
LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 
8/1961 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om yrkesundervisning. 

(15/1961) 

I 

m 8/1961. 

Sedan Ålands landsting över förenämnda framställning inbegärt lag

och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densamma och 

får härmed vördsamt anföra följande. 

Vid landstingets senaste höstsession inbegärdes lag- och ekonomiut

skottets utlåtande över landskapEstyrelsens framställning m 9/1961 an

gående förslag till enahanda lag och framhölls därvid bl.a. följande: 

Redan år 1955 gjordes från landstingets sida en framställning om extra

ordinarie anslag för uppförande av ett skolhus fÖr Ålands yrkesskola. 

Då de för den planerad~ skblan uppgjorda ritningarna emellertid icke 

kunde godkännas av handels- och industriministeriet 1 ingick landstin

get följande år med en ny framställning i saken, som då grundade_ sig 

på omarbetade ritningar enligt vilka skolans elevplatser uppgick till 

52, vilka ritningar sedan även godkändes av sagda ministerium. Sedermera 

framkom dock att den för skolan avsedda tomten var för liten. På grund 

härav kompletterades framställningen år 1959 med utredning om att ny 

tomt erhållits för ändamålet. Även de tidigare ritningarna ändrades med 

tanke på anpassningen till den nya tomten. Skolans byggnadskub utgör 17. 

300 kubikmeter och de totala kostnaderna äro beräknade till 130.000.000 

mark (1956). Den nya skolan skulle i enlighet med då gällande bestämmel

ser helt bliva en landskapets skola • .Å.r 1958 tillkom sedan i riket en 

ny lag om yrkesundervisningsanstalter och en till denna lag ansluten 

förordning och på grund härav inkom från landskapsstyrelsens sida ~ör

slag till landskapslag om yrkesundervisning. 

Vid utskottsbehandlingen år 1960 hade utskottet handels- och industri

ministeriets utlåtande till finansministeriet angående det avsedda bygg

nadsunderstödet till yrkesskolan tillhanda och kunde utskottet härvid 

konstatera, att handels- och industriministeriet även för sin del i 

princip omfattat förslaget med 52 årliga elevplatser, varemot ministe

riet icke kunde dela landskapsstyrelsens uppfattning, såvitt angick för

delningen av platserna mellan landskapet och kommunerna. Ifrågavarande 

utlåtande ingår nu såsom bilaga till föreliggande framställning. 

På stora utskottets rekommendation förkastades sedan 1960-års fram

ställning, varvid samtidigt beslöts att kommunernas utlåtande skulle in

hämtas beträffande skyldigheten att teckna elevplatser utöver i riket 
gällande normer. 

I 
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I den nu föreliggande framställningen har landskapsstyrelsen om

fattat principen, som lag- och ekonomiutskottet i sitt utlåtande vid 

höstsessionen 1960 uttalade nämligen, att kommunerna i landskapet skul

le åläggas större skyldighet än i riket för att överhuvudtaget få skolan 

till stånd. Sedan utskottet tagit del av denna framställning anhöll ut

skottet av orsaker, vilka framgingo i den till landstinget riktade 

skrivelsen om rätt att få besöka vederbörande instanser i riket för 

ernående av klarhet i saken. Vid diskussionen med representanter för 

handels- och industriministeriet, varvid från utskottet deltog ordföran

den Nordas och ledamoten Arvidsson samt lagberedningssekreteraren Rolf 

Sundman 1 genomgicks ingående olika förslag till en slutlig lösning av 

yrkesskolefrågan. Sedan vederbörande, vilka även tidigare avgivit ut

låtande i enahanda fråga tagit del av den i framställningen nu ingående 

utredningen angående de åländska kommunernas verkliga struktur och skat

teunder lag samt även med beaktande av att utvecklingen i vissa fall, 

sedan den nya yrkesskollagen antagits i riket, i någon mån gått i annan 

riktning än vad ursprungligen avsetts, uttalades från deras sida, med 

frångående av vad de tidigare anfört, att de åländska kommunerna icke 

kunna åläggas större skyldigheter än kommunerna i riket. På grund härav 

synes de planerade 52 platserna nu kunna fördelas sålunda, att de av de 

åländska kommunerna, där invånarantalet uppgår till 1.000 eller mera 

får 29 platser och de återstående 23 platserna reserveras såsom landska

pets platser. Denna fördelning av elevplatserna har även omfattats av 

lagberedningssekreteraren. Kommunernas elevplatser skulle fördelas på 

följande sätt: Mariehamn 21, Finström 1 1 Föglö 1, Hammarland 1, Jomala 

2, Lemland 1, Saltvik 1 och Sund 1. Yrkesskolan kommer härvid att om

fatta de i framställningen omnämnda avdelningarna för vilka även extra
ordinarie anslag begärts. 

I lagtexten föreslås följande ändringar: 
1. 6 § mom. 1. 

