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STORA UfSKOTTETS BETÄNKANDE nr 11/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om elevantagningsnämnd. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 

1/1977-78. 

Stora utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och före

ståndaren för landskapsstyrelsens yrkesvägledningsbyrå Bo Berg, har funnit 

ändamålsenligt att också sakkunskap inom yrkesvägledning blir represente

rad i el:evantagningsnämnden. Härför talar framför allt det faktum att 

väsentliga delar av det material som konnner till användning vid den sam

ordnade elevantagningen, tillgänglig information om elever, tester och 

utbildning efter grundskolan m.m., finnes smilat hos yrkesväglednings

byrån. I konsekvens härmed är i samtliga i riket hittills verksannna elev

antagningsnämnder yrkesvägledningsmyndighet företrädd. I riket är för öv

rigt subordinationsförhållandet mellan arbetskrafts- och yrkesväglednings

myndigheter så utformat, att den senare där är direkt underställd den för

ra, medan i landskapet vardera fungerar som inbördes jämställda byråer 

underställda landskapsstyrelsen. 

Det är givetvis till gagn för elevantagningsnämndens arbete att däri 

ingår företrädare även för arbetskraf tsmyndigheterna såsom lagförslaget 

förutsätter. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga föreliggande lag

förslag i följande lydelse: 

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

om elevantagningsnämnd. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
(Liksom framställningen). 

2 §. 
Ordförande i elevantagningsnämnden är landskapets utbildningschef. 

Till nämnden hör förutom utbildningschefen åtta medlennnar, av vilka 

tre skall företräda yrkesläroinrättningarna, en gymnasiet och folkhög

skolan, en lärarna vid grundskolorna, en arbetskraftsmyndigheterna och 
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en yrkesvägledrtirtgsmyndigheterna . Yrkesläroinrättningarnas representanter 
- - - - - - - - - - - - -

bör såvitt möjligt företräda olika läroinrättningar . Varje medlem har en 

personlig suppleant. 

(2 mom. som framställningen) . 

3-11 §§. 
(Som framställningen). 

Ma:riehamn den 2 januari 1978 . 

På s: ora u_:_s~.otte~s _;:eyar: _ 
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ordförande 
"1..-' ....... -f: 

Max 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, 

ledamöterna Bengtz, Bornan, Nils Karlsson, Roald Karlsson, Nylund, Sanders 

(delvis) och Öberg, samt ersättarna Arvidsson (delvis) och,Ol of M. Jansson. 


