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Ålands lands kaps nämnds 

N~o 17/1946. framställning till Ålands landsting med förslag 

till lanClskapsiag om understöd åt arbetarinsti-

tut i Mariehamn. 

Uti en till Landstinget den 21 februari 1946 ingiven petition 

hava lanastingsrepresentanten Rauha Åkerblom och landstingsmannen 

Viktor Arvidsson anhållit, att Landstinget måtte framläg 2a för land .... 

skapsnämnden nödvändigheten att öppna ett arbetarinstitut eller en 

medborgarskola i Mariehamn med föreU'..gg:ande för landskapsn8_mnden att 

till Landstin8ets höstsession inkomma med försl ag i denna fr8ga. 

Med anledning_ av petitionen uttalade kulturutskottet i sitt betän-

kande bl.a. följan:le: 

11 Av remis sdebat ten frarrgic k, att pet i ti onärernas påpekande om 

nödvttndigbeten att inrätta ett arbetarinstitut eller medborgarskola 

i Mariehamn enhälligt omfattades i princip. Av olika uttalanden 

framgick därvid att det föreslagna arbeta~insti tutet borde f& ka-
I 

raktä_ren av en aftonskol a med allmänt medborgerligt program. S ko lan I 

i fråga kan knappast tänkas k omma att menligt inverka på folkhög sko-

lans elevfrekvens, då skolan i främsta ru~me ommer att besökas av 

elever från Marieha.mn, som enligt elevstatistiken vid folkhö gskolan 

I 

11 

I 



lan varit rätt sparsamt representerad. Vid diskussionen väckte s 
I 

att arbetarinst.ttutet i Mariehamn - eller medborg.arskolan om man så 

clag om att göra det planerade arbetarinstitutet ambulerande inoJlJ 
vill - skulle inrättas såsom en landskapsskola och upprätthållas 

landskapet. '.ientemot detta förslag påvisades den erfarenhet, .man med landskapsmedel. Landskapsp.ämnden har lik.väl funnit, att mot-

att ambulerande skolor icke kunna nå samma mål som fasta inrättn1n svarande skolor i riket uteslutande äro_ privata eller kommunala, 

gar o 
vilka åtnjuta statsunderstöd. Under sådant förhållande torde det av 

Kulturutskottet omfattar enhälligt det i petitionen framstä llda kornpensationshänsyn knappast låta sig. ~öra att i Mariehamn med land-

förslE,get att få tills tånd ett arbetarinstitut i Mariehamn. Vid skapsmedel inrätta det föreslagna arbetarinstitutet och driva det-

finner utskottet det lämpligast, att ifrågavarande skola inrätt as samma i landskapets "regi". I enlighet med sitt av Landstinget giv-

aftonskola och s tt denna skola sporadiskt även kunde föranstal ta na uppdrag och för att tillmötesgå petitionärerna har landskapsnämn-

kurser på landsbygden. Då landskapsnämnden knappast kan ställa si den uppgjort förslag till sådan lagstiftning i ämne.t, som skulle 

i spetsen för skolans bildande , då denna måste få karaktären av en möjliggöra beviljande av högsta möjliga lanaskapsbidrag till inrät-

privat skola, föreslår utskottet, att intressen.ter för skolans till tande av ifråg akomna institut i Marieharun 2.vensom understöd för det-

koms t sammansluter sig för skolans bildande och upprätthållande och tas verksamhet. I riket har frågan . om statsunderstöa åt arbetarin-

vidtaga de mi?tt och steg, förslagets förverkligande påkallar . " stitut blivit senast oranad genom laezen den 28 april 1938 och la-

Kulturutskottets betänkande, som föredrogs i Landstinget de n 27 -
gens verkställighetsförordning av den 22 juni samma år. I dessa fö-

febnuari 1946, prodkändes utan diskussion, och beslöt Landsting et 
reskrives det, att arbetarinstitut eller därmed jämförlig annorlun-

stöda fr6gans lösning i positiv riktning och giva landsk.apsnö.rnnaen 
da benämnd läroanstalt, som varit i verksamhet under minst två år 

0 d fr 0 ~dess vidare u tv~ck• i uppdrag att skrida till de atgär er, agan.._ och uppfyller i lagen intagna villkor, t~llk.ommer 8rligt statsun-

ling påkallar. ders·töd med 50 % av dess verk.liga utgifter samt, om institutet är 

Petitionärerna hava uppenbarli~en i sin framställning åsyf tat , 
beläget i gränstrakt eller på ort, vars förmögenhetsförhållanden äro 



