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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 

5/1952 över landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående kostnaderna för folkskol

väsendet i landskapet Åland. 

Angående förenämnda . framställning, varöver landstinget inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet för landstin

. get vördsamt framhålla följande. 

Gällande stadganden angående kostnaderna för f olkskolvsäendet 

äro- spridda i ett flertal lagar och måste vid tillämpningen upp

sökas dels i ett antal landskapslagar, dels i rikets lag och verk

ställighetsf örordning med däri gjorda ändringar. Sammanförandet av 

den gällande lagstiftningen i en landskapslag och en landskaps

f örordning måste förty hälsas med tillfredsställelse. Utskottet 

emotser därför att landskapsstyrelsen så snart den nu förelagda 

lagen blivit fastställd, utarbetar en verkställighetsförordning 

till denna. 

Lagförslaget bygger, såsom i framställningen sägs, helt natur

ligt på gällande rikslagstiftning. Där mindre avvikelser skett 

hava dessa berott på landskapets särställning och lokala f örhål-

landen. 

Utskottet har i stort sett oinfattat lagförslaget. De fall, där 

utskottet anser sakliga eller språkliga ändringar vara behövliga, 

angivas i det följande. 

~ Uttrycket "folkskola med f<;irkortad lärokurs" i mom. 1 och 

2 borde ersättas med "reducerad folkskola". Sistnämnda betecknings 

sätt har ocks~ använts av lagutskottet i förslaget till läroplikts 

lag. Denna ändring föreslås genomgående, såsom även av det föl-

jande framgår. 



Mom. 3 borde, enligt utskottet, ändras så att därur tydligt 

framgår att ett tillräckligt stort område på skolans tomt skall 

reserweras också för trädgård om detta blott är möjligt. I det 

fall att denna regel ej kan, på grund av förhållandena, tillä,mpas 

bör trädgården i alla händelser placeras i skolans närhet för at t 

hava någon betydelse för skolano Med idrottsplan är förhållandet 

något annorlunda. Av en sådan . kan skolan hava nytta även om den 

icke kan förläggas till skolans tomt eller dess närhet. Utskottet 

föreslår därför att detta moment får följande lydelse: 11 Å skolans 

tomt skall, åtminstone då ny skola inrättas och hus för denna up~ 

föres, re·serveras gårdsplan till lekplats, samt, såvitt mö"jligt, 

tillräckligt stort jordområde för trädgård och idrottsplan. Kan 

för trädgård eller idrottsplan icke reserveras område å skolans 

tomt, skall, såvitt möjligt, sådant område reserveras på lämplig 

plats i skolans närhet. Kan för idrottsplan område icke reservera 

enligt ovan,må sådant område reserveras på annan lämplig plat s ." 

~ Uttrycket i mora. 2: "till underhållet av l okalen" före

slås utbytt med "till byggnadens underhåll", enär sistnämnda ut

tryck bättre överensstämmer med meningens innehåll i övrigt. 

Enär bestämningen "i sin helhet" i 3 momentets sista mening 

· kan vålla missförstå nd på grund av ordföljden, föreslår ut.skottet 

att sagda mening får följande lydelse: "I s ärskilda f a ll må, enli i 

landska psstyrelsens prövning, byggnadskostnaderna för skola utgå 

helt av l andskapsmedel. 11 

~ Denna paragraf måste anses vara delvis föråldrad. Då den 

emellertid är en kopia av rikets motsvarande stadgande och då 

en ändring av densamma kan leda till komplikationer vid den fi

nansiella utjämningen emellan riket och landslrnpet, anser utskot

tet det icke vara rådligt att göra någon väsentlig ändring i 

paragraf ens innehåll. För att paragraf en dock skall bliva någor-

l unda tidsenlig utan att den skall förorsaka svå r i gheter vid kom

pensationsprövningen föreslår utskottet att den får följande ly

delse: "Lärare vid hög-re folksl{:ola tillkommer i naturaförmåner 

bostad, omfa ttande för manlig lärare minst tre och för kvinnlig 

lärare minst två rum och kök, lyse, färdigt huggen ved och till

gång till vatten, ävensom källare och bod samt enskild eller ge

mensam vedbod och badstuga. Vidare tillkommer läraren i naturaför

måner fähus, foderlada, tillräcklig betesmark för en ko och minst 

en halv hektar uppodlad jord i skolans närhet, eller, i stället 

för dessa na t uraförmåner antingen andra naturaförmåner till mot

svarande värde enligt landskapsstyrelsens prövning eller vederlag 

i penninga r J,ikaså enligt landskapsstyrelsens prövning." 

