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m 5/1955. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande fö 5/1955 med an
ledning sv l andstingsman Johan Lönroth m.flas 
hemställningsmotion om åtgärder beträffande ut

bildningen av .kockar och stuertar i landskapet ! 
Åland ( 2/1955). 

Enligt de uppgifter utskottet erhållit från landskapsstyrelsen har de 

i motionen nämnda frågorna i flera sammanhang varit till tals därstädes~ J 

Då frågan om dispositionen av Ålands yrkesskolas planerade nybygge be
handlaues i landskapsstyrelsen undersöktes också möjligheten att i sam
ba.nd med yrkesskolan bygga erforderliga utrymmen för Ålands kock- och 

stuertskola, men beslöt landskapsstyrelsen då att inte gå in för ett så
dant projekt, på den grund att en sådan lösning hade medfört en avsevärt 
större yrkesskola utan att gemensamma utrymmen hade kunnat utrwttjas i 

högre grad. Dessutom uttalades vissa farhågor för a~t ett sammanförande 
av yrkesskolans och kock- och stuertskolans elever inte skulle vara 

lämpligte En framtida tillbJggnad av sjöfartsläroverket ansågs också va-
ra en lämpligare lösning av frågan. 

Landskapsstyrelsen har inte velat gå in för ett öve;rtagande av kock
och stuertskolan i landskapets regi så länge inte ett sådant system in
förts i riket. Däremot har landskapsstyrelsen räknat med, att så kommer 

att ske, och då kock- och stuertskolan för närvarande fungerar till
fredsställande om också utrymmena i Sjöma nshemmet inte äro ändamålsenli
ga och tillräckliga, 11$r landskapsstyrelsen inte velat pä eget initiativ 
vända sig till Föreningen för Sjömanshemmet i Mariehamn r.f. för att 
förhandla om ett eventuellt övertagande av skolan. 

Utskottet anser sig inte kunna föreslå Landstinget, att landskaps
styrelsen skulle uppmanas företaga vissa förvaltningsåtgärder, såsom in
hämtande av utlåtande av viss förening. Av det ovannämnda framgår, att 

landskapsstyrelsen har ägnat frågan uppmärksamhet och emotser utskottet,. 
att landskapsstyrelsen då tiden är mogen, skall gå i författning om att 

Ålands kock- och stuertskola skall kunna flytta över i lämpliga ech ända 
målsenliga utrymmen. 

På grund ~v det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget mätte giva landskapsstyrelsen i 

uppdrag att ägna frågan om en förbättring av kock~ 
och stuertutbildningen i landskapet uppmärksamhet. 

Mariehamn, den 13 mars 1955. 
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/ olf Suncman. J 

Närvarande i utskottet& ordföranden Mattsson samt ledamöterna 
Andersson, Evald Häggblom, Gunnar Häggblom och suppleanten Harry 

Johansson. 


