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 Dimensionering av utbildningsutbud  år 2019 – 2020 

 
Ärende 
Styrelsens förslag till dimensionering, inregistrerat i landskapsregeringen 
22.3.2018. 
 
Beslut 
Ålands landskapsregering inbegär tilläggsinformation om och motivering 
till styrelsens underlag till dimensionering av antalet nybörjarplatser i 
betygskvoten och i den individuella kvoten inför den gemensamma 
elevantagningen läsåret 2019 – 2020. 
  
Landskapsregeringen noterar att styrelsen föreslår ett minskat antal 
studieplatser i den individuella kvoten varför landskapsregeringen även 
inbegär en redogörelse för vilka andra åtgärder som styrelsen planerar att 
verkställa för att inte bidra till att sökande blir utan studieplats. 
  
I enlighet med gymnasielagen ska styrelsen utarbeta ett underlag till 
dimensionering. Det slutliga beslutet om dimensioneringen av antalet 
nybörjarplatser fattas av landskapsregeringen. Beslutet fungerar som 
landskapsregeringens utbildningsuppdrag till Ålands gymnasium. 
 
Motivering 
I styrelsens förslag till dimensionering höstterminen 2019 har den 
individuella kvoten minskats till totalt 40 studieplatser från 50 
studieplatser i landskapsregeringens ursprungliga underlag till 
budgetplanering för år 2019, LR beslut nr 190 U2, 31.10.2017, ÅLR 
2017/7276. 
  
Studieplatserna i den individuella kvoten är reserverade för sökande med 
betyg över anpassad lärokurs på grundskolans avgångsbetyg, verbal 
bedömning på avgångsbetyget, ett ofullständigt betyg, ett skiljebetyg eller 
motsvarande betyg över delvis avklarad grundskoleutbildning på Åland, i 
Finland eller i övriga nordiska länder. 
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Vid styrelsens uppföljning av senaste antagningsomgång, ÅG brev 2017-
117, noterar landskapsregeringen att 83 % av sökande i betygskvoten har 
fått en studieplats ht 2017. Av sökande i den individuella kvoten antogs 
58 %. Landskapsregeringen konstaterar att det fortsättningsvis är betydligt 
svårare att bli antagen till en studieplats i Ålands gymnasiums skolor eller 
i Ålands folkhögskola om det föreligger ett eventuellt stödbehov 
  
Styrelsens underlag till dimensionering, med färre antal studieplatser i 
individuella kvoten minskar sökandes utbud av utbildningsalternativ och 
möjlighet att erhålla studieplats. För den sökande är det viktigt att erhålla 
en utbildning på gymnasienivå. En utbildning på gymnasienivå ger en 
tryggare yrkeskarriär och utgör en förutsättning för bl.a. framtida 
sysselsättningsstöd. 
  
I enlighet med gällande lagstiftning har Ålands gymnasium ett ansvar att 
tillhandahålla och tillgängliggöra utbildning och utbildningsalternativ till 
alla enligt 3 § LL (2011:13). Gymnasieutbildningen ska förutom att 
utveckla allmänbildande och yrkesmässiga kunskaper, förbereda för 
fortsatta studier och främja de studerandes utveckling till harmoniska 
människor och ansvarskännande medborgare. I utbildningen ska hänsyn 
tas till studerande med funktionsnedsättning eller särskilda behov. 
Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar, främja principen om alla människors lika 
värde, internationell förståelse och fredsvilja samt främja jämställdhet 
mellan könen. 
  
Landskapsregeringen påminner även om att den övergripande visionen i 
landskapets hållbarhetsagenda är att ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt 
samhälle på fredens öar”.  
 
Tillämpade lagrum 
1, 3, 34,56 §§ LL (2011:13) om gymnasieutbildning 
 
För kännedom 
Minister Tony Asumaa, tony.asumaa@regeringen.ax 

 


