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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om studiesociala förmåner för 
elever i yrkesutbildningsanstalter och 

gymnasiet. 

En del skolor ordnar studiesociala förmåner somt.ex. mål

tider och skolresor för eleverna, ibland mot betalning, och andra 

skolor gör det inte allsi I syfte att förenhetliga de studie

sociala förmånerna föreslår landskapsstyrelsen att det stiftas 

en landskapslag om studiesociala förmåner för elever i yrkes
utbildningsanstal ter och gymnasiet. Skolorna kommer att erhålla 

landskapsmedel för kostnaderna för de studiesociala förmånerna 

i enlighet med bestämmelserna i den föreslagna landskapslagen om 

finansiering av yrkesutbildningsanstalter (1984-85 Lt-Ls framst. 

nr 20 ) och landskaps lagen om kommunernas skyldighet att del taga 

i kostnaderna för upprätthållandet av Alands lyceum (60/79). 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att ersätta den sistnämnda la

gen med en ny lag med samma principer beträffande kostnads
fördelning. 

Detaljmotivering. 

1 §. Lagen är avsedd att tillämpas på elever i de skolor som 

erhåller landskapsmedel för de kostnader som förorsakas av ord

nandet av studiesociala förmåner. Om specialyrkesskola eller yrkes

lärlingsskola inrättas skulle lagen inte vara tillämplig. 

ökade studiesociala förmåner skall kunna ges elev som deltar 

i temporär yrkesutbildning om den dagliga tid som ägnas skol
gången eller tidpunkten för den väsentligt och på ett för eleven 
olägligt sätt avviker från de tider och tidpunkter som normalt 

gäller för grundläggande yrkesutbildning. Avsikten är att följa 

de grunder som fastställs av statsrådet. 

3-l_:_ Skolorna skall inte längre uppbära terminsavgifter av 

eleverna. Landskapsstyrelsen skall kunna medge undantag. 

±_i:_ Skolresor förutsätts ske enligt det ekonomiskt mest 

förmånliga färdsättet. 
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~ För att ge tillräcklig tid åt skolor som inte hinner 

ordna de studiesociala förmånerna innan lagen träder i kraft 

den 1 januari 1986 föreslås en övergångsbestämmelse t.o.m. 1987. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 
antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsan

stalter och gymnasiet. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Denna lag tillämpas på elever i gymnasie~i de i landskaps

lagen om finansiering av yrkesutbildningsanstalter ( I ) 
avsedda skolorna och elever som deltar i temporärt anordnad grund

läggande yrkesutbildning. 

Landskapsstyrelsen kan besluta att elev som deltar i tempo

rärt anordnad grundläggande yrkesutbildning skall ges ökade 

studiesociala förmåner i enlighet med grunderna i lagen om studie

sociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (FFS 498/83). 

2 § • 

Undervisningen är avgiftsfri för eleverna. 

Landskapsstyrelsen kan på särskilda skäl besluta att skola 

får uppbära elevavgifter. 

3 §. 

Varje arbetsdag skall skolmåltid ordnas avgiftsfritt för 

eleverna. 

4 § • 

Skolskjuts för eleverna kan oTdnas avgiftsf~itt eller så 

kan kostnaderna för skolresorna ersättas i enlighet med av land

skapsstyrelsen fastställda grunder. 

5 § ~ 

Eleverna får bo a vg if ts fritt i elevherr eller så kan kostnaderna för 

annan bostad ersättas i enlighet med av landskapsstyrelsen 

fastställda grunder. 
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(J § • 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

I skolor där de i denna lag avsedda studiesociala förmånerna 

inte ordnats före lagens ikraftträdande skall elevavgifterna 

slopas och skolmåltider ordnas avgiftsfritt senast år 1987. 

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan 

vidtas innan lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 17 januari 1985. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson 


