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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av såväl landskapslagen 

om Ålands sjömansskola (23/90) som landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk 

(50/91). Avsikten med förslaget är att i försökssyfte möjliggöra tillsättandet av en 

gemensam direktion samt samordning i övrigt vid Ålands sjömansskola och Ålands 

sjöfartsläroverk. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

1.1. Gällande bestämmelser 

I landskapet finns för närvarande åtminstone tre skolor (begreppet skola inkluderar 
här och nedan även läroverk) som utbildar elever för arbeten inom sjöfartsnäringen. 

Dessa är Ålands sjömansskola, Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk. 

En fjärde skola som även kan hänföras till gruppen är Ålands hotell- och restaurang

skola, som utbildar personal till ekonomidelen ombord på fartyg. 

För förvaltningen av dessa skolor tillsätter landskapstyrelsen vart fjärde kalenderår 

en särskild direktion för respektive skola. Direktionerna består av medlemmar som 
företräder arbetgivare och arbetstagare inom de yrkesområden som berörs av skolornas 

verksamhet samt av medlemmar som företräder de studerande, lärarna och övrig 
personal i skolorna. Direktionernas uppgifter är fastställda i de landskapslagar, som 
finns för varje skola. 

Samtliga ovannämnda skolor upprätthålls av landskapet och står under landskapsty

relsens överinseende. 

1.2. Behov av åtgärder 

Den 23 september 1993 tillsatte landskapssty.relsen en arbetsgrupp med uppgift att 
utreda frågor om samordning och utveckling vid Ålands sjömansskola och Ålands 

sjöfartsläroverk. En av arbetsuppgifterna för arbetsgruppen var att "föreslå längre 

syftande åtgärder för samordning av administrationen vid Ålands sjömansskola och 
Ålands sjöfartsläroverk". 

För att göra det möjligt att samordna adminstrationen vid skolorna krävs vissa 

lagändringar. Vad som främst avses med samordnandet av adminstrationen är skapan

det av en gemensam direktion för de båda skolorna, tillsättandet av gemensam rektor 

samt viss samordning av kanslifunktionerna. För att möjliggöra detta förslås att en ny 

bestämmelse intas i såväl landskapslagen om Ålands sjömansskola (23/90) som 

landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (50/91). Avsikten är att den planerade 
samordningen skall genomföras under en försöksperiod, under vilken landskapssty

relsen gör en utvärdering av försöket och den fortsatta förvaltningen av Ålands 
sjömansskola och Ålands sjöfartsläroverk. Försöket till samordning mellan skolorna 

skulle i ett första skede genomföras under tidsperioden 1 augusti 1994 till och med 31 
december 1995. 



Landskapslagstiftning om Ålands sjömanssko/a och Ålands sjöfartslliroverk 2 

Förslaget överensstämmer med den ovannämnda arbetsgruppens åtgär<lsförslag för 

hur en samordning av administrationen vid Ålands sjömansskola och Ålands sjöfartslä

roverk kunde prövas och utvärderas. 

2. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar. 

Förslaget-innebär ekonomiska inbesparningar på grund av den planerade gemen

samma direktionen, den gemensamma rektorn samt den rationaliserade kanslifunktio
nen. 

Organisationsmässigt torde förslaget medföra vissa samordningseffekter; 

3. Beredningsarbete 

Beredningen av lagförslaget har utförts som tjänstemannauppdrag vid lagbe
redningen. 

Yttranden över förslaget har inhämtats från arbetsgruppen för samordning och 
utveckling vid Ålands ~jömansskola och Ålands sjöfartsläroverk samt av direktionerna 

vid sistnämnda skolor, vilka beaktats i denna framställning. 

DETALJ MOTIVERING 

1. Landskapslag angående ändring av landskapslagen om Ålands sjömansskola. 

23 a §. Enligt bestämmelsen kan landskap styrelsen i försökssyfte avvika från 

lagens stadganden. En motsvarande bestämmelse finns för närvarande i 55 § Gym

nasielagenlageri för landskapet Åland (6/88). 

lkraftträdelse- och övergångsbestämmelse. Ikraftträdelsetidpunkten lämnas öppen 

så att landskapsstyrelsen kan besluta om denna. Avsikten är att ändringen skall träda 

i kraft så snabbt som möjligt. 

Den nuvarande direktionens mandattid för Ålands sjömansskola utgår den 31 
december 1995. Eftersom en ny gemensam direktion för Ålands sjömansskola och 

Ålands sjöfartsläroverk förväntas tillsättas av landskapstyrelsen dessförinnan med stöd 

av 23 a §, kommer den nuvarande direktionen att entledigas från sitt uppdrag vid 

samma tidpunkt. Avsikten är att den nya gemensamma direktionen skall utses i enlighet 

med de principer som i dag gäller för de enskilda direktionerna. 
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2. Landskap.slag angående ändring av landskaps/agen om Ålands sjöfartsläroverk. 

23 a §. Motiveringarna är desamma som för 23 a § i förslaget till ändring av 

landskapslagen om Ålands sjömanskola. 

lkraftträdelse- och övergångsbestämmelse. Ikraftträdelsetidpunkten lämnas öppen 

så att landskapsstyrelsen kan besluta om denna. Avsikten är att ändringen skall träda 

i kraft så snabbt som möjligt. 

Eftersom mandattiden för Ålands sjöfartsläroverks direktion utgår den 31 december 

1993, föreslås att den nuvarande direktionen sitter kvar tills dess att den gemensamma 

direktionen för Ålands sjömansskola och Ålands sjöfartläroverk utsetts. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar 



1. 

Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om 

Ålands sj ömansskola 

4 

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 27 mars 1990 om 
Ålands sjömansskola (23/90) en ny 23 a § som följer: 

23 a § 

Landskapsstyrelsen kan i försökssyfte tillsätta en gemensam direktion för Ålands 
sjömansskola och Ålands sjöfartsläroverk .. I försökssyfte kan landskapsstyrelsen, efter 

att ha hört skolans direktion, även i övrigt besluta om undantag från bestämmelserna 
i denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 

Om landskapsstyrelsen enligt 23 a § tillsätter en gemensam direktion för Ålands 

sjömansskola och Ålands sjöfartsläroverk upphör den tidigare tillsatta direktionens 

mandattid då den nya gemensamma direktionen tillträder. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 

2. LANDSKAPSLAG 
angående änddng av landskapslagen om 

Ålands sj öfartsläroverk 

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 25 juni 1991 om 

Ålands sjöfartsläroverk (50/91) en ny 23 a § som följer: 

23 a § 

Landskapsstyrelsen kan i försökssyfte tillsätta en gemensam direktion för Ålands 

sjömansskola och Ålands sjöfartsläroverk. I försökssyfte kan landskapsstyrelsen, efter 
att ha hört skolans direktion, även i övrigt besluta om undantag från bestämmelserna 
i denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 
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Om landskapsstyrelsen enligt 23 a § tillsätter en gemensam direktion för Ålands 

sjömansskola och Ålands sjöfartsläroverk upphör den tidigare tillsatta direktionens 

mandattid då den nya gemensamma direktionen tillträder. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 

Mariehamn den 2 december 1993 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T. f. lagberedningssekreterare Hans Selander 






