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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 27/1968-69
De d anledning av Ålands landskapsstyrelses
Nr 27/1968-69.
framställning till Ålands landsting med
försl a g till landskapslag om ändring av
l andskapslagen angå ende Ålands lyceum.
(Nr 28 /1969).
Med anledning av ovannämnda fr emstä llning 9 varöver Landstinget
inbegä rt utskotte ts utlå tande 9 f år utskottet vördsamt fr amhå lla
följande:
Utskottet omf a ttar landskapsstyrelsens förslag till ändring av
landskapslagen i syfte att perrnci,nent införa de lediga lördagarna i
september och ma j månader på enahanda s ä tt som i riket. Med anle dni ,ng
av landskapsstyrelsens uttalanden i i;1otiveringen vill utskotte t do ck
framhå lla 9 a tt de t hade kunnat anstå med denna lagä ndring till dess
den mera omf a ttande revisionen av lanc1skapslagen ve r kställes , e ft e rsom landskapsstyrelsen också enli g t gällande lydelse av stadgandet
hade haft möjli ghet att o m~eglera ferier och lovdagar enligt i rike t
gällanden förhå lla nden. Utskottet kan nämligen icke omf a tta landsk ap s styrelsens uttal ande om att med denna revision borde anstå t i ll de ss
refo r.!l1en blivit genomförd i riket.
l den r edan en gå ng av l andsti nge t behandlade frågan om revision
av l andska ps lagen angående Ålands lyceurn var de väsentligaste ä ndringsf örslagen dels en decentra:licering av skolförvaltningen och dels införandet av en v i ss medbestämmande r ä tt för skolans elever . Va r de r a
'fr ågan : synes utskotte t 'Vara hel t i nterna angelägenheter , .'. :Som·: bö r k U:nna
1.ösa·s . inom landskape.,.t .o.ed beaktan.de ·av våra · speciella förhållanden
utan slaviskt k opier ande av riks lagsti f tni ng.
med hä nvisning t ill det ovan anförda f år utskottet vördsamt föreslå 1
at t Landstinget må tte antaga lagföri den lydelse landskapsstyrelsen
gi t.
Mariehrunn , den 26 a

Närvarande i utskot t et: ordföranden Nils Dahl fil n, viceordföranden
Pers son samt ledawöterna Bertel Boman 9 Karl Sundbl om och Edw. ös t ling.

