
Akava-Åland r.f.   1 (2) 
 
   
 15.5.2019    ÅLR 2019/3102 
                       
 
 
 

Storagatan 14 tel. 018-16 348 e-post: akava-a@aland.net 
22100 Mariehamn www.akavaaland.ax 

Ålands landskapsregering 
registrator@regeringen.ax 
PB 1060 
22111 Mariehamn 
 
 
 
 
Ärende: Utlåtande angående lagförslag om barnomsorg och grundskola 
 
 
 
Akava-Åland r.f. har tagit del av förslaget. 
 
 
Allmänna reflektioner 
 
Akava-Åland konstaterar att behovet av en ny grundskolelag är stort.  
Utgångspunkten för lagförslaget är en sammanslagning av barnomsorgen och grundskolan till en 
gemensam lag. Detta förfarande ändrar dock inte på innehållet inom verksamhetsområdena eller 
på verksamheternas förutsättningar. Meningen från lagstiftarens sida är att stärka sambandet 
mellan verksamheterna och gynna framtida samsyn. 
I vår kontakt med skola och barnomsorg så ser vi att det redan idag finns ett gott samarbete och 
samsyn mellan barnomsorgen och skolan. Dock uppskattar vi tydliggörandet av barnomsorgens 
ansvar för det pedagogiska lärandet. En gemensam kommunal utbildningsförvaltning för 
barnomsorg och grundskola kan skapa merarbete och vara kostnadsdrivande för den enskilda 
kommunen.  
Att ändra tjänstebenämningarna för personalen inom barnomsorgen kan initialt skapa förvirring i 
synnerhet i samband med behörighetskraven. Yrkesbeteckningarna och behörighetskraven måste 
vara mycket tydliga.  
För Akava-Åland:s del är det mycket svårt att ge ett fullständigt utlåtande angående lagförslaget 
eftersom förordningen inte finns tillgänglig. I många fall hänvisas det i lagtext till förordningen bl.a. 
för behörighetskrav. 
Vi vill också att begreppet högskoleexamen används istället för ”avslutad högskoleutbildning” i 
lagtexten.  
 
Barnomsorgen Del II 
 
Akava-Åland har under de senaste avtalsförhandlingarna och lokala kommunala  
förhandlingarna arbetat för en bättre löneutveckling för de utbildade pedagogerna inom 
barnomsorgen.  
Vi ser det som positivt att lagstiftaren uppmärksammat denna problematik i de allmänna 
motiveringarna angående barnomsorgens pedagogiska status och den otillfredsställande 
lönenivån. 
Det faktum att det nu i lagen införs detaljerade bestämmelser angående stöd för barns utveckling  
och lärande är det viktigt att uppmärksamma den ökade tiden för dokumentering och uppföljning  
som kommer att påföras de anställda pedagogerna inom barnomsorgen.  
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Grundskolan Del III 
 
Med tanke på hur strukturen i dagens grundskola ser ut ser vi inget problem med att ta bort 
begreppen ”högstadie” och” lågstadie” ur lagtexten. Även det faktum att den ålderdomliga 
konstruktionen med tidsbundna förordnanden för rektorer är borttagen och att rektorer anställs på 
lika villkor som vilken annan tjänsteman inom den kommunala sektorn är utmärkt och en 
nödvändighet med tanke på den kommunala tjänstemannalagen. Att lagstiftaren även infört 
”svenska som andra språk” som gemensamt ämne välkomnas från Akava-Ålands sida och vi 
kommer inför nästa avtalsförhandling utarbeta anställningsvillkor angående detta enligt de 
kompetenskrav som är gällande.  
 
Att tydligt reglera stöd för lärande och skolgång i lagtexten är i och för sig bra. Lagstiftaren bör 
dock vara uppmärksam på det merarbete som dessa åtgärder åsamkar de anställda lärarna. Nya 
rutiner för att administration, dokumentation och uppföljning är nödvändiga för att fullfölja lagens 
intention. För dessa uppgifter måste lärare tilldelas tid, ersättning och adekvat fortbildning vilket 
utan tvivel kommer att åsamka kommunerna merkostnader.  
 
Personal inom barnomsorg och grundskola Del V 
 
Att i lagen tydligt ange att det även inom barnomsorgen ska utses en vicedaghemsledare är 
utmärkt och stärker kontinuiteten inom verksamheten. Förändringarna i tjänstebenämningarna 
kommer att processas under nästa avtalsförhandling.  
 
 
Lagen innehåller ett flertal förtydligande, förbättringar men även nya uppgifter som ska utföras av 
redan hårt belastade pedagoger. För att förverkliga innehållet i lagen måste de anställdas 
arbetsmängd och tidsåtgång ses över. Utökande av uppgifter och ansvar betyder ökade kostnader 
för kommunerna i form av ökat personalbehov. Även om det i och med sammanslagningen av 
verksamhetsområden kan finnas administrationsvinster är det inte realistiskt att uppfatta de 
ekonomiska konsekvenserna som begränsade. 
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