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SfORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/1979-80 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

stäl 1ning ti 11 landstinget med förs1 ag ti 11 

landskapslag angående änuring av 10 § land

skapslagen om Ålands folkhögskola. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 1/1979-80. 

Stora utskottet, som i ärendet hört folkhögskolläraren BernhardWennström, 

får vördsamt anföra följande. 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag att lärarkåren och övrig 

personal vid Ålands folkhögskola skulle vara representerade i skolans direk

tion. Utskottet har även ansett det motiverat att beakta Ålands folkhögskolas 

elevförbunds traditionella rätt att utse en representant i direktionen och 

har därför föreslagit att landskapsstyrelsen utser en representant på förslag 

av elevförbundet. Däremot har utskottet inte ansett det önskvärt att utöka 

antalet direktionsmedlemmar mer än nödvändigt, särskilt med tanke på skolans 

ringa storlek. Utskottet har därför stannat för samma antal direktionsmcdlem

mar som föreslagits i framställningen. De av landskapsstyrelsen utsedda me<l

lemmarna har trots de föreslagna ändringarna majoritet i direktionen, eftersom 

rektor, som är självskriven medlem i direktionen, måste betraktas som lan<l

skapsstyrelsens representant. Utskottet har även diskuterat direktionens sam

mansättning i övrigt och anser att sammansättningen av olika skolors direk

tioner borde ses över vid en samtidig genomgång av alla berörda landskapslagar . 

.Mandattiden för direktionsmedlemman1a föreslås sänkt till två år. Särskilt 

med tanke på den ökade politiseringen i vårt samhälle borde inte landskapssty

relsen få utse ett organ med längre mandattid än landskapsstyrelsens egen. 

Efter önskemål från elevhåll föreslås valet av elevrepresentanter ske i no

vember och representanterna skulle tillträda den 1 december. Eleverna anser 

att de redan i oktober, som av kulturutskottet föreslagits som valmånad, 

inte känner varandra tillräckligt bra för att välja två kamrater till för

troendemän. 

Utskottet anser att det inte är ändamålsenligt att en ny ersättare skall utses 

om lärar-, personal- eller elevrepresentants ordinarie medlemskap upphör. 

I stället föreslås att när ordinarie medlem el ler crs~ittares behörighet upp

hör, skall ny ordinarie medlem respektive ersättare utses. 



Med hänsyn ti11 att l.mdskapsstyrclscns intressen sbll hli tillriickligt 

tillgodosedda förcsL:; att antin:·•.'n ordföranden eller viceordföranden sbl 1 

vara närvarande för att direktionen skall vara beslutför. 

Lagen föreslås träda i kraft den J januari 1981. Bestilirnnelscrna i lägen sklll k 

dock tillämpas i oktober 1980 när fyllnads val av representanter för Hlra rLt rc·n 

och övrig personal föreslås äga rum. 

Stora utskottet får med hänvisning ti 11 det anförda föresl[1 

att Lmdstingct m:hte ant:1ga lligför:-; I :1gct 

i följ an<le J ydel se: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 10 § 1 ands kaps lllgcn om Al ands fo 1khögsko1 :1. 

I enlighet med landstingets beslut iindras 10 § landskapslagcn den !,(J 

april 1971 om Ålands folkhögskola (18/71) som följer: 

10 §. 

Den nännas te tillsynen över folkhögskolans verksamhet och dess ange liigen

heter handhas av en direktion bestående av nio medlemmar. Folkhögskolans 

rektor eller vid förfall för honom skolans prorektor ingår som självskri ven 

medlem och sekreterare i direktionen. 

Landskapsstyrelsen utser fyra medlemmar i direktionen, varav en p:i för

slag av Ålands folkhögskolas elevförbund. Bland dessa medlemmar utser lcmd

skapsstyrelsen ordföranden och viceordföranden. Skolans elever utser tv~1 

{ medlemmar samt lärarkåren och skolans övriga personal vardera en medlem. 

I För varje medlem utses en personlig ersättare. 

li Mandattiden för medlemmarna i direktionen är två kalenderi\ r förutom rör 

elevmedlemmarna, vilkas mandattid är ett år räknat från den 1 december. 

Val av elevrepresent<mter jämte ersättare förrättas årligen i !~ovemQ.s:2'. 

månad. Vid valet skall vid behov i ti Uämpliga delar iakttas vad om a 1 l

männa val är stadgat på det sätt landskapsstyrelsen nännare föreskriver. 

Valet förrättas av en valnämnd bestående av en lärare och t\·:1 elever. Rektor 

utser valnämnden och övervakar dess verksamhet. 

Val av lärar·- och personalrepresentant jämte ersättare fifrrättas tidigast 

fyra veckor före mandattidens utgång vid (uteslutn.) möte som h(\l Js s:irski lt 

för lärarkåren och särskilt för den övriga per!"·•nalen. Va1mötena sammanka l Lis 

av skolans rektor senast fyra veckor före mandattidens utgång. 
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Avgår lärar- eller personalrepresentant eller ersättare frfö1 sin tjänst 

eller blir elevrepn~se11ta11t eller lians ersJttare för alltiJ rdegeraJ fr~ln 

skolan, upphör samtidigt hans medlemskap i direktionen och ny medlem eller:, 

ersättare (uteslutn.) skall utses för den faterstilemle mandatUdcn. 

Elevrepresentant som avhiil1s r1·iin skolgi'mg och annan medlem som avhi'tlls 

från tjänsteutövning får inte delta i direktionens verksamhet under den tid 

avhållandet varar. 

Direktionen är beslutför när fem medlemmar, bland dem ordföranden eller 

viceordföranden, är närvarande. Är personlig ersättare förhindrad att delta 

i sammanträde skall ordföranden kalla annan ersättare. 

( 9 mom. lika som framställningen). 

(10 mom. lika som kulturntskottets betänkande. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Fyllnadsval av representanter 

för lärarkåren och övrig personal till direktionen skall ske före utgilngen 

av oktober månad 1980 med iakttagande :av bestännnelserna i denna lag. 

Mariehamn den 5 december 1979. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblorn 

ordförande 

Göran Linclholm 

sckrctc ra rc. 

Närvarande i utskottet:ordföranden HUggblom, viceordföranden Salmen! lcclamötcrn<1 

Dahlen, Eriksson, Karl Jansson (delvis), Nils Jansson, Lindfors, Sur·dlöf och 

öberg samt ersättaren Söderholm (delvis). 


