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KULTURUTSKOTTEfS BETÄNKANDE nr1l/1980-81 med 

anledning av ltm. Inger Sagulins m.fl. hem

ställningsmotion till landskapsstyrelsen om åtgärder 

för att intensifiera och utvidga yrkeskursverk

samheten. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion. 

Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört distriktsinspektören 

Bo Berg, byråchefen Jarl Lindqvist och kurskoordinatorn, dipLing. Harry 

Sjölllld, vördsmnt anföra följande. 

I landskapet råder för närvarande hög sysselsättning och stor efterfrågan 

på yrkeskunnig arbetskraft. Trots detta fortgår emigrationen, om också inte 
i lika stor utsträckning som lll1der 1950- och 60-talen. Vidare har en viss 

dold arbetslöshet kunnat påvisas särskilt bland lågutbildade kvinnor. 

I yrkesutbildningsrådets regi ordnas vid Ålands kurscentr~l LUlder åren 

1980-81 elva yrkes- eller sysselsättningskurser av olika slag med 172 deltaga

re av vilka 93 är kvinnor och 79 män. I landskapets ordinarie årsstat för år 

1981 finns 670.000,- mk upptaget för denna verksamhet, vilket beräknas 

vara fullt tillräckligt för ändamålet. (O~S % av riksbudgeten utgör c. 

2.5 milj.mk). Vid val av kurser har de förslag som inhämtats från företag, 
fackföreningar och andra organisationer beaktats i mån av möjlighet. 
Målsättningen för samtliga kurser har varit att deltagarna skall kunna 

erhålla arbete efter genomgången kurs. Det åländska näringslivets struktur 

är tämligen ensidig särskilt i glesbygden och därför är det viktigt att 

sysselsättnirgs furtbildningskursen1a planeras utgående från lokala förutsätt

ningar. En utökning av den vid Alands kurscentral verksannna kurskoordina

toTilS tjänstgöringstid till heltid skulle säkerligen vara till fördel med 

tanke på detta. 
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Personer som inte på länge varit ute i arbetslivet och saknar yrkes

utbild:ning känner ofta stor osäkerhet inför inträdet på arbetsmarknaden. 

Arbetskraftsmyndighetenrn har här en uppgift att genom uppsökande verk

samhet och information~ bl. a. via olika organisationer, hjälpa dem, 

som har yrkesva1s- och sysselsättningssvårigheter. Strävan bör vara att 

förbä-ttra deras möjligheter till placering i arbetslivet, direkt eller 

via skolning. Detta kan lämpligen ske genom allmän arbetslivsutbildning som 

bör kombineras med praktisk yrkesorientering på olika arbetsplatser för att 

ge kursdeltagarna en realistisk uppfattning om arbetslivet och de alterna

tiv det kan erbjuda och på vilka villkor. 

Utskottet konstaterar sålunda att en strukturell arbetslöshet existerar i 

landskapet främst bland kvinnor men i viss mån även bland män, samtidigt 

som näringlivet har behov av ny yrkesutbildad arbetskraft. Alands kurs

central har resurser och beredskap att anordna de yrkeskurser som kan 

finna deltagare. Atgärder behövs sålunda främst för att rekrytera deltagare 

till behovsanpassade yrkeskurser. 

Hänvisande till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med förkastande av hem

ställningsmotionens kläm bringar innehållet i 

hemställningsmotionens och betänkandets moti

vering till landskapsstyrelsens kännedom~ 

Ledamoten Barbro Sundback anmälde avvikande åsikt såtillvida att hon anser 
att hemställningsmotionens kläm borde godkännas. 

Mariehamn, den 27 anril 1981. 
-- ~ . ' 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Stmdberg, v.ordf. Olof. M.Jansson (delvis), 
ledamöterna DC!hlen, Fagerholm (delvis) och Sundhack 
(delvis) samt ersättarna öberg (delvis) och Lindfors 
(delvis). 


