
Huvudsakligt innehåll 

1986-87 L t-Ls framst. nr 3 

LANDSKAPSSTYRELSEN FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Ålands 1antbruksskola, 

2) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om studiesociala förmåner för ele

ver i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

samt 

3) landskapslag angående ändring av l § land

skapslagen om finansiering av yrkesutbild

ningsanstalter. 

I framställningen föreslås att Jandskapslagen om lantbruksundervisning (23/61) 

upphävs och ersätts med en Iandskapslag om Ålands lantbruksskola. Ålands lantman

naskola skulle ombildas till en tvåårig lantbruksskola i enlighet med den s.k. gymnasial

stadiereformen. 

Vid skolan skulle ges yrkesutbiJdning för lantbrukare och anställda inom lantbruket 

och närliggande yrken. Utbildningen skulle även lämpa sig som grund för fortsatta 

studier. 

Den föreslagna Jandskapslagen om Ålands lantbruksskola motsvarar till stora delar 

den gällande landskapslagen om lantbruksundervisning. Förutom rent språkliga justerin

gar samt de ändringar som föranleds av undervisningsreformen föreslås vissa ändringar 

bI.a. i fråga om skolans förvaltning. Direktionens sammansättning skulle ändras och i 

stället för föreståndare skuUe skolan ha en rektor. Bestämmelser om lärarnas 

undervisnlngsskyldighet och avlöning samt andra frågor som regleras i tjänstekollektiv

avtal föreslås inte ingå i den nya lagen. 

AUmän motivering 

I samband med planeringen av gymnasialstadiereformen inleddes år 1976 en 

f yru.'.irig försöksverksarnhet vid Ålands lantmannaskoJa i avsikt att utveckla skolan till 

en för landskapets förhållanden anpassad tvåårig lantbruksteknisk skola. Jämfört med 

den tidigare ettåriga lärokursen utökades undervisningen betydligt, särskilt i ekonomis

ka och tekniska ämnen. Ålands särförhållanden har beaktats vid utformandet av 

kursinnehållet. 

Försöksverksamheten har utvärderats av kornmitten för Ålands lantmannasko!as 
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utbyggnad (A US 1980:2). Kommitten ansåg att erfarenheterna av försöksverksamheten 

var positiva. Den tvååriga kursen har bidragit till att höja skolans anseende. Möjlighe

terna till fortsatta studier har sporrat eleverna, och även elever som inte kommer från 

jordbrukarhem har visat intresse för utbildningen. 

Den nya landskapslagen om Alands lantbruksskola förutsätter justeringar av 1and

skapslagen 0:11 studiesociala förmåner för elever i yrkesutbi1dningsansta1ter och gymna

siet (33/85) samt av landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsanstalter (47 /85). 

Detalj motivering 

Landskapslagen om Alands lantbruksskola 

1 §. Landskapsstyrelsen föreslår att skolans namn ändras till Alands lantbruksskola. 

Måls~i. ttningen för undervisningen har omformulerats och moderniserats. 

2 §. Skolan skulle även framdeles vara en av landskapets skolor. 

li Bestämmelserna om direktionens sammansättning föreslås ändrade i enlighet 

med principerna för ämbetsverksdernokrati. Direktionen skulle bestå av sex rnedlem

rnar. Fyra av dessa skulle representera lantbruksnäringen och utses av landskaps

styrelsen. Lärarna och den övriga personalen skulle bland sig utse var sin medlem. För 

alla direktionsrnedlernrnar skulle utses personliga ersättare. Mandatperioden skulle vara 

tvä år, dvs. lika lång som landskapsstyrelsens mandatperiod. Skolans rektor skulle 

fungera som föredragande och sekreterare i direktionen. 

Eleverna skulle utse två. representanter till direktionen. Elevrepresentanterna 

skulle ha närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. För elevrepresentanterna skulle 

utses två suppleanter. Vid förfall för elevrepresentant skulle någondera ersättaren 

inkallas. Närmare bestämmelser om valet av elevrepresentanter skulle ingå. i reglemen

tet. 

5-6 §~~ Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med tidigare gällande bestäm

melser. 

