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KULTURUTSK01TETS BETÄNKANDE nr 1/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om elevantagningsnämnd. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda 

framställning. ~1ed anledning härav får utskottet, som i ärendet hört 

distriktsinspektör Bo Berg, lantrådet Alarik Häggblom, och t.f .skolinspektör 

Jan-Erik Åkerfelt~ anföra följande. 

Utskottet anser att skapandet av ett centralorgan för samordnad antagning 

av elever är motiverat. Detta sker lämpligast genom stiftandet av en lag 

i föreslagen form, emedan elevantagningsnämnden är ett helt nytt organ 

som icke enbart skulle ha administrativa uppgifter utan även beslutande

rätt i vissa frågor. I landskapsförordning kan som känt endast ingå före

skrifter om verkställighet och tillämpning av lag. Som jämförelse kan 

t.ex. nämnas att i landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering (AFS 

67/74) ingår bestämmelser av motsvarande art om sanunansättninp,, tillsät

tande och uppgifter ifråga om ekonomiska rådet och planeringsrådet. Ut

skottet anser det sålunda inte befogat att dela upp de i framställningen 

ingående bestämmelserna i lag och förordning. 

Ifråga om 1 § 2 mom. konstaterar utskottet att varje enskild läroinrätt

ning under alla förhållanden har rätt att hos landskapsstyrelsen anhålla 

om att få stå utanför den samordnade elevantagningen och att varje sådan 

anhållan alltid bör tillst2.llas elevantagningsnämnden för utlåtande. 

I anslutning till 2 § 1 mom. noterar utskottet att landskapsstyrelsen 

förbehållits viss valfrihet vid tillsättandet av elevantagningsnämnden 

genom att endast sex företrädare för olika inrättningar och myndigheter 

nämnts, trots att till nämnden,förutom utbildningschefen,hör åtta medlerrnnar. 

Sålunda kan landskapsstyrelsen till de två återstående platserna utse re

presentanter från berörda korrnnuner eller företrädare även för yrkesvägled

ningen. I annat fall kan de sistnämnda höras såsom sakkunniga i nämnden. 

Utskottet förutsätter, att det i 5 § 1 mom. 1 punkten nämnda inträdes

provet som anordnas på hemorten även gäller intagning till fastländska 

skolor och att det utvecklas en tillfredsställande praxis för kontakterna 

med elevantagningsJiimndernå i de fastländska länen. Sålunda bör tidpunkten 

för inträdesproven bestämmas så att en samordning med motsvarande elev-
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antagning i riket kan åstadkommas. Elevantagningsförfarandet bör inte få 

hindra en intagning av elever vid skolor i ett senare skede om sökande finns 

och utryrrnne kan beredas vid respektive skolor . 

~1ed beaktande av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

oförändrat. 

Mariehamn den 29 november 1977. 

På kulturutskotte~gnar : 

~Du!- - . () \: - ffii; Sa~d~-~ 
ordförande B~~n 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Sanders , viceordföranden Olof M. Jansson 

(delvis), ledamöterna Bergroth@.elv.) Fagerholm (delvis) och öberg samt er

sättarna Dahlen (delvis) och Nylund (delvis . ) 


