
Nr 23/1972. -
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om 
grunderna för skolväsendet. 

Enligt 18 § 2 mom. · landskapslagen den 2 juli 1970 om grunderna 
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för skolväsendet (28/70) utgör hela landskapet ett distrikt för hög~ 
stadieskolan, som förvaltas av ett kommunalförbund med samtliga kommu
ner som medlemmar. Detta kommunalf örbund har redan bildats och dess ; 
nuvarande uppgift intill dess genomförandet av ordinarie grund skola . 
skett, är att utarbeta planer för denna reform. I detta avseende har 
även en skolplanerare anställts. 

:Oen av landskapsstyrelsen tillsatta skolplaneringsnämnden har i 
sin preliminära verkställighetsplan föreslagit att medlemskommunerna 
i Norra Ålands försöksdistrikt skulle införa grundskola från hösten :. 
1972 medan detta skulle ske för de övriga kommunerna från tidigast 
ingången av läsåret 1974-75. Enligt landskapslagen om grunderna för 
skolväsendet skulle detta emellertid innebära att högstadiedistriktet 
komme. att övertaga huvudmannaskapet för God by högstadieskola från 
instundande höst varigenom andra än medlemskommunerna i försöks
distriktet skulle bli tvungna att delta i Godby högstadieskolas 
kostnader. 

Då Godby högstadieskola borde övertagas av högstadiedistriktet 
samtidigt som övriga kommuner övergår till ordinarie grundskola, 
föreslår landskapsstyrel.sen en sådan · ändring av landskapslagen om 
grunderna för skolväsendet att medlemskommunerna i försöksdistriktet 
skulle få övergå ti 11 ordinarie grund skola med God by skolan som hög
stadieskola under en övergångstid utan att övriga medlemskommuner i 
högstadiedistriktet behövde deltaga i driftskostnaderna för sagda 
skola. Förslaget innebär att högstadiedistriktet blir huvudman för 
Godby skolan, vilket också har till följd att förbundsstyrelsen är 
skolans högsta förvaltningsorgan. För att dock ge försöksdistriktets 

· medlemskommuner under en övergångstid större inflytande på förvalt
ningen av skolan skulle förbundsstyrelsen dock få rätt att delegera 
förval tningsuppgif ter på en för skolan av förbundsstyrelsen tillsatt 
direktion. Ett sådant förfarande har också föreslagits av förbunds
styrelsen. 

En ledamot i landskapsstyrelsen har ansett att denna lagändring 
är obehövlig, enär ordinarie grundskola borde införas samtidigt i 
hela landskapet, vilket ytterligare aktualiseJ'.a'3 ifall intagningen 
av eleveT i Ålands lyceum upphör från höstterminen 1972. 
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Tre av landskapsstyrelsens ledamöter har ansett att förbundsfull 

mäktige skulle även kunna besluta och att eventuella investerings 

kostnader får fördelas på samma sätt som driftskostnaderna . 

Ned hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga landstinget till antagande 
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angående ändring av landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut fogas till 35 § landskaps 

lagen den 2 juli 1970 om grunderna för skolväsendet (28/70) ett nytt 

3 mom . såsom följer: 

35 §. 

Utan hinder av vad i 18 § 3 mom . är stadgat om fördelningen av 

kostnaderna för grundskolans högstadium kro1 distriktets fullmäktige 

besluta att driftskostnaderna för högstadieskola skall in till dess 

grundskolan införts i alla medlemskommuner fördelas enligt i lagrum

met stadgade grunder endast mellan de kommuner, i vilka skolans ele -' 
..... 

ver har sin bonings- och hemort. För samm1;l tid kan förbundsstyrelsen 

överföra sina förval tningsuppgif ter rörande sådan högstadieskola 

till av förbundsstyrelsen tillsatt direktion för skolan . 

Mariehamn , den 18 april 1972 
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