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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag angåen

de ändring av landskapslagen om Alands hotell

och restaurangskola. 

Den verksamhet som för närvarande bedrivs inom Alands hotell- och restaurangsko

la består enligt landskapslagen om Alands hotell- och restaurangskola (93/79) dels av 

yrkesundervisning och dels av härbärgerings- och förplägnadsrörelse. Trots att båda 

dessa verksamhetsformer bedrivs i skolans regi, under landskapsstyrelsens överinseende, 

och att de i budgettekniskt hänseende förs under samma kapitel i den ordinarie 

å.rsstaten för landskapet ingår det i lagen en klar skiljel.inje mellan dem. Sålunda 

handhar t.ex. en direktion den egentliga skolförvaltningen och en styrelse förvaltningen 

av härbärgerings- och förplägnadsrörelsen. 

Härbärgerings- och förplägnadsrörelsen, nedan kallad enbart rörelsen, inom hotell

och restaurangskolan skall enligt lagen bedrivas i huvudsak för att främja yrkesprakti

ken vid skolan. Samtidigt skall verksamheten bedrivas enligt vanliga affärsmässiga 

prlndper. Till följd av detta har de bestämmelser i lagen i vilka rörelsen regleras byggts 

upp så att verksamheten skall kunna bedrivas i huvudsak enligt samma principer som 

gäller för aktiebolag. Rörelsen är likväl inte avskild vare sig från skolan eller den 

övriga landskapsförvaltningen. Rörelsen har följaktli.gen inte status av ett särskilt 

rättssubjekt utan det är landskapet som är huvudman för rörelsen. Det oaktat har 

rörelsen vid inkomstbeskattningen betraktats sorn ett särskilt rättssub jekt. I övriga 

avseenden kan rörelsen däremot inte anses utgöra ett särskilt rättssubjekt . .Sålunda 

måste t.ex. personalen anses stå i anställningsförhållande till landskapet. 

Av det ovan sagda följer att det för rörelsens status i olika avseenden inte gäller 

enhetliga principer, vilket måste anses vara en olägenhet. Denna olägenhet kan åtgärdas 

genom att klarare än för närvarande avskilja rörelsen från den egentliga skolverksam

heten vid hotell- och restaurangskolan och därigenom också från Iandskapsförvaltnin~, 

gen. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning är det härvid rnest ändamålsenligt att 

rörelsen framdeles bedrivs av ett aktiebolag. För den skull föreslås landskapslagen om 

Ålands hotell- och restaurangskola ändrad så att i lagen skulle finnas bestämmelser 

endast om den egentliga skolverksamheten. 

Avsikten är att ett aktiebolag, med landskapet som enda aktieägare, skall grundas 

för att bedriva ifrågavarande rörelse. I bolagsordningen skulle föremålet för bolagets 

verksamhet anges vara, förutom att bedriva härbärgerings- och förplägnadsrörelse samt 

därmed sammanhängande verksamhet, även att tillhandahålla skolans elever yrkesprak

tik. 
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Bolaget skulle av landskapet köpa rörelsens tillgångar och skulder för ett pris som 

bestämts utgående från bokföringsvärdena. Den fastighet där rörelsen bedrivs skulle 

däremot inte ingå i köpet. I stället skulle erforderliga utrymmen i fastigheten upplåtas 

mot vederlag. Genom avtal mellan landskapet och bolaget skulle yrkespraktiken för 

eleverna vid hotell- och restaurangskolan ordnas så att den kan ske enligt samma 

grunder som för närvarande. Den egentliga skolverksamheten vid hotell-och restaurang

skolan skulle således inte påverkas annat än i formellt hänseende. 

Förutom de ändringar som erfordras för att rörelsen skall kunna bedrivas av ett 

aktiebolag föreslår landskapsstyrelsen en ändring av bestämmelserna i 2 § om samman

sättningen av skolans direktion. Ändringen föranleds av att kommunerna bör bli 

representerade i direktionen eftersom de, enligt det förslag till landskapslag om 

finansiering av yrkesutbiJdningsanstalter (1984-85 L t - Ls framst.nr 20) som har 

överlämnats till landstinget, skall åläggas skyldighet att delta i kostnaderna för att 

upprätthålla vissa skolor, bl.a. hoteU- och restaurangskolan. 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att föreslå att anslag för att anskaffa aktierna i 

det ovan nämnda bolaget upptas i ett tredje tillägg till den ordinarie årsstaten. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1986. Denna tidpunkt har valts 

dels för att den nuvarande direktionens mandattid utgår då och dels för att reservera 

tillräcklig tid för de verkställighetsåtgärder som erfordras för att avskilja rörelsen 

från skolverksamheten och grunda ett aktiebolag för att bedriva rörelsen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och u; §§ samt kapitelrubrikerna för l, 2, 1 och 4 

kap. landskapslagen den 28 december 1979 om Ålands hotell- och restaurangskola (93/79) 

samt 

ändras 1 §, 2 § l mom. och 6 § som följer: 

1 §. 

Ålands hotell- och restaurangskola är en läroinrättning där yrkesundervisning 

meddelas inom hotell- och restaurangbranschen samt inom övriga serviceområden som 
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tillhör turistbranschen. Skolan upprätthålls av landskapet och står under landskapssty

relsens överinseende. 

2 §. 

För hotell- och restaurangskolans förvaltning skall finnas en direktion. Medlemmar

na i direktionen skall såvitt möjligt företräda de olika yrkesområden inom vilka 

yrkesundervisning meddelas i skolan. I direktionen skall som medlemmar ingå även 

representanter för kommunerna samt för skolans elever, lärare och övriga personal. 

Skolans rektor är föredragande och sekreterare i direktionen. 

6 §. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfär

das vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder får vidtas före lagens 

ikraftträdande. 

Mariehamn den 18 juni 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

T .f. lagberedningschef Lars Karlsson. 


