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I enlighet med lagtingets beslut1)
upphävs 8 - 10 §§ landskapslagen (1998:59)
om läroavtalsutbildning, varav 9 § sådan den
lyder i landskapslagen 2008/20,
ändras lagens 2 §, 5 § 1, 3 och 4 mom., 7 §, 11 §
1 och 2 mom., 12 § 3 mom., 13 § 4 mom., 14 § 2 och
3 mom., 17 §, 19 § 1 och 2 mom., kapitelrubriken
före 19a §, 19c § 3 mom., 19d § 2 och 3 mom.,
19f § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22 § 2 mom.,
varav 2 §, 5 § 3 och 4 mom., 12 § 3 mom., 13 §
4 mom., 19 § 1 och 2 mom., kapitelrubriken före
19a §, 19c § 3 mom., 19d § 2 och 3 mom., 19f §
2 mom., 21 § 2 mom. och 22 § 2 mom. sådana de
lyder i landskapslagen 2009/16 samt
fogas till lagen ett nytt 11 § 4 mom., en ny
kapitelrubrik före 19aa § och en ny 19aa § som
följer:
2§
Definitioner
I denna lag förstås med
1) läroavtal ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget arbetsavtal för viss tid mellan en
lärling och en arbetsgivare genom vilket en lärling förbinder sig att personligen utföra arbete
för en arbetsgivares räkning under dennes ledning, övervakning och handledning mot ersättning för att erhålla yrkeskunnighet i ett visst
yrke eller inom ett delområde av ett yrke,
1)
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2) företagarläroavtal ett med stöd av denna
lag skriftligt ingånget avtal för viss tid mellan
skolan och en företagare att i sitt eget företag
få en läroavtalsutbildning,
3) tjänstemannaläroavtal ett med stöd av
denna lag skriftligt ingånget tidsbundet avtal
mellan tjänsteman och arbetsgivare,
4) läroavtalsutbildning en läroavtalsbaserad
yrkesundervisning i arbetslivet i samband med
praktiska arbetsuppgifter kombinerad med
teoretisk undervisning,
5) utbildningsanordnare den som i landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning
benämns huvudman och
6) extern utbildare en utbildningsarrangör
som skolan köper utbildningstjänster av.
5§
Undervisning
Den teoretiska undervisningen handhas av
skolan eller av någon annan av skolan godkänd
extern utbildare.
----------------------------------I en läroavtalsutbildning för företagare genomförs den praktiska undervisningen med
avvikelse från 2 mom. som praktiskt arbete i
det egna företaget under ledning av en ansvarig
handledare från ett annat företag eller en företagsorganisation. Om särskilda skäl föreligger
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får någon för uppgiften lämplig företrädare för
skolan utses till handledare. Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda
närmare bestämmelser om handledning vid läroavtalsutbildning för företagare.
Landskapsregeringen fastställer, om inte
annat särskilt bestäms, läroplansgrunder för
den utbildning som leder till examen och som
ordnas enligt denna lag. Utgående från läroplansgrunderna antar skolan läroplaner.
7§
Allmänt
Den högsta ledningen av och tillsynen över
läroavtalsutbildningen ankommer på landskapsregeringen. Skolan ansvarar för den löpande verksamheten och dess koordinering.
Närmare bestämmelser om förvaltningen av
läroavtalsutbildningen kan vid behov intas i
landskapsförordning.
11 §
Godkännande av läroavtal
Läroavtalet ska godkännas av skolan för att
träda i kraft.
Läroavtalsförhållandet ska följa en individuell studieplan som fastställs av skolan i
samband med godkännandet av läroavtalet.
Studieplanen ska bifogas läroavtalet.
----------------------------------I det reglemente som antas med stöd av landskapslagen om gymnasieutbildning meddelas
närmare bestämmelser om beslutsfattande
gällande läroavtalsutbildningen.
12 §
Lärlingen
----------------------------------Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på
ett sådant sätt att det inte är möjligt att få
en tillfredställande undervisning ska lärlingen
underrätta skolan om detta.
13 §
Arbetsgivaren
----------------------------------Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på
ett sådant sätt att det inte är möjligt att ge
lärlingen en tillfredställande undervisning ska
arbetsgivaren underrätta skolan om detta.
14 §
Bedömning
----------------------------------Bedömningen av den praktiska undervisningen slutförs av arbetsgivaren enligt de bedömningsgrunder landskapsregeringen fast-

