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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 3/ 1990-91 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Ålands sjöfarts

läroverk, 

2) landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om studiesociala 

förmåner för elever i yrkesutbildnings

anstalter och gymnasiet samt 

3) landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om finansiering av 

yrkesutbildningsanstalter. 

Landstinget har den 12 november 1 ~~90 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda ärende. Utskottet har i ärendet hört t.f. rektorn Sven Jansson. Med 

anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande. 

Vad gäller landskapsstyrelsens förslag till landskapslag om Ålands S jöfartsläroverk 

föreslår utskottet endast en ändring av språklig karaktär. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsens förslag till ny landskapslag om 

Ålands hotell- och restaurangskola med därtill hörande ändringar av landskapslagen 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

samt landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsanstalter för närvarande 

behandlas i landstinget. Eftersom dessa lagändringar kan förväntas träda i kraft 

tidigare än de ändringar som berörs i den här aktuella framställningen föreslår 

utskottet en ändring av teknisk natur i framställningens andra och tredje lagför

slag. 

Ledamoten Fagerholm anmälde avvikande åsikt beträffande 19 § i landskapslagen 

om Ålands sjöfartsläroverk och ansåg att kompetenskraven för tjänst vid Ålands 

sjöfartsläroverk bör vara desamma som för motsvarande tjänst i riket. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta lagförsla

gen med följande ändringar: 
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Landskapslag 

om Ålands s jöfartsläroverk 

(Ingressen lika som i framställningen. ) 

l kap. 

Allmänna. bestämmelser 

1-2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

2 kap. 

Förvaltning 

3-11 §§ 

(Lika som i framställningen). 

:.1 kap. 

Undervisning 

12-14 §§ 

(Lika som i framställningen). 

1,. kap. 

Studerande 

15 § 

(Lika som i framställningen). 

16 § 

De studerande vid Ålands sjöfartsfäroverk bildar en förening. Denna förening 

skall 

1) främja samarbetet i skolan och vid behov ordna fria aktiviteter, 

2) framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör läroverket samt 

3) behandla övriga ärenden som ankommer på föreningen. 
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17 § 

(Lika som i framställningen)~ 

.5 kap. 

Personal 

18-22 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

23-25 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Landskapslag 

angående ändring av l § landskapslagen om studiesociala förmåner för elever i 

yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

I enlighet med landstingets beslut åindras 1 § 1 mom. landskapslagen den 5 juli 

1985 om studiesociala förmåner för eJever i yrkesutbildningsanstalter och gymna-

siet (33/85) sådant det lyder i landskapslagen ( I ) som följer: 

1 § 

Denna lag tillämpas på elever i gymnasiet, i de av landskapet upprätthållna 

yrkesutbildnlngsanstalter som avses i Iandskapslagen om Ålands lantmannaskola 

(!J.5/87), landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs 

(23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43), 

landskapslagen om Ålands yrkesskola (75/89), landskapslagen om Ålands sjömans

skola (23/90) landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk ( I ), landskapslagen om 

Ålands tekniska läroverk (64/88}, landskapslagen om Ålands handelsläroverk (L15/90) 

och landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola ( I ) samt på elever som 

deltar i temporärt anordnad grundläggande yrkesutbildning. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 
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Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsan

stalter 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 3 

december 1985 om finansiering av yrkesutbildningsanstalter (47 /85) sådant det 

lyder i landskapslagen ~ I ) som följer: 

1 § 

Denna lag tillämpas beträffande fördelningen av kostnaderna för de av landska

pet upprätthållna yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om Alands 

lantmannaskola {45/87), landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders 

husmoderskurs (23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet 

Aland (13/43), landskapslagen om Alands yrkesskola (7 5/89), landskapslagen om 

Ålands sjömansskola (23/90), landskapslagen om Alands sjöfartsläroverk { I ), 
landskapslagen om Alands tekniska läroverk (64/88), landskapslagen om Alands 

handelsläroverk (45/90) och landskapsJ.agen om Alands hotell- och restaurangskola 

LLJ.. 

(Ikraftträdelsebestäm melsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 17 januari 1991 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceord

föranden Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


