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KULTURUTSKOTTETS betänkande nr 3/1973-

74 med anledning av landskapsstyrelsens 

fraoställning till Landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av land-

skapslagen 01:u landskapaunderstöd till 

medborgar- och arbetarinstitut. 

Landstinget har inbegärt utskottets betänkande över ovannämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra 

följande~ 

De;n förslagna lagändringen och kompletteringen bör anses motsvara 

de krs.v dagens föränderliga S3l.Ilhälle ställer på behovet av kunskap er 

och möjligheter att nå dem. som önskar inhämta kunskaper. Medborgar

i)Ch arbetarinsti tu ten torde härvid fylla en viktig uppgift. I enlig

het härned bör möjligheterna till experimentverksamhet ges genom 

*att nödiga medel härför anvisas. 

Inom landskapet med både skärgårdskoJJJ.liluner och i övrigt avsides 

belägna glest bebodda områden torde möjligheterna till och intresset 

för s tu.di er i denna form friirjas ifall re sekos tnadsbidrag kan erhållaso 

Dock förutsätter utskottet att de i för·slagets 3 § 3 rnorn. uppräknade 

kommunerna ej skall vara de enda sow i detta.· avseende skall anses 

varo.. avsides belägna. Anvisningen i S81J1IJa lagrum att elever i enahanda 

situation erbjuds likadana ekonomiska stödå tgärder oberoende av korJLrnn

gränser bör uppfattas seriöst. Den för landskapsstyrelsen föreslagna 

prövningsrti.tten bör även vara uppföljande för att rättvisa måtte upp

nås. 

I redaktionellt hänseende konstaterar utskotte't att gällande 9 

punkt i 1 § spjälkts i två punkter. Överskådligheten har vunnit på 

denna åtgärd. I konsekvens hänned bör dock 7 § 1 morn. ändras så att 

däri intagna hänvisning till 4 § 9 punkten rätteligen blir ändrad 

till 4 § 10 punkten. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Land stinget 1;iå tte antaga lagför

slaget rrie d följande ändringar: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen ow landskapsunderstöd till IJedbor

gar- och arbetarinstitut. 

ghet med Landstingets beslut ändras 3 § 1 moEJ. 1 och 5 



• 
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punktern a.J.. (utesl.) 4 § 8 och 9 punkterna sarut 7 § 1 :oom. landskaps-

1agen den 4 juli 1963 om landskapsunderstöd till medborgar- och 

arbetarinstitut (33/63) samt fogas till lagens 2.§ ett nytt 3 morJ. 

till 3 § ett nytt 3 morn. och till 4 § en ny 10 punkt, varvid de nu-

vsrande 10 , 11 och 12 punkterna blir 11, 12 och 13 punkter, som följer: 

7 §. 
Understiger antalet studerande vid medborgar- eller arbetarin~ti-

iut , soo åtnjuter landskapsund erstöd, under två på varandra följande 

ar det i 4 § 10 punkten stadgade an talet, skall det underställas land

skapsstyrels ens prövning, huruvic1 a och i vad mån institutet fortfa

rmide skall tilldelas landskaps1lnderstöd. 

Mariehaon, den 14 mars 1974. , 

På kul turutsko vägnar: 

lund 

ordförande 

./. 
sekreterare. 

Nä rvarande i utskottet: ordföranden Fage rlund, viceordföranden 

Arvidsson samt ledrunöterna Nils Karlsson, Nordlund (delvis) och Sund

berg • 


