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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 5 § 

landskapslagen om Alands sjömansskola . 

I 5 § landskapslagen om Alands sjömansskola, sådant sagda lag

rum lyder i landskapslagen den ll juni (37/73) stadgas om en 

direktion. stadgandet tryggar dock icke rep~esentation i direk

tionen för de olika inom skolan verkande grupperna. På denna 

punkt avviker stadgandet från senare lagstiftning på undervisnin

gens område. 

För att åstadkomma ett förenhetligande av lagstiftningen 

föreslås 5 § landskapslagen om Alands sjömansskola ändrad så, 

att i direktionen som medl'ernmar förutom elever skulle finnas re

presentanter för sko l ans l ärare och övrig personal. Som medlem

mar i direktionen skul l e förutom de ovannämnda finnas av land

skapsstyrelsen valda medlemmar. 

Närmare bestämmelser om direktionens sammansättning och om 

valet av medlemmar i direktionen skulle utfärdas genom landskaps

förordning. De av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna i direk

tionen skulle såvitt möjligt representera arbetstagare och arbets

givare inom de näringsgrenar, i vilka skolan meddelar undervis

ning. Avsikten är att medlemmarna i direktionen förutom elevmed

lemmarna skulle väljas för fyra kalenderår. Elevmedlemmarna skulle 

väljas för ett år i sänder. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av 5 § landskapslagen om Alands sjömanssko l a. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 5 § landskapslagen 

den 4 april 19 68 om Alands sjömanssko l a (ll/68) sådant sagda 

lagrum l yder i landskapslagen den ll juni 1973 (37/73) som följer: 

5 §. 

För sjömansskolans förvaltning tillsätter landskapsstyrelsen 

en direktion i vilken medlemmarna såvitt möjligt skall företräda 

sjöfartsnäringen och de olika yrkesområden, inom vilka skolan 

meddelar yrkesutbildning. Dessutom skall såsom medlemmar i direk

tionen finnas representanter för skolans elever,lärare och övrig 

personal. Skolans rektor är medlem i direktionen. 
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För sjömansskolan skall finnas ett reglemente och en läroplan 

vilka fastställes av landskapsstyrelsen. 

Denna lag träder l kraft den l augusti 1977. 

Mariehamn, den 19 oktober 1976. 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 