ställt. Vid skolans eller annan extern utbildares
bedömning av den teoretiska undervisningen
tillämpas de bedömningsgrunder som används
inom motsvarande skolbunden undervisning.
Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av skolan.
Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas
i landskapsförordning.
17 §
Byte av lärlingsplats
Om arbetsgivaren upphör med sin rörelse,
försätts i konkurs eller dör, inte längre uppfyller
villkoren som utbildare eller skolan finner att
undervisningen inte sköts på ett tillfredsställande sätt ska skolan medverka till att skaffa en
ny lärlingsplats för resten av lärotiden. Den nya
arbetsgivaren träder in i läroavtalet i den tidigare arbetsgivarens ställe. Lärotiden med den
nya arbetsgivaren kan med skolans samtycke
förlängas med upp till ett år om den undervisning lärlingen fått varit bristfällig.
19 §
Hävning av läroavtal
Är avtalsparterna eniga kan läroavtalet hävas med omedelbar verkan efter att skolan har
underrättats skriftligen av arbetsgivaren.
Skolan kan, efter att ha hört lärlingen och
arbetsgivaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller
de bestämmelser som utfärdats med stöd av
lagen eller läroavtalets bestämmelser.
----------------------------------5a kap.
Tjänstemannaläroavtal
19aa §
Tjänstemannaläroavtal
Läroavtalsutbildning kan grundas på ett
skriftligt tidsbundet avtal mellan tjänsteman
och arbetsgivare (tjänstemannaläroavtal), om
arbetsgivaren och skolan har kommit överens
om att ordna utbildning på det sätt som avses
i 4 och 5 kap. Ett tjänstemannaläroavtal kan
också ingås med en person som står i ett med
tjänsteförhållande jämförligt offentligrättsligt
anställningsförhållande till en arbetsgivare.
Arbetsgivare och tjänsteman kan överenskomma om och med omedelbar verkan häva
ett tjänstemannaläroavtal. Skolan kan häva
avtalet efter att ha hört tjänstemannen och
arbetsgivaren, om utbildningen inte följer lag
eller bestämmelser utfärdade med stöd av lag
eller om bestämmelserna i avtalet mellan skolan och arbetsgivaren inte följs.
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5b kap.
Företagarläroavtal
19c §
Företagaren
----------------------------------Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på
ett sådant sätt att det inte är möjligt att få en
tillfredställande undervisning ska företagaren
underrätta skolan om detta.
19d §
Bedömning
----------------------------------Bedömningen av den praktiska undervisningen utförs av den ansvariga handledaren enligt
de bedömningsgrunder landskapsregeringen
fastställt. Vid skolans eller extern utbildares
bedömning av den teoretiska undervisningen
tillämpas de bedömningsgrunder som används
inom motsvarande skolbunden undervisning.
Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av skolan.
Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas
i landskapsförordning.
19f §
Hävning av företagarläroavtal
----------------------------------Skolan kan, efter att ha hört företagaren och
en extern utbildare, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag
eller de bestämmelser som utfärdats med stöd
av lagen eller läroavtalets bestämmelser.
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21 §
Utbildningsersättning
Arbetsgivaren har rätt till utbildningsersättning. En överenskommelse om storleken på
ersättningen ska träffas mellan arbetsgivaren
och skolan innan ett läroavtal godkänns.
Utbildningsersättning kan betalas till ett annat företag, en organisation eller en extern utbildare för de kostnader som orsakas av handledning och rådgivning till den företagare som
får läroavtalsutbildning. En överenskommelse
om storleken på ersättningen ska träffas mellan företrädaren för den ansvariga handledaren för den praktiska utbildningen och skolan
innan ett företagarläroavtal ingås.
----------------------------------22 §
Tillämpning av arbetsavtalslagen och
sjömanslagen
----------------------------------Denna paragraf ska inte tillämpas på företagarläroavtal och tjänstemannaläroavtal.
__________
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan
den träder i kraft.
__________

Mariehamn den 15 februari 2011

BRITT LUNDBERG
vicelantråd
						

Katrin Sjögren
föredragande minister
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