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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 2/ 1990-91 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Ålands hotell- och 

restaurangskola, 

2) landskapslag angående ändring av 1 

§ landskapslagen om studiesociala för

måner för elever i yrkesutbildningsan

stalter och gymnasiet samt 

3) landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om finansiering av 

yrkesutbildningsanstalter. 

Landstinget har den 12 november 1990 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört rektorn Diana Axen och 

viceordföranden i direktionen för Ålands hotell- och restaurangskola, Karl-Gustaf 

Pietilä, fär i anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslås en ny landskapslag om Ålands hotell- och restaurangsko

la. Lagen, som utgör ett av de sista förslagen i den av landskapsstyrelsen är 1982 

påbörjade genomgången av den lagstiftning som styr undervisningen i landskapet, 

föreslås ersätta såväl gällande landskapslag som -förordning om Ålands hotell- och 

restaurangskola. 

Kulturutskottet konstaterar att lagen till såväl innehåll som utformning påminner 

om övriga i raden av moderniserade lagar för landskapets skolor på gymnasialsta

diet. Utskottet föreslår därför inte nägra ändringar av större betydelse utan endast 

ändringar i förtydligande syfte eller av språklig karaktär. 

I l § 2 morn. föreslås att begreppet "praktik" skall ersättas av "handledd praktik" 

för att skillnaden mellan de båda typerna av praktik skall framgå. I den grundläg

gande yrkesutbildningen ingår 9 månaders undervisning till vilken den handledda 

praktiken är att hänföra. För examen krävs därtill t+ månaders praktik pä egen hand 

ute i arbetslivet. 

Utskottet föreslår vidare att i 6 § 9 punkten stryks "i samarbete med elevantag

ningsnämnden" eftersom studerande till skolan antas direkt av direktionen som 
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meddelar beslutet elevantagningsnämnden för kännedom~ Orsaken till att skolan 

står utanför den gemensamma elevantagningen är att utbildningen riktar sig till 

studerande med speciella förkunskaper i motsats till övrig utbildning inom den 

gemensamma elevantagningen. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

samt 

att Landstinget mätte antaga de i 

framställningen ingående andra och 

tredje lagförslagen i enlighet med 

framställningen 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående första lag

förslaget med följande ändringar: 

L andskapslag 

om Alands hotel.1- och restaurangskola 

(Ingressen lika som i framställningen). 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

Vid Alands hotell- och restaurangskola ges grundläggande yrkesutbildning för 

arbete inom hotell- och restaurangnäringen. Dessutom kan vid skolan ordnas 

vidareutbildning, fortbildning och vuxenutbildning. I utbildningen ingår såväl teori 

som praktik. 

Hotell- och restaurangskolan kan driva restaurangrörelse i syfte att ge de 

studerande den handledda praktik som förutsätts i utbildningen. Skolan kan med 

landskapsstyrelsens tillstånd driva särskilda forskningsprojekt. 

2 § 

(Lika som i framställningen). 
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2 kap. 

Fii5rvaltning 

3-5 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6 § 

Direktionen skall 

1) tillse att undervisningen vid skcllan sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt 

sätt, 

2) upprätthålla och utveckla kontakterna mellan skolan och hotell- och restau-

rangnäringen, 

3) anta läroplan för utbildningslinje vid skolan, 

4) anta arbetsordning, läsordning och timfördelningsplan, 

5) övervaka att skolans förvaltning och ekonomi sköts lagenligt och ändamåls

enligt, 

6) uppgöra samt tillställa landskapsstyrelsen förslag till inkomst- och utgifts

stat, 

7) fastställa ordningsstadga för skolan och uppgöra förslag till reglemente, 

8) ärligen uppgöra och tillställa 1andskapsstyrelsen berättelse över skolans 

verksamhet, 

9) anta studerande till skolan, (uteslutn.) 

10) på framställning av lärarkollegiet avgöra ärende som rör avstängande av 

studerande frän skolan, 

11) avge av landskapsstyrelsen begärda utlåtanden och göra framställningar 

som avser att främja skolans verksamhet samt 

12) handlägga övriga ärenden som ankommer pä direktionen. 

7-8 §§ 

(Lika som i framställningen). 

9 § 

Lärarkollegiet skall 

1) planera och främja skolans undervisning, 

2) uppgöra förslag till ordningsstadga för skolan, 

3) bedöma de studerandes prestationer, 

4) yttra sig över förslag till arbet~,2!'dning, läsordning och timfördelningsplan, 

5) avgöra disciplinära ärenden samt vid behov göra framställning till direktio

nen om avstängande av studerande från skolan, 
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6) avge yttranden i frågor som hänskjutits till kollegiet och göra de framställ

ningar som kollegiet finner behövliga för att främja undervisningen samt 

7) behandla övriga ärenden som ankommer på lärarkollegiet. 

10 § 

(Lika som i framställningen). 

11 § 

För Alands hotell- och restaurangskola skall finnas ett reglemente som 

fastställs av landskapsstyrelsen. Reglementet skall innehålla bestämmelser åtmins

tone om 

1) arbetsårets längd och antalet arbetsdagar under arbetsåret, 

2) lärarnas och de övriga tjänstemännens arbetsuppgifter, 

3) fortbildning för lärare och övriga tjänstemän, 

4) intagning av studerande, speciella inträdesfordringar, bedömning, dimission 

samt utfärdande av särskilda kursintyg, 

5) val av lärarmedlem och personalmedlem samt representanter för de 

studerande till direktionen samt 

6) övriga angelägenheter vilka med stöd av denna lag eller särskilda föreskrif

ter skall ingå i reglementet. 

3 kap. 

Undervisning 

12 § 

(Lika som i framställningen). 

13 § 

Grundläggande yrkesutbildning f<?r vuxna, vidareutbildning och fortbildning 

ordnas med landskapsstyrelsens tillstånd. Landskapsstyrelsen fastställer kurs- och 

läroplaner för denna utbildnin_g_. 

14 § 

(Lika som i framställningen). 

JJ kap. 

Stll!derande 

15-17 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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5 kap~ 

Personal 

18-22 §§ 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

23-25 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 12 november 1990 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbrn Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


