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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 54/1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till gymnasie

lag för landskapet Aland. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 10/ 1986-87. 

Utskottet, som hört rektorn Leif Rosenlöf, har behandlat ärendet och beslutat 

omfatta det i kulturutskottets betänkande framställda förslaget med följande 

ändring. 

Detaljmotivering 

.!Ll:. Utskottet beslöt efter omröstning (6-3) omfatta förslaget enlighet med 

framställningen. 

Majoriteten (ordföranden Boman, viceordföranden Sven-Olof Lindfors samt leda

möterna Gustafsson, Roy Jansson, Nordlund och Wilhelms ansåg att paragrafen bör 

få samma innehåll som i förslaget till grundskollag för landskapet Aland (framst.nr 

1I1986-87). 

Minoriteten (ledamöterna Sagulin och Öberg samt ersättaren Lund) omfattade 

kulturutskottets förslag och anmälde avvikande åsikt. 

36 §. Utskottet beslöt efter omröstningar omfatta kulturutskottets förslag. 

Majoriteten (viceordföranden Sven-Olof Lindfors, ledamöterna Nordlund, Wilhelms 

och Öberg samt ersättaren Lund) ansåg att paragrafen bör utformas i enlighet med 

vad som föreslagits beträffande grundskolans direktion. 

Minoriteten (ordföranden Boman samt ledamöterna Gustafsson och Roy Jansson) 

omfattade förslaget i framställningen. Ledamoten Sagulin avstod från att rösta vid 

omröstningen mellan dessa förslag. 

Minoriteten i den första omröstningen (ledamoten Sagulin och ersättaren Lund) 

ansåg att direktionen bör bestå av tio medlemmar, varav två skall vara elevrepre

sentanter, en representant för lärarkåren och en representant för den övriga 

personalen samt två representanter för elevernas vårdnadshavare, att de fyra 

förtroendevalda direktionsmedlemrnarna bör utses av landskapsstyrelsen utan för

slag från kommunerna och att direktionens mandattid bör vara fyra år. 
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Utskottet förutsätter att även elevrepresentanterna, lärarkårens och den övriga 

personalens representanter samt representanterna för elevernas vårdnadshavare 

utses på förslag av vederbörande. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i en

lighet med kulturutskottets betänkan

de, dock så att 12 § erhåller följande 

lydelse: 

Gymnasielag 

för landskapet Åland 

12 § 

(Lika som 11 § i framställningen). 

Mariehamn den 24 september 1987 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföran

den Sven-Olof Lindfors, ledamöterna Gustafsson, Roy Jansson, Nordlund, Sagulin, 

Wilhelms och Öberg samt ersättaren Lund (delvis). 


