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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om sysselsättningsfrämjande utbildning. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 4/1976-77. 

Stora;utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen Lennart Winqvist och 

rektor Gunnar Lemqvist, konstaterar, att lagens syfte huvudsakligen är ar

betskraftspolitiskt. De yrkeskurser, som anordnas i enlighet med denna, skall 

främja sysselsättningen med särskilt avseende fäst vid de förändringar i ef

terfrågan på och utbudet av arbetskraft, som förorsakas av näringslivets 

strukturförändringar och teknikens utveckling. Innan yrkeskurs får påbörjas 

skall dess arbetskraftspolitiska nödvändighet och ändamålsenlighet prövas 

av arbetskraftsmyndighet. 

Det förefaller inte enligt stora utskottets uppfattning helt klart, att yrkes

utbildningsrådet, som kulturutskottet infört såsom samarbetsorgan i hithörande 

ärenden, är sammansatt på sådant sätt, att både yrkesutbildningsmyndigheternas, 

arbetsmarknadens och det privata näringslivets intressen i dessa frågor i 

tillräcklig utsträckning kommer till tals. Åtminstone i riket, där yrkesut

bildningsrådets uppgifter är angivna i förordningen om yrkesutbildnings-

rådet (FFS 322/70) ingår inga, åtminstone inte uttalade, arbetskraftspolitiska 

moment i detta organs verksamhetsfält. Därför har stora utskottet återinfört 

den i landskapsstyrelsens framställning föreslagna rådgivande delegationen såsom 

samarbetsorgan, vid vars sammansättning samtliga i lagen avsedda intresseom

råden kan fås representerade i behörig omfattning. 

I övrigt har kulturutskottets förslag omfattats. 

~1ed hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget l 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s l a g 

om sysselsättningsfrämjande utbildning. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l §. 
(Som landskapsstyrelsens framställning). 

2 §. 
(Som kulturutskottets förslag). 

3-8 §§. 
(Som landskapsstyrelsens framställning. 
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9 §. 

(Som kulturutskottets förslag) . 

10-ll §§ . 

(Som landskapsstyrelsens framställning) . 

Mariehamn den 11 januari 1977 . 

På sto~~u~sko~t~~ägnar: 

/3 k ;:!' --<t ~p e~~ 
Jö-rje Hagstr" A 
ordfäran e 

't.;"\.4c..""-"'"~~:,....c.....c....c.""' 

Max Carlberg 

sekreterare. 
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Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Arvidsson, Bengtz, Boman, Roald Karlsson, Nylund, Sanders(delvis) och 

Öberg samt ersättaren Olof M. Jansson. 
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