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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om Ålands hotell- och restaurangskola. 

Landskapsstyrelsen har den l maj 1976 övertagit Ålands hotell- och 

restaurangskola. En interimistisk direktion har tillsatts för uppgörande 

av förslag till budget och vidtagande av de åtgärder som föranleds av över

tagandet. 

I skolan skall meddelas yrkesundervisning inom hotell-, restaurang-

och turistbranschen samt därmed jämförbara serviceområden i sådan omfattning 

att eleverna därigenom eller sedan de arbetat en viss tid inom vederbörande 

yrkesområde kan uppnå den kompetens yrket förutsätter. I hotell- och restaurang

skolan skulle även kunna anordnas vidareutbildning för högre yrkeskompetens, 

fortbildning samt till branschen hörande specialkurser. Skolan skulle som 

hittills stå öppen för sv'enskspråkiga ~ elever från hela landet vilka alla 

skall vara :likaberättigade att vinna inträde. 

Landskapet kan med stöd av 2 § landskanslagen den 12 april 1962 om yrkes

undervisning upprätthålla specialyrkesskolot. För att uppnå målsättningen 

med hotell- och restaurangskolan krävs dock att skolans förvaltning och verk

samhet ges fastare former. För den skull föreslås stiftandet av en landskapslag 

om Ålands hotell- och restaurangskola. 

Detaljmotivering. 

1§. Hotell- och restaurangskolan upprätthålles av landskapet. Ett stadgan

de om att Ålands hotell- och restaurangskola är landskapets skola har därför 

intagits i lagtexten. Paragrafen innehåller ytterligare allmänna stadganden 

om undervisningen och praktik i anslutning dättill. 

~Vid hotell- och restaurangskolan skall finnas en direktion som 

svarar för skolans förvaltning. De av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna 

av direktionen skulle såvitt möjligt företräda de olika ·yrkesområden inom 

vilka skolan meddelar undervisning . Ytterligare skulle i direktionen som 

medlemmar finnas representanter för eleverna, lärarna och den övriga perso

nalen vid skolan. Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter, dess samman

sättning och val av medlemmar skulle utfärdas genom landskapsförordning. Dess

utom innehåller denna paragraf ett stadgande om att hotell- och restaurang

skolan skall ha ett reglemente och en läroplan vilka fastställes av landskaps

styrelsen. 

3 §.Eftersom hotell- och restaurangskolan i praktiken torde komma att 

verka som ett slags centralskola för den svenskspråkiga undervisningen inom 

hotell-, restaurang- och turistbranschen i Finland föreslås att för motsvaran

de läroanstalter i riket fastställda lärokur:ser för olika examina i huvudsak 

skall följas. 
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4 _§ . För skolans ledning och förvaltning skall finnas en rektor och 

en prorektor . samt för undervisningen och övri g verksamhet lektorer , lärare 

i yrkesärrnen , timlärare och särskilda befattningshavare . I fråga om kompetens

kraven för lärare och befattningshavare skall bestämmelserna för motsvarande 

tjänster och befattningar i riket följas . Landskapsstyrelsen kan dock enligt 

föreliggande framställning bevilja undantag från stadgade kompetenskrav . 

6 §. Avsikten är att l landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser 

om bland annat rektors och prorektors uppgifter samt om kompetenskraven 

för lärare och befattningshavare . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om Ålands hotell- och restaurangskola 

I enlighet med Landstingets beslut, stadgas: 

l §. 

Ålands hotell- och restaurangskola är landskapets läroinrättning och 

står under landskapsstyrelsens överinseende . 

I hotell- och restaurangskolan meddelas yrkesundervisning inom hotell- , 

restaurang- och turistbranschen samt härmed j ändfö'roa'Fa' serviceområden. I an

slutning till undervisningen skall eleverna ges ·praktik i hoten.:. 0ch .res_t aurang

service . 

2 §. 

För hotell- och restaurangskolans förvaltning tillsätter landskapsstyrelsen 

en direktionJ i vilken medlemrnarna såvitt möjligt skall företräda de olika 

yrkesområden inom vilka skolan meddelar undervisning . Dessutom skall såsom 

medlemmar i direktionen finnas representanter för skolans elever, lärare 

och övrig personal. Skolans rektor är medlem av och sekreterare i direktionen. 

Hotell- och restaurangskolan skall ha reglemente och läroplaner vilka fast

ställes av landskapsstyrelsen . 

3 § .' 

I fråga om lärokurser för olika examina skall de för motsvarande läroanstal

ter i riket gällande bestämmelserna i huvudsak tillämpas . 

4 §. 

Vid hotell- och restaurangskolan skall för dess ledning och förvaltning 

finnas en rektor dch en prorektor . Prorektorn utses bland skolans lärare. 

Vid hote11- och restaurangskolan kan finnas lektorer, lärare i yrkesämnen , 

timlärare och särskilda befattningshavare . Kompetensvillkor för lärartjänst 

är för läroanstalter inom härbärgerings-, förplägnads- och turistbranschen 

1'.1·. l l l l 
11 ' 

l 

'l 

föreskriven lärarutbildning . Undantag från föreskriven lärarkompetens kan be- l 

viljas av landskapsstyrelsen . l , 

l l 
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5 §. 

För hotell -och restaurangskolans drift och för utvecklande aveess verk

samhet upptages erforderliga anslag 1 landskapets ordinarie årsstat. 

6 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas genom landskapsförordning. 

7 §. 
Denna lag träder i kraft den l augusti 1977. 

Lärare vid Ålands hotell- och restaurangskola, som förordnats till sin 

tjänst eller befattning innan denna lag trätt i kraft och som fyllt kompetens

kraven enligt tidigare gällande bestämmelser fyller fortfarande kompetenskraven. 

för den tjänst eller befattning han innehar vid denna lags ikraftträdande. 

Mariehamn, den 18 november 1976. 

L a n t r å d 

Extra la·gberedningssekreterare 
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