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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om Ålands folkhögskola. 

Enligt förslaget skall folkhögskolan vara en fristående inrättning underställd 

landskapsstyrelsen. Ålands folkhögskolas huvudsyfte är att verka för fri bildningsverksamhet 

utanför det ordinarie skolsystemet för behörighetsgivande utbildning och yrkeskvalificering. 

Folkhögskolan skall vara en internatskola som ger allmänbildande undervisning för 

ungdomar och vuxna. Genom förslaget får folkhögskolan en betydande beslutanderätt i fråga 

om utbildning och förvaltning. För att säkerställa en tillförlitlig skötsel av verksamheten vid 

Ålands folkhögskola tillsätts en direktion av landskapsstyrelsen. 

Utskottets förslag 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med vissa mindre ändringsförslag. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Landskapsstyrelsens förslag till lag om Ålands folkhögskola ger de fria ramar som är en 

förutsättning för att folkhögskolan skall fortsätta att utvecklas som en fristående enhet inom 

det åländska skolväsendet. Utskottet ställer sig positivt till skolformen och vill samtidigt 

understryka att folkhögskolan har en speciell ställning i utbildningssystemet på grund av de 

alternativ den erbjuder till det ordinarie skolsystemet med behörighetsgivande utbildning och 

yrkeskvalificering. Intematskoleformen ger dessutom särskilda möjligheter att främja 

elevernas personliga och sociala utveckling. Ålands folkhögskola knyts till kulturbyrån i 
likhet med Ålands musikinstitut, vilket är naturligt med tanke på de likrutade 

målsättningarna att bl.a utveckla kulturen. En viss enhetlighet mellan denna lag och lagen 

om Ålands musikinstitut är därför befogad. 

Genom den föreslagna lagen om Ålands folkhögskola fullföljs den reform inom det åländska 

skol~ och utbildningsväsendet som bl.a. syftar till att decentralisera förvaltningen. Genom 

lagen får folkhögskolans direktion utökad beslutanderätt i frågor som rör skolan. På grund 

av de speciella verksamhetsformema är ramruna för beslutanderätten vidare för 

folkhögsskolans direktion än vid andra skolor i landskapet. Skolan får därigenom goda 

möjligheter att utveckla en egen profil. 
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Trots att folkhögskolan intar en särställning inom utbildningen på Åland kan det finnas 
möjligheter att utveckla nya samarbetsformer med andra skolor i landskapet i syfte att 
utnyttja de tillgängliga resurserna mer effektivt. Sådana möjligheter bör enligt utskottet tas 
tillvara. 

Under utskottsberedningen har formerna för elevernas och lärarnas samt övrig personals 
representation i direktionen särskilt diskuterats. Enligt utskottet förutsätter de olika 
gruppernas rösträtt i direktionen en fördelning enligt demokratiska principer, dvs. åtminstone 
en röst per grupp. Detta skulle medföra en onödig utökning av antalet direktionsmedlemmar 
eftersom skolans representanter inte bör vara överrepresenterade i förhållande till de politiskt 
valda direktionsmedlemmarna. Genom lagförslaget förändras direktionens roll i och med att 
beslutanderätten utökas. Detta medför ett särskilt ansvar att ta beslut som är förenliga med 
en långsiktig utveckling av skolan. Därför har utskottet fäst avseende vid det faktum att 
eleverna vanligtvis endast studerar vid folkhögskolan under ett läsår. Utskottet konstaterar 
att de olika grupperna har möjlighet att framföra sina åsikter till direktionen, som sakligt och 
demokratiskt skall beakta framfOrda åsikter i beslutsfattandet. Med hänvisning till det 

anfOrda har utskottet beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag. 

Utskottet vill i sammanhanget uppmuntra utbyten mellan skolor inom ramen för EU :s 
utbildningsprogram. Den fria fo1m för undervisningen som folkhögskolan tillämpar är enligt 
utskottets mening en idealisk grund för internationella utbytesprogram. 

