1974-75 Lt - Mot. nr 5.- Ku.
KULTURUTSKOTTETS

BETZ.NK.Al~DE

nr 3/1974-75
oed anledning av Göte Sundbergs ru.fl.ootion till landstinget angående hemställan
till landskapsstyrelsen att åtgärder vidtas
i brådskande ordning för att i MariehaLln
inrätta en sjöfartshögskola 9 vilken bör vara klar att träda i verksaL.lhet saotidigt
sow r:wtsvarande utbildning införs i riket.
Lanclstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över oyannä1:mda
1otion. Med anledning härav har utskottet hört rektor Hugo Häggbloru.
Utskottet konstaterar härvid att oo förslaget till ändring av sjö:aptensexaraen så som det nu är utformat genooförs 9 det vill säga att
:jökaptensexaoen blott skulle kunna avläggas vid en högskola i Åboj
~r det fullt realistiskt att räkna :r::ted att utbildningen s11åningorJ korn..,.
ier att bli enspråkigt finsk oed följd att oycket få ou ens någon ålän1ing i framtiden kowDer att avlägga sin sjökaptensexauen i Finland.
>et ligger därewot nära till hands att de åländka ungdomar sow i frao;iden önskar en sjökaptensexamen koooer att söka sin utbildning i Sve~
~ige. Detta torde innebära att dessa ungdooar även koooer att söka sin
Ltko~st på svenska fartyg. Därutöver konstaterar utskottet att detjtrots
ltt styrIJans:exauen fortsti ttningsvis skall kunna avläggas på instituts...,..
livå bland annat i Ålands sjöfartsläroverk? föreligger skäl att förlJola att denna delutbildning komoer att vara föga attraktiv då komplett
ttbildning på svenska kan fås i Sverige. Risk föreligger således att
llands , s j öfartsläroverks verkam1het i så fnll knn äventyras.
Oo förslaget till ändring av sjökaptensexaoen genooförs anser utikottet att Ålands sjöfartsläroverks status bör ändras så att all
ivenskspråkig sjöbefälsutbildning koncentreras till denna skola. Något
1otiv för en tvåspråkig sjöfartshögskola föreligger i sä fall icke.
)å det är av vikt att Åland i detta hänseende icke överraskas av ett
_nitiativ från riket anser utskottet att landskapsstyrelsen i brådskanle ordning borde taga kontakt r.1ed undervisningsuinisteriet i frågan.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget hes lnndskapsstyrelsen
:såtte her1ställa oo att åtgärder vidtas i
brådl3kande ordning för att i Mariehaon inrätta en sjöfartshögskola?vilken bör vara klar
att träda i verksar.Jhet sruJtidigt som motsvarande utbildning införs i riket.
JVlariehar:m 9 den 21 novewber 197 4-.
På
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kul turu tsko ttets vägnar:

sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Fagerlund,viceordföranden Arvidsson och ledauoten Karlsson saLJt suppleanten Bengtz.
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