• 
svaga, tilläg>"sunderstöd med högst 10 %. Nyinrättat institut til landskapsbidraget bör utgå förhöjt eller så.ledes med 60 % .av de 

delas statsunderstöd under de två första åren med- hälften av vac1 verkliga utgifterna, samt att understöd i överensstämmelse därmed 

som erläg~ es åt institut, som varit ·två år i verksamhet. Likv äl skall utgå till fullt b.elopp från början av institutets verksamhet. 

kan Et institut, som ~r beläget i @-'ränstrakt eller på ort , var s Rikslagens föreskrift om minst 50 elever måste äyen för landska-

förmögenhetsförhållanden äro svaga, från början erläggas understöd pets vidkommande, anses för strängt. Landskapsnämnden har stannat 

till fullt belopp. Av de villkor, som skola uppfyllas för erhål- vid ett minimielevantal av 30. I övrigt är förslaget i huvudsak 

lande av understöd, kunna nämnas, att institutets arbetstermin överensstämmande med rikslagstiftningen i ämnet, och i förslaget 

skall omfatta minst 26 veckor, och att.antalet elever, vilka e j till lanc"1skapslap.; bar även inarbetats verkställi@:hetsfirordningens 

få vara under sexton år, vid institut, som varit två år i verksam· i riket stadganden. Förslaget till landskapslag är indelat i två 

het , stiger till minst femtio, ävensom att elevantalet icke i nå- huvudavsnitt, av vilka det förra innehåller allmänna stadganden 

gon ämnesgrupp understi@-'er tio eller i vissa fall i fortsättni nps• och a et senare v,erks tällit:-b etsföres kri ft er, och förs laget inne-

grupper ej fem. Till villkoren hör även, att institutet står und~ håller inalles 8 kapit~l. Det f örsta kapitlet inrymmer i huvud-

statens inspektion, och att institutet ej får upprä.tthållas f ör ,sak själva rikslagen med föreskrifter om understöd, vad som till 

er nående av ekon om is k vinst • institutets verkliga utg~fter skall hänföras, villkoren för er-

Vid u tarbetandet av förslag till landskaps lag har lands kapsnärc.t- - hållande av landskapsbidrag, landskapsunderstöd åt institutet för 

den i huvudsak följt rikslap:stiftnin@:ens_för'eskrif ter , dock det fall, att institut,et ansluter sig såsom delägare till sådan 

att h8.nsyn tagits ti 11 landskapets särställning och avskilda g eo- pensionsanstalt.eller försäkringsanstalt , vari dess ordinarie lä-

grafiska läge . Landskapsnämnden har utgått ifrån, att landskapAt rare kunna bliva förs äkrade för erhållande av rension och begrav-

måste anses vara beläget , såsom i rikslagen säges , i grä.nstrakt el• ningshjälp samt huru f örfaras skall , om institut ets elevantal ned-

ler ut göra ort, vars förmögenhet sförhåll anden äro svaga , var för 
d And.ra .kap1· tlet stadg·ar om institutets änaarnål och g-år i hög p.;ra • . 



o r '· ~ 7 , .. ' .: IW 3-

inrä.ttande, tredje kapitJet om undervisning och uppfostran, f jära landskapsnämnden fastställda grunder, eller hyresbeloppen för sådan 

kapitlet om föreståndare och lärar-e, det femte om lokal, inventa. förhyra lokal, som befinnes motsvara sitt ändamål och för vilken 

rier och undervisningsmateriel, cet sjätte om tillsynen över i nst insti.tutets ägare ej annorledes erhåller landskaps- eller statsun-

tutet, det sjunde om landskapsunderstödet och det åttonde s lu tli- derstöd till hyrans erlär ,.... ande eller rummens underhåll, så ock 

gen innehåller särs,kilda bestämmelser. utgifterna för uppvärmning och belysning, insti tutinventari er, un-

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast aervisningsmateriel och bibliotek samt för a,nnonser rörande insti-

förelägga Landstinget ti 11 antagande nedanstående tutets verksamhet och för tryckningsarbeten. 