7 §. För skolan skulle finnas ett reglemente vari skulle ingå närmare bestämmelser 

om de i paragrafen avsedda frågorna. Reglementet skulle fastställas av landskaps

styrelsen. 
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8-9 §§. Bestämmelserna om lärarkollegiet överensstämmer i huvudsak med tidigare 

gä11ande bestämmelser. 

l 0 §. I paragrafen finns bestämmelser om de uppgifter som hör till rektorstjänsten. 

Uppgifterna överensstämmer i huvudsak med de uppgifter som enligt gällande lag 

ankommer på föreståndaren. 

Vid förfall för rektor skulle hans uppgifter handhas av en prorektor som utses bland 

skolans lärare för två år i sänder. 

~ Förvaltaren ansvarar för att skollägenheten sköts på ett ändamålsenligt sätt 

och så ekonomiskt som möjligt med tanke på att lägenheten skall fungera som 

undervisningsobjekt. 

ll~ Lärarnas uppgifter skulle vara i huvudsak desamma som för närvarande. 

13 §. V id skolan skall finnas en rektorstjänst eller -befattning samt erforderligt 

antal lärartjänster eller -befattningar. Dessutom kan timlärare och annan personal 

anställas. I enlighet med 36 § självstyrelseJagen inrättar landskapsstyrelsen tjänster och 

befattningar som lyder under landskapsförvaltningen. 

1.1.1:_ Tjänstemän vid Jantbruksskolan skulle utnämnas eller förordnas av landskaps

styrelsen. Direktionen skulle dock ha rätt att anställa och avskeda privaträttsligt 

anställda vid skolan och skoJJägenheten. Enligt gällande lag ankommer denna rätt på 

föreståndaren ensam. 

~ I paragrafen hänvisas till gällande tjänstekollektivavtal. Landskapsstyrelsen 

finner det inte ändamålsenligt att i Jagen inta bestämmelser om frågor varom kan 

överenskommas i avtal. 

~ Paragrafen innehåller en allmän hänvisning till lagstiftningen om landskapets 

tjänstemän. 

18 §. Landskapsstyrelsen fastställer läroplan för skolan. Vid skolan skulle liksom för 

närvarande kunna ordnas kurser. Upplysnings-och fortbildningsverksamheten vid skolan 

har tradltioneJJt varit av stor betydelse. 

~ I enlighet med Jandskapslagen om utvecklande av utbildningen på gymnasial-
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stadiet (48/80) skulle lärokursen bestå av ett basår och en specialiseringsperiod. 

Undervisningen skulle liksom för närvarande bestå av såväl teori som praktik. 

20 §. Inträdeskraven motsvarar i huvudsak tidigare gällande bestämmelser. Den nu 

gällande åldersgränsen på 17 år skulle dock utgå. 

21 §. I paragrafen finns en hänvisning till landskapslagen om studiesociala förmåner 

för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85). Enligt nämnda lag har elev 

i allmänhet rätt till bl.a. kostnadsfri undervisning. 

22 §. Paragrafen överensstämmer huvudsak med nu gäJlande bestämmelse, men 

har gjorts mer tidsenlig. 

23 ~ Bestämmelsen om elevföreningar och studieklubbar överensstämmer i huvud

sak med nu gällande bestämmelse. 

2t+ §. Elev som uppfyller inträdeskraven skulle ha rätt att utan att genomgå praktik 

avlägga den teoretiska kursen eller del därav, samt att få betyg över sådan utbildning. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget tlll antagande 

Landskapslag 

om Alands lantbruksskola 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 kap~ 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Alands lantbruksskola har till uppgift att ge en grundläggande yrkesutbildning för 

1a11 tbrukdre och anställda inom lantbruket och när liggande yrken samt att ge en 

tillräcklig grund för vidareutbildning. 
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2 § 

Lantbruksskolan upprätthålls av landskapet och står under landskapsstyrelsens 

över inseende. 

Vid skolan skall finnas en ekonomiskt och tekniskt lämplig skollägenhet som skaJI 

fungera som dernonstrationsobjekt för elever och praktikanter. 

2 kap. 

Förvaltning 

3 § 

Lantbruksskolans och skollägenhetens förvaltning handhas av skolans direktion, 

rektor, förvaltare för skollägenheten och lärarkollegium i enlighet med vad i denna lag 

stadgas. 

