
STORA UTSKOTTETS betänkande nr 19/1970-71 

med anledn.ing av landskapsstyrelsens fram

ställning till _Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om Klands folkhögskola. 

Landstinget, so:m i ärendet fått mottaga lagutckottets betänkande 

nr 14/1970-71, hc .. r däröver inbeghrt stora utRkottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskotte-L;, som hört :rektor 

Sten-Erik Fagerlund, beslutat omf,:i,tta det i laguts1rottets ovannämnda 

betänkande framst~illda förslaget med föl jan c1e ändringa.~'..' ~ 

l_O _ §. Lagutskottet har ansett att ordföra-1 dE~ och viceordförande 

i cUre~ctionen kunde väljas bland direktionens alla medlemmar och att 

elevrepresentanterna sålunda skullG v2,ra likvärdiga medlemmar i denna. 

Mee beal{tande av att största delen av eleverna do ek icke fyllt 20 år 

d, v. s. iir omyndiga, måste el evrepre se21 tati onen samtidigt ses i belys

ningen av bestföm11elserna rörande ornyndigs rättsliga handlingsförmågaJ 

vilka åter faller under rikets lagstiftningsbehörighet. Vad särskilt 

ordförande- och viceordförandeposterna beträffar bör observeras att 

till dem hör r.2 tten att utåt företJ::iida direktionen och teckna dess 

namn i alla förekommande riittsh<::,ncllingar. Sålunda stadgas t.ex. i för~~ 

eningslagen att förening i förhållande till tredje man eller inför 

myndighet ej får 'företrädas av 0E1yndig person. Vidare uttalas att sty_

relsens ordf örm1de au torna ti skt tecknar föreningens namn, ifall ej j_ 

stadgandena annorlunda besttimmes. Av dessa orsaker mås te bl. a. styrel~ 

seordför2ndena i åländska ungd0111EJföreningarna vara myndiga personer. 

Redan för elen skull anser storg utskottet att ordföranden och viceord

föranden i folkhögskolans direktion bör ha fyllt 20 år då det knai;:.past 

kan vara iindamålsenligt att frånki-i,nna dem r.<:ttten att utåt representera 

direktionen. Härigenom bortfaller också det främsta motivet för att 

valet av ordfören de och viceordförande skulle överlåtas åt direktionen. 

Mot lagutskottets förslag talar också den omständigheten att inte hel

ler rektor lämpligen bör 'vara ordförande i direktio1rnn. 

På grund härav har stora utEJt:ottet j_ princip omfattat landskapssty~ 

relsens :förslag till. utformning o.,v 10 § 1 mom. 

För att bereda~everna bättre möjlighet att utse sina representan

ter i direktionen, har stora utskottet föreslagit att detta bör ske 

inom november månad i stället för oktober och att mandatperioden på 

rnotsvar2,nde s'.Ltt skulle framskjutas med en månad och begynna den 1 

decer.1ber. Dessutom har stora utskottet funnit det påkallat föreslå att i 

den nya lagen på s9.mma sLi. tt som hittills skuJle inryckas en b estämrnel

se om när direktionen skall anseEJ vara beslutför, vilket skulle ske 

då sex medlemmar, bland dem ordförrn1 elen eller vic eordf äran den, är niir-
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va r ande (4 morno). Slutligen har stora utskottet med avseende å f örtyd

ligande f öresl agit intagande av stadgandet i 9 § 3 mom . i den nuvaran

de folkhögskolelagen, vari utta l as att beslut fattas med enkel majo

ritet och att ordförandens rört hr avgörande vid lika röstetal utom 

vid v a l? då lotten avgjorde. Ste:i,dgandet har in sk ju ti ts som ett nytt 

5 morn. 

:;L5 §. Stora utskottet har ansott det ä ndamålsenli g t att i 2 morn . 