Landskaps lag 2 §. 

om understöd åt arbetarins·ti tut i Mari ehamn. Institutet erhåller landskapsunderstöd på följande villkor: 

I enlighet med Ålands lands tings bes lu.t stadgas 1 1) att institutet tillhör eller unders tödas av kommun eller att 

Allmänna stadganden. dess ä.ganderättsförhållanden eljest äro sådana, a_tt de utgöra garan-

1 kap 0 
t i för institutets ändamålsenliga verksamhet och dess egendoms be-

Om understöd och villkoren för de.ss erh8.lland e. varande för anaamålet; 

1 §. 2) att institutets lokalförhållanden äro på ett tillfredsställan-

Arbetarinstitut eller därmed jämförlig annorlunda benämna läro• de sätt ordnade; 

anstalt i Mariehamn tillkommer årligt landske,.psunderstöd med sex• · 3) att institutet disponerar' över nödiga inventarier samt ound-

tio procent av dess verkliga utgifter. g~·nglig undervisningsmateriel och bibliotek; 

Till institutets verkliga utgifter hänföras: avlöningarna i 4) att institutet har g_odkänt arbetsprogram och reglemente; 

.. d t av i· n!'1tl." tutets egna lokaler, vari toJI!" penningar samt hyTesvar e - 5) att i' institutet rrBdc1elas undervisning genom föreläsningar 

tens vsrde icke må inberäknas , hyresväpdet uppskattat enligt a -v och övningar företrädesvis i sociala och ekonomiska, men j ri.mväl i 



humanistiska och na,turvetenskapliga ämnen för höjande av allmänbild 

ningen och väckande av intresse för själv&tudier samt för uppnåe~, 

av i -det medborgerliFa lilet nödvändiga färdigheter, och att under .. 

v-isningen handhBves med skicklighet och nit samt i enlighet med pe .. 

dagogiska princ.iper, lämpade e fter de studerandes ålder, utan par. 

tiagitation; 

6) att institutets arbetstermin omfattar minst 26 veckor; 

7) att vid institutet studier idkas av personer i ålder ej und er 

se.xton 8r till ett antal av minst trettio och att elevantalet i cke 

i något ämnes studiegrupp understiger tio, i fortsättningsgrupper 

i fall, SDm särskilt bestämmas, icke fem; 

8) att institutets föreståndare och lärare innehava sådan kompe• 

tens, som i denna landskapslag stadgas, och att deras avlöning är 

skälig; 

9) att institutet står under landskapsnämndens inspektion; samt 

10) att institutet icke uppra_tthålles för ernående av ekonomisk 

vinst. 

3 §. 

Ansluter sig institutet som deläg:are till sådan pensions- e ller 

.. kre." 
förs'äkringssnsta l1t, vari dess ordinarie lärare kunna bliva fors~, 

t~ ~- .--. 
~ ... ~ ~ 75 

de för erhållande av pension och begravningshjälp, samt deltar i 

erläggandet av lärarnas årliga försUkringsavgifter, rives institu-

tet hä.rför av landskapsmedel :?rligt bidrag med hälften av totalbe-

loppet av varje förs8kringsavgift, dock ej överstigande 2.000 mark 

om året för varje försäkrad. 

På lanoskapsni:mnden ankommer att godkänna pensions- eller för-

säkringsanstalt, vartill sådan anslutning kan ske. 

4 §. 

Nedgår institutets elevantal 
0 sa, att medelantalet under två år å 

rad understiger det föreskrivna, beslute land skaps nämnden, huruvida 

k 11ir1v>-v ~ 
och i vad mån s-t-ap§understöd skall åt institutet fortfarande utgi-

vas. 

2 kap. 

Arbetarinstitutets ändamål och inrättande. 

5 §. 

Arbetarinstitutets ändamål är att höja den vuxna ungdomens och 

de fullvuxna medborgarnas bildning genom att bereda dem tillfälle 

att under fritid förskaffa sig sådana kunskaper och insikter, vilka 

äro i det medborgerliga livet behövliga samt ägnade att fr ämja 

självstudium och andlig självutveckling. 



6 • 10) uppi;törande av institutets budget, handhovandet av institutets 

(ins kas inrättande av arbet arinst1· tu t · M · h h 1. arl. e amn oc rätt för det, ekonomi--. och räkenskaper samt anvficnd_hinp:en av institutets egendom 

landskaps 
samma att åt njuta xk.X.±:s:und ers t öd, skall ansökan där om göras rre d bi - ävenso·m huru rreC\ den skall f örfEiras , ifall institutets verksarrihet 

·läggande av arbetsprogram samt utredning därom, vilka förutsättning
6 

tillsvidare eller för alltid nedlägges; samt 

institutets ägare har för fullgörande av villkoren för åtnjutande av 11) andra arbetet vid institutet berörande .oms t ändigheter , angående 

lanas kapsuna ersltid. Ans ökningen s k.a 11 ingivas ti 11 lana skapsnämnden, vilka särskilda bestämmelser anses erforderliga. 

