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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE

nr 22/ 1986-87 med anledning av landskapsstyre1sens

framställning

tilJ

landstinget med förslag till
l) landskapslag om Alands lantbruksskola,
2) landskapslag angående ändring ay
1 § landskapslagen om studiesociala
förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet samt
3) landskapslag angående ändring av
1 § landskapslagen om finansiering av
yrkesutbildningsanstal ter.
Stora utskottet, som i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 2/ 1986-87
och som hört vicelantrådet Gunnevi Nordman, utbildningschefen Börje Karlsson,
rektorerna Viveka Häggblom och Olav Remmer samt tjänstledige rektorn Pehr-Olof
Böckelman, får anföra följande.
Utskottet anser att övriga fack- och yrkesskolors speciella behov bör beaktas skilt
vid genomförandet av gymnasialstadiereformen.
Utskottet omfattar kulturutskottets betänkande med vissa ändringar, \'ilka framgår
nedan i detaljmotiveringen.
Detalim,?,!ivering~

Landskapslag

il

om

Alands

lantbruksskola

Utskottet föreslår efter omröstning (4-3) att benämningen Alands Jantbruks-

skola antas. Ordföranden Boman, viceordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten Roy Jansson, vilka ansåg att namnet Alands lantmannaskola bör bibehållas,
anmälde avvikande åsikt. Ledamöterna Berg och Gustafsson avstod från att rösta •

.U

Utskottet föreslår efter omröstning (7-2) att de medlemmar och ersättare i

skolans direktion, vilka utses av landskapsstyrelsen, skall utses på framställning av
Delegationen för Ålands Jantmannagillen såsom i landskapsstyrelsens framställning
föreslagits. Ledamöterna Sagulin och Öberg, vilka omfattade kulturutskottets
betänkande, anmälde avvikande åsikt.
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Viceordföranden Sven-Olof Lindfors, som ansåg att skolans rektor bör tillerkännas
full värdigt medlemskap i direktionen, anmälde avvikande åsikt till denna del.
6 och 10 §§. Utskottet föreslår efter omröstning (4-4 med ordförandens röst som
utslagsgivande) att läsordningen och arbetsfördelningen mellan lärarna fastställs av
direktionen och översänds 1andskapsstyrelsen för kännedom. Ändringen motiveras
främst av praktiska skäl. Ledamöterna Johansson, Sagulin, Wilhelms och Öberg
ansåg att fastställelsen bör ske vid landskapsstyrelsen, eftersom överinseende
ledamoten i landskapsstyrelsen och utbildningsavdelningen har det övergripande
ansvaret för undervisningen, och anmälde avvikande åsikt.
22 § 2 mom. Utskottet anser att elev inte skall kunna skiljas från skolan.

Direktionen föreslås få befogenhet att för viss tid relegera elev, vilket bör anses
ti1lf yllest.
Med hänvisning tiH det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i
framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:
Landskapslag
om Ålands lantbruksskolå

(Ingressen lika som i framställningen).
l kap.

Allmänna bestämmelser
1§

(Lika som i framställningen).
2§
(1 mom. lika som i framställningen).

(2 mom. lika som i kulturutskottets betänkande).

- 32 kap.
F örvaltnLn_.g
3 §
(Lika som i framställningen).,
Direktion

4§
Lantbruksskolans direktion består av åtta medlemmar. Fyra medlemmar och
~s,onliga e~~Jtare

för

d~

utses för

~yra~alenderär

i sänder a\' landskapsstyrel-

ten på frams_!ällning av Dele_gationen för AJands lantmannagillen bland person~
som

representer~r

lantbruksnärin_ge.!!:_ Lärarna och den övriga personalen utser var

sin medlem samt personlig ersättare för denne. Skolans elever väljer bland sig två
representanter och två ersättare för dessa till skolans direktion. Skolans rektor är
föredragande och sekreterare i direktionen. Landskapsstyrelsen utser ordförande
och viceordförande bland direktionens medlemmar.
(2 mom. lika som i kulturutskottets betänkande).
(3 mom. lika som i framställningens 4 mom.).

