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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 
9/1960 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om yrkesundervisning (~ 27/1960 ) 

Sedan Ålands landsting över f örenämnda framställning inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlå tande, har utskottet behandlat den-

samma och får härmed vördsamt anfö ra följande. 

Redan år 1955 gjordes frå n landstingets sida en framställning om 

extraordinarie anslag för uppförande av ett skolhus för Ålands yrkes-

skola. Då de för den planerade skolan uppgjorda ritningarna emeller

tid icke kunde godkännas av handels- och industriministeriet ingick 

landstinget följande år med en ny enahanda framställning , som då grun

dade sig på omarbetade ritningar, vilka även godkändes av sagda mini

sterium . Sedermera framkom dock att den f ör skolan avsedda tomten var 

för liten. På grund härav kompletterades framställningen å r 1959 med 

utredning om att ny tomt erhå llits för ändamålet. Även de tidigare 

ritningarna ändrades i viss mån med tanke på anpassningen till den 

nya tomten. Antalet elevplatser i den frå n landstinget avlå tna fram

ställningen utgör 52 . Byggnadskuben är 17 .300m3och de totala kostna

derna äro beräknade · (1956) till 130.000.000 mark. Den nya skolan 

skulle i enlighet med då gällande bestämmelser helt bliva en land

skapets skola. År 1958 tillkom sedan i riket en ny lag om yrkesunder

visningsanstal ter och en till lagen ansluten f örordning och på grund 

härav har landstinget nu f örelagts en framställning i ämnet. 

I landskapsstyrelsens framställning finner man, att landskaps

styrelsen föreslår att skolan skall omfat ta 40 elevplatser, varav kom

munerna skulle äga 29 , me dan övriga platser skulle disponeras av land

skapet. Utskottet har för sin del likväl ansett att skolan skall om

fatta 52 platser , vilket helt .överensstämmer med landst inget s tidigare 

ställningstagande i ärendet och även motsvarar behovet i detta avseen

de . Dessutom äro så som tidigare framhå llits ritningarna f ör skolan upp

gjorda med detta antal elevplatser så som grund . Ytterligare kan i 

detta sammanhang framhå llas, att även landskap s styrelsen i sin skri

velse (PM) av den 22 oktober detta å r till föredraganden v id finans

ministeriet i detta ärende även omfattat tanken på 52 platser. 

Under utskottsbehandlingen har utskottet f å tt del av handels- och 

industriministeriets utlå tande till finansminist eriet angående det 

av sedda byggnadsunderstödet till yrkesskolan och har utskottet härvid 

kunnat konstatera, att handels- och industriministeriet även f ör sin 
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del i princip omfattat förslaget med 52 årliga elevplatser, varemot 

ministeriet icke kunnat dela landskapsstyrelsens uppfattning, s åvitt 

angår fördelningen av platserna mellan landskapet och kommunerna. 

Ifrågavarande utlåtande har separat tillställts landstingsmännen . 

Iiandskapsstyrelsen säger i sin framställning att man med h än-

syn till kompensationen av landskapets utgifter blir tvungen att för-

dela kostnaderna för skolan mellan landskapet och kommunerna enligt 

samma grunder som i riket, varemot en annan fördelningsgrund kun d e 

iakttagas vid motsvarande fördelning mellan kommunerna. Då land skaps

styrelsen i fråga om driftskostnaderna med iakttagande av denna prin

cip avvikit från rikets bestämmelser och fördelat dessa kostnader 

mellan samtliga kommuner i landskapet oberoende av delägarskap, har 

utskottet ansett det följdriktigt att även grundläggningskostnaderna, 

såsom varande engångsutgifter, skulle fördelas mellan samtliga kommuner, 

För att möjliggöra ett årli~t antal elevplatser om 52 har utskot -

tet ansett det mest ändamålsenligt och även i sak riktigare att varje 

kommun, obereende av invånarantal, skulle äga minst 1/2 elevplats vid 

skolan, vilket skulle berättiga till 1 elev vartannat å r, detta särskilt 

som kommun enligt landskapsstyrelsens framställning ändå s om ovan 

framhölls är tvungen att enligt vissa grunder deltaga i de å rli-

ga underhålls- och driftskostnadeena, samt även då man på goda g run

der kan antaga att en frivillig teckning av elevplatser komme a tt 

bliva resultatlös. På grund härav har utskottet vidtagit en ändring 

av § 6 i framställningen. Platsfördelningen mellan kommunerna å ena 

sidan och landskapet å den andra utgör 43-9. Den inbördes fördelnin

gen mellan kommunerna framgår av en till detta betänkande ansluten 

bilaga. Beträffande driftskostnaderna har utskottet i enlighet med 

rikslagen ansett~ att desamma såväl vid själva skolan som vid elev- 1~ 
internatet borde fördelas efter beläggningen. Mot denna uppfa ttninc; 

