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SAMMANFATTNING

Motionen
I 1t1 Lasse Wiklöfs m. fl. hemställningsrnotion föreslås att landskapsstyrelsen utreder
förutsättningarna för samhällsfinansierad personalutbildning i företagen kombinerad med
anställningsplikt av arbetslösa under utbildningstiden.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas bland annat eftersom de syften som eftersträvas
med motionen redan främjas genom så kallad arbetsalternering samt genom de åländska
mål 3- och mål 4-prograrnmen.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att motionen syftar till att främja kompetensutvecklingen i det
privata näringslivet samt att bereda arbetslösa personer tillfälliga arbetsplatser. Utskottet
vill påpeka att landskapsstyrelsen beslöt införa arbetsalternering i landskapet den 7 maj
1996 för att förbättra sysselsättningen för de arbetslösa. Om arbetsalternering stadgas i
rikslagen om försök med arbetsalternering (FFS 1663/95). Arbetsalternering innebär att
en heltidsanställd person kan ta tjänstledigt, under förutsättning att en arbetslös anställs
dennas ställe. Den tjänstlediga personen lyfter under ledigheten s.k.
alterneringsersättning. Alterneringsersättningen kan kombineras med ett partiellt
yrkesutbildningsbidrag från utbildnings- och avgångsbidragsfonden.
Utskottet vill i sammanhanget framhålla att det åländska mål 4-prograrnmet, som är i
kraft till utgången av år 1999, omfattar insatser i det privata näringslivet för att befrämja
en fortlöpande kompetensutveckling bland arbetsgivare och anställda. Finansieringen av
ett mål 4-projekt är fördelad på en privat del och en offentlig del. Den offentliga delen
är ett gemensamt stöd från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsstyrelse.
Vidare bereds arbetslösa möjlighet att integreras på den åländska arbetsmarknaden med
hjälp av stödåtgärder inom ramen för det åländska mål 3-programmet. Fram till den 31
december 1999 beräknas ca 290 arbetslösa personer ha beretts denna möjlighet.
Utskottet konstaterar sålunda att olika åtgärder redan vidtagits för att främja de syften
som eftersträvas i motionen varför den föreslås förkastas.
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ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 15 april 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson och
överinspektören Tor-Erik Söderlund.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget förkastar hernställningsrnotion nr 41/1995-96.

Marieharnn den 13 mars 1997
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