund berg och Elmer Jans son\ varder 2 del vis,,. 
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