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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14/1978-79 

med anledning av ltm Eva Törnroos m.fl.hem

ställningsmotion till landskapsstyrelsen om 

utredning angående Ålands handelsläroverks 

finansiering och lokaler. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsrnotion inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hör skolinspektören Börje Lång och får anföra följande. 

Ålands handelsläroverk är i detta nu inhyrt i Ålands lyceum. Där disponerar han

delsläroverket fem klassrum, lärarrum samt utrymmen för kansli och bibliotek. 

Situationen är inte helt otillfredsställande, även om rumsfördelningen är splitt

rad och lokalfrågan inte är slutligt ordnad. Det är därför angeläget att skolans 

lokalfråga löses på mera permanent bas. 

Enligt utskottets uppfattning föreligger åtminstone inte för närvarande anled

ning att planera något särskilt fristående skolhus för handelsläroverket. 

Man kan nämligen räkna med att i lyceibyggnaden, sedan bl.a. till Marieharnns 

högstadieskola uthyrda utrymmen frigjorts, kunna reservera erforderliga och 

relativt sammanhängande utrymmen för handelsläroverkets behov. Det skulle även 

vara till fördel, om handelsläroverket kunde arbeta i anslutning till gymna

siet, då bl.a. samarbete vid språkundervisningen ligger nära till hands. 

För att säkerställa lokalbehovet vore det motiverat att landskapsstyrelsen 

särskilt tar ställning till handels läroverkets utrymmes fråga ;ilföi::Ea:tt. nå 

e1uner >pe-rtnanent 1ösning. 

Beträffande finansieringen kan konstateras att den bygger på samma principer 

som gäller för motsvarande handelsläroanstalter i riket, där samtliga skolor 

arbetar i koillIIRlnal eller privat regi. Av främst den anledningen är också Ålands 

handelsläroverk hänfört till enskilda medels årsstat. Ur ordinarie medel er

lägges en statsbidraget motsvarande andel, 75 procent, medan resten fördelas 

mellan kommunerna enligt den gällande landskapslagen om Ålands handelsläroverk. 

Såvida det inte finns anledning att ändra hittillsvarande principer för kost

nadsfördelning och finansiering skulle en överflyttning till ordinarie årsstat 

icke heller inverka på skolans situation i övrigt. 

Med hänvisning till det ovan sagda får finansutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionen i övrigt hemställer hos land-
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Mariehamn den 4 april 1979. 

På 

skapsstyrelsens om utredning avseende Ålands 

handelsläroverks lokaler. 

~ ·~ ~ik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt leda

möterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 
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