1983-84 Lt - Hemst.mot.nr 84 - Leu.
LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 21 I
1983-84 med anledning av ltm Roger Nordlunds
hemställning0motion till landskapsstyrelsen
om förstärkning av arbetsförmedlingsbyråns
resurser.

Landstinget har den 26 mars 1984 inbegärt utskottets utlåtande över nämnda
motion. Utskottet, som i ärendet hört byråchefen för arbetsförmedlingen
Harry Sjölund, dåvarande byråchefen Jarl Lindqvist, arbetskraftskonsulenten
Yvonne Aspholm och VD för Ålands Hcmdelskammare Jan-Erik Rask, får i anledning
härav anföra följande.
I motionen efterlyses en mera offensiv och utåtriktad verksamhet fr{in arbetsförmedlmgsb)!'åhs sida.Enligt motionären skulle detta ge arbetsförmedlingsbyrån
möjlighet att mer än hittills stöda ungdomar som är i behov av arbete, bl.a.
genom att presentera ungdomarna för personalen vid företag. Dessutom skulle
företagen informeras om vilka möjUgheter till stöd som kan fås vid anställande av arbetslösa ungdomar.
Vid behandlingen i utskottet har det framkommit att det i dag finns en arbetskraftskonsulent som har till uppgift att handha arbetsförmedlingen för ungdomar således finns i dag en person speciellt avdelad att hjälpa och stöda
ungdomarna vid sökande efter arbete. Denna arbetskraftskonsulents arbete går
i hög grad ut på att kontinuerligt ha direkt kontakt med företag, vilka kan
e

förväntas anställa ungdomar. Som en naturlig del i detta arbete är även att
informera företagen om de olika stödformer som kan fås då arbetslösa ungdomar anställs.
Vidare har utskottet erfarit att det under detta år pågått en fortgående
arbetsförmedlingsbyrån och handelskammaren i syfte att få
ttll stånd ett utökat informationsutbyte mellan arbetsförmedlingsbyrån och
företagen. Vid arbetsförmedlingsbyrån har under sommarmånaderna en högskole-

stud,erande utarbetat informationsmaterial om de olika stödformer och övrig
service som kan enliållLas från arbetsförmedlingsbyrån. Det ta informationsmaterial kommer kontinuerligt att förnyas, vilket innebär att företagen
kommer att ha tillgång till aktuell information. Materialet

kommer inom kort att tryckas och väntas inom några månader kunna utdelas
till företag som är betjänta av dylik information.
Utskottet har med anledning av vad som framkommit under ärendets behandling
inte funnit skäl att omfatta motionen utan förutsätter att de i motionen
efterlysta åtgärderna inbegrips i den verksamhet som i dag åligger arbetsförmedlingsbyrån.
Ledamoten Nordlund anmälde avvikande åsikt och ansåg att motionens klämförslag borde omfattas.

Med hänvisning till vad

som anförts ovan föreslår utskottet
att Landstinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 84/1983-84.

Mar.iehamn den 25 september 1984.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Barbro Sundback
ordförande

Bert Häggblom
sekreterare.
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, ledamöterna
Lönn och Nordlund samt ersättarna Björklund och Lindholm.

