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Motionärernas förslag
I ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl. motion föreslås att lagtinget hemställer hos
landskapsstyrelsen om att avtal ingås med läroanstalter i riket som anordnar
yrkesexamensprov.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen måtte förkastas men anför i betänkandet vissa synpunkter
till landskapsstyrelsens kännedom.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att de yrkesexamensprov som arrangeras av vissa läroanstalter i riket
är öppna även för ålänningar. Den som vill avlägga yrkesexamen kan själv ta kontakt med
läroanstalten och anmäla sig till examenstillfället. Deltagaravgiften erläggs till läroanstalten
av respektive examinand. Vissa läroanstalter anordnar preparandkurser inför
examenstillfället och även dessa är öppna för ålänningar. Enligt vad utskottet har erfarit är
det förhållandevis få ålänningar som hittills har utnyttjat möjligheten att avlägga
yrkesexamensprov.
Utskottet har funnit att det inom vissa yrkesgrupper har blivit vanligare att arbetsgivaren
som anställningsvillkor kräver en godkänd yrkesexamen. Enligt utskottet är det därför
viktigt att ålänningar på lika villkor som i riket har möjlighet att delta i
yrkesexamensproven. Med hänvisning till kulturutskottets betänkande 2/1996-97 vill
utskottet framhålla att den som är intresserad av att delta i yrkesexamensprov skall kunna
vända sig till landskapsstyrelsen för att få information om de examenstillfällen och
preparandkurser som arrangeras på svenska i riket. Utskottet anser att det för denna
uppgift bör finnas en ansvarig tjänsteman vid landskapsstyrelsen.

ÄRENDETS BEHANDLING
Utskottet har den 26 mars 1997 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman, t.f.
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överinspektören Elisabeth Storfors, utbildningsinspektörerna Monica Nordqvist och LarsErik Karlsson samt rektorn Sture Skogberg vid Ålands yrkesskola.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gunnar Lundberg, ledamöterna
Eklöw, Holmberg och Häggblom samt ersättaren Beijar.
Ersättaren Beijar har lämnat reservation till betänkandet.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 40/1996-97.

Mariehamn den 4 november 1997

Ordförande

Gunnar Lundberg

Sekreterare

Marine Holm-Johansson

Reservation

Undertecknad anser att ålänningar som vill avlägga yrkesexamensprov i riket bör
garanteras samma rätt som i riket bosatta. Avsaknad av avtal garanterar inte ålänningarna
samma möjligheter att få information och handledning om yrkesexamensverksamheten
och skapar osäkerhet om de ekonomiska villkoren.
Jag reserverar mig därför mot majorietetes beslut att förkasta hemställningsmotion
nr. 40/1996-97.

Mariehamn den 13.11.1997

