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STORA UTSKOTTETS, BETÄNKANDE nr 23/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till landskapslag om Ålands 

handels läroverk. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 7/1974-75. 

Stora utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen Lennart Winqvist, rektor 

Ingmar Eriksson, rektor Börje Karlsson och kulturutskottets ordförande Göran 

Fagerlund, får vördsamt anföra följande. 

JämtgLJtskottet omfattar framställningens motivering och lagtext i övriga delar 

har de spörsmål, som kulturutskottet tagit upp i sitt betänkande, blivit föremål 

för dryftande. Vad beträffar lagförslagets 4 § har utskottet konstaterat att kul

turutskottets förslag syftar till och möjliggör en tänkbarast bred representation 

av handelsläroverkets anställda i direktionen, och det har därför, med en mindre 

språklig rättelse, omfattats . 

Vad åter gäller lagförslagets 5 § har utskottet efter hörande av ovannämnda sak

kunniga ingående diskuterat frågeställningen huruvida rektor skall utses bland 

läroverkets lärare, eller om en separat rektorstjänst av administrativ natur, 

varmed likväl viss undervisningsskyldighet vore förenad, borde inrättas. Den fort

gående tillväxten av arbetsmängden på den administrativa sidan synes på sikt göra 

det förra alterantivet mindre attraktivt . Å andra sidan förefaller en från under

visningen helt frikopplad rektorstjänst ej heller vara ändamålsenlig, eftersom 

avsaknaden av praktisk förankring i läroverkets egentliga verksamhet, yrkesutbild

ningen, skulle komma att utgöra en brist . Det andra alternativet, en tjänst varmed 

vore förenad angiven undervisningsskyldighet, vore enligt utskottets mening den 

bästa lösningen. Utskottet är likväl icke berett att nu framställa förslag till 

lagstadgande härom, och frågan synes f .ö. vara att hänföra till dem, varom regler 

kommer att ingå i den i lagen förutsatta tillämpningsförordningen. Stora utskottet 

förutsätter att detta och därmed sammanhängande spörsmål utreds i samband med 

utarbetandet av denna förordning . Eftersom kulturutskottets föreliggande förslag 

icke utesluter möjligheten att tillsvidare utse rektor bland skolans lärare, har 

stora utskottet till denna del omfattat kulturutskottets förslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föresl~ , 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i enlighet 

med kulturutskottets betänkande, likväl så, att 4 § 

1 mom. erhåller följande lydelse: 
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4 §. 

För handelsläroverkets förvaltning tillsätter landskapsstyrelsen en direktion 

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

läroverket meddelar yrke§IU't1!ci1i'l&img_~1 . Dessutom skall såsom medlemmar i direktio

nen finnas representanter för läroverkets elever, lärare och övrig personal. Lä

roverkets rektor är självskriven medlem i direktionen. 

Mariehamn, den 14 april 1975 

På stora utskottets vägnar: 

Ordförande~~ ~~~ 
Br e Hagstr~ -
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Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström, viceordförand n Sanders samt 

ledamöterna Arvidsson, Berg, Rolf Carlsson, Gustafsson, Nils arlsson, Söderlund, 

Söderström och Öström. 
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