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SAMMANFATTNING 

Umdskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen har i enlighet med sitt handlingsprogram sammanställt ett utbildningspolitiskt 

program. I programmet har särskilt beaktats samspelet mellan utbildningen och arbetslivet. 
Programmet behandlar utbildning efter grundskolenivån. 

Syftet med det utbildningspolitiska programmet är att redogöra för vilka principer och intentioner 
som ligger bakom utvecldingen inom utbildningssektorn under senare tid, och vilka avsikter och 
planer la.ndskapsstyrelsen har när det gäller den framtida utvecklingen av utbildningen. Program~ 
:met skall tjäna som underlag för en debatt i lagtinget med målsättningen att uppnå en bred politisk 
uppslutning om utbildningspolitikens centrala delar. 

Programmet inleds med en belysning av de samband som finns mellan utbildningen och andra 
samhällsåtaganden. En genomgång görs av vissa grundläggande omständigheter som inverkar på 

utbildningspolitiken. Först behandlas de olika slag av utbildningsbehov som finns på Åland, och 
därefter görs en genomgång av betingelserna :för landskapsstyrelsen att besluta och agera i 
utbildningspolitiska frågor. Därefter följer en beskrivning av den utbildningsverksamhet som 
bedrivs på Åland idag, samt en genomgång av ett antal aktuella utbildningspolitiska frågeställning

ar. Slutligen görs en sammanfattning av de ställningstaganden beträffande utbildningspolitiska 

målsättningar som görs i programmet och av förslagen till konkreta åtgärder angående de aktuella 

frågorna. 

Utskottets förslag 
Utskottet anser att programmet utgör en bra beskrivning av nuläget inom den åländska utbildning
en efter grundskolan men att programmet saknar en analys av den framtida samhällsutvecldingen 
och den roll som utbildningen skall spela. Programmet borde ror att kunna utgöra ett verkningsfullt 

styrinstrument, enligt utskottets åsikt ha innehållit en vision av framtidens utbildning i landskapet. 
Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen genast inleder arbetet med en revidering av programmet 
varvid de synpunkter som framförs i betänkandet beaktas. 



UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmlint om programmet 

Tillkomsten 
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Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsens utbildningspolitiska program för utbildning efter 
grundskolan tillkommit utan egentlig förankring i de skolor som berörs av programmet. Enligt 

utskottets mening bör ett program tor att bli ett verkningsfullt instrument :fOr den framtida 

utbildningspolitiken tillkomma i ett samspel mellan å ena sidan ansvariga politiker och å andra 
sidan dem som står den praktiska verksamheten närmast. Ett sådant tillkomstförfära.nde skulle 
dessutom bäst rimma med de decentraliseringstankar som kommit till uttryck i nyare skollagstifl:~ 
ning och som bland annat gett skolornas direktioner en nyckelroll i utvecklingsverksamheten. 
Även de studerandes erfarenheter bör kunna tas tillvara i planeringen av den framtida utbildningen. 

Programmet i allmänhet 

Det modetna samhället kännetecknas av en ökande internationalisering och av en förändringstakt 
som aldrig varit högre och som förekommer inom alla sektorer. Det finns inga tecken på att 

fö:ränddngstakten kommer att avta uum allt tyder tvärtom på att individen i framtiden komrner 
att uppleva allt tätare förändringar och ställas infOr än fler altemativ. Speciellt på informationstek
nikens område sker snabba förändringar som enligt mångas mening på sikt kommer att medföra 
stora samhällsförändringar. 

Utvecklingen ställer nya och högre krav på kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas Ur 

det viktigaste verktyget för att individen skall kunna hantera en föränderlig verklighet. Samtidigt 

blir tillgången till information allt större. Informationsteknologin ger nya möjligheter också för 

den som vill inhämta kunskaper utanfilr skolvärlden. Den stora utbildningspolitiska frågeställning

en är vilken skolornas roll blir i den framtid vi med snabb takt går till mötes. 

I landskapsstyrelsens utbildningspolitiska program understryks utbildningens centrala betydelse 
:ilir samhällsutvecklingen. Vidare redogörs för de konkreta målsättningar som tidigare redovisats 
bl.a. i landskapsstyrelsens handlingsprogram. Enligt utskottets mening innehåller prograrr1.met 

dock inte några egentliga visioner om den roll som utbildningen skall spela i :framtidens samhälle. 