7 §. 3 kap. 

Institutet skall hava a v . landskapsnämnden fastställt reglemente , Undervisning och uppfostran. 

innehåll ande bestämmelser om: 8 §. 

1) institutets undervisningsprogram samt arbetsordning; Undervisningen i arbetar.institutet skall meddelB.s såv81 genom 

2) institutets äganderät tsförhållanden; föreläsningar s om genom övnin~8r , och bör un ervisningen i s amt liga 

3) sammans?ittningen av institutets d irektion och dr-ss åligganden; ämnen, såvä.l sociala och ekonomiska som humanistiska och naturveten-

4) föreståndarens åligganden och rättigheter; skapliga anordnas med b eaktande av elevernas liv och arbetsförhållan ... 

5~ lärarpersonalens sammansättning , skyldigheter och rättigheter; den, jämte det dem meddelas väckel~er och insikter , som fr äm ja deras 

6) ordninp;en för föres tåpdar es och lärares antag ande i tjänst , av- personliga utveckling och äro ägnade att g iva dem en klar uppfattning 

gång, entledigande eller uppsägning; om c'l erl'l s ansvar såväl i deras egenskap av inoi vider som även sås om 

7) institutets arbetstider; mea lemmar av nationen och s ar.1hället. 

8) 1 · · .i-· t .L t utgl.· vande av betyg och stucie intagnin~ av e ev er 1. 1nst,1. ,u ue , För utvecklande av förmåga till självv,erksamhet och självstyrelse 

avgiften samt ordningen och disciplinen vicl institutet; böra eleverna beredas tillfä lle till institutets ändamål främjande 

~) förande 8v, dagbok samt v ården av arkiv och bibliotek; verksamhet inom själva institutet. 



9 §. 4 kap. 

Institutets ordinarie arbetsperiod fortgår minst_ 26 veckor oc h ~~ Föreståndare och lärare o 

veckan under denna tid omfatta minst 10 arbetstimmar, av vilka 2 , s~ 11 §. 

vitt förhållanaena det tillåta, böra ägnas föreläsningar och 8 annan Vid lilrbetarinstltutet skall finnas en föreståndare, som leder och 

undervisning. Anordnas vid institutet särskilc'l sommartermin, omfat- övervakar anstalten och verksamt deltager i undervisningen, samt 

tande minst , 6 veckor, skall arbetsveckan under denna tid omfatta min. erf~rderligt antal lärare. 

6 timmar. I händelse av samundervisning må till biträdande föreståndare ut-

Föreläsnin~ar kunna bevistas av obeg~~nsat antal elever, övriga ses någon lärare av annat kön än fo"restånaaren för att bistå denna 

lektioner i allmä.nhet av hö.gst 40; elevantalet !'år dock icke i n& pot vid institutets ledning och i uppfostringsarbetet. 

ämnes studiegrupp understiga 10, där icke landskapsnämnden vid fa st- 12 §. 

ställandet av ins ti tutats undervisningsplan på direktionens anhå llan Föreståndare utses av institutets direktion ti 11 en början på två 

ansett ändamålsenligt att i n8got ämnes studiegrupp sänka elevr,Ji ni- provår, efter vilkas utgång för honom skall å befattningen utfärdas 

antalet till 5. stad fäs.te lsebrev, a äres t han befinnes uppgift en vuxen och eljest 

10 §. lämplig att handha va bef.at tningen. 

Skolans ro"reståndare skall årligen i god tid före arbetsperi m ens Direktion skall underställa såväl valet som stadfästelsen land-

vicl tagande uppgöra en detaljerad undervisninr.:splan, som, pod ke.ncl av 
s kapsnämncl ens godkännande. 

direktionen, utan dröj~mål i och för fastställelse insändes till 

-landskapsnämnden. Lärare antafes av institutets direktion på framställning av före-

önskar man vid i ns ti tut et uppgöra u ndervisningsplan för ter min, 0 t 0 or ståndaren antingen för en arbetsperiod i s8nder eller pa. va prova , 

v ar e a e t t a t i 11 åt e t • efter vilkas utgång för honom skall utfärdas stadfästelsebrev, där-



est han befinnes uppgift.en vuxen och eljest lämplig ti 11 befatt ntn .. 

gen. 

Direktionen skall underställa val och st adfästelse 1.. b f t e a.tntnge 

av ordinarie lärare landskapsnämndens godkännande. 