å ter:'...nföra l andsk apsstyrelsens mot motsvarande rikslags tif'tning sva

r ande förslag om mö jlighet att ti l ldela sökande som tidig are erhållit 

utnäm~ingsbrev (stadfä stelsebrev) för rektors- eller l ä rarbefattning 

vid f olkhög skolQ, fullmakt på tj dn st en redan f öre provtidens utgång . 

Enlig t stora ut skottets f örrnenancJe borde sagda möjli ghe t beredas även 

den sorL t idi gare erhållit utnänmJ_ngsbrev för lektorstj änst vid gymna

sium. E:arntidigt h ar utskottet ansett att 3 morn. enligt landskaosstyrel-
sens fgrsla.u skulle bi behå llas. ~ 

lD· Mo~ bakgrunden av de internordiska strä v andena om höjande av 

folkhö gsko lestuderandenas å lder och det praktiska förhå lla ndet, redan 

i dag ?ha: stora utskottet i fråga om inträdeså ldern stannat för att 

sökande till första årskursen före utgången av det löpande kalenderår e t 

bör ha f;rll t 17 år och på motsvarande s ä tt 18 å r för inträde i andra 

årskurser.. Smnti d i g t har stora utskottet dock .f-q_nni t det viktigt att 

också studiebegåvade 16-åringar bör kunna vinna inträde i skolan, var

för utsko·';tet å t e rinfört stadganc1 et i 4 morn. i landskapsstyrelsens 

försl ag s om ett nytt 3 mom. 

26 §. JXec1 beal-ctande av a tt stora utskottet återinfört 15 § 3 mom. i 

förslage t ':lö r hänvisning till s2gda paragraf gälla 2-3 mom. 

§Jutstacgandet. Stora utskottet har funnit det ä ndamå lsenligt att 

införa en b::;stä mmelse om att den tidigare direktionens uppdrag skall 

fortfa ra tL.l dess ny direktion blj_v i t tillsatt en ligt den nya l agen. 

Med hä nvisning till det ovau anförda f å r utskottet, som för juste

ringsutskott:::t önskar på p.eka att i 14 § förekommande ordet 11 ordinarj_

ter11 torde ersä tta s med Hordinarie 17 för .ty vördsamt föreslå 

a tt Landstinget måtte antaga det i land 

skapsstyre lsens frmnställning ingående l ag

förslage t sålydande: 

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

om Ålands folkhögskola. 

I enlighet msd illands lm1dstings beslut sta dgas: 

1 k ap . 

Allmä nt. 

1-2 §§. 
(Lika som i lan dskaps styrelsen s framställning). 

.1 

I 
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3 §. 

(Likasom i lagutskottets betcnkMde). 

4 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

2 kap. 

Årskurser. 

5 '7 §" 
- I ;j • 

(Likasom i lanc1skapsstyrelsens framställning). 

3 kap. 

Ämneskurser. 

8-9 §L 
(Likasom i 1011 c1skaps styrelsens framställning. 

4 kap. 

Förval tn~~~;r';:. 

10 §. 

81 

Den närrna:-·2 tillsynen över folkhögskolans verksamhet och dess an

gelägenheter handhaves av en direktion. Landskapsstyrelsen utser ord

förande? viceordförande och två rnecUemmar i direktionen samt Ålands 

folkhögskolas elevförbund en rnec1lei11? samtliga för fyra år räknat från 

den 1 december efter valet. Folkhögskolans rektor eller vid förfall 

för honom prorektorn ingår som sjiilvskriven medlem och sekreterare 

i direktionen. 

De studerande vid folkhögskolan utser inom november månad två med

lemmar i direktionen för tiden från den l december till den 30 därpå~ 

följande november samt två ersä ttu,re för dem. Elevrepresentanterna 

utses genom val? varvid alla studerande är röstberättigade och valbara. 

Valet förrättas av en valnämnd 9 bestående av en lärare och två stude~ 

rande. Rektor utser valnämnd och övervakar deRR vi:>rkR;:::irnhet. V:iQ v:alet 

skall i tillärnpliga delar iakttagas vad om allmänna val är stadgat så

som landskaps styrelsen nä·rmare föJ::-e skriver. 

