
L 2/1952. 

L.AGUTSKOTTETS betänkande E 2/1952 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående Ålands sjöfartsläroverk. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lag-

utskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för lands

tinget vördsammast framhålla följande: 

Utskottet, vilket såsom sakkunnig hört rektorn vid Ålands sjö

fartsläroverk Paul Kåhre, h::i.r kommit till den uppfattningen, a tt 

l agförslaget fullkomligt täcker den skolform, som landskapet för 

närvarande har. Några andra stödganden än de, som ineå i lagför

slaget, äro enligt rektor Kåhres åsikt icke behövliga, när när

mare bestäm10.elser angående verkställigheten och tillämpningen 

av landskapslagen skola utfärdas genom landskapsförordning. Ut

skot t et utgår ifrån, att läroverkets rektor och lärare skola för

sättas i tillfälle att avgiva utlåtande över förslaget till 

l andskapsförordning, innan sådan utfärdas. 

Vid detaljgranskningen av de olika pa ragraferna ha r utskottet 

ansett, att ordet "kaptener" i § 6 mom. 1 bör utb3rtas mot "sjö

kaptener", vilket ord i detta sammanhang användes i rikets lag. 

Ur samma moment har utskottet strukit orden '!eller komma att bli;.,. 

va", enär det ansetts obehövligt att på förhand acceptera den 

lagstiftning, som kan tillkomrna i riket. 

Utskottet får därför för l andstinget vördsamt föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförsla

get, dock sålunda, att § 6 mom. 1 erhåller 

följande lydelse: 

6 §. 

(Mom. 1.) Undervisningen vid sjöfartsläroverket skall huvud-

sakligen vara ordnad enligt de grunder, som med avseende å utbild-
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ningen av understyrmän, styrmän, sjökaptener samt ång- och mot0~ 

maskinmästare av olika grader äro (uteslutning) gällande vid 

rikets motsvarande undervisningsanstetter. 

(Mom. 2) oförändrat. 

Mariehamn den 11 mars 1952. 

På lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet : Herrn.an Mattsson, ordf., Jan Erik Eriks

son, .Paul På vals, Gösta Nordman, Eliel Persson. 

m 4/1952. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 4/1952 med an-

l e dning av l andskapss t yre l s ens framställning 

till Ål ands l a nds ting med förs l ag t i ll l an d

skapslag angående Ålands sjöfartsläroverk. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betän-

kande ~;g 2/1952, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av ifrågavar ande l agförslag har s tora utskot

tet i huvudsak omfattat lagutskottets betänlcande. Emellertid anser 

s tora utskottet det vara med ifrågavarande läroanstalts karaktär 

och beskaffenhet bäst överensstämmande, att sjöfartsläroverkets 

rektor tillika är föreståndare för naviga tionsskolavdelningen och 

att så ledes maskintekniska avdelningens förest åndare icke kan vara 

r ektor för läroverket. På grund härav föreslår stora utskottet, a tt 

7 § i lagförslaget ändras i överensstämmelse härmed. 

Stora utskottet föreslår därför vördsamt, 

att l andstinget ville godkänna l agförslaget 

sålunda, att 6 § erhåller den lydelse l ag-utskot

tet föreslagit och 7 § följande innehåll: 

7 §. 

För sjöfartsläroverkets ledning och förvaltning skall finnas en 

rektor. 

Naviga tionsskolavdelni:ngen och maskintelmiska avdelningen skall 

hava va r sin avdelningsföreståndare . Läroverkets rektor är sam-

tidig t avdelningsföreständare för naviga tionsskolavdelningen. 

Läroverkets rektor samt maskintekniska avdelningens f örestån-

dare utses av landskapsstyrelsen. 

Mariehamn den 18 mars 1952. 
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