På grund av den företagna ändringen av fördelningen av elevplatserna 
har paragrafen ändrats. 
~. 7 § mom. 1. 

Den föreslagna träbearbetningsavdelningen föreslås även omfatta hus
byggnad. 

). 10 §. 
Utskottet har ansett att i paragrafen uttryckligen skulle sägas, att 

handelsskoleavdelningen kan inrättas först sedan medel av landstinget 
härför anvisats. 
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4. 14 § mom. 1. 

Med 3 röster mot 2 (Lindfors och Arvidsson) har utskottet beslutat 

att de årliga driftskostnaderna vid skolan böra fördelas enligt den s.k. 

skattöreprincipen. Minoriteten inom utskottet har däremot föreslagit 

följande lydelse av ifrågavarande moment: Land~kapets kommuner äro 

skyldiga att samfällt del taga i yrke sskolans årliga underhållskostnader 
procent .· 

med 35 7 av de kostnaderi som belöpa sig på de av kommunerna reserve-

rade plats....-erna. Kommunernas kostnadsandel fördelas mellan kommunerna 

i proportion till de använda elevplatserna. Såsom använda elevplatser 

anses medeltalet elever i början av vår- och höstterminen. 

5. 15 §.1 mom. 

Utskottet har ansett att samtliga kommuner, vilka ha elever vid 

elevhemmet skola deltaga i driftskostnaderna för åetsamma och icke 

enbart de kommuner, vilka reserverat platser. I anledning härav har 

paragrafen ändrats. I samband härmed kan framhållas att anslag för 

uppförande av ett elevhem tillsvidare icke begärts. 

På grund av vad ovan framhållits föreslås lagen lyda 

L a n d s k a p s 1 a g 

om yrkesundervisning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Om skolforiperna och undervisningen. 

1-5 §§ som i framställningen. 

6 §. 
Mariehamns stad är skyldig att i llands yrkesskola reservera tre 

årliga elevplatser för varje fullt tusental invånare och landskommun 
. f~llt 
l landskapet en årlig elevplats för varje; tusental invånare. Övriga 

elevplatser äro landskapets platser. 

Ökas folkmängden i kommun, sedan den reserverat elevplatser i Ålands 

yrkesskola enligt 1 mom., är kommunen skyldig att reservera nya plat

ser sålunda, att den förfogar över det antal elevplatser, som den enligt 

rikets lag skulle vara skyldig att reservera. 

Har kommun en eller flera platser i annan skola för yrkesutbildning, 

må landskapsstyrelsen efter prövning minska det antal platser, som kom

munen skall vara skyldig att reservera i .Ålands yrkesskola. Landskaps

styrelsen må även annars, då synnerliga skäl påkalla det, bevilja kommun 

lättnad i den i 1 och 2 mom. stadgade skyldigheten att reservera elev
platser. 

Landskommun, som reserverar elevplatser i A1ands yrkesskola, är skyl-
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dig att reservera elevhemsplatser i förhållande till elevplatserna. 

Angående överlåtelse av elevplats till kommun besluter landskaps

styrelsen. Kommun må icke utan landskapsstyrelsens tillstånd överlåta 

sin elevplats till annan kommun. Landskapsstyrelsen må på synnerliga 

skäl med kommuns medgivande återinlösa av kommunen reserverad elevplats, 
om medel därför anvisats i landskap~ts utgiftsstat. 

7 § . 
Vid Ålands yrkesskola skall finnas åtminstone metallarbets-, maskin-

reparations-, elektricitets-, husbyggnads och träbearbetnings-, sömnads

och näringsekonomiavdelningar, vilka kunna intaga minst åtta elever åt 
gången. 

Vid skolan bör efter behov anordnas undervisning i form av kurser 

eller på annat sätt för att meddela undervisning åt yrkeslärlingar och 

med dem jämförliga personer, som icke kunna få undervisning i annan 
yrkesundervisningsanstalt. 

8-9 §§ som i framställningen. 

10 §. 
Till yrkesskolan kan, sedan medel härför anvisats,anslutas en handels

skola såsom en avdelning vid yrkssskolan. Närmare bestämmelser om av

delningens inrättande, finansiering och förvaltning utfärdas i land
skapsförordning. 

11-13 §§ som i framställningen. 

14 §. 
Landskapets kommuner äro skyldiga att samfällt deltaga i yrkessko -

lans årliga underhållskostnader med 35 procent av de kostnader, som 

belöpa sig på de av kommunerna reserverade platserna. Kommunernas 

kostnadsandel fördelas mellan samtliga landskapets kommuner i för

hållande till det under verksamhetsåret fastställda totala antalet 

skattören för föregående års inkomster. På sjömansinkomst beräknas 

antalet skattören sålunda, att det av sjömansskatten till kommunen re
dovisade beloppet divideras med talet tio. 

