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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 5/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om Ålands hotell- och restau

rangskola. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört 

~häradshövding Sune Carlsson, extra lagberedningssekreterare Jörgen 

Ingman, skolinspektör Börje Lång och rektor Gunnar Lemqvist, anföra 

följande: 

Den terminologi som används i framställningen för angivande av de 

branscher inom vilka skolan skall meddela undervisning är något oklar 

och har givit upphov diskussion i utskottet. I lagförslaget talas om 

hotell-, restaurang- och turistbranschen samt därmed jämförbara serviee

områden som om dessa branscher vore helt jämställda. Enligt vad kultur

utskottet erfarit kunde termen turistbranschen användas som ett över

gripande begrepp,vilket i sig innesluter såväl hotell- och restaurang

branschen som de serviceområden inom turistbranschen det här är fråga 

om. Eftersom hotell- och restaurangbranschen emellertid utgör de sektorer 

på vilka skolans undervisning i huvudsak kommer att inriktas,har utskot

tet ansett det lämpligt att använda formuleringen 'hotell- och restaurang

branschen samt övriga till ' turistbranschen hörande serviceområden~ 

I lagförslagets 4 § stadgas att vid skolan skall för dess ledning 

och förvaltning finnas en rektor och en prorektor. Prorektorn utses bland 

skolans lärare. Däremot är det inte utsagt att rektorn skall väljas bland 

lärarna. I det förslag till förordning som föreligger har stadgande härom 

likaså utelämnats. Kulturutskottet har erfarit att man härigenom velat 

medge större frihet att ifall det synes ändamålsenligt utse rektor som 

inte nödvändigtvis måste tillhöra lärarkollegiet. Kulturutskottet har 

intet att erinra på den punkten. 

Eftersom förslaget till förordning innehåller st~dgande om lärarnas 

kompetens, föreslår kulturutskottet a t t hela stadgandet om kompetens

villkoren i 4 § i lagtexten strykes. 

Den 7 § i lagförslaget har utskottet omarbetat. Under behandlingen av 

ärendet har förslag även väckts att hela paragrafen skulle utelämnas, 
~ . . . 

eftersom skolans status på intet sätt förändras genom denna lags ikraft

trädande. Utskottet har dock valt att låta paragrafen kvarstå i omarbetad 

form för at t ge- ~n större känsla av trygghet för de anställda vid skolan. 
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stadgandet innebär att de lärare som innan denna lag trätt ikraft för

ordnats till sin befattning skall kunna kvarstå i sina befattningar. 

Hänvisningen till de tidigare gällande bestämmelserna om kompetenskraven 

bör enligt utskottets mening uteslutas, eftersom det är synnerligen 

oklart vilka bestämmelser som här åsyftas,då ingen tidigare lagstiftning 

på området i landskapet kan åberopas. Åsyftas_ återigen bestämmelserna i 

rikets lagstiftning, kan anföras att kompetenskraven inte förändras 

genom att denna lag träder i kraft. 

Med hänvisning till det anförda får kulturutskottet därför föreslå 

att landstinget måtte antaga lgförslaget 

så lydande: 

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- och restaurangbranschen samt inom övrig~ till turistbranschen 

hörande serviceområden. 

2-3 §§. 
(Som i framställningen) 

4 §. 

Vid hotell-och restaurangskolan skall för dess ledning ocb förvalt

ning finnas en rektor och en prorek t or. Prorektorn utses bland skolans 

lärare. 

Vid hotell- och restaurangskolan kan finnas lektorer, lärare i yrkes

ämnen, timlärare och särskilda befattningshavare.(Uteslutn.) 

5-6 §§. 
(Som i framställningen) 

7 §. 
Denna lag träder i kraft den l augusti 1977. 
Lärare vid Ålands hotell- och restaurangskola som förordnats till 

sin (uteslutn.) befattning inqan denna lag trätt i k~aft (uteslutn.) 

kvarstår i motsvarande befattning utan minskning av löneförmåner. 
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Mariehamn den 15 december 1976. 

På kulturutskottets vägnar: 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

Jansson ~ (delvis), ledamöterna Bergroth, Fagerholm och Nils Karlsson 

(delvis) samt ersättarna Dahlen (delvis), Nylund (delvis) och Öberg 

(delvis). 
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