Slutligen har utskottet noterat att landskaps styrelsen har -tagit hänsyn till utskottets 
synpunkter som framförts i samband med tidigare framställningar med förslag till 

lagstiftning om skol- och utbildningsinstanser. 

Detaljmotivering 

2 § Utskottet omfattar efter omröstning (2-2) landskapsstyrelsens förslag. Beslutet biträddes 
av ordföranden Lundberg och ledamoten Holmberg. 

4 § Utskottet omfattar efter omröstning (2-2) landskapsstyrelsens förslag. Beslutet biträddes 
av ordföranden Lundberg och ledamoten Holmberg. 

8 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär. 

10 § I förtydligande syfte föreslår utskottet att paragrafen kompletteras med en bestämmelse 

om att reglementet skall innehålla bestämmelser om behörighetskrav för lärare och övrig 
personal. 
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15 § Utskottet föreslår att rubriken ändras till "Övrig undervisning" så att denna bättre 

speglar innehållet i paragrafen. 

16 §Utskottet föreslår att framställningens 18 §fogas till 16 §och att rubriken ändras till 

, "Avgifter." 1 

18 §Bestämmelsen i framställri.ingens 18 §föreslås flyttas till 16 §.Utskottet föreslår vidare 

att en bestämmelse som bemyndigar direktionen att bestämma om avgifter för boende intas 
r 

i 18 §. ' ' 

Utskottet har erfarit att åländska studerande bor avgiftsfritt på Ålands folkhögskolas internat. 

Detta är enligt utskottet i linje med de principer som tilläinpas b~träffande avgifter för 

åländska studerande vid åländska läroinrättningar. Däremot upptas avgifter för boende av 

studerande som kommer bortifrån. Sådana elever lyfter vanligtvis studiestöd på hemorten. 

I förtydligande syfte fOreslår utskottet att en bestäinfu~lse intas i lagen om direktionens rätt 

att bestämma om avgift för boende. Förslaget är inte avsett att ändra de avgiftsprinciper som 

tillämpas för närvarande. 

36 § Eftersom det är oklart om lagstiftningskontrollen kommer att vara slutförd den 1 augusti 

1999 föreslår utskottet att tidpunkten fOr·lkrafttfJdandet lämnas öppen. Enligt utskottet finns 

det inte något som hindrar att ikraftträdandet senareläggs, t.ex. till den 1januari2000. 

I övrigt föreslår föreslår utskottet ändringar av språklig karaktär. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 7 april 1999 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman, rektorn Sten-Erik 
Fagerlund, överinspektören Jan-Ole Lönnblad och elevrådsrepresentanten Andrea Mattsson. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka 
Eriksson samt ledamöterna Eklöw och Ho1mbetg.1 

.· · ·• • · 

Ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Viveka Eriksson har fogat en gemensam reservation till 

betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

. ~ , l ' ., • • 

,;· 

;". ,--' ' 
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att Lagtinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i 
följande lydelse: 

LANDSKAP SLAG 
om Ålands folkhögskola 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

(Lika som i framställningen). 

(Lika som i framställningen). 

1-3 §§ 

2kap. 

Förvaltning 

4-7 §§ 

8§ 

Lärarkollegium 

Till lärarkollegiet hör rektor, biträdande rektor, prorektor och de lärare som har minst 

åtta årsveckotimmars undervisning vid skolan. Övriga lärare har rätt att närvara och yttra sig 

vid kollegiets sammanträden. Lärarkollegiet sammankallas av rektor som är kollegiets 

ordförande, eller (uteslutning) då minst en tredjedel av dess medlemmar det kräver. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

(Lika som i framställningen). 