har utskottets ordförande, såvitt angår sagda kostnader för själva 

skolan, anmält avvikande mening och härvid helt omfattat lan d r-'.li:ap G

styrelsens förslag. 

I lagtexten föreslår utskottet följande ändringar: 

1) .L..L_ I likhet med i rikets lag har införts bestämmelse 

om kompletterings- och specialkurser. 

2) ~ Paragrafen har fått en n å got annan lydelse och överens

stämmer härvid bättre med motsvarande stadgande i riket. 

3) ~_ mom 1 har en helt ny lydelse på grund av utskot tet s f ör

slag om att varje kommun skulle äga minst 1/2 å rlig elev-plats " 
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4) § 7 ~ "bilreparations'!... har ändrats till 'maskinreparations '

i likhet med i rikets lag. 
5) .§.....§.i Här har utskottet infört ett stadgande att läsåret bör om

fatta 220 dagar. Mot svarande stadgande finnes i v å r gamla yrke sskollag J i\ 

och synes motiverat även i den nya och icke i den utlovade förord-

ningen. 
6) .§__±Q l En ändring i överensstämmelse med förslaget i riket har 

vidtagits. Genom den föreslagna allmänna ordalydelsen finnas nu tven

ne m8jligheter, antingen kan handelsskolans (el. avdelningens) elev

platser medräknas i skolans elevplatser, eller också kan skolan helt 

bliva separat, beroende på rikets lagstiftning. 

7) § 13 mom. 5. Enligt framställningen skulle Mariehamns stad 

icke komma att deltaga i det planerade elevhemmet. Utskottet har lik

väl ansett att en lydelse i konformitet med rikets lag kan vara mo

tiverad. 
8) § 14 och 15 har såsom tidigare sades ändrats, enär utskottet 

anser, att driftskostnaderna såväl vid skolan som vid elevhemmet 

skola fördelas efter beläggningen. 

Utskottet har dessutom vidtagit smärre ändringar av redaktionell 

natur. 

I anledning härav skulle den föreslagna lagen få följande lydelse: 

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

om yrkesundervisning . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Om skolformerna och undervisningen , 

1 §. 
Med yrkesskola avses i denna landskapslag skola, som meddelar 

grundläggande yrkesundervisning och vidare-utbildning på industrins 

och byggnadsverksamhetens, hantverkets , näringsekonomins samt med 

dem jämförbara serviceyrkens, ävensom på samfärdselns område, jämte 

kompletterings- och specialkurser, som anordnas vid densamma, samt 

annan därmed jämförlig undervisningsansta lt. 

2 §. 
Ålands yrkesskola är landskapets allmänna yrkesskola. Skolans 

syftemå l är att på grundvalen av folkskolans kurs meddela eleverna 

för yrkesfärdigheten nödiga kunskaper och i skolans egna verkstäder 

en så mångsidig arbetsundervisning , att yrkesskicklighet på g rund 
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härav inom viss tid kan uppnås. 

Landskapet i~ kommun~ sammanslutning av kommuner~ enskild person 

eller samfund må upprätthålla specialyrkesskola, som meddelar under

visning på något specialområ~e eller inom några av de yrkesgrenar, 

som skolans ägare företräder. 

I landskape~ må inrättas yrkeslärlingsskola för undervisning av 

yrkeslärlingar och yrkesinstitut för vidare- och specialutbildning 

av yrkesmän samt ~ndervisning i arbetsledning och -organisation. Be

träffande anstalt, som blivit godkänd av landskaps~tyrelsen, gäller 

vad i denna landskapslag är stadgat om yrkesskola. 

§§ 3, 4 och 5 
Som framställningen. 

