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STORA UTSKOTTEtS betänkande nr 

19/1985-86 med anledning av land-

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Ålands hemslöjds

skola, 

2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om Ålands folkhögsko

la, 

3) landskapslag angående ändring av 1 

§ landskapslagen om studiesociala för

måner för elever i yrkesutbildnings

anstalter och gymnasiet, samt 

4) landskapslag angående ändring av 1 

§ landskapslagen om finansiering av 

yrkesutblldningsanstalter. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 1/1985-

86. Utskottet, som i ärendet hört skolinspektören Jan-Erik Åkerfelt och rektorn för 

Ålands folkhögskola Sten-Erik Fagerlund, får i anledning härav vördsamt anföra 

följande. 

Stora utskottet förenar sig i vad kulturutskottet anfört i sitt betänkande. Utskottet 

önskar dock, såsom komplettering, betona vikten av att hemslöjdsundervisningen i 

landskapet fortgår trots att de i framställningen ingående lagförslagen förkastas. 

Härvid bör landskapsstyrelsen, under den tid som åtgår för att utreda den framtida 

hemslöjdsutbildningen på Åland, anslå tiJlräckliga resurser för att tillgodose 

behovet av den yrkesinriktade hemslöjdsutbildningen i landskapet, varvid pågående 

försöksverksamhet vid Ålands folkhögskola bör fortgå. Nödiga åtgärder bör därtill 

vidtagas för att öka elevtillströmningen till sistnämnda hemslöjdsavdelning vid 

Ålands folkhögskola. 

Slutligen konstaterar utskottet att ett behov av en yrkesinriktad hemslöjdsutbild

ning i landskapet föreligger varför landskapsstyrelsen främst bör inrikta sig på att 

utreda utbildningens innehåll och utformning samt dess lokalisering, varvid en 

samordning av tillbudsstående resurser inom hemslöjdsutbildningens område särskilt 

bör komma i åtanke. 
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Utskottets minoritet (ledamoten Sagulin och ersättaren Lundberg) omfattade 

kulturutskottets betänkande och därvid anförda motiveringar i oförändrad form. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 13 mars 1986. 

att Landstinget måtte förkasta de i 

framställningen ingående lagförslagen. 

att Landstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen att utan dröjsmål 

utreda hur den framtida yrkesinriktade 

hemslöjdsutbildningen skall ordnas 

samt därvid särskilt ha i åtanke ett 

samordnande av resurserna inom hem

slöjdsutbildningens område. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Peter Lindbäck 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tage Boman, ledamö

terna Erik Berg, Sture Gustafsson, Roy Jansson, Anders Johansson, Inger Sagu!in, 

Leo Wilhelms och Mirjam Öberg samt ersättaren Magnus Lundberg. 


