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3.85
LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 16/1965
med anledning av Ålands landskapsstyrelses fram.fil. 16/1965.
ställning till Ålands landsting med förslag till
landskapslag om Ålands handelsskola. (m 40/1965).
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får
härmed vördsamt anföra följande:
Utskottet har kunnat konstatera att det i framställningen upptagna
antalet elever, antalet arbetsveckor per läsår och antal timmar per vecka m.m. motsvara de i rikets lag om handelsläroansta.l ter upptagna förutsättningar för erhållande av statsUnderstöd. I framställningen framhålles, att handelsskolan skall hava en särskild direktion och en helt
frän yrkesskolan skild förvaltning. Däremot framgår varken av framställningen eller av budgetförslaget för landskapets>enski:lda medel huruvida
handelsskolan skall hava en särskild rektor. Utskottet förutsätter dock
att handelsskolan såsom en till alla delar fristående skola även har en
särskild rektor.
Den av lantrådet vid framställningens överlämncnde påpekade rättelsen
har intagits i texten.
Utskottets minoritet, bestående av viceordföranden Viktor Arvidsson,
omfattar framställningen i övrigt förutom beträffande kostnadsf ördelning, vilken enligt hans uppfattning bör ske på grundval av antalet intagna elever frän respektive kommuner.
Då sålunda utskottets majoritet omfattar framställningen i dess helhet~ får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget i
följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g
om Ålands handelsskola.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1 §,.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
2 §.
Handelsskolan är landskapets läroinrättning. Kommunerna i landskapet
äro skyldiga att deltaga i kostnaderna för upprätthållande av skolan enligt vad nedan stadgas.
3 §.
För Ålands handelsskola tillsättes en direktion, i vilken främst
handeln, industrin och 'samfärdseln bör vara företrädda ..
Skolan skall hava reglemente och läroplan, vilka fåstställas av land-
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skapsstyr€ l::!en. Lärotid och läsårets längd samt undervisningen böra
vara sä ordnade, att med genomgången lärokurs förvärvas av handels- och
industriministeriet för handelsskola föreskrivet mätt av kunskaperroch
färdighet.
Vid skolan må tillsätta~ grundlön åtnjutande äldre och yngre lektorer, lärare i övningsämnen och författningshavare samt avlönas extra
ordinarie lärare, timlärare och befat~ningshavare.
4-8 §§ och slutstadgandet.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Mariehamn 1 den 30 november 1965.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:

,,,

2~~
Valter Nordas
ordförande.
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Sune Carlsson
sekreterare.

Närvarande i ut3kottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och
Bertel Söderlund.
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