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Landskapsstyrelsens meddelande nr 3 ang. sitt besluti fråga om 

ett förslag till ändring av landskapslagen om grunderna för skol

väsendet. (Medd.nr 3/1973-74). 



J973-74 Lt. - Ls oedd. nr 3. 

Till Ålands landsting. 

Vid ett av interiusstyrelserna för Södra. och Norra Ålands högstadie
distrikt den 19 augusti 1974 anordnat uöte wed representanter för de 
planerade högstadieförbunden för landskmiuunerna diskuterades frågan ow 
en ändrine av landskapslagen ou grunderna för skolväsendet såj att 
kostno.derna för uppförande av elevinternat kunde påföras endast de 
kououner sou är i behov e,v elevinkvo.rtering. Nötet beslöt att hos 
landskapsstyrelsen nnhålla 01:.i ntt 10,ndsknpsstyrelsen i skyndsao ord
ning skulle till lnndstinget överlföJrw. en laefrcnJStällning i detto. 
syfte. 

Landskapsstyrelsen har behandlat denna anhållan och har därvid 
konstateratj att konpensationssv2righeter ko..n uppstå i fall ordinarie 
lnndskapsoedel anvGndes för landskapsbidrng till endast vissa av koo
Duno.lförbunds uedleuskor ... rc::i.uner j vilka. ensor1oa skulle del tnga i kostnader
na för elevhe:;.Jsbygget. Sådana. betänkligheter fra.-1fördes även av koor
dinerinc;sgruppen för Ålands högstadiedistrikt?i utredningen 11 Sauord
ncmde plo.n för c;rundskolo.ns höestadiuiJ 11 (Se sid. 6). 

Då en frCUJ.stö.llning i det syfte ovan näunda anhållan avser sålunda 
torde gå ut pä att kostnaderna. för ett skärgårdsinternat påföres land
skapets ensl{ildo. r.iedel och f].ere olika. faktorer sou påverl·rn.r den frm:::i
tido. grundskolans organisation ännu är oklara och erfordrar ytterligare 
utredningar, anser la?dskapsstyrelsens uajoritet sig icke i detta skede 
kunnu tlverläuna en lagfrC1.0ställn1n~ till lo.:ndstinget i deD riktning 
anhållan avser. 

I detta Sffi..luo.nho.ng vill. landsknpsstyrelsen understryka. ,vad kul tur
utskottet i sitt betänkande rörande förslaget till landskapslag an
e;ående lindring av grundskollagen (bet.nr 7/1973-74 Lt) anförde, näIJlie;en~ 

"Utskottet frnuhåller . .'därför för sin del önskvärdheten av att ouedel
bart sådana 6-tc;::irder vidtas sou 13år ut på bildo.ndet av en högstadiesko
lQ i sktireården. Härigenou frisltipps de unGefärligen uotsvarande uedel 
sorj skulle åtgå till byeennde av j_nternat på. fasta Åland. Utskottet cm
ser detta vara en klart änd8Dålsenli5are ouplacering av kapitalet då 
ju en skärg5.rdsskola förutm} sin allutinno. stiIJulansinverkan på regionen 
knn tjiinstgöro. soJ.J allaktivitetshus ued allt vad detta innebär i forn 
av trivsel och andlig stioulans .• En naturlig följd härav skulle även 
vnra en utbygc;nnd nv den interne skti.rgårdstrafiken. 11 
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Förutou alternativet en skä r cå rdens hö gst2dieskoln i Kuulinge borde 

i ven enligt landsknpsstyrelsens uppfat tning nlternntivet en hö~stndi e~ 
skol n för ski:ir gården i Luupb..rl o.nd tas under övervägande. 

M0,rieho.u11 9 den 28 nugusti 1974. 
På l o.n dskapsstyrelsens 
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