Direktion 

4 § 

Lantbruksskolans direktion består av sex medlemmar. Fyra medlemmar och person

liga ersättare för dem utses för två kalenderår i sänder av Jandskapsstyrelsen på 

framställning av Delegationen för Ålands lantmannagillen bland personer som represen

terar lantbruksnäringen. Lärarna och den övriga personalen utser var sin medlem samt 

personlig ersättare för denne. Skolans rektor är föredragande och sekreterare i 

direktionen. Landskapsstyrelsen utser ordförande och viceordförande bland direktionens 

inedlernrnar. 

Skolans elever väljer bland sig två representanter och två ersättare för dessa till 

skolans direktion. Elevrepresentanterna har rätt att närvara och att yttra sig vid 

direktionens möten. 

Val av lärar- och personalmedlem förrättas för två kalenderår i sänder, varvid 

mandattiden bör sammanfalla med de av landskapsstyrelsen tillsatta medlemmarnas 

mandattid. Valet förrättas vid ett möte för lärarkollegiet och ett för den övriga 

personalen. Rektor sammankallar mötena senast fyra veckor före den föregående 

rnanda t tidens utgång. 

Val av elevrepresentanter förrättas årligen senast tre veckor efter att vardera 

årskursen inlett sin hösttermin. Valet ombesörjs av en valnämnd som består av en lärare 

och två elever. Rektor utser valnämnden och övervakar dess verksamhet. 
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5 § 

Direktionen sammanträder på ordförandens kallelse till ordinarie sammanträde 

minst en gång per termin. 

Direktionen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst tre 

medlemmar är närvarande. Är ersättare för direktionsmedlem förhindrad att delta i 

sammanträde får annan ersättare inkallas. 

Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, 

utom vid personval, då lotten avgör. 

6 § 

På direktionen ankommer: 

l) att årligen uppgöra och tillställa landskapsstyrelsen berättelse över skolans 

verksamhet; 

2) att årligen uppgöra samt tillstäJla landskapsstyrelsen ett förslag till inkomst-och 

u tgi f tss ta t för skolan och skollägenheten; 

3) att övervaka att till skolan hörande egendom och skollägenheten sköts omsorgs-

fullt och ändamålsenligt; 

It) att fördela medel som anvisats till understöd för eleverna; 

5) att fastställa ordningsstadga för skolan och uppgöra förslag till reglemente; 

6) att på framställning av lärarkollegiet besluta om skiljande av elev från skolan, 

samt att tillstäJla landskapsstyrelsen beslutet för fastställelse; 

7) att avge av landskapsstyrelsen begärda utlåtanden och göra framstä11ningar som 

avser att främja skolans verksamhet; samt 

8) att handlägga övriga ärenden som med stöd av särskilda föreskrifter ankommer 

på direktionen. 

Reglemente 

7 § 

För lantbruksskolan skall finnas ett reglemente som fastställs av landskapsstyreJ

sen. Reglementet skall innehålla bestämmelser åtminstone om 

l) antalet undervisningsdagar per läsår och praktikperiodens längd; 

2) besättande av rektors- och lärartjänst, beviljande av tjänstledighet åt rektor och 

lärare samt anställning av övrig personal; 

3) intagning av elever, uppflyttning från klass, dirnission, vitsord och betyg; 

4) övervakning av elevinternatet; 

5) elevernas rättigheter och skyldigheter; 
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6) sätter för val av elevrepresentanter ti!l direktionen; samt 

7) övriga ärenden vilka med stöd av denna lag eller särskilda föreskrifter skaJJ ingå 

i reglementet. 

Lärarkollegium 

8 § 

Till lärarkollegiet hör rektor och samtliga lärare med huvudsyssla. Övriga lärare 

har rätt att närvara och yttra sig vid kollegiets sammanträden. 

Lärarko11egiet sammankallas av rektor som är kollegiets ordförande. Kollegiet är 

beslutfört då rektor eller prorektor samt minst hälften av de övriga medlemmarna är 

närvarande. 

