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KUL'lURUTSKO'lTETS BETANKANDE nr 2/1981-82 med
anledning av ltm Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion till 1andskapsstyre1scn om
utredning av möjligheterna att inom landskapet
starta turismutbildning på högskolenivå.
Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion.
Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört rektoU1Diana .Axen,
utbildningschefen Börje Karlsson, turistchefen Ralf Johansson och huvudmotionären Roger Jansson, vördsamt anföra följande.
Landskapslagen om högskoleundervisning i landskapet Aland (15/81) utgör
grund för en fortsatt utveckling av högskoleundervisningen på Aland.
Behovet av högre utbildning tenderar allmänt att öka. Till detta bidrar
det relativt stora antalet elever vid Alands lyceum samt de ökade kraven
på fortbildning för de redan yrkesverksamma och för dem som erhållit utbildning på mellannivå. Den högre utbildningen i landskapet bör dock i möjligaste mån vara anpassad till arbetsmarknadens behov och införandet av en
ny permanent utbildningslinje på högskolenivå kräver sålunda ytterst noggranna förberedelser. Även om behovet av utbildning inom ett särskilt
fackområde under vissa perioder kan vara stort är elevunderlaget trots
allt begränsat och de arbetsplatser som kräver högre utbildning inom
ett specialområde snart besatta.
Bland de verksamma inom turistnäringen finns i dag otvivelaktigt ett ackumulerat behov av kompletterande utbildning. Elever som slutfört studierna
vid Al ands hotell- och restaurangskola och vid Alands handel s1ärovcrk
cf terfrågar ofta vidareutbildning inom ämnesomräJen som anknyter till
turismen.
Med beaktande av att turismutbi lc.lning pt1 hög1·e nivii kan crhål Lis ('llLbst pii
ett fåtal ställen i Norden finns det eventuellt en möjligt för Aland att
etablera sig som internordisk utbildningsort inom detta område. Utskottet
förordar sålunda en utredning i enlighet med motionärernas intentioner.
Jämsides härmed borde dock alternativa former för turismutbildningen utredas. En fullständig turismutbildning på högskolenivå, av den typ som
fjnns i Sverige, k;:m v;1ra en millsättning men iiven mindre ambitiösa och

för Aland eventuellt mera lämpliga modeller kunde utredas och prövas.

-2Med stöd av den åländska högsko 11 agen kunde akademiska kurser, i t. ex.
företagsledning och marknadsföring, anordnas på Aland med gästförcläsarc
från något universitet i riket eller i Sverige. Även kompletterande utbildning på lägre än högskolenivå bör kunna komma i fråga om det hefinnes ändamålsenligt.
Hänvisande till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget hemställer hos landskapsstyrc1-

'

sen om en utredning av möjligheterna att i landskapet starta turismutbildning på högskolnivå.
Mariehamn den 5 januari 1982.
På kulturutskottets vägnar:
Erik Sundberg
ordförande
Bjarne Pettersson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Sundberg, viceordföranden Olof M.
Jansson, ledamöterna Fagerholm,Cdelvis), Holmberg och Sagulin(delvis)
samt ersättarna Lind.fors (delvis), Björklund (delvis) och Oberg (delvis).

