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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av såväl landskapslagen om 

Ålands sjömansskola som landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk. Avsikten med 

förslaget är att i försökssyfte möjliggöra tillsättandet av en gemensam direktion samt 

samordning i övrigt vid Ålands sjömansskola och Ålands sjöfartsläroverk. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag utan ändringar. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att den reform som de föreslagna lagändringarna skall möjliggöra 

är av rent administrativ karaktär. Landskapsstyrelsen har enligt framställningen för avsikt 

att under en försöksperiod som omfattar tre terminer tillsätta en gemensam rektor för de 

båda skolorna. Av praktiska skäl är det därmed motiverat att skolorna även har en 

gemensam direktion. 

Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen vid tillsättandet av den gemensamma 

direktionen tillse att såväl arbetsmarknadens som personalens representation i direktionen 

är tillräcklig för att direktionen skall kunna fylla sin i praktiken viktigaste funktion som 

kontaktorgan mellan skola och arbetsmarknad. Utskottet önskar vidare poängtera vikten 

av att utvärderingen efter försöksperioden särskilt beaktar de olika personalkategoriernas 

och elevernas synpunkter. 

Förutom att utnyttja möjligheter till administrativ samordning på utbildningsområdet bör 

landskapsstyrelsen enligt utskottets åsikt företa en mer omfattande översyn av den åländska 

utbildningens mål och inriktning. Vid en sådan översyn bör landskapsstyrelsen bl.a. beakta 

sjöfartsutbildningens roll i en eventuell samlad yrkeshögskola. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 13 december 1993 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställ

ningen. 

Utskottet har i ärendet hört rektorn för Ålands sjömansskola Olav Remmer och lärarrepre-



se,rtanterna för Åland/sjÖfartslärove;k Rafph Salo och Svante Svensson. 

I :ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, vice ordföranden 

B]örlin~ samt ledamöterna Flodin och Lund. , ... · . 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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Mariehamn den 12 januari 1994 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar de i framställ
ningen ingående lagförslagen oför
ändrade. 

Olof Erland 

Susanne Eriksson 


