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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 6/1960 över 

landstingsmannen Vikt~r 'Arvidssons m.fl: s lag

motion om ändring aV- landskapslage:h angående .Å-

land.s' ·yrkesskola. (m 9/1960). .. . 
Förenämnda framställning,.varöver landsti nget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och f å r f~r landstinget vördsammast 

framhålla följande : 

Enligt § 4 i landskapslagen den 29 mars 1949 angående .Ålands yrkes-

skola ankommer det på landskapsstyrelsen a tt fastställa undervisnings

och arbetsprogrammet vid yrkesskolan. Landskapsstyrelsen handhar så

lunda den högsta ledningen av skolans verksamhet. Hänvändelse om åt

gärd för ändring av läså rets längd borde därför göras hos landskaps

s~yrelsen, som kunde bereda frågan och vid behov framställa förslag 

till ändring av lagen. J5 _et är knappast sakenligt att förbigå land-

skapsstyrelsen, även om d~ fo r mella förutsättningar fö r en lagmotion 

föreligga, helst inga som helst sakliga skäl anföras fö'r ändringen. 

Utskottet har sig ;icke bekant, om denna fråga vari t föremå l för land

skapsstyrelsens beh andl ing'. 

Landskapslagens 3 § ä ndr ades genom lagen den 17 juli 1957 be

träffande tiden för läså ret-; s om f astställde s i överensstämmelse med 

stadgandena i rikets förordning om centralyrkesskolor, så dan den lyder 

i förordningen den 29 april l 957. Såvi t t utskottet nu kunnat utröna, 

har rikets förordnin g se derme-ra icke ändr ats, vilken omständighet kup-
·'i 

nat påkalla en framställning 1 delt a syft e ', Emellertid h ade land-

skapsstyrelsen bort få ut ~ ala s ig, 

Utskottet får därför vb"Jrdsammast föreslå , 

at t landstinget v ille förk asta motionen. 
l 

Mariehamn den 16 mars 1 960, ,_ ' : 

Pä lagutsko~s~ 

J ' ik Eriksson ~ 

ordförande. (_ -.- ~ .. ... ~-..€- ~ 
,--Jtx;1 IDrf"fs J1i noff 

sekreterare. 

Närvarande i utskotte t : J an Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 

Paul Båvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


