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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 9/1960 med 

anledning av landstingsman Viktor Arvidsson 

m .fl: s hemställningsmotion om uppdrag för l ·and

skapsstyrelsen att i brådskande ordning gå i 

författning om att sjömansskolan inrättas som 

en avdelning vid Ålands yrkesskola (10/1960). 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstin

get inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört 

ordföranden i den av landskapsstyrelsen tillsatta kommitten för utred

ning av möjligheterna att placera sjömansskolan i anslutning till 

Ålands sjöfartsläroverk, rektor Hugo Grönroos, vördsamt anföra föl

jande: 

Det har vid den ovannämnda kommittens utredningsarbete visat sig, 

att betydande fördelar kunde vinnas av sjömansskolans anslutning 

till Ålands sjöfartsläroverk. Sålunda kunde i samband med tillbygg

naden, för vilken tillsvidare konkreta planer icke utarbetats, vissa 

nödiga tilläggsutrymmen för Ålands sjöfartsläroverk samtidigt erhål

las. Dessutom torde lärarkrafterna vid sjöfartsläroverket i viss må n 

kunna anlitas för sjömansskolans undervisning. Ytterligare må nämnas, 

att sjömansskolan, som hör till samma fackområde som sjöfartsläro

verket, på denna grund naturligt kan sammanföras ~ed detta, ehuru 

sjöfartsläroverket är en yrkesundervisningsanstalt av högre ordning . 

Å andra sidan är sjömansskolan en yrkesskola på samma nivå som 

Ålands yrkesskolas övriga avdelningar och kan också med denna skola 

ha gemensamma lärare. Vid planeringen av yrkesskolans nybygge har 

också erforderlig tomtmark på den nu aktuella tomten reserverats för 

en sjömansskolas behov. 

Det finns sålunda omständigheter som tala för vardera alternativet 

i detta fall. Utskottet anser för sin del, att Landstinget icke i 

detta skede av undersökningarna borde taga ställning till denna frå

ga, som närmast är att betrakta som en förvaltningsåtgärd, Ifall 

landskapsstyrelsen, sedan erforderliga undersökningar slutförts, un

derställer Landstinget frågan.för slutligt avgörande eller inkommer 

med förslag om de å tgärder, som erfordras för sjömansskolans förverk

ligande, har Landstinget möjlighet att t aga slutlig ställning till 

frågan. Utskottet vill dock redan i detta sammanhang betona, att sjö

mansskolans snara inrättande är en angelägenhet av stort intresse för 

landskapets befolkning, varför utskottet emotser, att landskapsstyrel

sen ägnar ,frågans lösning en brådskande behandling. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 
föreslå, 

att Landstinget ville avböja hemställ

ningsmotionen. 

Mariehamn, den 17 mars 1960. 

På vägnar: 

(~~ · 
.· lf Sundman. ? 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart ~ttsson, viceordfö

randen Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och Gunnar 
Häggblom. 


