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KULTURTJT SKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/ 

1973-74 med anledning av la:ndskapssty

relsens framställning till Landstinget 

med förslag till landskapslag <1angåen

de ändring av landskapslagen om Ålands 

sjöfartsläroverk. 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt kul tur

utskottets betänkande 9 får utskottet 9 som i ärendet hört lantrådet 

Alarik Häggblom och Finlands sjömans-unions r.f,, ombudsman Ludvig 

Lönnroth? vördsamt anföra fi51jande: 

Kulturutskottet har behandlat fram.ställningen och funnit den före

slag..aa äJ.1dringen, som år 1972 genomfördes i rikets motsvarande för

fattning 9 motiverad även i landskapet. 

Utskottet har särskilt konstaterat 9 att yrkesfisket är en för 

landskapet viktig näringsgren? som -t.o::"de utvecklas och rationaliseras 

f räJllst in om ramen för östers j öfisket.. Härvid kan man förvänta att 

kraven på såväl te1rniska som navigati onsmässiga färdigheter ökar, dels 

på grund av den allt livligare sjötrafiken i Östersjön, dels till 

följd av kommande internationella a.vtal rörande detta fiske med må

hända -~begränsad -tillgång r:x'..r häns;1,rn t:Lll ökande konkurrens. Ökad 

planmässig utbila.ning kan häx:vid bidraga till större konkurrenskraft 

och till f:örståels e för de internationella förhållandena. 

Vad gäller radiotele gra:fistu.tbilili"'lingen konstaterar utskottet, 

att organiserad planmässighet torde f:rämja både denna yrkeskår och 

näringslivet. 

Utskottet har mot varandra vägt frågorna om utbildningsplats - ·na

vigations institut ell-er sjömans skola. Även om sociala skäl kan .. tala 

för sjömansskola har utskottet följt framställningens förslag emedan 

det är uppenbart att navigatio11sinsti tutet vid sjöfartsläroverket 

erbjuder den erforderliga navigations tekniska och övrig utrustning, 

som enligt det ovansagda är nödvändig för ifrågavarande utbildning 
0 •• , 

sava ..... av r.adiote1egrafister som fiskeskep1'.lare. 

Hänvisande till det ovan anförda föres1ar kulturutskottet, som 

sålunda omfattar landskapsstyrelsens framställning~ förty 

att Landstinget måtte godkänna lag

förslaget i den ly~else landskaps styrel

sen fC::ire slagit. 
Ma:riehmnn~ den 14 november 1973. 

På 
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kul turuts~s vägnar: 

~Fagerlund 
ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Fagerlund,viceordföranden 

Viktor .Arvidsson samt ledamöterna Nils _Karlsson, William Nordlund 

och Göte ,'Sundberg. 
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