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NQ 11/1949. 

FINANS- och EKONOMIUTSKOTTBTS betänkande NQ 

11/1949 med anledning av landstingsman Viktor Ar

viassons m.flrs- pAti tion (NQ 20/1949) om uppdrag 

för lanoskapsnämnden att utarbetB. förslag till · 

lag om landskapsunderstöd för i de åländska lands

kommunerna anordnade enstaka kurser, som närmast 

motsvara kurserna vid arbetarinstitutet. 

Med anledning av förenämnda petition får utskottet härmed vörds amt an

för a .följande: 
Utskottet hqr i ärendet inbegärt utlåtande av kulturutskottet, vilket 

utlåtande här bifogas såsom bilaga. Utskottet omfa ttar kulturutskottets 

motivering och anser, att skäl vore att möjliggöra sådnna kurser för 

l andsbygden, särskilt i längre bort från Mariehamn belägna kommuner. 

Med stöd av vad sålunda framhållits får utskottet härmed vördsamt fö-

reslå, 

att landstinget måtte giva hmd sk&psnämnden i 

uppdrag att utarbeta ett förslag till lag om l and

skapsunderstöd för i de åländska landskommunerna 
anordnade kortare kurser, som närmast motsvara de 

k~rser, vilka hållas vid &rbet arinstitut. 

Mariehamn, dan 1 m~r~ 1949~ 

P ~ finPnsT och e~onomiutskottPts vij~nqr: 

_-;I//. ~. 
J\ .L J-Telin . 

I ärendets behandling h ava delt agit: ordförnnden He lin s amt l e drunötsrna 

Andersson, Häggblom, Bsngtz och supple anten Beckman. 



Utlåtande .f'.rån Jtulturutskottet till finans- och ekonomiutskottet med 

anledning av landstingsmännen Viktor Arvidssons oeh Elis Anderssons .pe~ 

tition (NQ 20{1949Y angående anordnande av enstaka kurser i de åländska 

lands kommunerna, mot svaranfle dem, som hållq s i 8rbe tB.rins ti tutet i Ma-, 

riehamn, 

Med anledning av förenämnda petition får kulturutskottet vördsamt 

framhålla följande: 
Kulturutskottet fäster särskilt avseende vid det passus i m<>tiveringen 

i petitionen, som fran håller, att höjandet av den medborgerliga bi ldnin
gen på vår lanc'!sbygd är en angelägenhet, som bör tillmät.as stor betydelse 
och att ' det gäller att med alla till buds stående medel få ungdomen att 

känna trivsel öch kärlek till hem och fosterbrgd. I det bildningsarbete, 
som efterlyses, har arbetarinstituten eller därmed jämförliga annorlunda 

benämnda läroanstalter visat sig vara den skolform, som omfnttats med 

stort intresse. Ett utsträcknnde av denna skolform, även till lnndsbygden 
skulle enligt utskottets uppfattning innebära ett steg i rätt riktning, 

Denna fråga skulle måhända bäst lösas i samband med de centraliserade 

folkskolor> som f-n· planer~s 1 varigenom lämpliga lokaliteter och lä.rar~ 

krafter kunde beredas ifrågavarande skolform. Då det knappast krul förut

sättas, att landskommunerna skulle kunna upprätthålla fullständiga Grbe

tarinstitut, föreslår utskottet, r-itt Clen föreslagnR klämmen i petitionen 
i stort sett måtte. RV lanl'.1 stingPt omf'a ttri s, näml1 gen 

ett landstinget måtte giva landskapsnäronden i uppdrag 

att utarbeta ett förslag till lag om landskapsunderstöd 

för i de åländska lnndskommunerna anordnade kortare kur~ 
ser, som närmcst matsvar~ de kurser, vilka hållas vid 

arbetari~stitut. 

Mariehamn, den 26 februRri 1949. 
1 kulturutskottets vägnar: 

' zi:~~~/ - -- Jan ~rik Eriks son. 

Närvarande: Gerdu~ Ekström, ordförande~ild Berglund och Hugo , 

Carlsson, Dessutom aarvoro (utan rösträtt) suppleanterna Wilhelm Lund
gren och Anton Bo;r>g. 
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