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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 
landskapslag angående ändring av 10 § 

landskapslagen om Ålands folkhögskola. 

I 10 § landskapslagen den 20 april 1971 om Ålands folkhögskola 
ingår bestämmelser om skolans direktion. Dessa bestämmelser är så
tillvida föråldrade att det saknas regler om skolans lärares och 
de~ övriga personalens representation i direktionen. Däremot finns 
det regler om elevernas representation. 

Pör att avhjälpa ovan angivna brist och samtidigt åstadkomma ett 
förenhetligande av bestämmelserna om direktionerna för landskapets 
olika skolor, föreslår landskapsstyrelsen att 10 § landskapslagen om 
Alan~s folkhögskola ändras så att fö~utom eleverna även lärarna 
och den övriga personalen blir företrädda med var sin representant i 
direktionen~ Dessutom föreslås att reglerna rörande val av ledamöter 
i direktioneh förtydligas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till anta
gande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 10 § landskapslagen om Ålands folkhögskola. 

I enlighet med landstingets beslut ·ändras 10 § landskapslagen 
den 20 april 1971 om Ålands folkhögskola (18/71), som följer: 

10 §. 
Den närmaste tillsynen över folkhögskolans verksamhet och dess 

angelägenheter handhas av en direktion bestående av nio~ledamöter. 
Folkhögskolans rektor eller vid förfall för honom skolans prorektor 
ingår som självskriven ledamot och.sekreterare i direktionen. 

Landskapsstyrelsen utser fyra ledamöter i direktionen, däribland 
ordföranden och viceordföranden, skolans elever två ledamöter samt 
lärarkåren och skolans övriga personal vardera en ledamot. För varje 
ledamot utses en personlig ersättare. Är ersättare förhindrad att 

delta i sammanträde får annan ersättare inkallas. 
Av skolans elever utsedda representanter i direktionen utses för 

ett år, övriga representanter för fyra år i sänder räknat från den 1 

december. 
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Val av elevrepresentanter jämte ersättare förrättas årlig~n 

i november månad. Vid valet skall vid behov i tillämpliga delar 
iakttas vad om allmänna val är stadgat på det sätt landskaps
styrelsen närmare föreskriver. Valet förrättas av en valnämnd 
bestående av en lärare och två elever. Rektor utser valnämnden 
och övervakar dess verksamhet. 

Val av lärar- och personalrepresentant förrättas tidigast 
fyra veckor före mandattidens utgång vid ett möte som hålls 
särskilt för lärarkåren och särskilt för den övriga personalen. 
Valmötena sammankallas av skolans rektor senast fyra veckor 

före mandattidens utgång. 
Avgår lärar- eller personalrepresentant från sin tjänst eller 

blir elevrepres~ntant för alltid relegerad från skolan, upphör 
samtidigt hans medlemskap i direktionen och ny ledamot och 
ersättare för honom skall utses för den återstående mandattiden. 

Elevrepresentant som avhålles från skolgång och annan ledamot 
som avhålles från tjänsteutövning får icke delta i direktionens 
verksamhet under den tid avhållandet varar. 

Direktionen är beslutför då flertalet medlemmar är 
närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförandens röst, vid val dock lottning. 

I fråga om resekostnader, traktamenten och sammanträdesarvoden 
för direktionens ledamöter iakttas vad därom är bestämt i fråga 
om landskapets kommitteer. 

Denna lag tillämpas första gången vid det val av ledamöter 

till direktionen som skall förrättas sedan lagen trätt i kraft 
och den föregående mandattiden utlöpt. 

Mariehamn den 4 september 1979 

L a n t r å d 

Lagberednipgssekreterare 
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