6 §. 
Varje kommun i landskapet är skyldig att, oberoende av invånar

antal. reservera minst 1/2 årlig elevplats i Ålands yrkesskola. Dess

utom bör Mariehamns stad reservera 3 och varje landskommun 1 å rlig 

elevplats för varje fullt 900-tal invånare. Övriga elevplatser äro 

landskapets platser, 

Har kommun en eller flera platser i annan skola f ör yrkesutbild

ning, må landskapsstyrelsen efter prövning minska det antal platser, 

som kommunen skall vara skyldig att reservera i Ålands yrkesskola. 

Landskapsstyrelsen må även annars, då synnerliga skäl påkalla det, 

bevilja kommun lättnad i den i 1 mom. stadgade skyldigheten att re

servera elevplatser, 

Landskommun, som reserverar elevplatser i Ålands yrkesskola, är 

skyldig att reservera elevhemsplatser i förhå llande till elevplat

serna. 

Angående överlåtelse av elevplats till kommun besluter landskaps

styrelsen. Kommun må icke utan landskapsstyrelsens tillstånd överlåta 

sin elevplats till ana:a.n kommun. Landskapsstyrelsen må p å synnerliga 

skäl med kommuns medgivande återinlösa av kommunen reserverad elev

plats, om medel därför anvisats i landskapets utgiftsstat. 

7 0. 
Vid Ålands yrkesskola skall finnas åtminstone metallarbets-, maskin

reparations-, elektricitets-, träbearbetnings-, sömnads- och närings -

ekonomiavdelningar, vilka kunna intaga minst å tta elever å t gången. 

Vid skolan bör efter behov anordnas undervisning i form av kurser 

eller på annat sätt för att meddela undervisning åt yrkeslärlingar och 

med dem jämförliga personer, som icke kunna få undervisning i annan 

I I 
I 

i' 
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yrkesundervisningsanstalt ~ 

8 §. 
Lärotiden v~d Ålands yrkesskola är 1~4 läsår i enlighet med vad 

landskapsstyrelsen särskilt förordnar för varje studielinje. Läs-

året bör omfatta 22b arbetsdagar. l 1 

Den teoretiska och den praktiska undervisningen bör motsvara de 

fordringar~ ::;om. __ näringslivet ställer på varje särskilt yrke. Den 

praktiska undervisningen bör omfatta övningsarbeten samt produktiv 

verksamhet i den av läroplanen bestämda dmfattningen. 

9 §. 
Av yrkesskolans läroplan, som skall fastställas av landskapssty- \I 

relsen. bör framgå huru undervisningen är ordnad enligt studielinjer, 

läroämnena och antalet veckotimmar eller totalantalet timmar i dem I 
samt det centrala innehållet i varje läroämne. 

Vid yrkesskolan skall användas av landskapsstyre lsen godkända 

läroböcker, 

10 §. 
Till yrkesskolan kan anslutas en handelsskola såsom en avdelning 

vid yrkes~kolan._ Närmare bestämmelser om avdelningens inrättande, 

finansiering och förvaltning utfärdas i landskapsförordning. 

§§ 11 och 12 

Som framställningen. 

13 §. 
Kostnaderna för skolans inrättande fördelas mellan landskapet och 

de i skolan enligt 6 § delaktiga kommunerna sålunda, att Mariehamns 

stad svarar för 50 procent och landskommunerna för 35 procent av de 

nedan i 2 mom. avsedda byggnadskostnaderna samt staden och nämnda 

landskommuner för 30 procent av övriga anläggningsmostnader, i vart

dera fallet beräknat i proportion till antalet elevplatser, som kom

munerna reserverat. 

Såsom godtagbara byggnadskostnader anses' kostnader, föranledda 

av röjning och utjämning av tomt, för skola nödiga undervisnings-, 

verkstads- och ekonomibyggnaders försättande i fullt användbart 

skick, anordningar för anskaffande av vatten och kraft, byggande 

av nödiga vägar, inhägnader och andra fasta anläggningar, uppgörande 

av ritningar och arkitektarvode. 

Till ~ostnader för inrättande av skolan hänföras därutöver kost

nader för uppförande av nödiga bostadsbyggnader, elevhem och lärar

bostäder, jämte ekonomibyggnader, för anskaffning av arbetsmaskiner 

och verktyg, skolinventarier och undervisningsmateriel, elevernas in-

~l 
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kVarteringsutru stning och spisattiralj samt renhållnings- och 

hälsovårdsmateriel ävensom annan i själva skolan och elevhemmet er

forderlig utrustning, så ock för arvoden å t byggnadskommissionen 

och andra åtgärder, som oundgängligen böra bekostas. 

