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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

med av landskapsstyrelsens fram-

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om sysselsättningsfrämjande 

uthildn 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utl över ovannämnda 

framställning. Med anledning härav utskottet, som i ärendet hört 

byråchef Jarl Lindqvist och skolinspektör Börje Lång, anföra följande: 

Sysselsättningsfrämjande utbildning anordnas i riket av arbetskrafts

myndigheterna i samråd med yrkesutbildningsmyndigheterna. Hithörande 

kursverksamhet är förlagd till särskilda kurscentra. I föreliggande 

framställning föresl landskapsstyrelsen i 2 § att yrkeskurser kan an-

ordnas av yrkesläroanstalter underställda landskapsstyrelsen. Kultur

utskottet vill här tillfoga att dessa kurser bör anordnas i samråd med 

arbetskraftsbyrån och t eftersom de~sa instans~r rim-

ligtvis bäst bör kunna avgöra huruvida behov av kurser förefinnes. Till

sammans med yrkesläroanstalterna bör de nämnda instanserna anses besitta 

den sakkännedom som erfordras för anorduandet av ifrågavarande kurser. 

I allmänhet bör de sysselsättningsfrämjande kurserna förläggas till 

sådana tider av året då sysselsättningen är låg. Likaså är det önskvärt 

att kurserna i mån av möjlighet aneras så att de inte i alltför hög 

grad inkräktar lärarnas ledighet och att lärarnas behov av rekreation 

tillräckligt beaktas. 

Sysselsättningsfrämjande utbildning i form av grundutbildning bör 

anordnas så att den inte kommer att stå i konkurrensförhållande till 

redan etablerad utbildning. Innehålls-och kvalitetsmässigt bör den syssel-

sättningsfrämjande utbildningen s på samma som den etablerade 

utbildningen vid yrkesläroanstalterna. 

Enli 3 § 2 mom. i framställningen skall genomförandet av kurserna 

övervakas av landskapsstyrelsens utbildningsavdelning. Momentet har in

gående diskuterats i utskottet och olika förslag har framförts, bl.a. 

att yrkesutbildningsrådet ensamt eller yrkesutbildningsrådet i samråd 

med utbildningsavdelningen och arbetskraftsbyrån skulle handha denna 

övervakningsuppgift. Utskottet har dock stannat vid att övervaknings

uppgiften lämpligast handhas av utbildningsavdelningen i enlighet med 

förslaget i framställningen. 

I lagförslagets 4 § stadgas om en av landskapsstyrelsen tillsatt 

delegation som skall vara samarbetsorgan i ärenden som gäller den i 
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lagen avsedda kursverksamheten. Kulturutskottet anser att denna uppgift 

bör handhas av yrkesutbildningsrådet,som med tanke sin sammansättning 

måste anses mest insatt i hithörande frågor. Att tillsätta ett hel t 

nytt organ med uppgifter som i stort eller sammanfaller med 

det redan existerande yrkesutbildningsrådets skulle endast innebära 

onödig byråkratisering och en irriterande balansgång när det gäller 

uppgiftsfördelningen mellan de båda organen. 

igt 9 § utgör understöd och förmåner som beviljats enligt 5 § 

icke beskattningsbar inkomst i kommunalbeskattn n I rikets lag 

är sådana understöd och förmåner även undantagna i statsbeskattningen. 

För undvikande av eventuella sfärstånd kunde ett förtydligande här 

införas i vilket beträffande statsbeskattningen hänvisning göres till 

rikslagstiftningen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får kulturutskottet föreslå 

att landstinget måtte antaga lagförslaget 

så lydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om sysselsättningsfrämjande utbildning. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
(Som i framställningen) 

2 §. 
Yrkeskurser kan anordnas av yrkesläroanstalter underställda land

skapsstyrelsen i samråd med arbetskraftsbyrån och yrkesutbildnings

rådet. 

3 §. 
(Som i framställningen) 

4 §. 

Samarbetsorgan i ärenden som gäller i denna lag avsedd yrkeskurs

verksamhet är yrkesutbildningsrådet. Dess uppgift är att göra framställ

ningar och avgiva utlåtanden om den allmänna organiseringen av den 

sysselsättningsfrämjande utbildningen samt om utvecklandet av yrkes

kursverksamheten. 

5-8 §§. 

(Som i framställningen) 
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9 §. 

Enligt 5 § beviljade understöd och förmåner utgör icke beskattningsbar 

inkomst i kommunalbeskattningen och får icke utmätas . Beträffande stats

beskattningen i nämnda avseende hänvisas till rikets lagstiftning. 

10-11 §§. 

(Som i framställningen) 

Mariehamn den 14 december 1976. 

På kulturutskottets vägnar: 

ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

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

samt ersättaren Dahlen (delvis). 
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