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L.ANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landsl-rapslag angående ändring av landskapslagen 0111 Ålands sjöfartsläroverk.
Genom förordningen den 16 juni 1972 angående ändring av förordningen om sjöfartsläroanstalter (FFS 468/72) har bl.a. vid navigationsinstituten inrättats fasta studielinjer för utbild~~ng av
radiotelegrafister och fiskeskeppare.
Utbildningen av radiotelegrafister för handelsfartygen har visserligen redan tidigare givits vid vissa navigationsinsti tut 1 bland
dem navigationsinstitutet vid Ålands sjöfartsläroverk, m€n genom
nämnda förordning har denna utbildning nu fått en fast förankring
vid navigationsinsti tu ten från att tidigare ha utgjort en kur sutbildning. Radiotelegrafistutbildningen har dessutom blivit tvåårig
och avsikten är att Ålands sjöfartsläroverk skulle tillsvidare intaga nya elever vartannat år.
Den i riket verksa:DJ1Ja kor;:imi tten för nyorganisering av sjöfartsutbildningen har föreslagit att utbildningen av fiskeskeppare skulle bli ettårig och förläggas till vissa navigationsinstitut. Sålunda
föreslår kommitten att landets svenskspråkiga utbildning av fiskeskeppare skulle ske vid Ålands sjöfartsläroverk. Utbildningen fq*'utsätter dock att ett särskilt undervisningsfartyg anskaffas ooh.
lqndskapsstyreisen h.a+ där:fö+ redan nu igångsatt en utredning för
at-t förpe+eda en dylik $.ps~a;ffn,ipg. .
... ·~ .. . . . ... . . . .
För att utbildning~n av radiotelegrafi$~e+ och. iis~eske~pare
skall uppnå samma nivå som :wotsvarande utbildning i riket föreslår
landskapsstyrelse.n att fasta studielinjer för utbildningen av dessa
yrkesgrupper skulle inrättas även vid Ålands sjöfartsläroverk gei1 om en ändring av 2 § 1 nori1. landskapslagen om !:ian9.s sjq:far"t;sJ,.äroverk.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
antagande

angående ändring av ja~dskapslagen
om Ålands sjöfartsläroverk •
.
. . . ·;,_
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I enlighet med Landstingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen den 25 juli 1967 OL1 Ålands sjöfartsläroverk (39/67) sådant
sagda lagrum lyder i landskapslagen den 16 december 1969 (53/69),
som följer:
2 §.
I navigationsinstitutet ueddelas undervisning för avläggande av
exooina för radiotelegrafister, styrmän,överstyrnän och sjökaptener på handelsfartyg sruJt för fiske skeppare.
Mariehamn, den 1 oktober 1973.
På landskapsstyrelsens vägnar:
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Lagheredningschef \ Sune Carl ~

