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1987-88 L t - Ls fram st.nr 4 - Stu 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 8/ 1987-88 med anledning av land

skapsstyrelscns framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om sysselsättningsfrämjande ut

bildning. 

Stora utskot te t har i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 1/1987-88. 

Utskottet, som hört vicelantrådet Gunnevi Nordman, lagberedningssekreteraren 

Michael Patr ickson och skolinspektören J an-Erik Åkerfelt, har behandlat ärendet 

och beslutat omfatta det i kulturutskottets betänkande framställda förslaget med 

nedannämnda ändringar. 

Detaljmotivering 

2 § 2 mom . Ändringen är av lagteknisk natur. 

U Utskottet anser att yrkesutbildningsrådet såsom rådgivande och initiativtagan

de organ inte skall ha förvaltningsuppgifter. Förslaget att institutet för yrkeskurser 

underställs yrkesutbildningsrådets ledning och tillsyn föreslås därför utgå. 

~ Kulturutskottets förslag att den som antas till sysselsättningsfrämjande 

utbildning i form av plats vid utbildningslinje vid yrkesläroanstalt skall ha fyllt 25 

å r har sin motsvarighet i 29 § 2 mom. (FFS 199/87) förordningen om sysselsätt

ningsfrämjande utbildning. Utskottet har inte ansett det motiverat att i lagen inta 

dessa bestämmelser, utan omfattat landskapsstyrelsens framställning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a ndskapslag 

om sysselsättningsfrämjande utbildning 

(Ing ressen lika som i framställningen). 
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1 § 

(Lika som i framställningen). 

2 § 

( 1 mom. lika som i framställningen). 

~m rådglvandc och ini,tiativ;agan<;Lq_ orgal)J frågor som rör sys~c;_l~ätt,ningsfr:_~!ll:: 

i9-ndc u!Q)ldning_ sk,~dl=finnas qtt yrkcsut~i~9ningsråd. Rådet tillsätts av A~dskae~ 

styrelsen för tyå kalenderår i sä!},<;!,cr. NärrlJ.arc l?estämmelser or;n rådets samman

§lit!:r!ing och,,, ver~s~mhct utfärdas av landskqgsst_yrelscn genom rcg_lemcnte. Yrke.~

!:!!bildningsr~det,~an även ha ue_e,glf,!er som rör annan yrkesutbilqning än de!J. SO!] 

9:..Y.~C1, ~ denna lag. 

3 § 

(Lika som i framställningen). 

4 § 

F§r att samordna den sysselsättningsfrämjandc utbildningen och för att ordna 

yrkes!;;urser skall finnas ett Jnstitut för yrkcskurser. Yrkeskurser kan dessutom 

ordr:ias av yrkcsläroanstalt och av h§_gskola. Den som ordnar yrkeskurs antar elever 

L~amråd med arbe .. tsförmcdlingen och yrkssvägledningen. Intyg, över slutförd kurs 

utfärdas av den som ordnat kursen. 

5 § 

(Lika som i framställningen). 

6-7 §§ 

(Lika som i kulturutskottets betänkande). 

8-9 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988. Genom lagen upphävs landskapslagen 

den 14 april 1977 om sysselsättningsfrämjandc utbildning (28/77). 
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Marichamn den 22 december 1987 

Pä stora utskottets vägnar: 

Peh.ka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuomincn, ledamöter·

na Andersson, Anders Eriksson, Holger Eriksson, Hagström, Holmqvist, Nordberg 

och Olofsson samt ersättaren Lindeman. 


