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LAGU~SKOTTETS betänkande fil 6/1951 med anled-

ning av landskapsnärmdens fr-amställning till 

Ålands landsting med f .. r. lag, ti 11 landskapslag 

angående kostnaderna för folksko'lväsendet i. 

landskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast fram-

hålla följande: 

Gällande stadganden angående kostnaderna för folkskolväsendet 

äro, såsom av landskapsnämndens framställning framgår, spridda i 

ett flertal lagar och måste vid lagtillämpningen uppsökas dels i 

ett antal landskapslagar, dels i rikets lag och verkställighets-

förordning. Sammanf örandet av den gällande lagstiftningen på om

rådet i en enda landskapslag är därför önskvärd för att icke 

säga nödvändigt. 

Lagförslaget bygger i allt väsentligt på gällande rikslagstift-

ning, dock med beaktande i vissa fall av de lokala förhållandena 

i landskapet. I sak har utskottet icke framställt några anmärknin-

gar mot detsamma, men redaktionella och språkliga rättelser hava 

företagits i särskilda paragrafer. Såvitt dessa rättelser icke ära 

av den natur, att de kunna observeras och beaktas av justerings-

och expeditionsutskottet, skall utskottet här nedan angiva desamma 0 

~ Sista meningen i mom. 3 borde lyda: "I särskilda fall m~ 

enligt landskapsnämndens prövning byggnadskostnadera för skola 

utgå helt av landskapsmedel". 

§ 12. De fyra sista orden i mom. 1 "skola gälla i landskapet" 

hava strukits, enär de influtit på grund av felskrivning. 

§ 18. Orden "till begagnande" i slutet av paragrafen ha änd-

rats till "att begagnas." 

§ 20. Lagtexten vinner i tydlighet på att ordet "hjälp" in-
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sk ju tes mellan orden 11 sådan" och "hind'ras" på sista raden. 

§ 24. Ordet "avtjänar" på sista raden bör vara "avtjänat", 

§ 34. Ordet "vidtaga" i mom. 2 har utbytts mot "påbörjasil , 

den "eller rappats" hava införts i mom. 3 på andra raden efte:r 

"brädfordrats". I s.amma moment har ordet "fullständigt" ändrats 

till "fullfärdigt." 

§ 48. Det synes icke vara korrekt att använda uttrycket 

skapsavlöning" i mom. 1 i den bemärkelse uttrycket förekommer. 

Det har utbytts mot "landskapsunderstöd för avlöning av" och so 

en f'öljd härav hava "för" i punkterna a) - d) strukits. 

Utskottet, som ifråga om landstingets lagstiftningsbehörighe 

icke har något att anmärka, får därför för landstinget vördsam
mast föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslage 

med beaktande av de rättelser.i lagtexten, so 

ovan föreslagits. 

Mariehamn den 28 fe1!1Jruari 1951. 
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