5§
(Lika som i framstälJningen).
6§

På direktionen ankom mer
l) att ha uppsikt över och ansvara för att undervisningen vid skolan sköts och
utvecklas på ändamålsenligt sätt;

Q att_

[2~ ft~!I!s~ällDii:ilL <;iV re~torn . !i!-stställa läsordning oc':l ~rq!;tsfördelning

!!}~.nj~

ll

att årligen uppgöra och tHlstäJla landskapsstyrelsen berättelse över skolans

\·erksamhet;
4) att årligen uppgöra samt tillställa landskapsstyrelsen ett förslag till inkomstoch utgiftsstat för skolan och skollägenheten;
5) att Ö\'en·aka att till skolan hörande egendom och skollägenheten sköts

omsorgsfullt och ändamålsenligt;

.fil att fördela

medel som anvisats till understöd för eleverna;

7) att fastställa ordningsstadga för skolan och uppgöra förslag till reglemente;

.fil

att på framställning av lärarkollegiet besluta om

~y_stängande

av ele\' från
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skolan, samt att tillställa landskapsstyrelsen beslutet för fastställelse;

22.

att avge av Jandskapsstyrelsen begärda utlåtanden och göra framställningar

som avser att främja skolans verksamhet; samt

191

att handlägga

ärenden som med stöd av särskilda föreskrifter

ankommer på direktionen.
Reglemente
7 §
(Lika som i framställningen).

Lärarkollegium
8-9 §§

(Lika som i kulturutskottets betänkande).
Rektor
10 §

Till rektors uppgifter hör
l) att leda och övervaka skolans verksamhet och skötsel;
2) att verkställa uppdrag som givits av landskapsstyrelsen eller direktionen;

3) att bereda och föredraga ärenden \'id direktionens och lärarkollegiets

sammanträden;
4) att uppgöra förslag till läsordning och arbetsfördelning mellan lärarna samt,

efter att ha inhämtat kollegiets yttrande, sammanställa dessa och tillställa dem
direktione!!Jö,rJastställ~lse

och

1and~kapsstyr~lpen

för kännedo,!!li

5) att sköta skolans ekonomi samt övervaka skötseln av undervisningsmateriel,

inventarier, förråd och samlingar;
6) att ansvara för att vid skolan förs matrikel över skolans ele\·er samt

anteckningar över avgångsbetyg;
7) att ha överinseende över jordbrukspraktiken; samt

8) att handha övriga uppgifter som hänför sig till ledningen och övervakningen
av skolan.
(2 mom. lika som i kulturutskottets betänkande).

Förvaltare
11 §

(Lika som i framställningen).
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Lärare
12 §

(Lika som i kulturutskottets betänkande).

3 kap.
Personal
13-17 §§
(Lika som i framställningen).

4 kap.
Undervisning
18-19§§
(Lika som i framställningen).
.5 kap.

Elever
20. §

(Lika som i kulturutskottets betänkande).
21 §

(Lika som i framställningen).
22 §

( l mom. lika som i framställningen).
Elev som bryter rnot bestämmelserna i 1 mom. och som inte låter sig rätta av

varningar kan av direktionen på förslag av lärarkollegiet

~ängq,s

för viss tid,

dock& högst ett år. Direktionens beslut om .a\~~-~~!}g~nde från skolan skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse.
23 §

(Lika som i kulturutskottets betänkande).

-624 §

(Lika som i framställningen).
6 kap.
~-~rskilda

bestämmelser
25 §

(Lika som i framställningen).
26 §

(Lika som i kulturutskottets betänkande).

Utskottet föreslår vidare
att Landstinget måtte antaga de i
framställningen ingående andra och
tredje

lagförslagen

i

enlighet med

kulturutskottets betänkande.
Mariehamn den 10 mars 1987.

På stora utskottets vägnar:

Tage Boman
ordförande
Pehr Karlström
sekreterare

Närvarande vid ärendets a\·görande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden Sven-Olof Lindfors samt ledamöterna Berg (delvis), Gustafsson, Roy Jansson,

Johansson, Sagulin, \Vilhelms och Öberg.