Direkt1onens uppdrag fortfar till dess ny direktion blivit tills2.tt. 

Direktionen lir beslutför 1 c1å sex medlemmar 9 bland dem ordföranden 

eller viceordft randen är närvarc:mcle. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföran

dens röst, vid val dOCk lottning. 

Till chrekti onens medlemmar erl.:igges sarnrnanträdesarvode såsom för 

landskapets ko1mlli tteer, 

11-12 §§. 
( JJikasorn i lagutskottets bet .nkande). 



5 kap. 

Lärare och annan personal. 

13-14 §§. 
(IJikasom i l.e,g1rtskot tets betiinkan de). 

15 §. 

(1 mom. likasom i lagutskottet.s betänkande). 

Rektor och lt1.rare utses av landskapsstyrels en sedan skolans direk~ 

t:L on avgivit utlåtande om sökan c1on s kompetens och lämplighet ti 11 en 

början på två provår 9 efter vilk::s utgång åt honom skall utfärdas full

m2Jct på tjänsten, därest han befinnes uppgiften vuxen och lämplig för 

tjiinston. Sölcmde, som tidigare erhållit utni:imningsbrev för rektors

eller lärartjtinst vid folkhögskola eller gymnasium, må redan före 

provtidens utgång tilldelas full1nakt på tjänsten. 

( 3 morn. likasom i landskapsstyrels ens fra1nställning). 

16-l8 §§. 

(Likasom i lagutskottets betnnkande). 

6 kap. 

S tud er anc1 e. 

19 §. 

(1 morn. likasom i lagutskottets betänkande). 

Av den som antages till första årskursen fordras, att han fullgjort 

sin läroplikt eller eljest förvärvat motsverande kunskaper, samt att 

han före utgången av det löpando lcalenderåret fyllt 17 år. 

För inträde i a~dra årskursen fordras att sökanden genomgått första 

årskursen vid skolan eller en grunc1kurs om minst 24 arbetsveckor vid 

egentlig folkhögskola i riket eller på annat sätt inhämtat motsvarande 

mått av kunskaper och färdigheter samt att han före utgången av det 

löpande kalenderåret fyllt 18 år. 

( 4 mom. likasom 5 morn. i lao dskaps styrelsens framställning). 

'20-21 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

22 §. 
(Likaso111 i lagutskottets betiinl<:ande). 

7 kap. 

Särskilc1Cl,~bestärnmels er. 

23 §. 

(Likasom i landskapsstyrelse:os framställning). 

24 §. 
(Likasom i lagutskottets betL"tnkande). 
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25 §. 

(Lika som i l and skaps styrelsens frarnsttillning). 

26 §. 

583 

I l a nc1sk apsstyrelsens besl ut i ä renden , som avses i 15 § 2-3 mom. 

må ti.,ndrin g icke s öka s genom b esv("'..r. 

Denna l ag tr:ider i kraft den 1 augusti 1971. 

Genom denna lag upphäve s l a nc1skapslagen den 1 6 april 1952 angående 

Ålands folkhögskola (21/52). Do ck skall den tidigare direktionens upp

drag fortfar a till dess ny direktion blivit tillsatt enligt denna lag. 

Marie hamn, den 12 december 1 970. 

På stora utskotte ts v ä gnar: 

~~/ 
Alb y ' Johansson 

ordföra11c1e · 
~ 

./ Erik R~ 
sekreterare. 

Närva r ande i utskottet: ordförBnden Albin Johansson, viceordföranden 

Alarik Häggblom, ledarnöterna Gust av Adolf Bornan(delvis), Olof M. Jansson 

(delvis), Sven Friberg (delvis) ~ Sven Lemberg (delvis), Börje Hagström, 

Erik Lundqvist (delvis), Carl Kar lsson och Elll.18r Jansson samt ersä t-

. I 

tarna Peder Söderström och Torva;Lc1 Söderlund (delvis). I I 


