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Ålands 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

I\~ 25/1949. till lannskapslag om understöd för studier vid 

läroverk i landskapet Åland• 

Den 22 juli 1949 utkom i riket en lag om understödjande av skol• I 

gången för elever i läroverken (439/49). Denna lag utgör ett led i 

de åtgärder, som i lagstiftningsväg vidtagits · för att möjliggöra. ut. 

bildning samt ~ lärdomsskole~ och högskolestudier för begåvade, medel'i 

lösa och minrre bemenlare barn och un~nomar. Denna möjlighet skall 

icke längre vara ett privilegium för de välsituerades i samhället 

barn. T~digare har utgivits lagbestämmelser om understöd ror yfkes• 

stunier samt högskolestuoier. Enligt förenämnda lag om understöd-

jande av skolgången för elever i läroverken kan begåvad, mindrebe-

medlad och flitig elev på läroverkens gymnasialst_adium, som är finskl 

medborgare, erhålla understöd av staten .för sina studier. Understöd I 

kan även, då synnerliga skäl föreligga, givas åt elev i mellansko· 

lans två högsta klasser• Mindre bemedlad " anses elev vara, som icke 

själv besitter för s~ur'l:lern~. erfor0erli~a ne tie 1 och icke har möjlig-

het att från hemmet eller gentemot honom underhållsskyldig erhålla 

ekonomisk hjälp i tillräcklig utsträckning. Understödet gives för 



ett läsår i sänder, och dess :torlek varierar från 13 .5oo till L a n d s k a ~ s 1 a g 

27 .ooo mark. Understödet i:ir bundet vid det officiella levnad~kost,., om understöd för studier vid läroverk i landskapet Åland· 

nadsindexet och kan på samma sätt som lönerna för statsanställda I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

höj as eller sänkas. Åt skolstyrelsen har uppdragits att på ansökan 1 §. 

bevilja understöd inom ramen för statsförslaget, och understöde t Begåvad, mindre~bemedlad och flitig elev på gymnasialstadium i 

är icke att anse som beskattningsbar inkomst samt kan ej utmätas läroverk i landskapet Åland, som är finsk medborgare, kan erhålla 

för gäld• Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1950. unders4öd för sina stunt.er ur landskapsmedel. 

L~mC'skapsnämnoen, som anser att medellösa och mindrebemedlade på synnerliga skäl kaq i 1 mom. avsett understöd tilldelas även 

elever i landskapet böra beredas samma möjligheter att för sin skol elev i mellanskolans två högsta klasser. 

gång erhålla största ekonomiska hjälp som skoleleverna i riket, 2 ~· 

Som mindrebemealad anses elev, vilken icke själv besitter de för 
har uppgjort förslag till landskapslag i ämnet. Förslaget bygger 

hans studier erforderliga medlen och icke heller har möjligh3t att 
helt på rikslagstiftninge.n och tarvar knappast närmare motivering• 

i tillräcklig utsträckning erhålla sådana av dem, som äro skyldiga 
Landskapsnämnden. åligger att pröva ansökningarna om understöd och 

att draga försorg om hans underhåll. 
bevilja de samma• Då verkställighetsföre skrifterna i riket ännu e j 

3 ~· 
utgivits, äger landskapsnämnden angående landskapslagens tillämp~ 

Understöd utdelas f'or ett läsår i sänder, och de as storlek är 
ning giva anvisningar, varvid landskapsnämnden· självfallet med h än' 

13.500 ~ 27.000 mark. 
syn till unA.erstör'lens kompensering skall iakttaga.de i riket för 

ändamålet utfärdade bestämmelserna. Hänvisande till förestående fk 
Höjes eller sänkes den lön, som innehavare av landskapstjänst 

J 
eller -befattning åtnjuter, med stöd av gällande bestämmelser till 

landskapsnämnden vördsarrunast förelägga Landstinget till antagande 

följd av det officiella levnadskostnadsindexets höjning eller 
nedanstående · 



sänkning, kunna i 1 mom. nämnda understöd i motsvarande gr~d 

höjas eller sänkas inom gränserna för landskapets inkomst• och 

utgiftsstat och i enlighet med i riket utfärdade närmare före-

skrifter. 

4 ~. 

Understöd beviljas på ansökan av landskapsnämnden inom grän~ 

serna föF landskapets inkomst• och utgiftsstat. 

5 ~. 

Understödeu är icke en beskattningsbar inkomst och kan icke 

utmätas för skuld. 

6 ~· 

Landskapsnämnden äger giva närmare anvisningar om tillämpningen. 

av denna landskapslag• 

7 §. 

Denna landskapslag träder i kraft .den 1 januari 1950. 

Mariehamn den 11 oktober 1949. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd __ t(~~~' 
Viktor Strandfält. 

Landskapssekreterare _ 

Ch. Stormbom. 


