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LAGUTSKOTTETS betänkande ~ l.9/1949 med anled- ' 

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående understöd åt barnträdgår:>dar i landska

pet Åland. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följan-

Föreligganr'le initiativ är ägnat att fylla en brist inom landskapets 

lagstiftning och bör därför hälsas med tillfredsställelse. Förslaget 

bygger helt på motsvarande rikslagstiftning och med hänsyn till kompen

sationsmöjlighetern~ är det även nödvändigt, att landskapslagen i huvud

sak motsvarar lagstiftningen i riket. Sålunda synes det vara ofrånkomligt, 

att-vården och uppfostran skall vara avgiftsfri och att landskapsunder

stönet skall beräknas på basen av samma slags utgifter som i riket. Där

emot synes landskapets särförhållanden motivera . en uppmjukning av de 

fordringar, som s tällas på lärarinnas kompetens. Med hänsyn härti 11 och . 

med beaktande av de svårigheter, som kan emotses vid besättandet av lära

rinneplatserna i barnträdgård inom landskapet, har utskottet föreslagit 

en sådan uppmjukning~ vilken dock icke äventyrar barnens vård och upp

fostran, 

Tvenne språkfel i~ 2 punkt 2 har utskottet rättat. 

Hänvisande till ovansagda får uts.kottet dårför för landstinget vörd-

samrnast föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget 1 

aock sålunn~, ~tt nedannämnda lagrum erhålla föl

janne lynelse: 

§ 2. 

2 • kostnader för 5 n1'ö,p ··0-0h underhåll. av möbler och husgeråd samt ~-

· . .E~ t s.ma terie 1 4Ch...~dskap, vilka äro för barnens våra och uppfostran ound
gängliga. 

~ 4. 
3: att lärP.rinna vid- barnträdgården genomgått minst tvåårig kurs vid 

seminarium för utbildande av barnträdgårdslärarinnor eller.;,eljest befinnes,. -. 

var_a vuxen uppg_!~Jl-- och ,Lämplig .s_!;t ha~ha~a .. befat~~ngen. 

Mariehamn den 21 november 1949 . 

På lagutskottets vägnars 

- -;;,~ 
- T-or Brenni" . 

När-
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varande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson , 
' J .A. Sjöblom, Paul Påvals och Jan Erik Eriks 
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