Landskapsstyrelsens utbildningspolitiska handlingsprogram tar sin utgångspunkt i att den åländska 
utbildningen efter grundskolan under de senaste åren genomgått en genomgripande reform. Eu 
av de mer centrala fOrlindringama i reformen var en övergång från två- till treåriga gymnasieutbild

ningar. 

För att det utbildningspolitiska handlingsprogrammet skall kwma fungera dels som instrument 

för en bred politisk uppslutning bakom den långsiktiga planeringen, dels för skolornas ledni:ng 
och direktioner i utvecklandet av utbildningen bör prograxnrnet enlib>i utskottets mening innehålla 
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avsevärt klarare linjer för i vilken riktning den åländska utbildningen på sikt skall sträva. I 

programmet antyds nu att vissa förändringar eventuellt kan bli aktuella i fråga om två mindre 

skolor med sviktande studerandeunderlag men i övrigt ger programmet ett intryck av en utveckling 

som går sin gilla gång i samma riktning som hittills trots de samhälleliga förändringarna. I 

programmet saknas en analys av den framtida utvecklingen av det åländska samhället och av den 

funktion som utbildningen skall fylla för att kunna bidra till att styra samhället i en önskväad 

riktning. Utan en vision och en ambitiös målsättning från landskapets sida är förutsättningarna 

för en kreativ utveckling med stor framförhållning enligt utskottets åsikt avsevärt mindre. 

Det är enligt utskottet viktigt att :llimyelsearbetet inom den åländska utbildningssektorn 

kontinuerligt fortgår. Av programmet borde också klarare framgå vem som har ansvaret för 

fömyelsearbetet och vilken målsättning landskapsstyrelsen har för förnyelsen. 

Målsättningen fOr den åländska utbildningspolitiken är givetvis att de studerande skall erhålla goda 

kunskaper. Kunskap är också något som efterfrågas av arbetsmarknaden. I det utbildningspolitiska 

programmet hade det enligt utskottets mening även med fördel kunnat ingå en analys av 

kunskapsbegreppet. I analysen hade kunnat föras ett resonemang kring vad som är kunskap; 

utantiHkunskaper, kunskapen att hantera olika situationer eller att veta vad som är rätt eUet fel. 

Är lärdom att veta hur saker och ting är eller att hitta vägar till kunskap? Kan kunskap också vara 

handens kunskap eller känslans hmskap? Programmet hade även kunnat innehålla visioner om 

vilka kunskaper de studerande bör ha för att bättre rustade möta framtiden. 

Enligt utskottet finns det i arbetslivet en tydlig tendens att ledningsmetoder och organisations· 
principer :fOrändras mot mer integrerade organisationer där ansvar och befogenheter fördelas tiH 
olika delar av organisationen. Arbetsdelning och specialisering byts mot breddning och integration. 
Kraven på problemlösning i grupp ökar och därmed kraven på social kompetens liksom på bredd 
i kunskaper för att klara bredare arbetsuppgifter. Den kunskapssyn som formades under den 
naturvetenskapliga revolutionens dagar och som hyllar ett exakt kunskapsideal, ett abstrakt 
kunskapsintellekt, har alltså med tiden nyanserats. 

Utskottet konstaterar också att den samhällsutveckling som nu pågår samtidigt medför risker för 
nya klyftor i samhälle och arbetsliv och att en bristfällig utbildning riskerar att bli ett allt.större 

handikapp. Det gäller inte bara i arbetslivet utan också i samhällsdebatten eftersom individens 
möjligheter att påverka, att göra sin röst hörd och att ta ställning i viktiga frågor är förknippade 

med individens kunskaper. I sitt kulturpolitiska program säger landskapsstyrelsen att det är viktigt 
för enskilda individer, för samhället och för kulturlivet att genom utbildning överbrygga och 

motverka kunskapsklyftor. Utskottet är enigt med landskapsstyrelsen i denna bedömning och anser 
att det vore bra om det utbildningspolitiska programmet tog fasta också på denna problemställning. 

Utskottet har behandlat landskapsstyrelsens program och i det följande berörs de olika ddama 

av programmet mbrik fö:r mbrik. 
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Äliindska utbildningsbehov 

Utskottet delar i huvudsak landskapsstyrelsens uppfattning i fråga om individens behov av 

utbildning i dagsläget. En relativt bred kunskapsbas som ger flexibilitet och som även är möjlig 

att kontinuerligt komplettera och fördjupa bör eftersträvas. Landskapsstyrelsen anser att det inte 

bör finnas några återvändsgränder på vägen mot det livslånga lärandet vilket bör understrykas 
eftersom det under behandlingen av ärendet kommit till utskottets kännedom att så fortfarande 

i viss utsträckning är fallet. 

