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STORA UTSKOTTETS betänkande m 16/1961 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses · 
framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om yrkesundervis

ning. (m 15/1961). 
Lanstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande ~ 8/1961 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid i huvudsak omfattat 

lagförslaget .med de av lag- och ekonomiutskottet föreslagna ändringarna. 

Beträffande den i 14 § uttalade principen för underhållskostnadernas för

delning på kommunerna uppstod .motsvarande åsiktsbrytningar, som i lag

och ekonomiutskottet, varvid utskottets majoritet omfattade majorite

tens i lag- och ekonomiutskottet förslag om sagda kostnaders fördel-

ning enligt skattöreprincipen, medan .minoriteten understödde den av 
. I 

minoriteten i lag- och ekonomiutskottet föreslagna fördelningsgrunden 

enligt beläggning. Till stöd för sitt ställningstagande hänvisade så
väl majoriteten som minoriteten till de synpunkter . respektive .majoritet 

och minoritet framfört i lag- och ekonomiutskottets betänkande. 

I 10 § har ordet "kan" ~rsatts av det filologiskt rä·ttare ordet 
"må". 

Med hänvisning till det ovananförda får stora utskottet vördsamt 
föreslå . 

att landstinget mätte antaga nedan
stående 

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

om yrkesundervisning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 - 5 §§. 
'.Enligt lands kaps styr els.dns förslag. 

6 - 7 §§. 
Enligt läg- och ekonomiutskottets ftirsiag. 

8 ~ 9 §§. 
Enligt laridskapsstyreisens förslag. 

10 §. 
Till yrkesskolan mä , sedan nEdel härför anvisats, anslutas en handels

skola såsom en avdelning vid yrkesskolan°. Närmare bestämmelser om av
delningens inrättande, finansiering och förvaltning utfärdas i land-
sk apsf öror dning. 
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11 - 13 §§. 
Enligt landskapsstyrel sens förslag . 

14 - 15 §§. 
Enligt lag- och ekonomiutskottets förslag. 

16 - 25 §§. 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

Mariehamn den 24 mars 1961 . 

På 
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sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, ledamöterna Edvin 

östling, Erik Sundberg; Unb Förbo.m, Sigurd Danielsson, Gustav Adolf 

Boman, Karl Sundblom~ Uno Kal.man och August Öströ.m samt delvis Vi"Ce

ordföranden Gideon Mattsson och ersättaren Johan Lönroth. 
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