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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 19/1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om högskoleundervisning i land

skapet Aland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 

3/1980-81. 

Stora utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen Börje Karlsson, får 

med anledning härav anföra följande. 

I likhet med kulturutskottet konstaterar stora utskottet att lagförslagets 

främsta betydelse ligger däri att det avser att trygga den utbildning på hög

skolenivå som redan en längre tid bedrivits inom ramen för Alands sorrnnar

universitet och medborgarinstitutet. Denna utbildning har visat sig ha mycket 

stor betydelse, framför allt för olika grupper av vuxenstuderande och för 

personer som saknat behörighet för inträde vid universitet och hög-

skolor. Lagförslaget syftar framför allt till att ekonomiskt trygga och ut

vidga denna verksåmhet och att till Aland förlägga ytterligare högskolekurser. 

Förslaget utgör härvid ett viktigt bidrag till uppfyllandet av landskapets 

samhällspolitiska målsättning och till att skapa utbildningsmöjligheter för 

den begåvningsreserv landskapet i likhet med många andra perifert belägna 

områden ogensägligen besitter. 

Det intresse framför allt Abo Akademi men även andra högskolor visat för 

samarbete med landskapsmyndigheterna i fråga om en utlokaliserad högskole

utbildning bör hälsas med tillfredsställelse. I årets ordinarie budget finns 

som bekant 100.000 mark upptaget för dylik undervisning. I vad mån akademin 

kormner att delta i finansieringen är ännu oklart. Från dess sida har man dock 

redan förklarat sig beredd att fr.o.m. det andra studieåret i Abo garantera 

plats för 5 åländska studerande inom den samhällsvetenskapliga sektorn och 10 

studerande inom ekonomisektorn, vilka genomfört det första studieåret på Aland. 

Utskottet finner det angeläget understryka att planeringen och utfonnningen 

av en utbyggd undervisning på högskolenivå i landskapet är tillräckligt flexi

bel. Det torde knappast vara ändamålsenligt eller ens möjligt att mer eller 

mindre pennanent förlägga vissa bestämda utbildningslinjer till landskapet. 

Avcn om förslaget avser att öka det presumtiva antalet studerande är under

laget trots allt begränsat liksom även arbetsmarknadens behov av akademiskt 

utbildad arbetskraft särskilt om utbildningen begränsas till vissa 
s~kt6rer. Om inte tillräcklig hänsyn tas-~ärtill kan den ern1-
grqtionshämrnande effekt som åsyftas vändas till sin mot-
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sats. Det är samtidigt angeläget att understryka att kvaliteten på under-
. . bör 

v1sn1ngen;garanteras genom att lärarkrafterna i möjligaste mån hämtas från 

högskolorna, där de bästa möjligheterna finns att hålla kontakt med 

utvecklingen inom respektive ämnessektorer och inom utbildningsmetodiken. 

Tyngdpunkten i den planerade högskoleverksamheten torde, som även framkommit 

i andra sammanhang, komma att ligga vid den undervisning som ges i stuclicr

nas inledningsskede. Andra möjliga verksamhetsformer är bl.a. eventuella 

kompletteringsstudier för dem som avlagt examen utomlands samt olika 

specialkurser på akademisk nivå som kan bli aktuella inom de utbildningsan

stalter som redan finns i landskapet. Däremot behöver akademiska studier i 

sitt slutskede ofta resurser i form av bibliotek, laboratorier etc. som kan 

göra det svårt att bedriva den delen av studierna utanför de egentliga stu

dieorterna. Detsamma gäller för övrigt mer avancerad forskningsverksamhet; 

det forskningsarbete som föreslås anslutet till högskoleundervisningen i 

landskapet torde därför komma att bedrivas i form av ett slags projekt

forskning inom för landskapets resurser och behov speciellt lämpade sektorer. 

Utskottet konstaterar att lagförslaget är synnerligen kortfattat och att 

däri inte ingår några egentliga bestämmelser om det ekonomiska ansvaret för 

högskoleverksamheten. 

Stora utskottet understryker kulturutskottets åsikt om 

vikten av att en högskoledelegation tillsätts. Härigenom tryggas även den 

nödvändiga direkta kontakten till högskolorna. Utskottet noterar med 

tillfredsställelse att landskapsstyrelsen redan tillsatt en arbetsgrupp för 

planering av den högskoleundervisning som möjliggörs genom de n10edel landskapet 

anslagit härför för 1981. 

Slutligen understryker utskottet att studielånemöjligheterna bör tryggas även 

för de studerande som ges möjlighet att bedriva heltidsstudier på hemorten. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 19 januari 1981. 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

i enlighet med kulturutskottets betänkande. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
ordförande Lars-Tngmar .Tohansson 

t.f .sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .A.Häggblom,v.ordf .K.Jansson,ledamöt.Eriksson, 
Helling, N.Jansson, S.-0.Lindfors (delvis), Sagulin och Oberg (delvis) samt 
crsUtt. Olof M.Jansson och Söderholm (delvis). 


