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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 6/ 1989-90 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks hemstä11ningsrhotion 

tili landskapsstyrelsen om en utredning 

av möjligheterna att bereda Ålands 

handelsläroverk plats i Ålands sjö

fartsläroverks nuvarande byggnad. 

Landstinget har den l december 1989 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört yrkesutbildningsinspektören Gösta 

Helander, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att handelsläroverket är i behov av nya och ändamålsenliga 

utrymmen samtidigt som utbi.ldnlngen av s.k. enhetsbefäl i framtiden sannolikt 

kommer att minska behovet av separata utbildningsinrättningar för navigation och 

maskin. Motionären föreslår därför att en utredning görs för att klargöra möjlighe

terna att sammanföra all högre sjöfartsutbildning till tekniska läroverket för att 

bereda plats för Ålands handelsläroverk i sjöfartsläroverkets nuvarande byggnad. 

Ålands sjöfartsläroverk har för tillfället 39 elever fördelade på två styrmansklasser 

och två sjökaptensklasser medan Ålands tekniska läroverk har 72 studerande 

fördelade på två klasser för fartygsmaskin och kraftverksteknik, två maskinrnäs

tarklasser och en klass för automationsteknik. 

Utskottet har erfarit att sjöfartsläroverket är planerat för två styrmans- och två 

kaptensklasser med ett sammanlagt elevantal på ungefär 50 personer. Skolan har 

idag alltså 39 elever, vilket betyder att skolans utrymmen redan nu utnyttjas väl. 

Ålands handelsläroverk har idag 125 elever fördelade på sju klasser. Detta innebär 

att om skolans utbildning flyttas över till sjöfartsläroverket, som alltså är tänkt för 

ett femtiotal elever, skulle troligtvis inte alla elever få rum i skolan. 

Enligt vad utskottet ytterligare har erfarit börjar utrymmena i tekniska läroverket 

redan nu bli för små för skolans behov. Om dessutom sjöfartsläroverkets utbildning 

skulle flyttas till tekniska läroverket skulle en tillbyggnad av skolan med säkerhet 

bli nödvändig. En annan fråga som också aktualiseras vid en eventuell förflyttning 

är vart simulatoranläggningen sku11e flyttas. 
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Utskottet anser att det inte är ändamålsenligt att utreda möjligheterna att flytta 

sjöiartsutbildningen till tekniska läroverket för att bereda plats för Ålands 

handelsläroverk i sjöfartsläroverkets nuvarande byggnad. Med tanke på att sjöfarts

Uiroverkets byggnad är för liten för handelsläroverkets elever och en tillbyggnad av 

tel<:niska läroverket måste ske för att sjöfartsläroverkets elever skall få rum i 

skolan anser utskottet att en helt ny skola för handelsläroverket är att föredra. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamri den 9 januari 1990 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 20/ 1989-90. 

På kulturutskottets vägnar: 

Sigvard Nordberg 

viceordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Nordberg samt 

ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


