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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 5/ 1990-91 med anledning av ltm 

Bert Häggbloms hemstäJlningsmotion 

till landskapsstyrelsen angående skol

undervisning i privat ekonomi. 

Landstinget har den 10 december 1990 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet har i ärendet hört skolinspektören Stina Colerus

Nordlund, skolkuratorn Stig Lindholm, lärarna Doris Häggblom och Christina 

Rosenlöf, landskapsfogden Marja Karanko, avdelningschefen vid Ålandsbanken Ab 

Edgar Vickström samt fältarbP.taren Stefan B. Haga. 

I motionen sägs att ungdomarna utgör en målgrupp för marknadsförare och för 

kreditinstitutens erbjudanden om lån och andra krediter. Enligt motionären har 

ungdomarnas betalningssvårigheter blivit ett allvarligt socialt problem varför 

landskapsstyrelsen föreslås vidta åtgärder så att skolundervisning i privat ekonomi 

genomförs. 

Utskottet konstaterar att en förändrad inställning till finansiering av privat 

konsumtion har kunnat skönjas under högkonjunkturens 80-tal. Olika typer av 

plastkort förekommer numera allmlint som betalningsmedel, krediter för ren 

konsumtion har blivit vanligare och olika kreditformer marknadsförs effektivt, 

framförallt med ungdomarna som målgrupp. Utskottet konstaterar att detta kan 

leda till att betalningssvårigheter förekommer mer allmänt, men vid behandlingen 

av ärendet har klart framkommit att ungdomarna i detta sammanhang inte utgör en 

särskild grupp; betalningssvårigheter är minst lika vanliga bland vuxna ålänningar. 

Utskottet har låtit sig informeras om verksamheten vid landskapsfogdeämbetet och 

kan med anledning härav konstatera att ärendena vid fogdeämbetet på Åland i två 

avseenden skiljer sig från ärenden i övriga Finland. För det första är antalet 

inkomna indrivningsärenden (ca 8.000/år) i relation till befolkningstalet ovanligt 

stort. Detta kan närmast förklaras med de vanliga privaträttsliga fordringarna som 

är ovanligt många på grund av den för Åland mycket speciella seden att "skriva 

upp" varor som inhandlas i butikerna. De 8.000 ärendena motsvarar i pengar ca 30 

miljoner mark. Speciellt för Åland är också att en relativt stor andel av de 

fordringar som lämnats till fogdeämbetet för indrivning faktiskt drivs in (ca 16 

miljoner mark). Detta beror på att det är svårt att hålla sig gömd i ett litet 

samhälle samtidigt som en stor del av indrivningsärendena är förorsakade av slarv, 
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d.v.s. pengar finns att driva in. Nämnas kan även att antalet s.k~ småföretagare är 

ovanligt stort bland de gäldenärer som mer eller mindre regelmässigt frekventerar 

landskapsfogdeämbetet. De företagsekonomiska och framförallt skatterättsliga 

reglerna är komplicerade, och många småföretag saknar uppenbarligen kapacitet 

att lösa sina problem. 

Enligt utskottets bedömning kunde det för Åland ovanligt stora antalet indrivnings

ärenden säkerligen motverkas av att samma principer som i riket och Sverige vid 

försäljning över disk tillämpades på Å.land. 

Utskottet har också informerat sig om ungdomarnas möjligheter att använda sig av 

olika betalningsformer. Åldersgränsen för s.k. bankkort med vilka medel kan lyftas 

i bankautomat från det egna kontot är 15 år. Betalkort, d.v.s. kort som kan 

användas som betalningsmedel men som inte medför någon kredit, beviljas från 18 

års ålder. Ungdomar under 18 år beviljas inte kredit, och i regel förutsätts 

därefter att låntagaren har fast inkomst. 

Kulturutskottet har även tagit del av de åländska skolornas läroplaner vad gäller 

undervisning och fostran i ekonomi. I grundskolans relativt nya läroplan berörs 

ekonomin på ett flertal ställen; inom såväl samhällskunskap som hemkunskap 

upptas privat ekonomi, och ämnet berörs även i ämnesövergripande teman. Också i 

gymnasialstadieskolornas läroplaner upptas privat ekonomi, varför utskottet 

konstaterar att möjligheten att bedriva undervisning redan finns idag. Utskottet 

har fått goda exempel på hur undervisningen bedrivs, men konstaterar samtidigt 

att stora variationer förekommer mellan skolorna. 

Under de senaste årens goda tider ha.r många människor haft gott om pengar att 

röra sig med. Detta gäller även ungdomarna som idag allmänt betecknas som en 

relativt köpstark grupp, något som utnyttjas i marknadsföringssammanhang. Med 

tanke på att betalningssvårigheter förekommer i relativt hög grad i landskapet 

finns här säkerligen många familjer som har svårt att förmedla kunskaper och goda 

mönster till sina ungdomar. Det är därför enligt utskottets mening av vikt att man 

inom skolorna maximalt utnyttjar de möjligheter läroplanerna ger att fostra 

eleverna i privat ekonomi och att undervisa i de konsekvenser som betalningssvå

righeter medför. Det vore enligt utskottets mening även till fördel om landskaps

styrelsen skulle överväga bättre samordning mellan grundskolorna och gymnasial

stadieskolorna, så att undervisning skulle bedrivas då eleverna är som mest 

motiverade. 



- 3 -

Ordföranden Sundback har anmält avvikande åsikt och anser att motionen borde 

godkännas, varför utskottet utsett viceordföranden Sigvard Nordberg att presente

ra betänkandet. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt förelå 

Marie hamn den I 0 januari 1991 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 28/ 1990-91 samt 

bringa detta betänkande landskapssty

relsen till kännedom. 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Nordberg, ledamöterna Lindeman och Öberg. 


