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STORA UTSKOTTETS HETÄNKANDE 

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskaps

lagen om Ålands hotell- och restau

rangskola. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 15/ 1984-

Utskottet, som i ärendet dels hört rektorn vid Ålands hotell- och restaurangsko

la, Diana Axen, ordföranden i styrelsen för hotell- och restaurangserviceverksam

heten, landskapsstyrelseledarnot Lasse Wiklöf, och personalens vld hotell och 

restaurang Arkipelag representant, Greta F1emmich, samt dels låtit inför$kaffa 

mation om den av hotell- och restaurangstiftelsen i Haga bedrivna verksamhe

ten, får med anledning härav vördsamt anföra följande. 

Utskottet önskar i likhet med de i landskapsstyrelsens framställning och kulturut

skottets betänkande anförda motiveringarna betona vikten av att eleverna vid 

Ålands hotell- och restaurangskola, dels medelst avtal mellan landskapet och det 

tilltänkta bolaget samt dels medelst andra tillbuds stående medel, tHlförsäkras 

rätten till fortsatt och ändamålsenlig yrkespraktik i hotell och restaurang Arkipe

lags utrymmen, innefattande ett nära samarbete med det tilltänkta bolaget och 

dess verksamhet. Vidare anser utskottet det synnerligen påkallat, på sätt som 

kulturutskottet anfört i sina motiveringar, att en godtagbar lösning av skolans 

behov av undervisnings- och därmed jämförbara utrymmen ordnas i avvaktan på att 

skolan erhåller egna lokaliteter. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Denna lag träder i kraft den l april 198~ 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med kulturutskottets betän

kande, dock så att lkraftträdelse·

bestämmelsen erhåller följande lydel-

se: 
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Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder får vidtas före lagens 

ikraftträdande. 

Mariehamn den 26 november 1985. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Peter Lindbäck 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföran

den Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johans

son, Nordlund, Sagulin, Wilhelms och Öberg. 


