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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N~ 

2/1965 med anlednin g av Ålands landskaps sty

relses framställning till Ålands landsting 

medförslag till landskapslag om landskapsbi

drag för studiecirkelverksamhet (m 7/1965). 
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, f å r utskottet, som i ärendet hört kultur

utskottet, härmed vördsamt anföra följande: 

Ifrågavarande lagförslag avviker frå n rikets motsvarande lag bland 

annat i det avseende att åtta studiemöten, omfattande min9t tjugofyra 

timmars arbetstid, utgör minimikrav för erhållande av landskapsbidrag 

medan rikets lag uppställer en minimigräns om tolv studiemöten utan 

angivande av den sammanlagda arbetstiden. Kulturutskottet, som särskilt 

hörts beträffande denna omständighet, har för sin del kunnat omfatta 

landskapsstyrelsens avvikande förslag med den motiveringen, att det för 

deltagarna i en studiecirkel i landskapet särskilt på grund av långa 

resor kan vara ändamålsenli g t att hå lla studiemöten med längre interval

ler och längre arbetstid. Denna åsikt jämte motivering har lag- och 

ekonomiutskottet även kunnat förena sig om. 

Kulturutskottet har dessutom för sin del önskat framhå lla, att de 

till studiecirklarna utgående bidragen bör fastställas utgå i proportion 

till antalet deltagare i studiecirkeln.Då kostnaderna naturligtvis är 

beroende av antalet deltagare i varje fall, följer, att landskapsstyrel

sen utan vidare måste beakta därav påkallad kostnadsökning,varför ett 

särskilt påpekande häro.m i lagen synes obehövligt. Lag- och ekonomiut

skottet har i 4 § 1 mom. s å som godtagbar utgift infört "avlönande av 

studievägledare 11
, vilken kostnad kan ersättas enligt motsvarande stadgan

de i rikets lag. 

Dessutom önskar utskottet uppmärksamgöra justeringsutskottet på nöd

vändigheten av vissa stilistiska ändringar. I 3 § 1 mom. torde sålunda 

"ur" ändras till "en" och i 5 § 2 mom. "ett av landskapsstyrelsen" 

till "av landskapsstyrelsen". 

Med hänvisning härtill får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstin get måtte godkänna lagförsla

get, dock sålunda, att 4 § 1 mom. erhåller 

följande lydels e : 

Studiecirkel erhåller landskapsbidrag för de av studieplanen betinga

de godtagbara ut gifter, vilka föranledas av anskaffning och hyrande av 

böcker samt studie- och åskådningsmaterial, kostnader för korresponden"~

kurser, som landskapsstyrelsen godkänt, hyror och andra utgifter för dis -
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position av lökaiiteterna samt avlöhande av studievägledare, likväl 

högst till det belopp, som för motsvarande stat sbidrag ärligen fast
ställts i riket. 

M'.ll:"iehatnn, den 15 mars 1965. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

LZae-u~ /t72-!h-.o /J 
v~;~;~r~~~~~s \~~~ 

./. une Car~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson, samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och 
Bertel Söderlund. 
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