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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 

6/1956 med anledning av landskapsstyrelsens 
fra.t11Ställning (17/1956) till Ålands landsting 
med förslag till ändring av landskapslagen an-
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g~ende kostnadernu för folkskolväsendet i 

landskapet Åland. 

Lag- och ~konomiutskottet har funnit, att ändringen i sak överens

s tämmer med ändringen av motsv~rsnJe rikslag (516/1955). ~ likformiga 
bestämmelser äro av nöden för att L ric:a:~~pet med säkerhet skall få 
kompensation för ifrå~akommande utgift~r, omfattar utskottet förslaget. 

I rikslagen stadgas, att fastställ<.:t.ndet sker ärligen, medan land
skapsstyrelsen anser, att rzytt fastställande bör komma ifråga först 
vid ändrade förhållanden. 

h.§.la 
Då landstinget ansett, att ändrad paragrafsTinnehåll bör upprepas, 

f öreslår utskottet emellertid, att le.ndskapslagen antages i f.i:Sljande 
utformning. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen angående kostnaderna för f olkskolväsendet 
i I~ndskapet Äland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 15 § i landskaps-
1 g~n den 31 mars 1954 angående kostnaderna för folkskolväsendet i 
l '.lndskupet Åland (10/54) som följers 

15 §. 

Lärare och internatsföreständare enligt 7, 9-11 och 14 §§ tillkom
mande penninglöner och -arvoden erlägger landskapet åt kommun, så ock 
dan del av vikarie jämlikt 13 § 6 mom. tillkommande penninglön, som 
t jänstens innehavare icke är skyldig att erlägga. Landsknpet ersätter 
även kommunerna för de barnbidrt;~s;:_'cmier, som kolllUlunerna erlagt på 
grund av den av landskapet erhålln~. ;...,»l löningen t·ör folkskollärarna. 

Därutöver ersätter landskapet tvä tr0djedelur av de verkliga års
utgifterna för kommunens f olkskolväsende, vilka hänföra sig till an
skaffande av skolinventarier , undervisningsmateriel, eleverna kostnads
f ritt eller för begagnande tilldelade läroböcker jämte annan skolmateri
el , elevernas tand- och hälsovård samt deras bispringande på sätt i 19 
och 20 §§ sägs, dock ej för skolköks belysnings- och uppvärmnings
kostnader, ~j heller för bränsle, som erfordras vid matlagning. 

För underhåll av kommuns egna folkskolbyggnader tillkommer den
s~mma i landskapsunderstöd~ för de av lärare disponerade bostäderna 
hälften och för skollokalerna två tredjedelar av underhållskostnadernas 
u-=, s:~·lttade belopp, vilka landskapsstyrelsen fastställer för lärar-
b0~ täder, undervisningsrum och elevinternat av olika slng. 
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Där lokalförmåner tilldelas lärare i ändamålsenlig hyresbostad eller 

ersättas med penningar, erlägges till kommun ett ersättningsbelopp, som 
motsvarar de av lärare disponerade byggnadernas andel i det underhålls
bidrag, som enligt föregående moment beviljas. 

Till glest befolkade och avsides belägna kommuner ävensom till andra 
kommuner, som med avseende å folkskollärarnas förhållanden äro med dem 
jämförliga, erlägger landskapet i tilläggsarvoden ät de kompetenta lä

r arna 10-50 % av grundlönen enligt klassificering, som landskapsstyrel
s en f astställerc Avvika här avsedda förhållanden i olika delar av kommun 
väsentligen från varandra, kan tilläggsarvode erläggas jämväl endast i 
en del av kommunen eller utgå med olika belopp i olika delar av kommu-
nen. 

Landskapets fattigaste och glest befolkade kommuner åtnjuta i enlig
het med grunder, som fastställas av landskapsstyreleen, extra understöd~ 
där deras kostnader för upprätthållande av f olkskolväsendet eljest ble
ve oskäligt betungande. 

Där kommun vid handhavandet av dess skolväsen genom oskicklighet, 
slöseri eller av annan därmed jämförlig orsak åsamkar sig större ut
gifter än vad som bör anses skäligt, må landskapsunderstöd ej till 
dessa onödiga kostnader utgivas~ 

Ej heller må landskapsunderstöd utgå till upprätthållande av lärar
t jänst, som är att anses såsom obehövligo 

---..-.--
Denna landskapslag tillämpas red:-.l1 vid erläggandet av landskapsbi-

drag för folkskolbyggnadernas underhlllskostnader för år 1954· ,, 

Mariehamn den 13 mars 19560 
På lag- och ekonomiutskottets vägnart 

.;._.1·varande i utskottet a ordf. Albin Johan on, viceordf., Nordas 
samt ledamöterna Arvidsson, John Johansson och Sjöa--tr.and. 