Även i fråga om arbetslivets behov delar utskottet i princip landskapsstyrelsens åsikt men vill 

dock påminna om att finansutskottet i samband med behandlingen av landskapsstyrelsens 

sjöfartspolitiska program ansåg att det mot ba..lcgmnd av riskerna med ett ensidigt beroende av en 

särskild näring är synnerligen angeläget att landskapsstyrelsen i sin näringspolitik eftersträvar 

en differensiering av det åläi.1dska näringslivet. Enligt finansutskottets åsikt borde de näringspoli

tiska ansträngningarna således inte enbart inriktas på sjöfarten eller på näringar med sjöfarten som 

bas, utan på åtgärder som bidrar till att bredda basen för den åländska ekonomin. På motsvarande 

sätt vill kulturutskottet peka på risken med att landskapsstyrelsen i sin utbildningspolitik för starkt 

inriktar sig på sjöfä.rtsutbildningen med därtill hörande områden. Den efterlysta analysen metl 

åtföljande :framtidsvisioner som bör inkludera ett scenario där flera näringar balanserar varandra. 

bör kunna tjäna som vägledning ilir till vilka områden utbildningsinsatserna skall riktas . 

I landskapsstyrelsens meddelande betonas att någon form av entreprenörstänkande bör ingå i 

grundutbildningen. Entreprenörstänkandet är inte närmare definierat men utskottet anser i likhet 

med landskapsstyrelsen att egna initiativ och ideer givetvis bör uppmuntras inom utbildningen. 

Enligt utskottets uppfattning går det inte att separera det som de studerande skall lära sig från 

villkoren för lärandet eftersom kunskapen som förmedlas och de omständigheter under vilka denna 
llirmedling sker, hänger intimt samman. Därför måstet.ex. kunskap om demokrati vara förbunden 

med en verksamhet som också ger t:FJning i demokrati och på motsvarande sätt bör kunskaper som 

lägger grunden för självständigt tänkande vara förbundna med en skolverksamhet som länu"lar 

utrymme för förverkligande av egna ideer och initiativ. 

Alands utbildningspolitiska möjligheter 
Landskapsstyrelsen berör i sitt meddelande sin egen dubbla roll som dels högsta myndighet, dels 

huvudman för de berörda skolorna, Utskottet berörde redan i samband med antagandet av den nya 

gmnskolelagen (Ku bet nr 3/1993~94) landskapsstyrelsens förändrade roll i och med en decentrali

sering av beslutanderätten. Från att tidigare ha handhaft såväl den allmänna ledningen som 

tillsynen genom inspektion av skolornas verksamhet konstaterade utskottet att landskapsstyrelsen 

uteslutande skulle kunna ägna sig åt skolans utveckling på basen av en utvärdering av hur 

målsättningen uppfyllts. Utskottet anser också nu att landskapsstyrelsen bör utgöra ett stöd för 

skolorna i deras verksamhet, att landskapsstyrelsen bör ha helhetssynen över utbildnin.gsverksam

heten och därför understöda samordning och samverkan mellan skolorna och att landskapsstyrel-



sen skall leda arbetet med den övergripande utvecklingen av utbildningen i landskapet. Enligt vad 

utskottet tätt erfar-a föreligger det behov av ytterligare klargörande av ansvarsfördefuirig~n mellan 
skolorna och landskapsstyrelsens utbildningsavdelning. 

Utskottet har tidigare i sitt betänkande över landskapsstyrelsens framställning med förslag till 

landskapslagstiftning om en försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning (Ku bet. l1f 4/1996-
" 97) redogjort för att försöksverksamhet med yrkeshögskolan förutsätter en klar ansvarsfördelning 

och en relativt långt gående delegering. Landskapsstyrelsen ansåg det också angeläget att redan 

från början av projektet prioritera utvecklandet av både organisations-, besluts- och firumsie

ringssystemen för yrkeshögskoleverksamheten mot en långt driven självständighet och µtskottet 

omfattade landskapsstyrelsens intentioner. Även i övrig skollagstiftning har beslutanderätten 

i betydande omfattning överflyttats till skolorna. Utskottet konstaterar således att en utveckling 

pågår från en starkt reglerad centralstyming av skolorna och deras verksamhet mot en mera 
avreglerad målstyrning 

Utskottet anser att en decentraliserad beslutsgång utgör en fflrutsättning för verklig utveckling 

och fOrändring i skolorna. När komplexiteten ökar och förändringarna sker snabbru·e blir det allt 

svårare att fånga in den mångfasetterade verkligheten i skolorna i en uppsättning standardlösnin

gar. Någon större :förändring är inte att vänta enbart på basen av lovvärda målsättningar son1 

formulerats av landskapsstyrelsen eller lagtinget utan skolpersonalens och de studerandes aktiva 
och engagerade medverkan i en miljö som upplevs som dynamisk och möjlig att påverka. 

