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Ärende 
UTVECKLINGSUPPDRAG INOM 
SJÖFARTSUTBILDNINGEN 
 

Bildandet av en resultatenhet gällande verksamheten i Högskolan på 
Åland förutsätter en avgränsning av föremålet för resultatenheten. En 
resultatenhet för Högskolan på Åland är ett första steg i 
bolagiseringsprocessen. 
 
Ålands landskapsregering föreslår utifrån de utredningar som gjorts att 
den verksamhet som bedrivs med stöd av gällande LL (2002:81) om 
Högskolan på Åland utgör grund för resultatenheten. Det innebär att den 
utbildningsverksamhet som bedrivs med stöd av LL (2011:13) om 
gymnasieutbildning inte ska ingå i den resultatenhet som bildas under 
2019.  
 
Landskapsregeringen föreslår att den personal i Högskolan på Åland som 
har huvuddelen av sitt undervisningsuppdrag inom den gymnasiala 
sjöfartsutbildningen eller har ett uppdrag som i huvudsak är anknutet till 
den gymnasiala sjöfartsutbildningen, överflyttas till Ålands gymnasium 
från och med 1.8.2019. 
 
Landskapsregeringen beslöt att ge Högskolan på Åland och Ålands 
gymnasium i uppdrag att: 
- förbereda organisationen och personalen inför en förflyttning av den 
gymnasiala undervisningsverksamheten från Högskolan på Åland till 
Ålands gymnasium inför 1.8.2019. 
- förbereda i tilläggsbudget en överflyttning av personal och medel 
tillhörande den gymnasiala sjöfartsutbildningen. 
 
Landskapsregeringen föreslår att det fortsatta samarbetet inom Ålands 
sjöfartsakademi (ÅSA) mellan Högskolan på Åland, Ålands gymnasium 
och Ålands sjösäkerhetscentrum fortgår. Ett sjöfartsråd bildas för att 
garantera det fortsatta samarbetet. Sjöfartsrådets uppdrag är att söka 
synergieffekter och nya utvecklingsmöjligheter för enheternas  
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sjöfartsanknuta verksamheter, verka för ett fortsatt samutnyttjande av de 
olika enheternas totala resurser för sjöfartsutbildningen och utveckla en 
gemensam marknadsföring av den åländska sjöfartsutbildningen.  
 
Landskapsregeringen avser att utse en arbetsgrupp med två 
representanter från varje myndighet för att tillsammans utarbeta ett 
förslag till organisation och ett samarbetsavtal för ett framtida sjöfartsråd 
för ÅSA.   
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