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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 10/1952 med an-· 
ledning av landskapsstyrelm~ns framst ällning 
till Ålands landsting med förslag till lann: 
skapslag angående Ålands lyc eume. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe ...... 
gärt lagutskottets utlåtande ~ får utskottet vördsammast framhålla föl-

j·ande s 
Ifråga om landstingets lagstiftningsbehörighet finnes ingenting att 

anmärka och behovet av lagstiftningen har tidigare av landstinget konsta 

terats. 
Utskottet har fäst sig vid, att det i ett flertal lagrum hänvisas 

endast till rikslagstiftningen, Önskvärt vore, att landska:pslagarna i 
allmänhet kunde innehålla alla de stadganden, som skola gälla i land
skapet, men tyvärr kan det ofta icke undvikas, att sådana hänvisningar 
införas~ Särskilt är detta fallet ifråga om nu föreliggande lagförslag, 
t y dels betingar frågans natur största möjliga konformitet med rikslag
stiftningen, dels äro förhållandena i riket, såsom i motiveringen fram
hålles, reglerade endast genom ett flertal spridda, många gånger ändrade 
förordningar och föreskrifter samt anvisnir,igar av skolstyrelseno Ut
skottet måste därför acceptera lagförslaget i den form det förelagtso 

Frånsett några stilistiska ändringar, som kunna observeras av jus
teringsut_skottet ~ har utskottet för.eslagi t ändringar endast ifråga om 

§§ 10 och 18. Moni.. 1 i § .lO stadgar, att föräldrarå dets medlemmar skola 
utses för tre år, vilket synes innebära~ att mandaten omfatta tre ka~ 
lenderår, Enligt utskottets uppfattning är det lämpligare, att mandaten 
sammanfalla med läsåret, på sätt även stadgas i landstingsbeslutet den 
14 juli 1925 om antagande av lag angående föräldraråd9 Den avfattning 
§ 10 förövrigt erhållit, möjliggör inval i föräldrarådet även av för
äldrar till elever från landsbygden. Detta har visserligen även tidigare 
varit fallet, men då enligt landskapslagen den 14 juli 1925 medlemmarna 
i föräldrarådet ej erhållit ersättning för resor och dagtraktamente, 
vilket nu stadgas, har valet i pral{tiken fallit endast på personer, som 
varit bosatta i Mariehamri. Från § 18 synas beteckningarna a) och b) 
åter kunna utelämnas. 

Utskottet föreslår därför vördsamr.ils,st, 

att landstinget ville . godkänna lagförslaget~ 
dock sålunda, att § 10 mom. 1 erhåller följande 
lydelse: 

§ 10 mom. 1. 
"Den närmaste tillsynen över l äroverkets verksamhet och dess ange

lägenheter handhaves ay ett föräldraråd, som består av fem för tre 



-2-
tre läsår utsedda medlemmar, vilka väljas av stadsfullmäktige i Mari 
hamn främst bland läroverkselevernas föräldrar. Föräldrarådet utser 
inom sig ordförande. Stadsfullmä.'k:tic;e äga till landskapsstyrelsen me 
dela angående utgången av val till föräldrarådet samt den utsedda ar 

. " 
förande," 
samt 

att från§ 18 utelämnas beteckningarna' 
a) och b)~ 

Mariehamn den 13 november 1952. 
På lagutskottets vägnar: 
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Närvarande i utskottet: Hertnan Mattssont ordför~Jan Erik Er 

son, Påvals, Persson och N0rdman, 