Decentralisering är ett långsiktigt projekt som tar sin tid att genomföra och som ständigt kan 
utvecklas. Som exempel på vad som återstår kan nämnas den ännu i dag relativt starka budgetstyr
ningen som på sikt kan ersättas av målstyrning som kompletteras med ett utvecklat system för 
uppföljning och utvärdering. Decentraliseringen får inte heller göra halt i direktionsrummet utan 

bör spridas ner i verksamheten. Även de studerandes aktiva infly'"ilUlde på utbildningens form och 
innehåll bör ytterligare utvecklas. De som bedriver verksamheten i skolorna bör få större frihet Q 

en frihet inte enbart från toppstyrd reglering utan en frihet till kunskap och utveckling. Utskottet 
anser därför att landskapsstyrelsens utbildningspolitiska program med fördel kunde innehålla en 
strategi för hur decentraliseringsintentionema skall fullföljas och utvecklas. 

Det åländska utbilåningsvlisendet idag 

Utskottet har inga större invändningar i fråga om landskapsstyrelsens beskrivning av dagsläget 

för den åländska utbildningen men har dock några kommenterer. 

Enligt vad utskottet fått erfara är en översyn av de aktuella styrdokumenten, d.v.s. läroplansgmnQ 

derna och framför allt av bedömningsanvisningama önskvärd. Tolkningsutrymmet i fråga om 
. -,, '· 

bedörrmingsanvisningarna bör inte vara så stort att bedömningarna kraftigt varierar från skola till 
skola. 



Enligt utskottets mening borde läroavtalsutbildningen ytterligare utvecklas. Det är enligt utskottet 

angeläget att läroavtalsutbildningens teoriundervisning i största möjliga utsträckning handhas av 
skolorna i landskapet. 

I meddelandet berörs även utbildningens driftskostnader. Eftersom en grundlig belysning av den 
totala kostnaden för den offentligt finansierade utbildningen saknas uppger landskapsstyrelsen 

att Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) kommer att få i uppdrag att göra en utredning. 
Utskottet konstaterar att utbildningen visserligen utgör en stor utgift för samhället men att det på 

lång sikt sannolikt står samhället ännu dyrare att inte satsa på en högkvalitativ utbildning med 
tillräcklig bredd. Det är dock viktigt att utbildningsmedlen används på rätt sätt. Den efterlystl1, 

djupgående analysen av de framtida utbildningsbehoven borde ligga till grund tor de politiska 
prioriteringarna inom sektorn. 

Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar 

Utskottet konstaterar att det av meddelandet framgår att studieavbrotten är oroväckande vanliga 
vilket delvis antas hänga samman med de förlängda studietiderna. Enligt landskapsstyrelsen finns 
det skäl att utreda möjligheten för de studerande som så önskar att förkorta studietiden genom att 
lämna en del av kärnämnena utanför grundexamen. Samtliga program inom de yrkesinrik.iade 

utbildningarna innehåller nu i princip sannna mängd av dessa kärnämnen, d.v.s. allmänna ämnen 
som dels skall tillgodose kravet på tillräckliga grundkunskaper för fortsatt.a studier, dels ge 
samtliga studerande allmänbildning för att snabbt kunna tillägna sig nya kunskaper som behövs 
i arbetslivet och dessutom kunna fungera som aktiva samhällsmedborgare. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen här står infOr ett dilemma i och med att kärnämne1.1a 
kan upplevas betungande eller rentav som ett hinder filr studerande som önskar en utbildning med 
stark arbetslivsanknytning samtidigt som en allmänbildande del av all utbildning av de orsaker 
som nämndes i föregående stycke, är i högsta grad önskvärd. 

