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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om sysselsättningsfrämjande l 
utbildning. 

I riket ges av staten bekostad utbildning för främjande av 

sysselsättningen. Denna utbildning anordnas av arbetskrafts- il l
11 myndigheterna i samråd med yrkesutbildningsmyndigheterna. Syssel

sättningsfrämjande utbildning ges i form av grundutbildning, 

vidareutbildning, omskolning och fortbildning . Vid anordnandet 

av yrkeskurser fästes särskilt avseende vid de förändringar i 

efterfrågan på och utbudet av arbetskraft, som förorsakas av nä

ringslivets strukturförändringar och teknikens utveckling. 

I landskapet saknas stadganden i lag angående sysselsättnings

främjande utbildning. Förändringarna i näringslivets struktur 

medför "dock L.l l att det även i landskapet finns behov av en land

skapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning för att ge en 

fastare ram åt de yrkeskurser, som anordnas. 

Föreliggande lagförslag har utarbetats med lagen den 16 

januari 1976 om sysselsättningsfrämjande utbildning CFFS 31/76) 

som förebild. 

Detaljmotivering. 

~· I föreliggande lagförs lag avsedda yrkeskurser anordnas 

för utbildning av personer som saknar sådan. Dessutom kan vidare

utbildning och omskolning ges åt person som redan fått grundut

bildning i yrke. Vid anordnandet av yrkeskurser föreslås att sär

skild uppmärksamhet skall fästas vid efterfrågan på och utbudet 

av arbetskraft. Dessutom skall uppmärksamhet fästas vid närings

livets strukturförändringar. 

~ I riket anordnas yrkeskur sverksamheten vid särskilda 

kurscentra avsedda för detta ändamål. I mot sats till vad som 

är fallet i riket föreslås att yrkeskursverksamheten i landska

pet kan handhas av de inom landskapet verkande yrkesläroanstalter

na, eftersom det bör anses att dessa har nödvändig sakkännedom 

för anordnandet av dylika kurser . 
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4 §. För samordnandet av den verksamhet som yrkeskurserna 

föran l eder föreslås en rådgivande delegation som ti l lsättes 

av landskapsstyre l sen. 

6 §. Av de elever som deltager i yrkeskurserna uppbäres 

inga kursavgifter. Eleverna får av landskapet ersättning för 

den tid som de deltager i yrkeskurserna . Ersättning föreslås 

även utgå i det fa l l att person bosatt i landswapet deltager 

i sysselsättningsfrämjande utbildning i riket eller i annat 

nordiskt l and. 

7 §. storleken av det understöd som utbetalas åt e l ev 

vid yrkeskurs föreslås bli beroende av om han har fami l j 

eller icke. Av denna orsak har i lagen ir.tagits stadganden 

om när en person bör anses ha familj. 

8 §. Då de understöd som utbeta l as åt arbetslös person 

är skattefria föreslås att även de understöd som ges de l taga

re vid yrkeskurs skall vara skattefria. Skattefriheten kan 

motiveras med att, ifall skatt skul le utgå för i detta förslag 

avsedda understöd, skul l e det vara ekonomiskt ofördelaktigt 

f~r en arbetslös person att söka sig till yrkeskurser. Under

stödet som utbetalas i enl ighet med detta förs l ag är avsett 

för underhå l l av elev 1 yrkeskurs och dennes fami l j . Av 

denna orsak föreslås att sagda understöd, på samma sätt som 

arbetslöshetsunderstöden skall vara undantagna utmätning. 

Med hänvisning till det anförda före l ägges Landstinget 

til l antagande 

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

om sysse l sättningsfrämjande utbildning. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

Allmänna st'adganden. 

l §. 

För främjande av sysselsättningen anordnas h uvudsakligen 

yrkesinriktade omskolnings-, vidareutbi l dnings- och fort

bildningskurser för vuxna. Utbildning kan även givas som grund

skolning åt personer som saknar yrke e l ler som icke erhållit 

grundutbi l dning i yrke. 
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Vid anordnandet av yrkeskursverksamhet skall avseende 

särskilt fästas vid de förändringar i efterfrågan på och 

utbudet av arbetskraft, som förorsakas av näringslivets 

strukturförändringar och teknikens utveckling . 

2 §. 

Yrkeskurser kan anordnas avyrkesläroanstalter under

ställda landskapsstyre l sen. 

3 § . 

Ti ll stånd att påbörja yrkeskurs ges av landskapsstyrelsen 

inom ramen för i årsstaten upptagna anslag. 

Genomförandet av kurser övervakas av landskapsstyrelsens 

utbildningsavdelning. 

4 §. 

Samarbetsorgan i ärenden som gäller i denna lag avsedd 

yrkeskursverksamhet är en av landskapsstyrelsen tillsatt 

rådgivande delegation för yrkeskursärenden. Dess uppgift 

är att göra framställningar och avgiva utlåtanden om den 

allmänna organiseringen av den sysselsättningsfrämj ande ut

bildningen samt om utvecklandet av yrkeskursverksamheten . 

E l~ve~. 

5 § • 

Såsom elever till kurser kan anvlsas sådana till ut

bildning och ifrågavarande yrke vil l iga och lämpliga personer 

l) som är arbetslösa e ller hotas av arbetslöshet; 

2) som behöver fortbildning eller vidareutbildning för 

upprätthållande eller ökande av yrkesskicklighet; eller 

3) som är i behov av utbildning för att övergå till yrken, 

där det råder betydande brist på yrkeskunnig arbetskraft. 

Den som anvisas till kurs skall ha fyllt 20 år, såframt 

ej genom landskapsförordning annat stadgas. 

6 § . 

I denna lag avsedda yrkeskurser och elevuttagningarna 

till dem är avgiftsfria. 

Om utbildningsstöd, till elev vid yrkeskurs för tryggande 

av hans och hans familjs utkomst samt om andra ersättningar 

och förmåner, ävensom om de ersättningar och förmåner som 

bevilj as person som deltager i ele~ttagning, gäller vad i 

riket är stadgat. 
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Vad i l och 2 mom. är stadgat gäller tillämpliga delar 

även beträffande elev som deltager i utbildning, som anordnas 

för främjande av sysselsättning i riket el l er i annat nordiskt 

land. 
7 §. 

Såsom i 6 § avsedd person med familj avses 

l) den som är gift; 

2) man och kvinna, som utan att ingå äktenskap fortgående 

sammanbor under äktenskaps l iknande förhållanden; 

3) den som har vårdnaden av barn under 16 år e l ler barn som 

fyllt 16 år och vars utkomst i betydande mån är beroende 

av honom; samt 

4) den som lever under hemskillnad eller är frånskild och 

har dömts att utgiva underhållsbidrag e ller den som har 

dömts att utgiva underhållsbidrag för barn utom äktenskap. 

Särski lda stadganden. 

8 §. 

Den som på arbetsförmedlingsbyråns anvlsnlng deltager i syssel-

l· 
l 

l 

sättningsfrämjande utbildning betraktas icke såsom i l andskapslagen j 

om sysselsättning (24/72) avsedd arbetslös person. 

9 §. 

Enligt 5 § beviljade understöd och förmåner utgör icke beskatt

ningsbar inkomst i kommunalbeskattningen och får icke utmätas. 

lO §. 

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna 

lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

ll §. 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Mariehamn, den 29 oktober 1976. 

L a n t r å d 

Extra l agberedningssekreterare 
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