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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1 976-77 
med anledn 

hemstäl 

av ltm Göte Sundbergs m.fl. 

ion till landskapss l sen 

om anordnande av kurs i personaladministra

tion för ledande tjänstemän inom landskaps

förvaltningen. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda hem-

ställningsmotion. Med anledning härav utskottet, som i ärendet hört 

ordföranden i direktionen för ands sommaruniversitet, landskapsstyrelse-

ledamoten Erik Sundberg, kanslisekreteraren Lars-Ingmar Johansson och 

huvudmotionären, landstingsman Göte Sundberg, anföra följande: 

Kulturutskottet omfattar helt de i motionen framförda synpunkterna be

träffande behovet och betydelsen av utbildning i personaladministration 

för personer i ledarställning. Under behandlingen av ärendet har det fram

kommit att kurser i personaladministration regelbundet anordnas av bl.a. 

Finlands stadsförbund och av Valtion koulutuskeskus, i det senare fallet 

dock enbart finskspråkiga. Kompensationsfrågan torde därmed kunna anses l 

om liknande kurser skulle anordnas här. Medel för kurserna måste emellertid 

anvisas. 

I enskilda fall har det redan förekommit att åländska tjänstemän inom 

centralförvaltningen deltagit i stadsförbundets kurser i riket. Deltagar

avgifterna för dessa kurser är relativt höga, f.n. 750 mk för en kurs på 

fem dagar. Att åländska tjänstemän i större utsträckning skulle delta i 

nämnda kurser i riket är knappast tänkbart. Kulturutskottet anser därför 

att kurser nödvändigt behöver anordnas här hemma där lägre kurskostnader 

och ett mera allmänt deltagande kan väntas. Helst borde kurserna förläggas 

under vinterhalvåret. Administrationen och arrangemangen kunde handhas av 

landskapsstyrelsens kansliavdelning i samverkan med Ålands sommaruniversitet 

eller medborgarinstitutet. 

Det har även diskuterats huruvida andra personer i ledarställning än 

inom landskapsförvaltningen skulle beredas tillfälle att delta i kurserna. 

I samband härmed har nämnts kommunala tjänstemän och personer i ledarställ

ning inom den privata sektorn. Kulturutskottet anser att det inte bör före

ligga något hinder i detta avseende, men med tanke på att deltagarantalet 

i en kurs ej bör vara för stort, helst under tjugo, vore det kanske lämp

ligast att den första kursen som anordnas skulle vara avsedd endast för 

tjänstemän inom landskapsförvaltningen. Längre fram då man vunnit mera 

erfarenhet kunde kurser anordnas som kunde utsträckas till att gälla även 

för andra intresserade. Kulturutskottet vill även betona att kurserna på 

intet sätt bör betraktas som engångsföreteelser, utan målet bör vara en 

kontinuerlig utbildning. 
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Med hänvisning till de synpunkter som anförts i det föregående får kultur

utskottet härmed föreslå 

att landstinget hemställer hos landskapssty

relsen att utbildning i personaladministration 

anordnas för personer i ledarställning inom 

landskapsförvaltningen. 

Mariehamn den lO januari 1977. 
På kulturutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M,Jansson, 

ledamöterna Bergroth (delvis), Fagerholm och Nils Karlsson (delvis) samt 

ersättarna Nylund (delvis) och Öberg (delvis). 
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