Beslut inom lärarkollegiet fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör 

ordförandens rös~ 

9 § 

Till lärarkollegiets uppgifter hör 

1) att uppgöra förslag till Jäsordning, arbetsfördelning meJlan lärarna och ordnings

stadga; 

2) att besluta om vitsord för eleverna; 

3) att fatta beslut i disciplinära ärenden samt vid behov göra framställning till 

direktionen om elevs skiljande från skolan; 

4) att avge yttranden i frågor som hänskjutits till lärarkollegiet och göra de 

framställningar som kollegiet finner behövliga för främjande av undervisningen; samt 

5) att behandla övriga ärenden som med stöd av särskilda föreskrifter ankommer på 

lärarkollegiet. 

Rektor 

10 § 

Till rektors uppgifter hör 

1) att leda och övervaka skolans verksamhet och skötsel; 

2) att verkst~iHa uppdrag som landskapsstyrelsen eller direktionen givit honom; 

3) att bereda och föredra ärenden vid direktionens och lärarkollegiets sarnmanträ-

den; 

4) att sammanställa läsordning och bestämma arbetsfördelningen mellan lärarna 

samt översända dessa till landskapsstyrelsen för faststälJelse; 
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5) att sköta skolans ekonomi samt övervaka skötseln av undervisningsmateriel, 

inventarier, förråd och samlingar; 

6) att ansvara för att vid skolan förs matrikel över skolans elever samt antecknin

gar över avgångsbetyg; 

7) att ha överinseende över jordbrukspraktiken; samt 

&) att handha övriga uppglf ter som hänför sig till ledningen och övervakningen av 

skolan. 

Landskapsstyrelsen utser efter att ha hört lärarkollegiet en av skolans lärare till 

prorektor för en tid som sammanfaller med direktionens mandatperiod. Prorektor är 

ställföreträdare för rektor. 

Förvaltare 

11 § 

Landskapsstyrelsen utser, efter att ha hört direktionen, rektor eller någon av 

skolans lärare till förvaltare för skollägenheten. 

Förvaltaren är ansvarig för skötseln av skollägenheten. 

Lärare 

12 § 

Lärare med huvudsyssla skall förutom att sköta den undervisning som ankommer på 

honom 

l) utföra ti 11 skolans verksamhet hörande uppgifter i enlighet med rektors anv isnin

gar eller vad som föreskrivs i reglementet eller överenskommits i tjänstekollektivavtal; 

2) medverka vid ledningen och övervakningen av de driftsgrenar vid skollägenheten 

som hör till hans undervisningsområde; samt 

3) leda speclalkurser och i mån av möjlighet delta 1 verksamhet som främjar 

landskapets lantbruk. 

3 kap. 

Personal 

13 § 

Vid lantbruksskolan skall finnas en rektor samt erforderligt antal lärare. Vid skolan 

kan vid behov finnas timlärare och annan personal. 
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14 § 

Kompetenskrav för rektor och lärare är för motsvarande tjänst i riket föreskriven 

kompetens. 

Timlärares kompetens bör motsvara i 1 mom. stadgade krav. 

Kompetenskrav för annan än i 1 och 2 mom. avsedd tjänst är sådan yrkesskicklighet 

sorn handhavandet av tjänsten förutsätter. 

Landskapsstyrelsen kan av särskild orsak bevilja undantag från i 1-3 mom. stadgade 

kompetenskrav. 

15 § 

Ordinarie tjänst lediganslås av direktionen att sökas inom 30 dagar. Direktionen 

avger utlåtande över sökandena vilket tillsammans med ansökningshandlingarna tillställs 

landskapsstyrelsen. Tjänsteinnehavare utnämns av landskapsstyrelsen. 

Extraordinarie befattningshavare, tirnlärare och ti11fälliga funktionärer förordnas 

av Jandskapsstyrelsen efter att direktionen hörts. 

Direktionen anställer och avskedar personal i privaträttsligt anställningsförhållan-

de. 

16 § 

Angående undervisningsskyldighet och avlöning samt andra ersättningar för lärare 

och andra tjänstemän gäller vad därom överenskommits i tjänstekollektivavtal. 

17 § 

Angående lärare och andra tjänstemän gäller förutom vad i denna lag stadgas vad 

om landskapets tjänstemän är särskilt föreskrivet. 

