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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 9I19 86-8 7 med anledning av 

1andskapsstyre1sens framstäHning till 

landstinget med förs1ag tiH landskaps-

1ag angående ändring av landskapsia

gen om 1andskapsunderstöd tiH med

borgar-och arbetar institut. 

Landstinget har den 22 april 1987 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda 

framställning. Utskottet, som i ärendet hört rektorn för Medborgarinstitutet i 

Mariehamn Börje Lång, skoiinspektören Stina Colerus-Nordlund och läraren vid 

Medborgarinstitutet Leena Raitanen fär i anledning härav anföra föijande. 

I framställningen sägs att vissa bestämmelser i 1andskapsförordningen om 1and

skapsunderstöd för medborgar- och arbetarinstitut bör upphävas eftersom förord

ningen inte beaktar att de regler som aUmänt gäller för kommunalförvaltningen 

också bör gäila för medborgarinstitutet i Mariehamn som är en de1 av stadens 

förvaltning. TiH vissa de1ar anser iandskapsstyre1sen det dock nödvändigt att i 

landskaps1agen om !andskapsunderstöd tiH medborgar- och arbetarinstitut inta 

bestämmelser som motsvarar de bestämmeiser som för närvarande ingår i 

förordningen. 

Utskottet konstaterar att framstä11ningen innchåHer tre ändringsförslag av större 

praktisk betydelse. För det första föreslås att reglemente för kommunalt institut 

inte längre skall understäHas iandskapsstyrelsen för faststäHe1se vilket enligt 

utskottets mening är tiH fördel. I och med att reglementet godkänns av kommun

fullmäktige är det nämligen i regel redan utan faststäHeiseförfarandet väl genom

arbetat. För det andra föreslås, i syfte att förenkla institutens förvaltning, att den 

detaljerade verksamhetspianen inte som tidigare skaH understäHas iandskapstyrel

sen och för det tredje att instituts direktion liksom tidigare skaH tiHsättas av den 

som upprätthåller institutet men att upprätthållaren nu själv skaH få bestämma hur 

många och vilka som skaU sitta i direktionen. 

Utskottet, som omfattar de ovannämnda ändringsförslagen föreslår dock vissa 

mindre ändringar i lagtexten. I 4 § 11 punkten föreslås att villkoret att de löner 

som erläggs vid institutet skaH vara skäliga, strykes som obehövligt eftersom 

lönerna i praktiken bestäms genom tjänstekoHektivavta!, vilket också framgår av 

framstäHningens motivering. I 8 § föreslås att direktionen i stället för att ha tiH 
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uppgift att själv handha förvaltningen skall övervaka och ansvara för att såväi 

undervisning som förvaltning sköts på ett ändamåisenligt sätt. Siutligen föreslås i 

8a § 5 punkten att i reglemenetet ska1i intas bestämmelser också om de kursintyg 

som institut kan utge. Kursintygen är i praktiken de överlägset mest använda 

dokumenten över avlagda kurser. Utskottet föreslår att lagen skall träda i kraft 

den 1 januari 1988. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av iandskapslagen om 1andskapsunderstöd tiH medborgar- och 

arbetarinstitut 

(Ingressen lika som i framstäHningen). 

8 
Utöver vad i 1andskaps1agen om landskapsstöd till kommuner är stadgat är 

förutsättning för beviijande av 1andskapsande1 och -understöd samt räntestödslån; 

2) att institutet har inrättats med tiilstånd av landskapsstyrelsen; 

6) att institutet verkar i överensstämmelse med en för varje arbetsperiod 

antagen undervisningsplan som är faststäHd av 1andskapsstyreisen; 

11) att vid institutet finns en rektor med uppdraget som huvud- eller bisyssla; 

( uteslutn.). 

14) att verksamheten' inom institutet i övrigt bedrivs i överenstämmelse med 

denna lag och med stöd av därav utfärdade bestämme1er. 

(2 mom. Hka som i framstäHningen). 

@ 
Medborgar- och arbetarinstitut skall ha en direktion som övervakar och 
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ansvarar för att undervisningen och förvaltningen sköts _på ett ändamålsenligt sätt. 

Direktionen tillsätts av den som upprätthäUer institutet. 

(2 mom. iika som i framställningen). 

8a § 

(1 mom. lika som i framstäHningen). 

I reglementet skaH intas bestämmelser åtminstone om: 

1) direktionens uppgifter, handläggningen av ärenden direktionen, antalet 

mediemmar i direktionen och om hur medlemmarna tillsätts; 

2) anstäHande och uppsägning av personal; 

3) personalens rättigheter och skyldigheter; 

4) grunderna för undervisningsplanen; 

5) antagande av studerande, utgivande av kursint_yg och betyg, grunder för 

bestämmande av studieavgift och om uppbörd därav samt om upprätthållande av 

ordningen i institutet; 

6) förande av dagbok samt skötsel av arkiv och bibliotek; samt 

7) institutets ekonomi och bokföring. 

Denna 1ag träder i kraft den 1 januari 1988. 

Mariehamn den 27 maj 1987 

På ku1turutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceord

föranden Gustafsson samt ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 


