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LAGUTSKOTTETS betänkande m 5/1966 över land

skapsstyrelsens framställning till Ä.lands lands

. ting med förslag till landskapslag om ändring 

av landskapslagen angående Å.lands lyceum.i (N2 

16/1966). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlå tande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Den föreslagna lagändringen är motiverad av skälJ som framgå av fram-

ställningen. 

I sin nuvarande avfattning möjliggör stadgandet i 8 § mom. 1, enligt 

vilket läsåret Vid läroverket skall omfatta tvåhundra dagar, inberäknat Il I 
termine rnas begynnelse~ och avslutningsdagar, och icke avslutas på viss I 

Il, ' dag, att den olägenhet, som innevarande år aktualiseras därigenom, att 

pingsten inträffar den 29 och 30 maj och avslutningen av vårterminen ) 

sålunda äga rum så olämpligt som den 31 maj, skulle kunnat undvikas. Emel ) 

lertid ligger det i sakens natur, att förhållandet vid Å.lands lyceum sam-

ordnas med förhållandena i rikets lärdomsskolor och att lagrummet där

för kan godkännas i den föreslagna lydelsen. 

Utskottet har även fäst sig vid det avsnitt i motiveringen, där det 

framhålles att föräldrarådet borde utses av landskapsstyrelsen i stäl

let för av stadsfullmäktige i Mariehamn. Då elever från landsbygden i 

stort antal bBsöker läroverket, kunde detta i första hand förefalla mo

tiverat. Men granskar man stadgandet t.ex. i 10 § mom, 2, att föräldra

rådet skall stå i direkt skriftväxling med landskapsstyrelsen och av

giva yttranden angående läroverket i de ärenden, beträffande vilka land

skapsstyrelsen önskar höra föräldrarådet, samt att konfliktsituationer 

sålunda kan uppstå mellan landskapsstyrelsen och läröverket, där foräldr~ 

rådet bör intaga en oberoende ställning i förhållande till landskapssty

relsen, finner man sakenligt att föräldrarådet utses av annan myndighet. 

Då man icke heller kan tänka sig, att fullmäktige i de 15 olika land5kom

munerna skola taga befattning med valet, där endast fem medlemmar i för

äldrarådet skola utses, är det lämpligast att valet förrättas av stads

fullmäktige i Mariehamn, där flertalet av eleverna dock måste förutsät

tas v~ra bosatta. I praktiken har det förekommit, att stadsfullmäktige 

Vid valet beaktat även landsbygdens intressen och i föräldrarådet - med 

Vederbörandes samtycke - invalt också personer, bosatta i landskommune~

na. Någon ändring har därför icke heller i detta avseende föreslagits. 
I 8 §·mom : 1 bör orde t . "d~n" införas ' f.Eir:i~-"±~september; 11 

I .· övrigt är 'det sakenligt ~ ' <;itt föräldrarädet s mand·attid ·l?amrJ1.~n±:all~,r 
med stadsfullmäktiges mandattid, som numera omfattar fyra år, varför 
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skottet vördsammast föreslår, 
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att land stinge t ville godkänna lagf ör
slaget . 

Mariehamn den 17 mars 196 6. 

På lagutskottets vägnar: 

~ ~ ·~ 
~rik Eriksson ~ I/ ordförande. 

C~-.-~-c -;?7 
~ Jr""----~ 1a2i:inoff . 

819 ltre terare • 

Ngrvar~nde i utskottet: Jan E~lk Eriksson~ ~rdförande, Eliel Persson, 
Gustaf J"ariseon, F~ridolf Karlsson och Ni l s Dahltnan. 
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