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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om elevantagningsnämnd. 

Föreliggande lagförslag om elevantagningsnämnd bygger på en för

ordning om elevantagningsnämnder i länen (FFS 293/77) som nyligen 

trätt i kraft i riket. Enligt förslaget skulle i landskapet inrättas 

en elevantagningsnämnd med representanter för vissa läroinrättningar 

och arbetskraftsmyndigheterna. Nämndens uppgift skall vara att under

lätta antagningen av elever som söker inträde till gymnasium, yrkes

läroinrättning och folkhögskola. 

Fördelen med en elevantagningsnämnd är framför allt att elever 

som söker inträde till flera skolor endast skulle behöva göra ~ 

ansökan i stället för att som nu vara tvungna att skaffa en hel upp

sättning av alla erforderliga handlingar i original och avskrift. In

trädesproven kunde dessutom anordnas så, att det blir möjligt att 

samtidigt söka inträde till gymnasium, yrkesläroinrättning och folk

högskola. Dessa åtgärder skulle alltså förenkla ansöknings- och val

proceduren både för sökande och läroinrättningar samt minska kost

naderna för sökandena . Dubbla val skulle kunna undvikas och tomma 

utbildningsplatser i större utsträckning elimineras. Vidare skulle 

handledning och information för de elever som blivit utan studie

plats kunna effektiveras och samarbetet mellan dels läroinrättningar 

på gymnasialstadiet, dels även samarbetet mellan skol- och arbets

kr~ftsmyndigheterna förbättras. Intresset för olika studieriktningar 

skulle kunna kartläggas och eleverna aktiveras till ställningstagan

de i frågor rörande yrkesval och yrkesstudier. 

För att rätt kunna planera för framtiden är det viktigt att man 

har tillförlitlig statistik att utgå ifrån. Detta gäller icke minst 

utbildningsfrågor. Genom skapandet av ett centralorgan i form av en 

elevantagningsnämnd skulle det bli betydligt lättare att få fram till

förlitlig statistik över vilka studievägar eleverna tar efter genom

g ången grundskola. 

Mandattiden för medlemmar och suppleanter föreslås bli 4 år, som 

är vanlig då fråga är om lagfästa kommitteer och nämnder . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an

tagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om elevantagningsnämnd. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

068 

I landskapet finns en elevantagningsnämnd för att möjliggöra 

samordnad antagning av elever, vilka söker inträde till gymnasium, 

yrkesläroinrättning och folkhögskola. 

Landskapsstyrelsen kan på framställning av elevantagningsnämnden 

besluta att viss l~roinrättning icke skall beröras av den samord

nade elevantagningen. 

2 § . 

Ordförande i elevantagningsnämnden är landskapets utbildnings

chef. Till nämnden hör förutom utbildningschefen åtta medlemmar, 

av vilka tre skall företräda yrkesläroinrättningarna, en gymnasiet 

och folkhögskolan, en lärarna vid grundskolorna och en arbetskrafts

myndigheterna. Yrkeslltroinrättningarnas representanter bör såvitt 

möjligt företräda olika läroinrättningar. Varje medlem har en per

sonlig suppleant. 

Nämnden utser inom sig viceordförande. Nämnden kan inom si~ 

utse ett arbetsutskott. Nämnden och arbetsutskottet kan höra sak

kunniga. 

3 § . 

Medlemmar och suppleanter i elevantagningsnämnden förordnas av 

landskapsstyrelsen för fyra kalenderår i sänder. 

4 § • 

Elevantagningsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder på kallel

se av nämndens ordförande, eller vid förfall för denne av viceord

föranden. Nämnden är beslutför, då sammanträdets ordförande och 

minst fyra av ledamöterna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel 

röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst. 

5 §. 

Elevantagningsnämnden har till uppgift att i samarbete med läro

inrättningarna 

1) ombesörja anordnandet av inträdesprov så, att det är möjligt 

att samtidigt söka inträde till gymnasium, yrkesläroinrättning och 

folkhögskola; 
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2) i enlighet med landskapsstyrelsens anvisningar uppgöra för

slag till antagning ev elever; 

3) efter elevantagningen fördela elever till lediga elevplat

ser; samt 

4) vid behov samarbeta med skolstyrelsen, yrkesutbildnings-

styrelsen och länsskolavdelningarna i riket samt med arbetsmarknads

organisationerna. 

Utöver vad i 1 mom. är stadgat skall nämnden bistå vederbörande 

myndighet i uppgifter som ansluter sig till 

1) information om de studiemöjligheter landskapets läroinrätt

ningar erbjuder, om behörighet att vinna inträde i läroinrättningar 

som bygger på grundskolan och om tillvägagångssättet vid elevan

tagningen; 

2) elevernas ansökningar om inträde till läroinrättningar; samt 

3) anvisande av andra studiemöjligheter för de elever som icke 

erhållit elevplats vid i 1 § 1 mom. avsedda läroinrättningar. 

6 § . 

Nämnden utser en sekreterare som kan handha uppdraget som 

bisyssla. 

Landskapsstyrelsen ställer erforderliga utrymmen till nämndens 

förfogande. 

Nämndens kansliarbeten och annan verksamhet handhas såvitt 

möjligt i samverkan med utbildningsavdelningen vid landskapet 

Ålands centrala ämbetsverk. 

7 §. 

Om inträdeskrav till läroinrättning är särskilt stadgat. 

8 §. 

Samtliga handlingar i anslutning till elevantagningen skall 

förvaras minst fem år. 

9 §. 
Beträffande arvode, dagtraktamente och resekostnadsersättning 

för ordförande, medlemmar, sakkunniga och sekreterare i nämnden 

gäller vad om landskapets kommitteer är stadgat. 

10 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 
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11 § . 
I denna lag avsedd elevantagning inledes i landskapet vid tid

punkt som landskapsstyrelsen bestämmer . 

Elevantagningsnämnd tillsättes första gången för en verksamhets

period som utgår den 31 december 1979. 

Mariehamn, den 7 november 1977 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 


