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STORA UTSKOTTETS betänkande m 8/1967 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

~ill Ålands landsting med förslag till land

skapslag om Ålands sjöfartsläroverk och land

skanslag om !lands tekniska skola. (m 6/1967). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 3/1967, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det 

i l agut skotte ts ovannämnda betänkande framställda förslaget jämte moti

vering med nedannämnda ändringar. 

Enligt 2 § gällande landskaps lag angående Ålands sjöfartsläroverk 

skall undervisningsspråket vid läroverket vara svenska. Motsvarande 

stadgande ingår icke i de nu föreliggande lagförslagen. På grund härav 

har stora utskottet i konformitet med vad om undervisningsspråket stad

gats i landskapslagarna angående Ålands folkhögskola och ~lands lyceum, 

vilka bl.a. även upprätth å llas av landskapet, i lagförslagen inf ört en 

bestämmelse om att undervisningsspråket är svenska. Stadgandet har inta

gits under 4 § 1 mom. i lagförslaget angående Ålands sjöfartsläroverk 

och under 3 § 1 mom. i förslaget angående Ålands tekniska skola. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

samt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styre lsens framställning ingående första lagför

slaget i övrigt oförändrat, förutom att 4 § 1 

mom. erhåller följande lydelse~ 

4 §. 
1 mom. Sjöfartsläroverket är landskapets l äroinrättning och står 

under landskapsstyrelsens överinseende. Undervisningsspråket är svenska. 

Därjämte får stora utskottet föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsytyrelsens framställning ingående andra 

lagförslaget i övrigt oförändrat, förutom att 

3 § 1 mom. erhåller följande lydelse~ 

3 §. 
1 mom. Tekniska skolan är landskapets läroinrättning och står under 

landskapsstyrelsens överinseende •. Undervisningsspråket är svenska. 

Mariehamn den 22 mars 1967. 
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st ora utskottets vägnar~ 
_:;; 

$/~~v~~ 
Al bin Johansson 

ordförande. 

f 73 

---' 
./. Erik Rask 

ekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Curt Car l sson, ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Östling, 

Philip Ekl öw, Fo l ke Woivalin, Runar Wilen, Ei nar Hambrudd och Lars 
Eriksson. 
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