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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 9/1990-91 med anledning av ltm 

Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmo

. tion till landskapsstyrelsen angående 

företagsledarutbildning vid · Ålands 

högskola. 

Landstinget har den 25 mars 1991 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda 

motion. Utskottet, som i ärendet hört utbildningsinspektören Jan-Erik Åkerfelt, 

planeringschefen Bjarne Lindström, planeraren vid Ålands högsköla Inger Eriksson 

och verkställande direktören vid Ålandsbanken Ab Folke Husell, får i anledning 

härav anföra följande. 

I motionen föreslås att en högklassig företagsledarutbildning under ledning av 

mycket stor sakkunskap skall inrättas vid Ålands högskola eftersom vi på Åland bör 

slå vakt om och konsolidera vårt näringsliv genom att höja vår egen kunskapsnivå, 

vilket skulle vara :positivt såväl för företagen och dess ägare som för de anställda. 

Kulturutskottet konstaterar att s.k. företagsledarutbildning redan idag i viss 

utsträckning J'anordhas vid Ålands högskola, dels i form av s.k. uppdragsutbildning 

där utbildningen anordnas på uppdrag av t.ex. ett företag och där kursens kostnader 

täcks av deltagaravgifter, och dels i form av för högskolan vanliga akademiska 

kurser som berättigar till akademiska studiepoäng. S.k. uppdragsutbildning har 

anordnats ;.mder så kort tid att några långtgående slutsatser ännu inte kan dras. 

Erfarenheterna hittills visar dock att det är avsevärt svårare att få tillräckligt 

antal deltagare till dessa kurser på grund av den relativt höga deltagaravgiften. 

Utskottet konstaterar vidare att någon utredning av det verkliga behovet av 

företagsledarutbildning i högskolans regi inte föreligger. Kursplaneringen uppgörs 

idag på basen av allmänhetens önskemål, men den av landskapsstyrelsen nyligen 

tillsatta högskoleplaneraren kommer med stor sannolikhet att företa sådana 

utredningar av vilka också behovet av företagsledarutbildning framgår. Utskottet 

konstaterar därtill att företagsledarutbildning på mellannivå arrangeras såväl av 

Ålands sommaruniversitet som i skärgårdsprojektets regi. 

Enligt kulturutskottets åsikt vore en satsning av i motionen efterlyst slag slöseri 

med resurser. För att ledarutbildningen skall locka företagsledare på hög nivå 

krävs, såsom i motionen sägs, en mycket högklassig utbildning, vilket medför 



oerhört h?_~a föreläsararvoden. Det kan enligt utskottets åsikt inte anses motiverat 

med en -såd(in kontinuerligt återkommande utbildning med tanke på våra små 

förhållanden._ o~h det fåtal företagsledare på toppnivå som kan tänkas komma i 

-~råga ~ör utbildningen. Utskottet konstaterar dessutom att det torde vara mycket 

~-yårt för en liten högskola.som Ålands, att knyta till sig så kvalificerade föreläsare 

som skulle krävas för just denna speciela utbildning eftersom dessa vanligtvis är 

beroende av en sådan intellektuellt stimulerande miljö som en större högskola kan 

er):)jµda. Av denna orsak finner utskottet det orealistiskt att' tärika sig att 'mart på 
.. '·.\·· . . . . 

Åla,nd skulle kµnna . utveckla en utbildning med så , höga ambitioner att också 

utomål,ändska företagsledare skulle lockas delta. Därtill anser utskottet att stora 

fördelar är förknippade med att de åländska företagsledarnå. deltar· 'i utbildning 
' . . . 

utanför Åland, eftersom nya ideer och impulser från olika håll på så' -Sätt kan 

tillföras landskapet. 
·· .. '.~'..-

Slutligen anser utskottet det oändamålsenligt ·att på basen av vid< behandlingen 

framkqmna fakta.)nrätta en sådan typ av •utbildning som skuJle kräva en omfattan·.:.· 

de utredning, där olika utbildningsbehov prioriteras gentemot varan'dra. 

Ordföranden Sundbac~: amnäler .avvikande· åsikt och anser att motionen borde· 

godkännas. Utskottet -har därför utsett viceordföranden Nordberg att presentera 
!.. . ... 

betä11~andet. ·.I 
,,.,_ 

Med hänvisning till.Q~t ovan anförda får 1,1tskottetvördsamt föreslå 

·'· 

Mariehamn. den 9 april 19,.9.l 
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·att Landstinget förkastar'· hemställ-

ningsmotion nr 57 Ji1990:...91. · 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro_,Sundback 

ordförande 

. Susanne Eriksson 

sekr~tefä.re ,; 

~ ''1 f .:" 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Nordberg, ledamöterna Fagerholm och Lindeman samt ersättaren Lindbom. 


