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Utlåtande över utredningen om bolagisering
av Högskolan på Åland
AÅ lands gymnasium har mottagit utredningen om bolagisering av Hö gskolan på

AÅ land, AÅ LR 2018/3227. Utredningen har diskuterats på styrelsens mö te den 20 november 2018.

AÅ lands gymnasium stä ller sig positiv till bolagisering av Hö gskolan på AÅ land enligt

den rapport som ä r på remiss. Utredningen presenterar ett fö rslag om att sjö fartsgymnasiets personal inte ska omfattas av bolagiseringen utan å tergå till AÅ lands

gymnasium. Detta ä r fullt mö jligt så vida budgetmedel beviljas. Det vill sä ga budget-

medel fö r all personal som krä vs fö r den planerade verksamheten: lä rare, studie-

handledare, kanslipersonal samt IT-resurser. Vilka resurser som krä vs styrs till stor
del av den dimensionering som AÅ lands landskapsregering faststä ller. AÅ lands gym-

nasium anser att det ä r mö jligt att dela på den spetskompetens som �inns inom den

pedagogiska personalen och som troligtvis ä ven i framtiden behö vs på så vä l hö gs-

kolan som yrkesgymnasiet.

Vid en bolagisering ä r det viktigt med ett fortsatt bra samarbete mellan AÅ lands

gymnasium och Hö gskolan på AÅ land. Utbildningarna samt de omkringliggande re-

gelverken ä ndras ofta. Genom samarbete sä kerstä lls att regelverk fö ljs, ö verlap-

pande arbeten minimaliseras samt att kvaliteten bibehå lls. Detta fö r att fortsä ttningsvis bilda en bra helhet kring sjö fartsutbildningen på AÅ land. Sjö fartsutbild-

ningen styrs av Tra�i, STCW (Standards of Training, Certi�ication and Watchkee-

ping), Utbildningsstyrelsen och på AÅ land ä ven av AÅ lands landskapsregering. Må nga

regelverk dä r det blir kostsamt om bå de myndigheten och bolaget var fö r sig ska ha
rutiner och system fö r alla delar.

I rapporten fö reslå s att ett gemensamt sjö fartsrå d ska bildas. Sjö fartsrå det skulle

bestå av representanter frå n hö gskolan, sjö sä kerhetscentret samt sjö fartsgymna-

siet. Ett gemensamt sjö fartsrå d ä r behö vligt och understö des av styrelsen. Vä rt att

notera ä r att det dock ä r myndigheten AÅ lands gymnasium som bö r delta i sjö fartsrå det. Vid en ö verfö ring ö vergå r sjö fartsgymnasiet till en av myndigheten AÅ lands

gymnasiums skolor, dvs. AÅ lands yrkesgymnasium. Benä mningen sjö fartsgymnasiet
�inns då ej kvar.

Rapporten fö reslå r ä ven att ett rå dgivande organ i form av en hö gskoledelegation

bildas. Om fö rslaget fö rverkligas behö ver AÅ lands gymnasium vara delaktig ä ven i

detta organ. Det blir allt vanligare att utbildningar på gymnasialnivå tillhandahå ller

kurser som kan tillgodorä knas vid eventuella framtida hö gskolestudier. Må let ä r så -

ledes att underlä tta och motivera de studerande att fortsä tta studera efter gymnasialstadiet. Ett tä nk som ä ven skulle kunna fö rverkligas på AÅ land.

Om bolagiseringen av Hö gskolan på AÅ land genomfö rs ska det nya bolaget samt

AÅ lands gymnasium tillsammans planera vissa praktiska detaljer, t.ex. lokalanvä ndning, simulatorer och verkstä der.
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Till sist kan styrelsen konstatera att rapporten inte tar stä llning till vilken instans

som i framtiden tar ansvar fö r utbildningen som idag bedrivs vid sjö fartsgymnasiet.
Eftersom ansvaret legat hos olika myndigheter/skolor under å ren, ä r det naturligtvis ytterst viktigt att denna frå ga klargö rs.
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