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personalen i kommunala institut bestäms genom tjänstekollektivavtaL 

En bestämmelse som motsvarar 2 mom, har tidigare varit temporärt fogad till 

lagen (29/82), 

.§. §. Bestämmelserna överensstämmer l sak med motsvarande bestämmelser 

som för närvarande ingår i förordningen (3 §). Dock skulle den som upprätthåller 

ett insti.tut själv fä bestämma om direktionens sammansättning och om handlägg~ 

av ärenden 1 direktionen. 

Sa §, Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestärn~ 

melser som för närvarande ingår i. förordningen (t+ §)~ 

Med hänvisning tUl det anförda föreJ.äggs Landstinget tiH antagande 

Landskapsl.ag 

av om tlH och 

arbetar institut 

I en1lghet med landstingets beslut 

ändra~ 4 § 2, 6 och l l punkterna Iandskapslagen den 4 juU l 963 om 

1andskapsunderstöd tHl medborgar- och arbetarinstitut (33/63) samt 

till lJ §, sådan den lyder i 1andskapslagarna den 23 maj 1974 (55/74)1 den 

17 augusti 1976 (48/76) och den 29 januari 1987 (5/87) en ny lt+ punkt och ett nytt 2 

mom. samt tlll lagen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom 

landskapslagen den 17 augusti 1976 (48/76), samt en ny 8a §som följer: 

4 § 

Utöver vad i 1andskapslagen om !andskapsstöd till kommuner är stadgat är 

för bevl!jande av landskapsande! och -understöd samt räntestödslån'. 

2) att institutet har inrättats med tillstånd av landskapsstyrelsen; 

6) att institutet verkar i överensstämmelse med en för varje arbetsperiod 

antagen undervlsningsplan som är fastställd av landskapsstyrelsen; 

11) att vid institutet finns en rektor med uppdraget som huvud- eller bisyssla och 
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att de löner som erläggs vid institutet är skäliga; 

l f./.) att verksamheten inom institutet i övrigt bedrivs i överensstämmelse med 

denna lag och med stöd därav utfärdade bestämmelser. 

Har i den ordinarie årsstaten angivits ett maximibelopp för avlönande av ny 

personal? beviljas landskapsandel och -understöd för kostnader föranledda av den 

nya personalen endast inom gränserna för maximibeloppet. 

8 § 

Medborgar- och arbetarinstitut skall ha en direktion som handhar förvaltningen 

av institutet. Direktionen tillsätts av den som upprätthåller institutet. 

Om institut som upprätthåHs av kommun verkar även inom annan kommun får i 

institutets reglemente intas bestämmelser om att en del av medlemmarna l 

direktionen skall utses av den andra kommunen, 

8a § 

För verksamheten inom medborgar- och arbetar.institut skall reglemente antas, 

Reglemente, och ändring därav, för annat än kommunalt institut skall underställas 

landskapsstyrelsen för faststäUelse. 

I reglementet skall intas bestämmelser åtminstone om: 

l) direktionens uppgifter, handläggningen av ärenden direktionen 9 antalet 

medlemmar 1 direktionen och om hur medlemmarna tillsättsi 

2) anstäHande och uppsägning av personal; 

3) personalens rättigheter och skyldigheter; 

4) grunderna för undervisningsplanen; 

5) antagande av studerande, utgivande av betyg, grunder för bestämmande av 

studieavgift och om uppbörd därav samt om upprätthål.!ande av ordningen i 

lns tl tutet; 

6) förande av dagbok samt skötsel av arkiv och bibliotek; samt 

7) .institutets ekonomi och bokföring. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den l f./. april 1987 

Lantråd Folke Woivalln 

T. L 1agberedningschef Lars Karlsson 


