
FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

NQ 17/1949 • 

NQ 17/1949 med anledning av .f\lands landskapsnäl1ll'. 

framställning till Ålands landsting med försla~ 

till landskapslag om understöd för studier vid l 

läroverk i landskapet Åland. ( 25/1949) 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed 

samt framhål la följ anae: 

Utskottet hälsar förslaget med tillfredsställelse och hoppas att änn 

längre gående förslag snart skola se dagens ljus. Förslaget är överens- 1 

stämmande med motsvarande lag i riket, och under förutsättning att land 

skapsnämnden iakttager de närmare bestämmelser, som utfärdas i riket, 

bör av lagen föranledda utgifter kompenseras. 

Under remissdebatten framhölls, att stadgandet i 1 mom. 1 ~ borde än.si \ 

ras så, att understöd kunde beviljas endast den, som i fem års tid haft 

laga bo och hemvist inom landskapet~ Då emellertid sådana elever, som ä

ra mantals skrivna här, men icke haft laga bo och hemvist under så lång 

tid, i sådant fall skulle gå miste om understöd, ehuru de annars fylla 

föreskrivna. villkor, skulle.en s.ådan ändring leda till orättvisa. De .t 

är troligt, att en ansökRn om unnerstön för sånan elev, riktad till riks

myndighet skulle avvisas av denna och remitteras till landskapsnämnden 

med hä~1visning ti 11 att . för läroverk i landskapet gäller landskaps lagen 

och ansökan borde alltså behandlas av landskapsnämnden • Skulle det nu 

föreliggande förslaget ha gällt också folkskoleelever~ finner man, att 

Bn sådan elev, som inte har laga bo och hemvist i landskapDt icke endast 

bör-få åtnjuta undervisning i folkskola i landskapet utan landskapets 
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som om han skulle gå i någon av rikets folkskolor, Ej heller gällande 

lagstadganden om yrkesstudieunderstöd och högskoleunderstöd innehåller 

sådana begränsningar. Påg rund härav anser utskottet, att en ändring av 

l § i denna riktning icke bör ifr ågakomma, då lagförslaget annars s anno~ . 

likt skulle förfalla. 

På grund av vad sålunda anförts får uts.tcottet vördsamt föreslå,, 

att Landstinget ville antaga landskapsnämndens 

förslag till landskapslag om understöd för studier 

vid läroverk i lruiQskapet Åland. 

Marielm.mm, flen 17 november 1949 '~ · 

På finrms-,och ekonomiutskottets vägnar t 
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ärenaets behandling hava deltagit: ordföranden Helin samt leda .. 

möterna Bengtz, Lennart Mattsson Häggblom och Anaersson. 