4 kap. 

Undervisning 

18 § 

I lantbruksskolan meddelas undervisning i enlighet med en läroplan som fastställts 

av landskapsstyrelsen. Vid skolan kan även ordnas kursverksarnhet. 

19 § 

Lärokursen omfattar ett basår och en specialiseringsperiod. Specialiseringsperioden 

kan uppdelas i olika specialiseringslinjer. Undervisningen består av såväl teori som 

praktik. 
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Lärotidens längd bestäms av landskapsstyrelsen. Läsåret börjar den 1 augusti och 

avslutas den 31 juli och är uppdelat på terminer på sätt som föreskrivs i reglementet. 

5 kap. 

Elever 

20 § 

Inträdeskrav är att sökanden genomgått grund-, folk- eJler mellanskola eller har 

motsvarande kunskaper. 

21 § 

Angående studiesociala förmåner för eleverna finns bestämmelser i landskapslagen 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85). 

22 § 

Elev skall iaktta skolans reglemente, ordningsstadga och av rektor eller lärare 

givna anvisningar samt utföra de åligganden som anförtrotts honom under kursen. 

Elev som bryter mot bestämmelserna i 1 mom. och som inte låter: sig rätta av 

varningar kan av direktionen på förslag av lärarkollegiet skiljas från skolan. Direktio

nens beslut om skiljande från skolan skaJI underställas landskapsstyrelsen för fastställel-

se. 

23 § 

Eleverna kan bilda elevföreningar och studieklubbar som verkar under lärarkolle

giets tillsyn. 

24 § 

Direktionen kan till skolan såsom privatelever anta personer som upp fy Jler in

trädeskraven. Privatelev får utan att förete läkarintyg avlägga kunskapsprov vid skolan 

i de ämnen som den teoretiska kursen omfattar. 

I 1 mom. avsedd person har rätt att erhålla betyg över kunskapsprov som avlagts i 

enlighet med 1 rnom. Landskapsstyrelsen faststälJer de avgifter som skall erläggas för 

avläggande av proven. 
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6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

25 § 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

26 § 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 198 7. 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 12 juli 1961 om lantbruksundervisning 

(23/61). 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i 

kraft. Prorektor och ny direktion utses från och med den 1 augusti 1987 och den första 

mandatperioden varar fram till slutet av år l 989, varefter direktion utses för följande 

tvåårsperiod. 

Landskaps1ag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om studiesociala förmåner för elever 

yrkesutbildnlngsanstalter och gymnasiet 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. Iandskapslagen den 5 juli 1985 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85) 

som följer: 

l § 

Denna Jag tillämpas på elever i gymnasiet, i de av landskapsstyre!sen upprätthållna 

yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om Ålands lantbruksskola ( I ), 
landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs (23/63), 

landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43), landskapslagen 

om yrkesundervisning (7/62), Jandskapslagen om Ålands sjömansskola (11/68), landskaps

lagen om Ålands sjöfartsläroverk (49/77), landskapslagen om Ålands tekniska skola 

(38/67), landskapslagen om Ålands handelsläroverk (37 /7 5) och landskapslagen om 

Ålands hotell- och restaurangskola (93/79) samt på elever som deltar i temporärt 

anordnad grundläggande yrkesutbildning. 
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987. 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsanstal-

ter 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § 1 mom. landskapslagen den 3 

december 1985 om finansiering av yrkesutbildningsanstalter (47 /85) som följer: 

l § 

Denna lag tillämpas beträffande fördelningen av kostnaderna för de av landskapet 

upprätthålla yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om Ålands lantbruks

skola ( I ), landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs 

(23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43), 

landskapslagen om yrkesundervisning (7 /62), landskapslagen om Ålands sjörnansskola 

(11 /68), landskapslagen om Ålands sjö fartsläroverk (49/77), landskapslagen om Ålands 

tekniska skola (38/67), landskapslagen om Ålands handelsläroverk (37 /7 5) och Iandskaps

lagen om Ålands hotell- och restaurangskola (93/79). 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987. 

Mariehamn den 8 oktober 1986 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Birgit ta B jörkqvist 


