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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 17/19@<8-31 
med anledning av ltm ~rik Lundqvists m,fi. 
hemställningsn:otion angående uppclrag f()r ·· · 
landskapsstyrelsen att dels låtä~ ~LrtreQ.a -: b.e!"' 

hovet av framtida mentalhygienisk och tera
peutislc · verksamhet inom det åländska skol
väsendet och dels därjämte inkomma till 
landstinget med förslag om inrättande av en 
för samtliga åländska skolor gemensam skol
kuratorstjänst redan från och med den 1 sep
tember 1971. 

Med anledning av ovannämnda hemställ!,lingsrnotion, varöver Lands
tinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra 
följande: 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen i förslaget till ordi-
narie inkomst- och utgiftsstat för år 1971 upptagit ett anslag om 
5.000 mark för anlitande av en skolpsykolog (5 Ht.II:l). Denna åtg;ä,rd 
stöder utskottet och finner att lärare och föräldrar på detta sätt 
kommer att kunna få sakkunnig hj älp i viss utsträckning i sådana fall, 
som motionärerna hänvisar till. 

Det är givetvis möjligt att den hjälp anlitande av en skolpsykolog 
innebär, visar sig otillräcklig inom ramen för det föreslagna anslaget. 
Det är också möjligt att de för en skolkurator speciella uppgifterna, 
som tillsvidare huvudsakligen faller på skolföreståndare och lärare, 
icke på detta sätt kommer att avlyftas dem. Utskottet anser likväl 
att erfarenhet borde vinnas av skolpsyk:ologverksamheten förrän man 
skrider till åtgärder för anställande av en skolkurator. 

Däremot är det uppenbarligen skäl att undersöka behovet av såväl 
skolpsykolog som skolkurator vid såväl landskapets som kommunernas 
skolor. På grund av en sådan utredning, som jämväl bör omfatta de 
ekonomiska förutsättningarna för en utveckling av skolförvaltningen 
i detta avseende, bör det vara möjligt att taga ställning till frågan 
om anställande av en skolkurator. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget ville hemställa hos 

landsk psstyrelsen om en utredning angående 
t av mentalhygienisk och social verk

det åländska skolväsendet. 
Mariehanm, den 9 

Närvarande i utskottet: ordföranden ahlman, vic 
samt ledarnät erna Sund blom och Östling och ersättaren 

Persson 