Utmaningen för landskapsstyrelsen är enligt utskottets mening att här bistå skolorna i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet och i utvecklandet av undervisningens innehåll så att de studerande 
blir delaktiga i en kunskapsprocess som verkligen berör dem. På så sätt kan de i praktiken upplev~, 
att den allmänbildande undervisningen medför förbättrade förutsättningar filr ett aktivt och 
innehållsrikt liv med goda chanser till personlighetsutveckling och självständighet på det sätt 
som avses i landskapsstyrelsens målsättning för utbildningen. 

Utskottet har inte under behandlingen av detta ärende haft tillgång till information om den 
pedagogiska verksamheten inom utbildningen efter grundskolan. I sitt betänkande (nr 9/1997~98) 
om anpassning av högstadieundervisningen till elevernas utvecklingspsykologiska behov 
konstaterade utskottet att det återstår en hel del förändringar av den pedagogiska verksamheten 
i grundskolans högstadium innan verkligheten kan sägas överensstämma med den kunskaps- och 
undervisningssyn som är rådande i gällande styrdokument. Utskottet konstaterade då att en 



utveckling mot mera självständigt elevarbete på många håll sker i grundskolornas lågstadium men 
att utvecklingen i detta avseende inte fOreföll ha gått lika långt i högstadierna. Enligt utskottets 
mening föreligger det skäl tor landskapsstyrelsen att fOlja utvecklingen även på gynmasialstadiet 
och att på alla tänkbara sätt bistå skolorna i utvecklingen av undervisningen inte minst för 

studerande med tidigare negativa skolerfarenheter. 

Utskottet har redan tidigare i samband med frågan om landskapsstyrelsens roll berört samarbetet 
och koordineringen mellan skolorna och konstaterade då att samordningen tillhör en av landskaps
styrelsens viktigaste utbildningsuppgifter. Det kan även konstateras att det, förutom de anställ

ningsavtal som starkt binder lärarna vid viss skola, inte föreligger några större fomiella hinder 
för ett utvecklat samarbete mella..n skolorna som dock bör fä behålla sin egen identitet. 

En speciell utmaning utgör samarbetet mellan de skolor som inryms under Ålands yrkeshögskola 
där övergången från kurser till studiehelheter ytterligare fOrsvårar gemensamma arrangemang. En 

framtida gemensam byggnad fOr vissa funktioner kan· eventuellt komma att tydliggöra yr

keshögskolan och en klar internationell inriktning på utbildningen kan med säkerhet på sikt höja 

skolans profil. Viktigast för skolans status på lång sikt är dock enligt utskottets mening kvaliteten 
på och innehållet i den utbildning som bedrivs i Yrkeshögskolan. Gemensam marknadsföring och 
gemensamt informationsmaterial kan också bidra till att stärka yrkeshögskolans identitet. 

Informationsmaterial som tydliggör hela utbildningsväsendets organisation och innehåll i 
landskapet vore enligt vad utskottet fått erfara också önskvärt. 

I fråga om anknytningen till arbetslivet konstaterar utskottet att den handledda praktiken för de 
studerande på de yrkesinriktade programmen medför en bra koppling till näringslivet. Enligt vad 

utskottet fått erfara kan det dock i praktiken ibland vara svårt att få de berörda branscherna 

engagerade i utbildningsfrågor. En alltilir hård styrning från näringslivet är inte enligt utskottets 
mening heller önskvärd eftersom utbildningen måste vara så bred att flexibilitet föreligger inför 
svängningar mellan olika bra.nschers konjunkturer. 

Landskapsstyrelsen pekar även på att rekryte1ing av kompetenta lärare ofta är ett problem och att 

det finns ett stort behov av att utveckla möjligheterna för lärare att fortbilda sig både teoretiskt 
och genom vistelse i arbetslivet. En av de mer avgörande faktorerna för utbildningens framtid är 

enligt utskottets mening att skolan måste vara en attraktiv arbetsplats. Utan kunniga och 

intresserade lärare finns inga förutsättningar för kvalitet i undervisningen. I programmet hade 

enligt utskottets mening, med fördel kunnat ingå en stategi för hur landskapet i framtiden skall 
kunna möta konkurrensen från näringslivet om de mest yrkeskunniga personema och för hur 
fortbildningen, framför allt på det pedagogiska området, skall utvecklas. 