Kommun, som 

önskar reservera elevplatser utöver det i 

6 § stadgade antal et, skall deltaga i kostnaderna för skolans in

rättande enligt i 1 mom. stadgade grunder. 

Mariehamns stad befrias likväl frå n deltagande i de kostnader, 

vilka föranl edas av inrättandet av elevhem om ett dylikt hem ur 

stadens synpunkt icke anses nödigt. Staden bör dock utan ersätt

ning överlåta för skolan lämpligt och tillräckligt stort tomtområde. 

14 §: 
Landskapets kommuner äro skyldiga att gemensamt deltaga i yrkes

skolans årliga underhållskostnader med 35 procent av de kostnader, 

som belöpa sig på de av kommunerna reserverade platserna. Kommu

nernas kostnadsandel fördelas mellan landskapets kommuner i pro

portion till de under verksamhetsåret använda elevplatserna. Såsom 

antal elevplatser anses medeltalet elever i b9rjan av vår- och 

höstterminen. 

Vid bestämmandet av de årliga underhå llskostnaderna beaktas av

löningsutgifter och pensioner samt å rliga kostnader för lyse, värme, 

vatten och drivkraft, för underhå ll och reparation av lokaliteter, 

maskiner, arbetsredskap och inventarier, f ör kansli- och trycknings

arbeten, så ock för anskaffande av lärar- och elevbibliotek samt un

dervisningstillbehör, råämnen, förnödenheter och rengöringsmedel, 

för fri skolmåltid åt eleverna, för brand- och olycksfallsförsäk

ringspremier samt för läkemedel och läkararvoden. Från summan av 

utgifterna skola erhållna inkomster avdragas. 

15 §. 
Kostnaderna för upprätthållandet av elevhemmet fördelas s å , att 

den del, som belöper sig på de av kommunerna använda platserna för

delas mellan kommunerna såsom i 14 § 1 mom. är sagt. Kostnaderna 

för landskapets . elevhemsplatser erläggas av landskapet. 

Vid fastställandet av avgiften för en elevhemsplats böra de in

komster beaktas, som influtit genom elevhemmets användning. 

§ 16. 

Åt landskapets fattigaste kommuner må e r läggas specialunderstöd 

för deltagande i kostnaderna för inrättande och upprätthå llande av 
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Ålands yrkesskola. Sådant understöd erlägges för anläggningskostna

dernas vidkommande med högst JO procent och för underhållskostnadernas 

vidkommande med högst 20 procent av de godtagbara totala utgifterna 

per elevplats. 

§§ 17-25 
Som framställningen. 

Hänvisande till vad ovan framhållits föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit med 

beaktande av de ändringar lag- och ekonomiutskot

tet ovan framfört. 

Mariehamn den 2 november 1960. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

~~j~~-
Valter Nordas. 

Ordförande. 
? /" ""') --c_ 

~ C,._d //I 

Curt Carlsson. 

Sekreterare. 

Närv.arande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

John Johansson ~amt ledamöterna Viktor Arvidsson, Harry Lindfors samt 

Paul Blomqvist• 

• 

I 

11 

I 
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Framst~llningens § 6 mom. 1 föreslås få följande sakliga innehåll ~ 

Mariehamns stad är skyldig att i Ålands yrkessko1a reservera tre och 

varje iandskolil.lilun i landskapet minst en årlig eleVplat s för varje f ullt 
900.-tai invånare. ])essutöm bör varje - kommun oberoende av invån8.ran-

tal t~ckna en halv elevplatsandel• Övriga elevplatser äro landskapets 

platser• 
Fördelningen 

bliva följande: 

skulle då enligt för närvarande gällande invånarantal 

Mari e hamn 

Brändö 
Eckerö 

Finström 

Fög:J.ö 

Ge ta 

Hammarland 
Jomala 
Kum:linge 

Kö kar 

Lem1and 

Lumparland 
Sal tvik 
Sot tunga 
Sund 
Vårdö 

24t. 
1/2, 
it, 
2t. 
1.1. 

~· 
1/2. 
lt . ,t. 
1/2 . 
1/2. 
it. 
1/2. 
2t. 
1/2. 
it. 
1/2 . 

43 
landskapet 9 ---
Summa 52 ================= 