9§ 

10 § 
Reglemente 

Direktionen skall anta ett reglemente för skolan som tillställs landskapsstyrelsen för 

kännedom. Reglementet skall åtminstone innehålla bestämmelser om 

1) arbetsårets omfattning, 

2) rektorns, lärarnas och den övriga personalens arbetsuppgifter, 

3) behörighetskrav för lärare och övrig personal, 

4) inträdesfordringar, 
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5) bedömning av de studerande samt utfärdande av särskilda intyg, 
6) ordningsregler för skolan och skolans utrymmen för boende samt 
7) övriga angelägenheter vilka med stöd av denna lag eller särskilda föreskrifter skall 

ingå i reglementet. 

3 kap. 
Und©rvisning 

11~14 §§ 

(Lika som i framställningen). 

15 § 

Övrig undervisning 

(Lika som i framställningen). 

4 kap. 
Studiesociala förmåner 

16 § 

Avgifter 

Undervisningen vid studielinjerna skall vara avgiftsfri. För studieperioder utanfor skolan 
och studieresor kan avgifter upptas. 

Direktionen beslutar utöver vad som föreskrivs i I mom. och 17 § om vilka prestationer, 
studiematerial och annat som är avgiftsbelagt och storleken på avgifterna med beaktande av 
landskaps/agen om grunderna för avgifterna till landskapet (27193). 

(Lika som i framställningen). 
17 § 

18 § 

Boende 
Direktionen beslutar om de avgifter som uppbärs för boende vid skolan. 

19 § 

(Lika som i framställningen). 

5 kap. 
Studerande 

20-26 §§ 

(Lika som i framställningen). 



lklaftträdelsc?- 1.J:..'':h övergångsbestämrnelse 

Den111a fag uäder i haft den (m'edutnin.g). 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 20 aprl! 1971 ont Aiands foikhögskch 
{I tV!']) ('4teslutr.dng). 

Der~ direi.:tion S(1.rr1. k;r tiJhmtr,: fot ),Jf;"!.11•J~ fotkh5gskofo. ;ned stl.id. av den s1,pphävda lagen 

Urdföra".de Gunn;::;r Lundberg 

~\::kreterare 



RESERVATION 

Vi reservek oss mot utskottets betänkande.på två punkter. 

1. Studiemöjligheter fOr elever med .särskilda. behov skal I liksom i 
"Lmdskapslagen om utbildning efter grundskolan" tryggas så till vida att det 
bör finnas möjligheter att·deJ.ta i widervisningen enligt den studerandes 
förutsättningar. Det .f.Orutsätter också att skolan garanteras de resurser som 
behövs för att motsvard kravet. 
Därfcir föreslår vi ett nytt moment i nullsä.ttningsparagra:fe:n. 

2. Studerande. och pernonalrepre.sentantema kommer till skillnad från 
nuvarande system inte att'iugå som medlemmar i direktionen. 
Vi anser att detta är en demokratisk tillbakagång. 
Sam.tidigt talas i målsäU.ningsparagrafen om att verksamheten skall " skapa ett 
engagemang för att delta i sambal1sutvecklingen11 

, verksamheten.skall 
utformas så att. " Wnnåga till själwtändigt tänkande och kritiskt omdöme 
utvecklas", verksamheten skall också stllb "' grundläggande demokratiska 
värderingar". . 

Vi to:reslär att fbljande paragrafer får tOljande lydelse. 

2§ 
( 1-2 :mom. lika som i framställningen) 
Verksamheten skall utformas så att även studerande med särskilda behov kan 
genomföra sin utbildning. 

4§ 
( 1 mom. lika som i framställningen) 
Direktionen best.år av nio medlemmar. Landskapsscyrelsen utser fem 
medlemmar. Bland dem utser landskapsstyrelsen ordförande oeh 
viceordronmde. Skolans elever utser två medlemmar samt lärarna och skolans 
övriga personal en medlem vardera. Elevernas mandatperiod är ett år räknat 
från den l december. För varje medlem utses även en ersättare, ror vilken i 
tillämpliga delar bestämmelserna om medlemmarna gäller. 
( 3-5 mom, lika som i framställningen) 

Marieha.m:n den 22 april 1999 

\J\Å~ 
Viveka Eriks!on 




