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KULTURUTSKOTTETS n-r 1 

med anl av l Hattssons m.fl. 

hemst~llningsmotion til s Isen 

åtg~rder för an er av gymna-

sialstadiets anpassning till grundskolan 

och av de utbildande skolornas fort-

satta verksamhet. 

Lands t t har inbe kulturutskottets utl över ovann~mnda 

hemst~l ion. Med anledning h~rav får utskottet som i ~rendet 

hört h~radshövding Sune Carlsson, landskapsstyrelseledamot Erik Sund-

utbildningschef Lennart 

anföra följande 

t och rektor Sten-Erik Fagerlund 

Utskottet delar motion~rernas uppfattning att 

nu genomförts kr~vs en adekvat uppfölj av de 

olreformen 

e skolformer-

na. I kulturutskottets ill finansutskottet avgivna utlåtande över de 

kulturella anslagen i l tförslag påpekades ~ven behovet av 

planer av gymnasialstadiet och dess anpass till an fram-

för allt med tanke på att vi i landskapet inte skulle i ett s~mre 

l o o 

~age då skolreformen genomförs i riket. 

Enligt vad kulturutskottet erfarit har planeringsarbetet i landskapet 

redan inletts s illvida att arbetsgrupper tillsatts för a ner av 

de olika utbi tyreisen har ~ven för avsikt 

att i ti ls~tta en heltidsanst~lld planerare för gymnasialstadie-

reformen. I den kommitte som ti Isatts i riket för planer av all 

svensk utbildning i landet ~r l 

Börje 

Det som i avsev~rd 

t representerat av skol 

aneringsarbetet i l t 

~r enl i sj~lvstyrelselagen l § 2 mom. 6 bundenheten vid dels 

rikets best~mmelser om de ~roinr~t bör a för att 

dimissionsr~tt till statens universitet, dels best~mmelserna om 

ör 

den och skicklighet som erfordras för vinnande av viss av sta-

ten godk~nd kompetens. Dessa stadganden att en meningsfull an e-

ring i landskapet i v~sentlig 

ningen fastst~ller. 

~r beroende av de ramar rikslagstift-

Reformen av gymnasialstadiet i riket har dessv~rre inte hunnit l 

~n att det bet~nkande som nu föreligger s~nts ut för remiss till fack

organen. Vilken utformning lagen slutligen ~r omöjli att förutse 

Planeringen i riket före eks av en del stridigheter som bl.a l-

de om vilka som skulle utföra a ner . Det hela ledde till 

att undervis steriet uts anerare med preciserade 

fter Liksom det ~r t~nkt i l , skedde ~ven a ner i 

riket sektorvis Det förefaller dock som om planeringen i riket haft 
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och allt forfarande ~kulle ha stora ter att komma vart 

av att ig ram finns att ta fasta på. Rent inne-

torde reformen inte komma att medföra väsentli 
I huvudsak är det mest om och mellan 

de olika skolformerna. 

ionärerna föresl en parlamentariskt tillsatt kommitte med upp-

att anpassa alstadiets skolor till grundskolans högstadium 

samt att anera för de yrkesutbildande skolornas fortsatta verksamhet. 

Kulturutskottet anser att en kommitt~ av det s t inte är av t 

ing av de påkallad i detta skede. Vad som närmast behövs är en 

olika utbildningssektorerna var för sig, vilken bäst inom dessa 
sektorer av för et särskilt tillsatta arbetsgrupper. Den till-

tänkta heltidsplanerarens uppgift skulle bl.a. bli att som sekretera-

re för de olika arbetsgrupperna samla, sammanställa och samordna mate-

rialet ut b t är väl det organ som på av sin 
l till ut bi som - och arbetslivet bör anses 

mest skickat att handha och organisera aneringen. Ytterligare en kom-

' i detta fall helt politiskt tills skulle knappast underlätta 

, snarare för den När tillräckli material finns att 

tillgå kunde det däremot vara l igt att l en kommitte av den 

motionärerna föresl se över mater et och lägga fram sina s 

på det. 

det ändska utbildningsväsendet är dock i behov av en över-

gripande s Bl.a. borde klargöras i vilken utsträckning ut-

bildningen bör syfta till att de åländska omarma skall kunna beredas 

lighet att finna sin utkomst inom landskapet och i vilken utsträck-

det ändska när ivet skall kunna påräkna l i t att 

sitt behov av arbetskraft med åländska ungdomar. I det sammanhanget 

borde även finskans ställning i utbildningen klargöras. En parlamen-

tariskt tillsatt arbetsgrupp med uppgift att uppställa ika över-

gripande för hela den ändska utbildningen vore därför befogad. 

För att förverkliga detta syfte borde arbetsgruppen först utreda och 

ta ställning till .a. som 

.a} näringslivets behov av utbildning, 

b) när livets behov av finska, 

c) utbildningsvägar med eller utan finska, 

d) huruvida utbildningen borde utformas så att den ger 

ökade li att finna sin utkomst inom landskapet, 

e ) i vilken utstr de ungdomar som sin ut bi i 

la 

återvänder till l och i vilken uts ungdomar som 

utbildat s här eller i riket stannar kvar i t 
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Med hänvisning till det som anförts ovan får utskottet föreslå 

Mariehamn den 18 april 1977. 

att landstinget hemställer hos landskaps

styrelsen att åtgärder vidtas för att

planeringen av en för landskapet anpassad 

reform av gymnasialstadiet påskyndas 

och att en enligt parlamentariska prin

ciper sammansatt arbetsgrupp med uppgift 

att uppgöra förslag till övergripande 

mål för all utbildning i landskapet till

sättes. 

~å kulturutskottets vägnar: 

~· c - f _ c-/~ 
' ~,~[u_~~ 

ordförande 1_/ ~ 
P. ~ 

j sekreterare 
l ' 

' l 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. l ' 

Jansson, ledamöterna Bergroth, Fagerholm och Nils Karlsson. 
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