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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av gymnasielagen för land

skapet Aland. 

Gymnasielagen för landskapet Åland (6/88) 9 nedan kallad gymnasielagen, 

trädde i kraft den l augusti 1988. I lagen finns dels bestämmelser av allmän natur 

om gymnasier dels särskilda bestämmelser som rör endast Ålands lyceum. 

Av bestämmelserna i gymnasielagen följer att elev kan beviljas ledighet frän 

skolan l högst en vecka. Så.dan ledighet beviljas av rektorn med stöd av lagens 33 § 

1 mom. 5 punkten. Liknande bestämmelser finns i den grundskollagstiftning som 

trädde i kraft samtidigt med gymnasielagen. Vid tillämpningen av bestämmelserna 

rörande ledighet frän skolan har det ansetts oskäligt att det inte ens under 

speciella förhållanden varit möjligt att ge ledighet för längre tid än en vecka. 

Landskapsstyrelsen har därför i november 1988 beslutat ändra bestämmelserna om 

ledighet i grundskolförordningen för landskapet Åland (21/88). Landskapsstyrelsen 

föreslår liknande ändringar för gymnasiets del. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna skall direktionen vid Ålands lyceum 

framdeles ha möjlighet att bevilja ledighet för längre tid än en vecka. Landskaps

styrelsen önskar 1 sammanhanget framhålla att ledigheten endast innebär ett 

befriande frän bestämmelserna om närvaro i skolan. Eleven förutsätts således på 

eget initiativ inhämta de kunskaper som förmedlats under ledigheten. 

Enligt gymnasielagens 40 § 4 mom. kan landskapsstyrelsen delegera bl.a. 

rätten att tillsätta tjänst vid Ålands lyceum och rätten att anställa lärarvikarier 

till direktionen för Ålands lyceum. En liknande bestämmelse ingick i den landskaps

lag om Alands tekniska läroverk som antogs av landstinget i april l 988. Republikens 

president konstaterade dock, beträffande sistnämnda bestämmelse, att den inte var 

förenlig med bestämmelserna i 36 § självstyrelselagen om tillsättande av tjänst 

inom landskapsförvaltningen. Presidenten förordnade därför att lagen skulle för

falla. Enligt landskapsstyre!sens uppfattning medför beslutet att även bestämmel

sen i gymnasielagens t+O § 4 mom. bör anses strida mot självstyrelselagen. 

Bestämmelsen föreslås av denna anledning upphävd. Landskapsstyrelsen föreslår i 

stä!let en bestämmelse, Hknande den i 13 § landskapslagen om Alands tekniska 

läroverk, enligt vilken rektor i brådskande fall kan anställa vikarie för högst en 

månads tjänstgöring. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskapslag 

angående ändring av gymnasielagen för landskapet Aland 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 33 § 1 mom. 5 punkten och 40 § 4 morn. gyrnnasielagen för landskapet 

Åland av den 7 januari 1988 (6/88), samt 

fogas till 37 § l mom. en ny 8 punkt, varvid nuvarande 8 och 9 punkterna blir 9 

och 10 punkterna samt till lagen en ny 20a §, som följer: 

20a § 

Elev kan av särskild orsak beviljas ledighet från skolan. 

33 § 

Rektor skall 

5) avgöra ärende som rör anhållan av elev om ledighet från skolan för högst en 

vecka; 

37 § 

Direktionen skall 

8) avgöra ärende som rör anhållan av elev om ledighet från skolan för längre 

tid än en vecka; 

40 § 

Vikarie kan i brådskande fall förordnas av rektor för högst en månads 

tjänstgöring. 

Mariehamn den 8 februari 1989 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 


