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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Landstinget med förslag till landskapslag om 

Ålands handelsläroverk . 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda framställning . 

~ Utskottet har i ärendet hört utbildningschefen L~nnatt Winqvist och lagbered

ningschefen Sune Carlsson. 

Utskottet finner de i motiveringen till framställningen angivna motiven rikti

ga och önskar i all synnerhet betona vikten av att vidareutbildning efter grund

skolan skall kunna erbjudas i landskapet . Därtill har utskottet funnit att elev

underlag för ett handelsinstitut föreligger samt att erforderliga lokaliteter 

kan ordnas. 

Beträffande lagtexten finner utskottet stadgandet om undervisningsspråket 

onödigt och föreslår att detta skall utgå . Vidare finner utskottet en dispropor

tion i sammansättningen av läroverkets direktion i det att lärarkåren och övrig 

personal ej automatiskt är representerad i densamma. Utskottet finneb det ej 

heller riktigt att rektorsämbetet sammankopplas med undervisningsskyldighet. 

Utskottet föreslår därför att 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. härvidlag ändras . 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå att Lands

tinget måtte antaga lagförslaget med följande ändringar: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om Ålands handelsläroverk. 

1 §. 

Undervisningsspråket -------(momentet utgår). 

4 § . 

För handelsläroverkets förvaltning tillsätter landskapsstyrelsen en direktion 

i vilken medlemmarna såvitt möjligt skall företräda de näringsgrenar, för vilka 

läroverket utbildar yrkesmän. Dessutom skall såsom medlemmar i direktionen fin

nas representanter för läroverkets elever, lärare och övrig personal. Läroverkets 

rektor är självskriven medlem i direktionen. 

5 §. 

Vid läroverket skall för dess ledning och förvaltning finnas en rektor och 

en prorektor. Prorektorn utses bland läroverkets lärare . 

Mariehamn , den 18 

- und 

- - - -

v~~x 
~Dahlman 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Fagerlund , viceordföranden Arvidsson samt 
ledamöterna Nils Karlsson(delvis),N'ordlund(delvis) och Sundberg (delvis). 
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