I meddelandet omnämns även att antalet elever i grundskolans avgångsklasser kommer att öka 
drrunatisk..'i från och med år 2004. Landskapsstyrelsen bedömer att an.talet utbildningsplatser då 
behöver öka något och kommer därfOr att undersöka möjligheten att under de närmaste åren 
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överföra en del av de överskottsresurser som uppstår till :ililjd av att det nu finns ett visst överskott 
på utbildningsplatser, till vuxenutbildningen. Efter några år skall resurserna enligt landskapstyrel~ 
sen åter kwma inriktas på ungdomsutbildningen. Enligt vad utskottet fatt erfara har det allmänna 
överskottet på utbildningsplatser inte genererat ekonomiskt överskott i samtliga skolor. Utskottet 
konstaterar därtill att det i flera skolor kommer att kurma uppstå rent praktiska problem med att 
öka antalet studerande. Landskapsstyrelsen bör därför omedelbart inleda planeringen för hur de 

stora årskullarna skall kunna tas emot. Ett sätt att lösa bl.a. utrymmesproblemen kan vara ett ökat 
samarbete mellan skolorna. 

Landskapsstyrelsen framhåller att basutbudet av utbildningsaltemativ av flera skäl bör vara 

tämligen stabilt men att en översyn kontinuerligt måste företas. Utbildningsaltemativ som under 
en längre period har svårigheter med rekryteringen måste enligt landskapsstyrelsen tas till 

omprövning vilket kan leda till förändringar och t.o.m. nedläggning. Finansutskottet har i sitt 

betänkande över landskapsbudgeten för år 1999 också berört denna frågeställning. Finansutskottet 

anser att det inte bör vara ett självändamål att upprätthålla eller införa ny verksamhet inom de 
befintliga utbildningsinstitutionema. Utbildningen bör enligt finansutskottets mening anpassas 

till samhällets behov och för att utrymme skall ges för utbildning på nya områden bör 
landskapsstyrelsen överväga om den befmtliga utbildningen till alla delar är tidsenlig. 

Utbildning för vuxna 
Mot bakgrund av den tidigare låga gymnasiebenägenheten i landskapet vill utskottet understryka 
vikten och behovet av större utbud och möjligheter till vuxenutbildning i landskapet. Utskottet 
konstaterar att bristen på lärare kommer att kunna utgöra ett problem i samband med utvecklandet 
av vuxenutbildningen. 

Landskapsstyrelsens sammanfattning av det utbildningspolitiska programmet 
I sin sammanfattning redogör landskapsstyrelsen fOr sina huvudsakliga utbildningspolitiska 
målsättningar. Utskottet har i sak inga större invändningar men konstaterar att målsättningarna 

är synnerligen allmänt hållna och att någon egentlig riktning inte stakas ut genom dem. 

Utskottets förslag 
Utbildningen är avgörande för Ålands framtid och planeringen av den framtida utbildningen bör 

vara en ständigt pågående process. I denna process kan ett utbildningspolitiskt program som 
innehåller en analys av samhällsutvecklingen kombinerad med framtidsvisioner utgöra ett viktigt 
instrument. Utskottet föreslår att lagtinget skall anteckna sig landskapsstyrelsens meddelande till 
kännedom men ilirutsätter att landskapsstyrelsen genast inleder arbetet med en revidering av det 
nu fOrelagda utbildningspolitiska programmet varvid de synpunkter som framfOrts i detta 

betänkande beaktas. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 28 april 1999 inbegärt kulturutskottets yttrande över meddelandet. 

Utskottet har i ärendet hört rektorn f'Br Ålands hotell- och restaurangskola Diana Axen, rektom 
rur Ålands sjöfartsläroverk Mikaela Björkholm, rektorn för Ålands vårdinstitut Helena Byfält, 

utbildningschefen Yvonne Eliasson, rektorn vid Ålands tekniska läroverk Agneta Eriksson
Granskog, rektorn för Ålands husmodersskola Sigbritt Fagerström, rektorn vid Ålands yr~ 
keshögskola Gösta Helander, rektorn vid Ålands handelsläroverk Viveka Häggblom, rektorn vid 
Ålands lycewn Gyrid Högman, repesentanten fOr Ålands lyceums studeranderåd Anna Manse!in, 
rektorn vid Ålands naturbruksskola Bodil Regård, rektorn vid Ålands yrkesskola Sture Skogberg 
samt verksamhetsledaren vid Ålands läroavtalscenter Cecilia Stenman. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordft>randen Viveka Eriksson 
samt medlemmarna Eklöw, Holmberg och Sund.man. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda filreslår utskottet 

Mariehamn den 22 september 1999 

OrdfOrande 

Sekreterare 

att Lagtinget antecknar sig landskapssty~ 

relsens meddelande ur 3/1998-99 till kän
nedom. 

Gunnar Lundberg 

Susanne Eriksson 




