
1975-76 Lt - Mot. nr 41 - Ku. 
527 

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3/1975-76 med 

anledning av ltm K.G. Fagerholms hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om åtgärder för 

förbättrande av studielånen och studiepenningen 

för elever vid Ålands sjöfartsläroverk. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnd motion. 

Utskottet,som i ärendet hört t.f. rektorn vid Ålands sjöfartsläroverk Sven 

Nordlund, rektorn vid Ålands tekniska skola Bo Tikander samt t.f. kansli

chefen Lars-Ingmar Johansson, konstaterar att en skillnad för närvarande 

föreligger rörande samhällets stöd till elever vid sagda läroinrättningar 

sålunda, att studiepenningen är densamma men de samhällsunderstödda låne

möj liglieterna är sämre för eleverna vid sjöfartsläroverket än vid tekniska 

skolan,i det att beloppet senaste år för sjöfartsläroverk var 6.500 mark 
j 

och för tekniska skolor 7.100 mark. Detta beror därpå, att statens studie

stödscentral bedömt studiekostnaderna vid de ifrågavarande läroinrättningar

na olika, vilken bedömning sedermera avspeglats i landskapsstyrelsens be

slut rörande studiestödet. Någon reell skillnad mellan studiekostnaderna 

föreligger dock icke då eleverna i båda läroinrättningarna är tvungna att 

själva bekosta sin studiemateriel och sitt uppehälle. Tvärtom konstaterar 

utskottet att studiekostnaderna per läsår antagligen är högre i sjöfarts

läroverket än i tekniska skolan, då läsåret i den förra läroinrättningen 

är en månad längre. Vidare föreligger en uppenbar brist vid studiestöds

centralens beslutsfattande, ,då varken Ålands sjöfartsläroverk eller Ålands 

tekniska skola hörs angående studiekostnaderna före studiestödet faststäl

les. Ytterligare har utskottet erfarit att maximibeloppet som fastställts 

för de utbildningsgrupper respektive skola hör till är detsamma d.v.s. 

7.100 mark. Av eleverna vid sjöfartsläroverket har denna faktiska orätt

visa tidigare redan påtalats och har de genom Skeppsbefälsförbundet resul

tatlöst försökt få en rättelse till stånd. 

När det sedan gäller tidpunkten för utgivande av studiepenningen och lån 

förefinnes en reell skillnad mellan de ansökningar som behandlas av land

skapsstyrelsen, d. v. s. på Åland bosatta elevers ansökningar, och de som 

behandlas av studiestödscentralen i det att de elever som berörs av det 

senare alternativet ofta får sina studiestöd mycket sent. Ibland först in 

på den andra studieterminen och att detta vid ett flertal tillfällen inne

burit att elever på grund av ekonomiska hinder tvingats avbryta sina studier. 
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Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

Marieharnn den 16 mars 1976 . 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om att en framstöt från landskaps

styrelsen skulle göras till statens studie

stödscentral för att åtgärder skulle vidtagas 

för att det sammanlagda beloppet av studielån 

och studiepenning för elever vid sjöfartsläro

verk skulle bringas till samma nivå som för 

elever vid tekniska läroanstalter samt att 

landskapsstyrelsen skulle lIDdersöka vilka möj

ligheter det förefinnes för att studiepen

ningen och studielånen måtte för de elever 

som icke bor på Åland ges ut vid en tidigare 

tidpunkt än vad som nu är fallet. 

På kultur~gnar: 

~~ Sanders 

ordförande 
~~ ()19~ 
Johan Dahlman 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet : ordföranden Sanders, viceordföranden Fagerholm samt 

ledamöterna Boman (delvis), Olof M. Jansson (delvis) och öberg. 


