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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 4/1955 med an
ledning av landstingsmannen Viktor Arvi4sson 

hemställningsmotion (~ 4/1955) med förslag o 
~ppdrag åt landskapsstyrelsen att utreda !rå 
gan, huru lång praktiktid som bör räknas ele 
verna vid Ålands yrkesskola till godo eft~r 
genomgångna kurser. 

Förenämnda hemställningsmotion, varöver landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande& 
Motionären åsyftar utfärdande av närmare föreskrifter ifråga om in

trädesfordringarna vid sådana landskapets läroinrättningar, i vilka 
elever, som genomgått kurs i Ålands yrkesskola, kunna tänkas vilja f o 
sätta sin utbildning. Närmast har motionären haft i åtanke fordringar 
na för vinnande av inträde vid maskintekniska avdelningen i landska

pets sjöfartsläroverk. 
Vid frågans behandling har utskottet därför att taga hänsyn till 
a) överenskommelseförordningen av den 12 oktober 1935 angående ord 

nande av undervisningen vid maskintekniska avdelningen av högre naviga 

tionsskolan i Mariehamn1 och I 
b) rikets förordning av den 8 december 1949 angående maskinmästa-

res kompetensbrev. 
Enligt § 1 i den under a) nämnda överenskommelseförordningen skola 

ång- och motormaskinmästare vid sjöfartsläroverkets maskintekniska av 
delning utbildas "enligt de bestä1~rn1elser, som i sådant avseende äro 

eller framdeles komma att bliva i riket gällande." Detta innebär, att 
samma inträdesfordringar skola gälla för inträde vid maskintekniska 
avdelningen här som vid motsvarande läroinrättningar i riket. Den un
der b) nämnda förordningen innehåller bl•ao föreskrifter om fordringa 
såväl för inträdessökande som för erhållande av kompetensbrev, och 

dessa fmrdringar, beträffande vilka Handels- och industriministeriet 
enligt § 16 kan vid behov utfärda närmare föreskrifter, skola s~lunda 
tillämpas även i landskapet. Vad särskilt beträffar arbetspraktiken 
innehåller förordningen dessutom ett uttryckligt stadgande (§ 10), 
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som hänför sig till genomgången kurs vid metallavdelning i f örbere
dande teknisk yrkesskola och enligt vilket sex månaders arbetspraktik 
i vissa fall kan , ersättas av genomgången såd~n kurs. 

Med hänsyn till gällande lagstiftning synes landskapsstyrelsen så
lunda icke kunna utfärda bestämmelser, som avvika från de i riket til 
lämpade föreskrifterna, åtminstone icke så vitt fråga är om inträdes-
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s ökande vid maskintekniska avQ.elningen vid sjöfartsläroverket och 
kompetensbrev.~ Utskottet anser därför den av motionären åstundade u~ 
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redningen obehövl~g _och får _fördenskull för landstinget vördsammast 
föreslå, 

a.tt landstinget ville förkasta motion.en. 
Marieqamn den 14 mars 1955. 
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På lagutskottets ... yägnar& 

~"-L,-~~-~ 
Erik Eriksson 

ordförande • 

. /. ~?~äii~ -
sekreterare. 

Närvarande i utskottetJ Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils ~ahl
man, Paul ~åvals , Helge Klingberg och August Johansson. 


