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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 29/1982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

andra tiHägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Aland under år 1983. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, landskaps

styrelseledamoten Olof Salmen, finanschefen Dan Eriksson, byråingenjören Cöran 

Holmberg och byråchefen Jarl Lindqvist, får vördsamt anföra följande. 

Vid behandlingen av ärendet har utskottet särskilt berört de åtgärder 

som landskapsstyrelsen ämnar vidta för att lindra arbetslösheten i landskapetl 

I samband härmed har utskottet fått ta del av det sysselsättningsprogram som 

landskapsstyrelsen godkänt den 2 september 1983. Speciellt vill utskottet 

betona påbyggnadskursen för gnmdskolan och dess yrkesorienterande betydelse 

för unga personer. Utskottet har till betänkar~det fogat här nämnt 

sysselsättningsprogram. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 6 september 1983, 

att Landstinget. mihtc antag.J landsL1ps

styrelsens förslag till andra til Higg t il I 

ordinarie årsstatcn för landskapet Alan<l 

under år 1983 samt bemyndiga landskaps

styrelsen att uppta för budgetens för

verkligande erforderliga lån, 

På finansutskottets vägnar: 

Rodmar Söderlund 

v .ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare 

i utskottet: v, ordf. Rodmar Söder lund, ledamöt. Elmer Jansson, 

Barbro Sundback, Torvald Söderlund (delvis) samt ersättaren Ceorg Blomqvist. 



""' 1983 1984 1.1 - 30 .. 6 .. 

.!1,gärder Tid Mk Tid Mk 

Läroavtal 20 12 mAn., 240.,000,- 10 12 mån., 120 .. 000,- 7 

Introduktionsstöd för unga 20 6 il 120 .. 000,- 20 6 " 120 .. 000,- 3 

Kommtmalt sysselsättningsstöd 25 3, 5" 220 .. 000,- 25 4 H 250 .. 000,- 4 

Landskapets och statens arb.pl. 10 4 Il 136 .. 000,- 10 8 " 272 .. 000,- 11 

Påbyggnadskurs för grundskolan 12 4 " 135.000,- 12 5 Il 150 .. 000,-

Dagkurs på Ålands Folkhögskola 10 15 .. 000,- 10 15.000,-

Landskapets sysselsättningsarb. 15 3,5" 300 .. 000,- 15 3,5 11 300 .. 000~-

Plantröjning i privata skogar 8 3 mån. 106 .. 000,-

SysGelsättningsutbildning 
Förberedelsekurs i arbete och 14 10 v .. 160 .. 000,-
utbildning 

Skogsarbetarkurs 10 8 v. 90.,000,-

Svetskurs 8 2,5" 125 .. 000,- 8 3,5 m .. 175.,000,-

Fastighets skötarkurs 15 4 v. 60.000,-

Kurs för egna företagare 10 4 v. 60 .. 000,-

Familjedagvårdarkurs 15 4 Vo 60.000,-



Förklaring över åtgärderna i förslaget till sysselsättnings
prograrn för ungdomar hösten 1983 och första halvåret 1984. 

Läroavtal 

Introduktionsstöd för 

unga personer 

Under innevarande höst beräknas att 

20 personer under hösten samt ytter

ligare 10 personer under första halv

året 1984 kunna placeras i läroavtals

utbildning. Sysselsättningsstödet vid 

ingånget läroavtal är för närvarande 

1000:-/mån. under högst 1 års tid. 

Med detta stöd beräknas att 20 personer 

under hösten 1983 och 20 personer under 

första halvåret 1984 kan beredas arbete 

i olika företag. Stödet utgör för när

varande 1000:-/mån. under 6 månaders 

tid. 

Kommunalt sysselsättnings- Även kommunerna bör i högre grad än 

stöd tidigare ta ansvar för de ungas syssel

sättning~ varför 25 personer under hösten 

1983 och 25 personer under första halv

året 1984 bör kunna beredas arbete i 

kommunerna. Det kommunala sysselsättnings

stödet utgör för närvarande 78:-/dag. 

Stödet kan dock höjas med 50% d.v.s. 

Landskapets och 

statens ~rb~tsplatser 

t:ill 117:-/dag för unga personer under 
2 5 år. St ödet kan be viljas för högst 1 å1·. 

I landskapets och statens arbetsplatser 

(tjänster) beräknas under hösten 10 

personer och under första halvåret 1984 

ytterligare 10 personer beredas arbete. 

Lönen betalas i sin helhet av landskapet 

och arbetet kan vara högst 12 mänader. 



Påbyggnadsundervis

ning för grundskolan 

Dagkurs på folkhög

skolan 

Landskapets sy~Sel

sättningsarbeten 

Plantröjning i pri

vata skogar 

Denna påbyggnadsundervisning är avsedd 

för ungdomar som våren 1983 gått ut 

grundskolan och som sökt vidare utbildning 

men inte kommit in i sådan. I denna kurs 

kan 12 ungdomar beredas sysselsättning. 

Denna utbildning är avsedd för 17 åringar 

och äldre ungdomar. I denna utbildning 

kan 10 personer beredas sysselsättning. 

Dessa arbeten består av bl.a. röjnings

arbete i Bomarsund, Prästö och Kastel

holm samt röjning av foPnminnesområde 

invid Saltviks kyrka, Johannisberg hög

gravfält. 

Om snöförhållandena omöjliggör röjnings

arbeten- utförs stamkvistning i landska

pets skogar. 

Dessa arbeten beräknas sysselsätta på 

hösten 1983 15 personer samt vårvintern 

198~ 15 personer. 

Skogsvå~dsarbete kan utföras i skogs

vårdsföreningarnas regi. Om intresse finns 

hos skogsägarna kan 2 personer placeras 

i varje företag d.v.s. 8 personer. Dessa 

personer bör vara 18 år fyllda. 

Stödet till skogsägarna är 220:-/dag, 

dock högst 75% av kostnaderna. 

Om sysselsättningsprogrcmmet kan genomföras i sin helhet bereds 
153 unga personer arbete eller utbildning under hösten 1983 samt 
ca 170 personer helt el!er delvis under första halvåret 1984. 
Eventuella andra åtgärder kan komma ifråga beroende på ~ad rikets 
sysselsättningsprogram som fastställs i samband med ~iksbudgeten 
kommer t innehålla. 

Byråchef 
~4--f 
(Ja:r-i -Lindqvist 


