1981-82 Lt - Hemst. mot.nr 2 - Ku.

KULTIJRUTSKOTfETS
anledning av 1tll
ställningsmotion
åtgärder för att
bildningen.

BETÄNKANDE nr 1/1981-82 med
Barbro Sundbacks m. f1. hemtill landskapsstyrelsen OlJl
effektivera läroavtalsut-

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nänmda motion.
Med anledning härav får utskottet,som i ärendethört byråchefen J~rl
Lindqvist, ordföranden för Alands fackliga landskapsorganisation Guy
Smeds, VD Rune Karlström, yrkesutbildningsinspektören Jan-Erik Akerfelt
och näringschefen Tor Mattsson, vördsamt anföra följande.
Antalet arbetslösa ungdomar har på senare tid ökat även på Aland. Samtidigt förekorrnner brist på utbildad arbetskraft inom vissa yrkesområden.
Läroavtalsutbildningen utgör ett betydelsefullt komplement till yrkesskolornas utbildning. På Al and är denna utbildningsform speciellt lämplig med
tanke på att många yrken kan ha endast några få utövare.
Utskottet har konstaterat att arbetsmarknadsorganisationerna är helt
överens om läroavtalsutbildningens fördelar. Under 1976-78 erhöll totalt
28 personer läroavtalsutbildning i landskapet. Av dessa utbildades 19
st. till daghemsbiträden och övriga främst inom den grafiska industrin
och verkstadsindustrin. Efter 1978 har inga läroav~al tecknats.
Ett problem inom läroavtalsutbildningen har varit svårigheten att anordna
de teoretiska kurser som krävs för yrkesexamen. I detta avseende borde
lagen ändras så att större flexibilitet skulle uppnås i fråga om utbildningens uppläggning och innehåll. Olika möjligheter att anordna de nödvändiga teoretiska kurserna borde utredas och prövas.
Den korrnnitte som erhållit i uppdrag att föreslå ändringar i de bestämmelser som berör lärlingsnänmden och dess verksamhet har slutfört sitt arbete och framlagt sina förslag för landskapsstyrelsen. Enligt vad utskottet erfarit överensstärrnner de föreslagna åtgärderna i huvudsak med
motionärernas önskemål. Utskottet förutsätter att behövliga ändringar i
landskapslagen om läroavtal liksom övriga åtgärdsförslag snarast behandlas
av landskapsstyrelsen och att en lärlingsnämnd tillsätts från början av
1982. Utskottet anser att det administrativa ansvaret för läroavtalsutbildningen med fördel kan påföras utbildningsavdelningen. Vidare bör
en utbildningsinspektör anställas för att handha de praktiska arrangemangen.
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Med hänsyn till att den övervägande delen av de personer som är arbetslösa salmar yrkesutbilclning är det syrmerligen angeläget att läroavtalsutbildningen börjar fungera.
Hänvisande till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen om åtgärder för att effektivera utbildningen enligt landskapslagen om läroavtal
samt för att förbättra verksamhetsförutsätt~
ningarna för läroavtalsutbildning.
Marieharnn den 15 december 1981.
På kulturutskottets vägnar:
Erik Sundberg
ordförande
Bjarne Pettersson
sekreterare.·

Närvarande i utskottet: ordf. Sundberg~ v.ordf. Olof M. Jansson samt
ledamöterna Fagerholm, Halmberg och Sagulin.

