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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 41I19 88-8 9 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Alands yrkesskola, 

2) landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om studiesociala 

förmåner för elever i yrkesutbildnings

anstalter och gymnasiet, samt 

3) landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om finansiering av 

yrkesutbildningsanstalter. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 12/ 1988-89. 

Utskottet, som hört landskapsstyrelseledamoten Holger Eriksson, yrkesutbildnings

inspektören Gösta Helander och lagberedningssekreteraren Michael Patrickson, har 

behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Detaljmotivering 

Landskapslag om Alands yrkesskola 

il Utskottet anser efter omröstning (6-2) att den i lagrummet uttalade målsätt

ningen, enligt vilken utbildningen i första hand borde tillgodose den åländska 

ungdomens behov, bör utgå. Minoriteten (ledamoten Andersson och ersättaren 

Salmen) omfattade kulturutskottets förslag. 

Utskottet anser att skolan i service- och arbetsverksamheten skall undvika 

konkurrens med privata näringsidkare. Ifall detta inte kan undvikas bör skolans 

fördelaktigare omständigheter i förhållande till näringslivet beaktas vid prissätt

ningen. 

6 §. Landskapslagen om elevantagningsnämnd (14/78) förutsätter att antagandet av 

elever till skolan sker i samarbete med elevantagningsnämnden. 

Utskottet har i övrigt omfattat de i kulturutskottets betänkande framställda 

förslagen. 
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att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående första lagc, 

förslaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

om Ålands yrkesskola 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Vid Alands yrkessko!a ges grundläggande yrkesutbildning på gymnasialstadiet 

(uteslutn.). Dessutom kan vid skolan ordnas vidareutbildning och fortbildning samt 

kursverksamhet. Vid skolan kan också anordnas service- och arbetsverksamhet som 

ansluter till utbildningen. 

2 § 

(Lika som i framställningen). 

2 kap. 

Förvaltning 

3 § 

(Lika som i framställningen). 

4 § 

(Lika som i kulturutskottets betänkande). 

5 § 

(1 mom. lika som i kulturutskottets betänkande). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

6 § 

Direktionen skall 
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1) tiHse att undervisningen vid skolan sköts och utvecklas pä ett ändamålsenligt 

sätt~ 

2) övervaka att skolans förvaltning och ekonomi sköts lagenligt och ändamåls

enligt, 

3) uppgöra samt tiUställa Jandskapsstyrelsen förslag till inkomst- och utgifts

sta_t 

4) fastställa ordningsstadga för skolan och uppgöra förslag till reglemente, 

5) fastställa läroplanernas innehåll, skolans arbetsordning och Jäsordning samt 

timfördelningsplan mellan lärarna, 

6) utse klassföreståndare och föreståndare för utbildningslinje, 

7) årligen uppgöra och tillställa landskapsstyrelsen berättelse över skolans 

verksamhet, 

8) anta. elever till skolan i samarbete med elevantagningsnämnden, 

9) på framställning av lärarkollegiet avgöra ärende som rör avstängande av elev 

från skolan, 

10) avge av landskapsstyrelsen begärda utlåtanden och göra framställningar som 

avser att främja skolans verksamhet, samt 

11) handlägga övriga ärenden som ankom.mer på direktionen. 

7 § 

(1 mom. lika som i kulturutskottets betänkande). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

8 § 

(1 mom. lika som i kulturutskottets betänkande). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

9 § 

(Lika som i kulturutskottets betänkande). 

10 § 

(Lika som i framställningen). 

11 § 

(Lika som i kulturutskottets betänkande). 

3 kap. 

Undervisning 

12 § 

(Lika som i kulturutskottets betänkande). 



(Lika som i framställningen). 

(Lika som i framställningen). 
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13-15 §§ 

4 kap. 

Elever 

16 § 

17 § 

(Lika som i kulturutskottets betänkande). 

18 § 

(Lika som i framställningen). 

5 kap. 

Per sona! 

19-23 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

24-26 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Utskottet föreslår vidare 

att de i framställningen ingående and
ra och tredje lagförslagen måtte anta
gas oförändrade. 

Mariehamn den 26 september 1989 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 
ordförande 

Pehr Karlström 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö
randen Roger Jansson, ledamöterna Andersson, Holmqvist, Olofsson, Sundberg och 
Wilhelms samt ersättaren Salmen. 


