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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om Ålands sjömansskola .
Ålands sjömansskola har detta är påbörjat sitt sjunde verksamhetsår.
Sedan skolan startat, har erfarenheten visat, att skolan fyller ett
verkligt behov, särskilt, som i riket utfärdade bestämmelser föreskriver, att vissa anställda av däcks- och maskinmanskapspersonalen inom en
snar framtid måste inneha föreskriven behörighet. Avsikten är också att
åstadkomma en överenskommelseförordning med rikets vederbörande myndigheter för att undervisningen vid sjömansskolan skulle leda till sådan
behörighet, på samma sätt som tidigare skett med Ålands sjöfartsläroverk och Ålands tekniska skola.
Verksamheten bedrives för närvarande i stöd av 2 § 2 mom. landskapslagen om yrkesundervisning (7/62), vilken gör det möjligt för landskapet att upprätthålla specialyrkesskola för meddelande av undervisning
~~\cialområde. Utöver detta stadgande har förordningen den 23 juni
1965 om sjömansyrkesskolor (FFS 347/65) tillämpats. Då verksamheten vid
Ålands sjömansskoia borde regleras genom landskapslagstiftning, föreslår
landskapsstyrelsen, att en landskapslag om Ålands sjömansskola stiftas.
Landskapsstyrelsen tillkommer nämligen icke befogenhet att ~tan särskilt
medgivande från landstingets sida i förordningsväg utfärda bestämmelser
om s j ömansskolan på samma sätt som regeringen har gjort i fräga_ om sjömansyrke sskolorna i riket . Ett sädant begivande skulle lämpligast ingå
i en landskapslag om Ålands sjömansskola, vilken förutom sagda begivande
skulle upptaga ~estäTillilelser om huvudlinjerna för skolans verksamhet och
förv altning på samma sätt som i fräga om landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (39/67).

I fråga om skolans namn har i sagda r±ksf örordning motsvarande yrkesskolor kallats sjömansyrkesskolor, medan landskapsstyrelsen föresl år
bi behållande av "s j ömansskola", vilken benämning redan allmänt vunnit
insteg i landskapet.
Av det förslag till förordning om Ålands sjömansskola, som är under
beredning-, kommer att närmare framgå på vilket sätt verksa,heten och
unde rvisningen i skolan skall ordnas. över detta förslag till förordning
har direktionen för Ålands sjömansskola avgivit sitt utlåtande.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g

om Ålands sjömansskola .
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- 2I enli gh e t med Ålands landstings be s lut s tadgas :
1

§.

' ·'··

Å.lands sjömansskola är land skapet~, lä.I'oinrättning och s t år under
landskaps styrelsens överin seen:de •.
Sjömansskolan har till uppgift att meddela dem , som ämna söka sig
till eller som tjänstgöra på handels- eller fiskefartyg såsom däckseller maskinmanskap samt ekonomipersonal, teoretisk och .praktisk yrkesundervisning i sädan omfattning , att eleverna på basen av den eller
efter att hava varit i praktiskt arbete en viss tid kunna uppnå den kompetens, .som kräves av matros , maskinman, skeppskock, ekonomiföreständaav
re eller//annan till ovannämnda personal hörande person .
2 §.
Undervisningen vid sjömansskolan skall huvudsakligen vara ordnad
enligt de grunder , som gälla v id statens sjömansyrkesskolor .
I avseende å inträdesfordringar och lärokurser skola de för motsvarande avdelningar vid statens sjömansyrkesskolor gällande bestämmelserna
i huvudsak lända till efterrättelse.
3 §.
Vid sjömansskolan skola finnas åtminstone däcks-, maskin., och ekonomiavdelningar .
4 § ..
Vid sjöm:3.nss ko lan skall för dess l e dning och förvaltning finnas en
bland skolans lärare utsedd rektor.
För medde lan de av undervisning och för vägle dni ng i praktiskt arbet e
samt f ör sko l ans förvaltning och ekonomi må v id s Jqnia nsskolan finnas
extra ordinarie lärare samt befattningshavar e . .
5 §.
Vid s j öi:nans skolan s kall finnas en direktion , som svarar för skolans
Verksamhet, samt re gl e mente och läroplan, vilka fastställas av landekapsstyre lsen .

6

§.

För s j ömansskolans underhåll och för utvecklande av dess verksamhet
skola årligen upptagas erford e rl i ga anslag i landskapets ordinarie inkomst- och utgifts stat ~

7 §.
Närma re bestämmelser angående verkställigheten och ti ll ämpningen av
denna l a g utfärd a s genom landskapsförordning .
Mariehamn den 27 oktober 1967 .
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