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KULTURUTSKOTTETS BETANKJ\NDE nr 1/1979-80 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till lan<l

skapslag angående ändring av 10 § landskaps

lagen om Ålands folkhögskola. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannänmda fram

ställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört lagbered

ningssekreteraren Börje Wikström och utbildningschefun Lennart Winqvist, 

vördsamt anföra följande. 

Kulturutskottet omfattar till fullo framställningens huvudsyfte att trygga 

läran1as och den övriga personalens representation i direktionen för 

Ålands folkhögskola. Utskottet anser dock att de av landskapsstyrelsen 

utsedda medlenunarna inte bör vara i minoritet bl.a. med hänsyn till att 

direktionen genom sin verksamhet har ett ekonomiskt ai1svar geniemot sam

hället. 

Ålands folkhögskolas elevförbund har enligt gällande lag utsett en medlem 

i skolans direktion och enligt utskottets mening vore det värdefullt om 

åtinstone en av skolans tidigare elever skulle vara representerad i direk

tionen. Utskottet föreslår sålunda en utökning av de av landskapsstyrelsen 

utsedda medlennnarna till fem, varav minst en skulle tillhöra skolans elev

förbund. 

Utskottet anser att direktionens mandattid bör vidta vid ingången av ka

lenderåret i likhet med mandattiden för landskapsstyrelsen och även för 

direktionerna vid övriga landskapsskolor. Elevrepresentanternas mandattid 

föreslås dock börja den 1 november med hänsyn till att dessa skulle väljas 

årligen vid terminens början i oktober månad. Utskottet har gått in för 

att konsekvent använda den språkligt modernare benfunningen ''medlem" i 

stället för "ledamot" i lagtexten. 

Stadgandet om lagens tillämpning skulle enligt framställningens fonnulering 

medföra att de nya principerna för direktionens sannnansättning inte kunde 

konnna i fråga förrän hösten 1983. Kulturutskottet anser, att den nya lagen 

lämpligen kunde tillämpas första gången vid det fyllnadsval till direk

tionen som föreslås äga rwn i oktober mtmad år 1980. 

Med hänvisning till det anförda föreslår kulturutskottet 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

med följande ändringar: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 10 § landskapslagen om Ålands folkhögskola. 

(Ingressen likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

10 §. 
Den nännaste tillsynen över folkhögskolans verksamhet och dess ange

lägenheter handhas av en direktion bestående av tio medlemmar. Folkhögsko

lans rektor eller vid förfall för honom skolans prorektor ingår som själv

skriven medlem och sekreterare i direktionen. 

Landskapsstyrelsen utser fem medlenunar i direktionen, däribland ord

föranden och viceordföranden. Minst en av de medlemmar som utses av land

skapsstyrelsen bör tillhöra Ålands folkhögskolas elevförbund. Skolans ele

ver utser två medlemmar samt lärarkåren och skolans övriga personal vardera 

en medlem. För varje medlem utses en personlig ersättare. Är personlig er

sättare förhindrad att delta i sannnanträde får annan ersättare inkallas. 

Mandattiden för medlemmarna i direktionen är fyra kalenderår förutom 

för elevmedlemmarna vilkas mandattid är ett år räknat från den 1 november. 

Val av elevrepresentanter jäJnte ersättare förrättas årligen i oktober 

månad. Vid valet skall vid behov i tillämpliga delar iakttas vad om all

männa val är stadgat på det sätt landskapsstyrelsen närmare föreskriver. 

Valet förrättas av en valnämnd bestående av en lärare och två elever. Rek

tor utser valnämnden och övervakar dess verksamhet. 

Val av lärar- och personalrepresentant jämte ersättare förrättas tidi

gast fyra veckor före mandattidens utgång vid ett möte som hålls särskilt 

för lärarkåren och särskilt för den övriga personalen. Valmötena sannnan

kallas av skolans rektor senast fyra veckor före mandattidens utgång. 

Avgår lärar- eller personalrepresentant från sin tjänst eller blir 

elevrepresentant för alltid relegerad från skolan, upphör samtidigt hans 

medlemskap i direktionen och ny medlem och ersättare för honom skall utses 

för den återstående mandattiden. 

Elevrepresentant som avhålles från skolgång och annan medlem som avhålles 

från tjänsteutövning får icke delta i direktionens verksamhet under den tid 

avhållandet varar. 

(8 och 9 mom. likason1 i landskapsstyrelsens framställning). 

I fråga om resekostnader, traktamenten och sammanträdesarvoden för di

rektionens medlemmar iakttas vad därom är bestämt i fråga om landskapets 

kommit teer. 
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Dcruia lag tillämpas första giingen vi<l fyllna<lsval _av -~~_g).en_unar till 

direktionen som skall förrättas före utgången av oktober månad år 1980. 

Mariehamn den 27 november 1979. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordförande Sundberg, viceordföranden Olof M. Jansson 
ledamöterna Dahlen, Fagerholm (delvis) och Sundback samt ersättarna Öberg 

(delvis) och Mattsson (delvis). 