Vid bestämmandet av de årliga underhållskostnaderna beaktas avlö

ningsutgifter och pensioner samt årliga kostnader för lyse, värme, vat

ten ·och drivkraft 1 för underhåll och reparation av lokaliteter, ma

skiner, arbetsredskap och inventarier, för kansli- och trycknings

arbeten, s.å ock för anskaffande av lärar- och elevbibliotek samt un

dervi~ningstillbehör, råämnen, förnödenheter och rengöringsmedel, för 

fri skolmåltid åt eleverna, för brand- och olycksfallsförsäkringspre

mier samt för läkemedel och läkararvoden. Från summan av utgifterna 
skola erhållna inkomster avdragas. 
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15 §. 

Kostnaderna för upprätthå llandet av elevhemmet fördelas s å, att den 

del, som belöper sig p å kommunerna fördelas mellan kommunerna i propor

tion till de använda elevhemsplatserna. Kostnaderna för landskapets 

elevhemsplatser erläggas av landskapet. 

Vid fastställandet av avgiften för en elevhemsplats böra de inkoms

ter beaktas, som influtit genom elevhemmets användning. 

16-25 §§ som i framställningen. 

På grund härav f å r lag- och ekonomiutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget må tte antaga lagförslaget 

i den lydelse landskapsstyrelsen föres lagit 

med beaktande av de ändringar utskottet ovan 

anfört. 

Mariehamn den 22 mars 1961 . 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

if~~ 
Valter Nordas 

ordförande. ~:3/~ 
~ c___ c~ ;.--,.- : 

Curt Carlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet~ Valter Nordas, ordförande, Viktor Arvidsson, 

viceordförande, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors ochBertel 

Söderlund. 



S TA DSSTYRELSEN 

MARIEHAMN 

Mariehamn, 
21.3 

den .. ... ... ............ . 

151 N:o . ....... . . 

61 
.. 19 ... 

Till lag- och ekonomiutskottet vid Ålands landstin 

Med anledning av Ålands landskapssty relses framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag om yrkesundervis

ning (m 15/1961) vilken f.n. torde undergä beh~ndling i lands

tingets lag- och ekonomiutskott och de förslag, som i landstinget 

framförts angå ende fördelning av driftskostnaderna för yrkesskolan 

enligt skattöreprincipen, har stadsfullmäktige och stadsstyrelsen 

i Mariehamn upptagit frågan till diskussion och därvid funnit 

sig föranl å tna att framföra följande. 

I det utlå tande, som vid beredningen av lagförslaget sistlidne 

januari må nad inhämtades frå n landskapets kommuner, framhölls 

från stadens sida att kostnadsfördelningen borde ske sålunda att 

anläggningskostnaderna fördelas enligt de i riket, för motsvarande 

inrättningar tillämpade principer samt att dr iftskostnaderna 

fördelas enligt beläggningen. Staden vidhå ller detta samtidigt 

som den härmed vill inskärpa att den ,för sin del ic k e godtager 

s ka ttöreprincipen, vilken skulle ställa Mariehamn i en oförmå nl i 

gare ställning än städerna i riket. 

Stadsstyrelsen är medveten om att små och mindre, i e k Qnomiskt 

hänseende svagare kommuner må hända icke kan bära den tunga, som 

ge nom föreli ggande lagförslag å l ä gges dem, men lättnader i deras 

e konomiska förpliktelser bör icke gå utöver staden utan dylika 

l ä ttnader beviljas p å annat sätt. I detta avseende ber stadssty

relsen få hänvisa till bestämmelsen i lagförslagets § 16, som ä r 

helt i överensstämmelse med motsvarande stadgande i rikets lag . 

E n kostnadsfördelning enlig t skattöreprincipen medför icke 

endast i jämförelse med motsvarande yrkessk ollag i riket ~ 

ojämförligt större kostnad för Mariehamn än för städerna i riket 
----- - - - -

utan därtill bör beakta s beskattningsgrunderna. Beskattnings-

grunderna i l a ndskapet är icke jämförbara för staden och lands

kommunerna varför Mariehamn även i · detta avseende träffas hå rdare 



än landskommunerna och skulle därutöver en progressiv kommuna1-

be skattning genomföras komme stadens kostnader för yrke sskol an 
stiga till orimliga belopp. 

Ända från det skattöreprincipen vid fördelning av kost na 

aktualiserades och genomfördes för Ålands Centralsjukhus har 

förhållandet mellan staden och det övriga landskapet fortgåe nde 

försämrats vad beträffar det kommunala samarbetet och skulle 

Ål~nds landsting mot förmodan nu gå in för en kostnadsfördelni 

enligt samma princip äventyrar detta för framtiden allt inter
kommunalt samarbete inom landskapet. 

. På stadsstyrelsens vägnar: 

Stadsdirektör ~~~ 
Stadssekreterare 

till kännedom: 

Ålands landskapsstyrelse 




