
ningen av understyrmän, styrmän, sjökaptener samt ång- och mota~ 

maskinmästare av olika grader äro (uteslutning) gällande vid 

rikets motsvarande undervisningsanstäiter. 

(Mom. 2) oförändrat. 

Mariehamn den 11 mars 1952. 

På lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordf., Jan Erik Eriks

son, Paul Påvals, Gösta Nordman, Eliel Persson. 

fö 4/1952. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 4/1952 med an-

ledning av landskapss tyrelsens framställning 

till Ålands landsting med f örslag till land

skapslag angående Ålands sjöfartsläroverk. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betän-

kande pg 2/1952, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av ifrågavar ande lagförslag har stora utskot

tet i huvudsak omfattat lagutskottets betänkande. Emellertid anser 

stora utskottet det vara med ifrågavarande läroanstalts karaktär 

och beskaffenhet bäst överensstämmande, att sjöfartsläroverkets 

rektor tillika är föreståndare för navigationsskolavdelningen och 

att således maskintekniska avdelningens föreståndare icke kan vara 

rektor för läroverket. På grund härav föreslår stora utskottet, att 

7 § i lagförslaget ändras i överensstämmelse härmed. 

Stora utskottet föreslår därför vördsamt, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget 

sålunda, att 6 § erhåller den lydelse lagutskot

tet föreslagit och 7 § följande innehåll: 

7 §. 

För sjöfartsläroverkets ledning och förvaltning skall finnas en 

rektor. 

Navigationsskolavdelningen och maskintelm.iska avdelningen skall 

hava var sin avdelningsföreståndare. Läroverkets rektor är sam

tidigt avdelningsf öreståndare för navigationsskolavdelningen. 

Läroverkets rektor samt maskintelm.iska avdelningens förestån-

dare utses av landskapsstyrelsen. 

Mariehamn den 18 mars 1952. 

På 



I 

stora utskottets vägnar: 

Ordfö randen Carl Holmq_vis t, viceordfö Närvarande i utskottet: 
Gunhild Berglund, Filip 

randen Gunnar Holm.berg samt ledamöterna 
h n Helge Klingberg, K. A. 

Eklöw, Anton Fällman, Trygve Jo ansso ' 

d h Wilhelm Wilen. Mansen, Bertel Söderlun oc 

~l • • 

tlJt) 

017 

Å l a. n d s i n d s t i n g s 

b e s l u t 

om antagande av 

" Landskaps lag " 

~ \\ 
angående il ands sjöfartsläroverk.- \

1 

f 
I enlighet med , lands l.andstings beslut stadgas; \ 

1 § • 1, 

Ål ands sjöfartsläroverk upprätthålles av landskapet Ål and 

och är bel.. et i L!arieh.ru:lns stad. 

2 §. 

Undervisninc;sspråket vid sjöfartsläroverket är svenska . 

3 §. 

Sjöfartsläroverket omfattar en navigati onss kolavdelning och 

en maskintekni sk avdelni ~· 

avi ga tionsskol avdelni ngen består av en navi g a t ionsskol.a och 

en skepp~rskol.a . Särskil d::_, k o pJ.e t erings- och speci a l kurser 

kunna även nordnas. 

4 §. 

I navi gati ol;lSskolan edtlel as undervisnin.._s för 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
avläggaude , a~ .. , \ 

\ 