.§...1h_ Denna paragraf borde ändras så att l ärare också vid lägre 

folkskola skulle i naturaförmån få åtnjuta enskild källare i 

stället för del i källare. Badstugan och vedboden kunde vara en

skild eller gemensam. Ordet "brunn" borde utbytas mot uttrycket 

"tillgång till vatten". Bestämmelsen om en tiondedels h B:ktar odlad 

jord borde ej vara absolut. Utskottet föreslår därför att para

grafen får följande lydelse: "Lärare vid lägre folkskola åtnjuter 

i naturaförmåner bostad, omfattande minstett r u.m. och kök, lyse, 

färdigt huggen ved och tillgång till vatten, ävensom källare, en

skild eller gemensam vedbod och badstuga samt minst en timndedels 

hektar odlad jord eller av landskapsstyrelsen fastställt vederlag 

därför". 

§ 10. "Reducerad folkskola" i stället för "folkskola med för-

kortad lärokurs". 

§ 12. Utskottet föreslår att första meningen i 3 mom. omstili-

seras sålunda: "Till lärare, som verkar vid två eller flere under

visnings ställen, skola naturaförmåner givas på ett ställe, var-

jämte kommunen äger för honom bekosta skjuts till och från tjänst- ' 
I 



göringsställen på längre avstå nd än fyra kilometer". 

§ 14. Utskottet för =:?. slår att ett "i" sättes framfö--r ordet 

11 landskapslagen11 i början av mom. 2, varigenom sagda moment skull~ 

börja så: "lVIed stöd av 20 § i landskap slagen - - - 11 • 

§ 15. Enligt överenskonnelseförordningen har landskapsstyrelsen 

då penningavlöningen för folkskollärare i riket höjts, tillämpat 

motsvarande förhöjning för folkskollärare i landskapet till dess 

landstinget lagstiftat i frågan. Utskottet anser det vara skäl at· 

landskapsstyrelsen uttryckligen befullmäktigas därtill genom stad

gande i den nu föreliggande laeen. På grund härav f öreslär utskot. 

tet att en ny paragraf insättes såsom § 15, vilken skulle få föl

jande lydelse: "Ändras penningavlöningen för folkskollärare i 

riket, äger landskapsstyrelsen rätt att på motsvarande sätt er

lägga ändrad avlöning för folkskollärare i landskapet till dess 

landstinget lagstiftat i frågan". På grund av denna nya paragraf 

få de följande paragraferna i lag~n ändrad beteckning. Den gamla 

beteckningen angives i det följande inom parentes. 

( ) · 1 t1·11 13. § 7 mom. är unnenbart § 16 15 • Hänvisningen 1. mom. ~~ 

- - -

ett misstag och borde gälla 13 § 6 mom. 

( 0) L t t · · tydli· B:.het om ordet "hJ.älp" in-.§._g! 2 • ag ex en vin.ner 1. ~ 

skjutes mellan orden "sådantt och "hindras" i mom. 3· 

§....1.g (21). 11 Reducerad folkskola 11 i stället för "folkskola med 

förkortad lärokurs. 

~ (22). På grund av omparagrafering genom den rrya 15 

paragraf en bör hänvisningarna i mom. 2 till 21 § och 15 § 5 mom. 

ändras till 22 § resp. 16 § 5 mom. (sistnämnda på två ställen) • 

.§...._,gi (23). Hänvisningen till 28 § 1 mom. bör ändras till 29 § 

1 mom. 

§__g2, (24). "Reducerad folkskola" i stället för "folkskola med 

1 Ett 11 1· 11 f·o·reslås inskJ·utet framför ordet förkortad lärokurs' • 

' 

"landskapslagen". Lagtexten vin.ner i klarhet om ordet "samt" er-

sättes med ordet 11 och 11
• Ordet "avtjänar" i mom. 2 borde vara 

"avtjänat". 

~ (27). För att göra lagen tydligare för menige man före

slås att till denna paragraf lägges ett nytt andra moment av 

lydelsen: "Lärare, som i december 1942 enligt då gällande lag 

var berättigad till högre grundlön skall dock erhålla sådan ända 

till utgången av sin tjänstetid". Motsvarande stadgande ingår 

även i rikets lag. 

~ (28). I mom. 1 "reducerad folkskola" i stället för folk

skola med förkortad lärokurs". 

L3.Q. (29). Paragrafens början föreslås få lydelsen: nLärare 

vid högre eller reducerad f olkslrnla är berättigad - - -". 

.§......1g_ (31). Slutet av första meningen i mom. 3 föreslås ändrat 

till följande: "- - - för ersättande av möjlig skada å densamma 

avgift skall erläggas och förhandsgaranti för denna ställas". 

L..l:i (32). Paragrafens slut föreslås få lydelsen: "- - - jämväl 

med avseende å reducerad folkskola och lägre folkskola. 11
· 

Tillämpningsstadgandet. På grund av omparagraferingen genom 

den nya 15 § bör andra stycket börja så "Denna landskapslags 23 § 

2 mom. och 29 § 5 mom. skola - Il - - . 
Mariehamn den 17 mars 1952. 

och ekonomiutskottets vägnar: 

Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden V.L. Bertell, viceordfö-

randen Albin Johansson samt ledamöterna Nils Karlsson, August 



Lindblom och Ferdi Sjöstrand. 


