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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr q;/197 4-
75 1Jed anledning o..v Siv Gustafsson;.::: w. fl. 

~_Jotion till Landstinget angående he1Jstäl

lcm till l.'.:mdsknpsstyrElsen ou åtgärder 

nvseddo.. o..tt ökn det ekonouiskn stödet 

till gyunnsieelever snut sti~ulera intres

set för gy:::mo.siestudier. 

Landstinget hc.r inbegärt kulturutskottets utlåtnnde över ov<':mnä"~mda 

.cJotion. Med anledning därnv får utskottet? so~ .. 1 hört utbildningschefc::n 

Lennart Winqvist, anföra följande: 

Kulturutskottet o,1f0,ttnr de i "..:;otionen anfördn uoti ven för en ök

ning av studiebenägenheten i gyuno.siet. Utskottet har speciellt :fäst 

upp;_,iirks:i~Jheten vid den uppenbara disproportion sou föreligger uellnn 

land och st'.ld. Utskottet h::1r för sin del funnit 2tt en av ursnk:erno. 

till den lågo. studiebenägenheten h::1r sin c;rund i ekono:._1isk:i 0:_1ständig

heter. I synnerh12t för 0YJ. .. masieelever från sktirgärden ~:1åste denna fra
go., vo,ro. speciellt betungcrnde. Därför he,r ,iven en till sitt innehåll 

liknande fr:::ti ... St°illning inkoL~1i t till lnndskapsstyrclsen från Brändö 

k:ou~_,un. 

Utskottet ho.r erfarit :J.tt :10.11 även i riket .på sin:::t håll fra1 .. 1ställ t 

önskeLäl OL ökat ekonoL.iskt stöd åt g~Jno.sieelevern~. Dessa önske~~l 

hc.r euellertid ltL~n:J.ts utan nvseendc; då elevo..ntalet i gy;Jno.sierna där 

i stort vnri t tillfredsställnndc: ~ , ino:j visset o;._;rådcn rent nv för högt. 

Utskottet uäste därför drn den sl~.tsntsen ntt en ändring nv rikslag

stiftningen soc går ut på ett.öka~ ekono~iskt stöd ät gyunasieelevernn 

inte för tillfället är aktuell. 

Utskottet ho.r e;._.ellertid erfarit att L.:::rn i riket i scw.Jb:and ued den 

nyn utveckline;so~_Jrådesl::.gstiftningen Oi:1fatt'.J.t den tcmken att yrkessko

leutbildningen i utvecklingso"~rådenn I och II skulle vara kostnndsfri. 

Ål:::i.nds siirförhall,:::i.nden kräver ett jiiuförelsevis stort antc..l nknde .. 1i

ker. Därför och dä gycnasiestudier rent principi t i ekonoLiskt hän

seende är .::.tt jiil .. 1ställo. Lied yrkcsskoleutbildning finner utskottet det 

riktiet citt i lngstiftningen Ou Ål:::mds lyceu~-" inrycko. ett stadgande 

so:..J i ekono .. ,iskt hänseende jä~_rntäller e;yi..mnsiestuder ~:ied yrkesstudier. 

i yrkesskolor, vilket pä ett effektivt sätt bör öka intresset och ~öj

ligheterno. för gyLno.siestudier. Därutöver h:=i.r kulturutskottet inhii .. ,tnt, 

o..tt lo.ndsko.psstyrelsen ued berördo. j1ync1ight:ter i riket anhiingie;gjcrt 

frågo.n o: ... en lindrint; o.v studcntexo.:Jensbcst:.Luelserno. i finske. på 

Ålnnd. Aven dettn bör vo.ro. ägno.t o.tt öka intresset för gy~nasicst· 

i lnndskapet" LedQJ;oten Nordlund ho.r dcssutuL.: önskat o.tt utslrnttet 
skulle uttala sic o: ... undervisnincerr i fi:nskci,, ~. g;x:~,,po..s.iet. 
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Med hänvisning till det uvm1 nnfördo. f å r kul turutskuttet vördsn:-_. t 

föreslå 
ntt Landstinget Lätte heLlställn hos 

lnndsknpsstyrelsen ou o.tt denna undersö
ker Löjligheterna att i ekono~iskt h~n

seendc jäc ställn gyunnsiestudier i Ålands 
lyceuu ~ed yrkesstudier i yrkesstudier 
i yrkesskolor tills~Juans o ed en undersök
ning nv övrie;o. ~.:öjligheter ntt stLJulern 
intresset för gyi.m'.lsiestudier. 

Mo.riehmm, den 20 deceuber 197 4. 

På kulturutskottets 

' ""&Uwi.\. 
Görqp Fag lund 

ordf örc.nde 
Johnn Do.hl;_; an 
sekret ero.re. 

När1rrnnde i utskottet~ ordförnnden Fngerlund, viceordförnnden Ar
vidsson so.:.J t ledo..:..:öterno. Nils Karlsson, Nordlund (del vis), och Sund
berg . 
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