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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2/1980-81
med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till landstinget med
förslag till landskapsJag angående
ändring av 4 § landskapslagen om Alands
s j ömans sko la.

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört skolinspektör Börje Lång, sjökaptenen Göte Sundberg och extra lc:lgberedningssekreternren
Göran Lindholm, anföra följande.
Kulturutskottet anser det vara fullt motiverat att de anställda vid
Alands sjömansskola ges möjlighet till den
anställningstrygghet som inrättandet av ordinarie tjänster innebär.
Enligt den föreslagna ändringen av 4 § 2 mom. kan vid sjömansskolan
finnas ordinarie tjänster inte enbart för lärare utan även för annan
personal såsom vaktmästare, städare, kökspersonal och hmslipersonal,
trots att detta inte klart framgår av motiveringen.
För att förtydliga detta förelår utskottet att ordet "lärare" stryks på
två ställen i den föreslagna övergångsbestämmelsen.
Utskottet har konstaterat att enligt landskapsförordningen om Alands
sjömansskola (76/79) 34 § är innehavare av tjänst med grundlön eller av extraordinarie befattning, som före förordningens ikraftträdande blivit utnämnd eller
förordnad till innehavare av tjänst eller extraordinarie befattning vid
sjömansskolan, utan hinder av stadgandena i nämnda förordning, fortfarande
kompetent för sin tjänst eller extraordinarie befattning och för annan motsvarande tjänst eller extraordinarie befattning.
Med hänsyn härtill anser utskottet att ordet "kompetent" bör bibehållas i
övergångsbestmrnnelsen.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att landstinget måtte antaga
lagförslaget sålydande
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La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 4 § landskapslagen om Alands sjörnansskola.
(Ingressen likäsom framställningen)
4 §.

(Likasom framställningen)

Befintlig extraordinarie (uteslutning) befattning kall ombildas till i 4
2 mom. nämnd ordinarie (uteslutning) tjänst så att kompetent innehavare
av befattningen överförs till den nyinrättade tjänsten utan minskning
av den egentliga avlöningen.

§

Mariehamn, den 4 december 1980
På kulturutskottets vägnar

Erik Sundberg
ordförande
Bjarne Pettersson
sekreterare

Närvararrle i. utskottet: ordföranden Sundberg, viceordförnndcn Olof M.. fansson,
ledamöterna Dahlen, Fagerholm och Sundback.