14 §. 

Kompetensvillkor för föreståndarbefattning vid arbetarinsti tutat 

är , att den sökande avlagt filosofi13kandidatexamen, kandiaatexamen 

i sociologi eller annan motsvarana_e universitetsexamen, att brui an. 

tingen i kandidat- eller pedagogieexamen erhållit vitsord i pedagoi 

eller· undergått motsvarande enski 1 t förhör hos vederbörande lärare 

vid universitetet eller social högskola, cch att han under mins t et 

arbetsår med framgån~ varit lärare vid arbetarins t i tu t eller haft 

motsvarande praktik eller förvärvat nödiga insikter. 

15 §. 

Kompetensvillkor för lärarbefattning vin nrbetarinstitutet i:l r v 

universitetet eller annan högsk,ola, fortbildningslär overk, semina-

elle r på an"' 
rium för lärare vid högFe folkskola eller i yrkesskola 

. '. nat sätt förvärvad_e nödiga kunskaper aroh insikter samt i arbet e v.o 

galagt intresse rör uppfostrings- och undervisnin~suppgifter . 

5 kap. 

1' f· ~ 
. _. t_ 2 31 

Lokaler, inventarier cch undervisningsmateriel. 

lö §. 

Arbetarinstitutet skall hava till sitt förfogande Ett tillräckligt 

anta 1 rymliga. och för . ändamålet lämpliga undervisnings- och arbets-

rum jämte erforderliga.inventarier, undervisni1~smateriel och biblio 

tek. 

6 kap. 

Tillsyn. 

17 §. 

Tillsynen över arbetarinstitutet ankorr~er på landskapsnärnnden, san 

står i direkt förbindelse med institutet och låter inspektera det . 

Institutet är skyldigt att till land.skapsnämhden omedelbart ef-

ter arbetsperiodens vidtagande insända enligt fastställt formulär 

avfattad anmälan om arbetsperi odens vid tagande och inom en månad ef-

ter arbetsperiod.ens avslutande likaså enligt fastställt formulär 

uppgjord berättelse över verksamheten under arbetsperioden samt på 

anmodan meddela även andra upplysningar rörande institutet • 

18 §. 

Den lokala tillsynen över institutet handhoves av en direktion, 

angående vars sammansättninf" stadgas i reglemente. 



,Direktionen bör bestå av minst tre ordinarie rredlemmar och t • 
•Va 

suppleanter med institutets föreståndare s m ···1 '· · o SJa vs1:1..r1ven med lern, 

7 kap. 

Landslrnpsbidraget. 

19 §. 

Landskapsunderstöd utdelas till institutet av landskapsnämnden 

två gånger om året, i .februari och oktober, på c'1 irekti enens för in 

s ti tutet rekv is i ti on, vid v _ilken, beträff arrl e understödet fö r vår-

perioden, bör f ogf'ls enligt bestämmelserna i institutets r eg lemente 

godkänd inkomst och utgiftsstat för det löpande året och som , vad 

beträffar understödet förhöstperioden, göres efter det till land-

s kapsnämnden insänts undervisning sprogram och anmälan om arb ets-

periodens vidtagande. F ör vårperioden utgår understödet med 25 ~ 

och för höstpericxien ned 20 % av de beräknade verklip:a utgi fterna, 

Det slutliga beloppet av understödet f ör året tillställes ins titu• 

tet , sedan redogörelse jämte er f ord.erliga handlingar sam t därvid 

gad rekvisition inkommit till landskapsnämnden oc h granskat s. 

20 §. 

Har arbetarins t itutet på stadgat sntt f örs äkrat sina ord inarie 

. nf S'" 
föres·tåndare och lärare f ör erhål larrle av pension och begrav n1.. • 

hjälp, erlägges till detsamma årligen i landskapsunderstöd hä:Il.ften 

av varje fb'rs1:>kringsavgifts å rliga totalbelopp , dock ej överstigande 

2.000 mark om f ret för varje förs ;· krad. 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

21 §. 

Beslut om nedläggande tillsvidare eller helt ooh hållet ar ar-

betarinsti tutats verksamhet och om anv äridn ing av detsamma tillhörig 

egendom skall utan d r öjsmål meddelas landskapsnärnnden, vilken bör 

tillse , att med 1.anaskapsunaerstöd anskaffad egendom icke kommer 

främmande ändamål ti 11 godo. 

Mariebamn den 7 november 194.6. 

På landskapsnämndens vägnar~ 


