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KUi ,JURUTSKffi'TEfS BETÄNKANDE nr 15/ 1984-8 5 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 
angående änddng av landskaps lagen om J\lands 

hotell- och restaurangskola. 

l.:mdstinget har den 18 september 1985 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som hört rektorn vid Alands hotell- och restaurang

skola Diana Axen, ordföranden i direktionen för Alands hotell- och restaurang

skola samt or<lföranc.len i styrelsen för hotell- och restaurangserviceverksam

hctcn, landskapsstyrelsc1edamoten Lasse Wiklöf, får med anledning härav anföra 

ftHj;.mde. 

Utskottet har kunnat konstatera att det iir vissa olägenheter förknippade med 

att den s.k. rörelsen inte bedrivs separat frän hotell- och restaurangskolan 

och anser därför i likhet meJ landskapsstyrelsen att rörelsen bör bedrivas i 

form av ett aktiebolag, vars verksamhet är fristående från skolans. Trots det 

miiste rörelsen och skolan även i fortsättningen bedriva ett mycket nära samarbete 

om utbildningen skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Höre1sen kan sägas vara av avgörande h~tydclse för skolans yrkespraktik och i 

eH Cungcrande s;unarhcte iir JUrför en röruts~ittning om skolan även i fort

stittningen skall kunna utbilda elever med den gedigna praktik som för närvaranJc 

iir fallet. 

Utskottet har med tillfredsställelse konstaterat att det i framställningen sUgs 

ntt det i bolagsordningen klart skall anges hur bolaget skall tillhandahålla 

skolans elever yrkespraktik. Det är uppenbart att skolan måste få sina behov 

av praktikutrymmen tillgodosedda genom en lösning som är acceptabel även på 
sjkt, men dessutom måste en godtaghar, om ock tillfällig, lösning på skolans 

behov av undervisningslokaler åstadkommas till dess att skolan kan flytt;:i 

]n i egna utrymmen. Vid behandlingen av ärendet har utskottet också kunnat 

konstatera att man både frän rörelsens och skolans sida är överens om att 

skolan även i fortsättningen skall få sina behov av yrkespraktik tillgodosedda 

inom röre Isen. 

Slutligen vill kulturutskottet påpeka vikten av att landskapsstyrelsen tillser 

att formerna för bedrivandet av rörelsen är klart fastslagna och reglerade när 
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förevarande lagförslag träder i kraft. 

Med hänvisning till det ovan anförda föres Ulr utskottet vördsamt 

M.ariehamn den 24 september 1985. 

att Landstinget antar det i framställningen 

ing{1cnde lagförslaget oförändrat. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björkllmd 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

N;irvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v .ordf. Sundberg, 

kdam. Fagerholm, Lindholm och Lund. 
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