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LANDSKAPSSTYPELSENS F!W1STÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om Ålands sjöfartsläroverk. 

I lagstiftningen på undervisningens område har under de senaste åren 

flere betydande förändringar skett. Dessa förändringar har lett till att 

landskapslagen om Alands sjöfartsläroverk i många avseenden blivit otidsenlig. 

Sjöfartsläroverkets förvaltning har hittills handhafts av läroverkets rek

tor med bist2nd av en rådgivande kommission. I föreliggande lagförslag före

slås rådgivande kommissionen bli ersatt med en direktion. Genom denna föränd

ring kan läroverkets förvaltning effektiveras samtidigt som förändringen inne

bär en demokratisering av skolans verksamhet. ~Ändringen ansluter sig till arbe

tet med förenhetligaodet av förvaltningsformerna i landskapets skolor. 

I föreliggande framställning har bestämmelserna i rikets lag om sjöfarts

läroanstalter ' (rFFS ' 307 /75) beaktats. 

Detaljmotivering. 

~ Denna paragraf följer motsvarande bestämmelser i den gällande land

skapslagen om Ålands sjöfartsläroverk dock så att de ändringar i texten som 

gjorts beror på att det icke är nödvändigt att belasta lagen med detaljer utan 

dessa införs i den förordning som skall utges med stöd av lagen. 

~ Best8~elserna om läroverkets förvaltning bör förenhetligas med be

stämmelserna i övriga läroinrättningar i landskapet. I förslaget har som för

valtningsorgan i stället för den rådgivande kommissionen intagits en direktion. 

Detta stadgande motsvarar stadgandet i 4 § landskauslagen öm·,.!Uänds ,J1andels

ltiroveri': ~ (37 /7SJ. · · · 

Närmare bestä~elser om direktionen och dess verksamhet intages i den 

landskapsförordning som utfärdas med stöd av denna lag. Avsikten är att land

skapsstyrelsen utser ordföranden och minst fyra medlemmar i direktionen. Dess

utom utser skolans elever två medlemmar samt lärarna ' :och den övriga personalen 

vardera en medlem i direktionen. Simlans rektor skulle vara självskriven med

lem av och sekreterare i direktionen. 

~ Enligt gällande landskapslag utses sjöfartsläroverkets rektQr bland 

skolans lärare. I föreliggande framställning har bestämmelsen om att rektor 

skall utses bland läroverkets lärare slopats. Härigenom kan ' för r:' si öfär fs1äro :.:.

Ver ket irrt!ittäs ·en särski1cl rektorstjänst, ' om-·detta -skulle visa sir:- 2ndafn!lls

en1.J..gt. Ytcterligäre ·haY ett stadgande om en prorektor intagits. 
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a 9 s l a g 

om Jl.lands sjöfartsläroverk. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 
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l §. 
057 

Alands sjöfartsläroverk är ett navigationsinstitut vid vilket kan inrättas 

fortsättningsklasser för vidareutbildning ävensom anordnas särskilda kurser 

och eKamina ;· .. , 

Den grundläggande undervisningen vid sjöfartsläroverket är avgiftsfri. 

Avgifter för 1curser och examina fastställes av landskapsstyrelsen. 

2 §. 

Sjöfartsläroverket är landskapets läroinrättning och står under landskaps

styrelsens överinseende. 
3 §. 

Undervisningen vid sjöfartsläroverket skall i huvudsak vara ordnad enligt 

de grunder som gäller vid statens mc5tsvaratide" sjö'fartslä.roanstalter. 

I fråga om inträdesfordringar och läro1curser för olika examina skall de för 

motsvarande si ö farts lärcans·t a:l fe r -n r i riket gällande bestämmelserna i huvudsak 

följas. 
4 §. 

För sjöfartsläroverkets f0rvaltninr: tillsätter landskansstvrelsen en direk-

tion, i vilken sjöfartsn2.ringen och de yrkesområden inom vilka Ib:ro-_ ; 

verket meddelar under visning skall vara representerade. Dessutom skall s3.som 

medlemmar i direktionen finnas representanter för li:i.roverkets elever,lärare 

och övrig personal. Läroverkets rektor är medlem av och sekreterare i direktio

nen. 

Läroverket skall ha ett av landskansstyrelsen fastställt reglemente. 

5 §. 

Vid sjöfartsläroverket skall för dess ledning och förvaltning finnas en 

rektor och en urorektor. 

Vid läroverket kan finnas överlärare, lektorer, assistenter, extraordinarie 

lärare, timlärare och s2,rskilda befattningshavare. 

Läroverkets lärare skall inneha den koiTIPetens som stadgas för motsvarande 

befattningar i riket. 6 §. 

För sjöfartsläroverkets anläggnings-, underhålls- och driftskostnader samt 

för utvecklandet av verksamheten skall årligen upptagas erforderliga anslag i 

landskapets ordinarie årsstat. 

7 §. 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas genom landskapsförordning. 

8 §. 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1977 och genom densamma u~phäves land- ~· 

skapslagen den 25 juli 1967 om Ålands sjöfartsläroverk (39/67) jämte däri före- • 

tagna ändringar. 

Marieharrm, den 15 februari 1977. 

L a n t r å d 

Extra föredragande 


