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7- lands 1 an d s k a p s n ä m.n d s 

framställning till Ålands landsting med för-

slag till landskap-sl ag ang f._ende ändring av 

landskapslagen om understöd åt arbetarinstitut 

i Mariehamn, utfärdad den 11 februari 1947. 

Enligt l § av landskapslagen om understöd åt arbetarinstitut i 

Mariehamn (5/47) tillkommer arbetarinsxitut eller därmed jämför-

lig annorlunda benämnd läroanstalt i Mariehamn årligt landskaps-

understöd med sextio procent av dess verkliga utgifter • . Vad som 

avses med institutets verkliga utgifter framg~r av paragrafens 2 

moment. 

Den 22.7.1948 tillkom i riket en lag om arbetsgivares barnbi-

drags- och folkpensionspremie (544/48). Enligt bestämmelserna i 

denna lag är -arbetsgivaren skyldig att för täckande av de av lagen 

om barnbidrag Sörorsakade utgifterna betala fyra mark för hundra 

eller del därav av arbetstagares lön. På grund härav äro jämväl 

arbetarinstituten pliktiga att i barnbidragspremier erlägga fyra 

procent av de löner och arvoden, . som erläggas åt föreståndare, lä-

,rare och föreläsare. Då lönekontot vid läroanstalter såsom arbetar 

institut, folkhögskolor o.a.d. ofta uppgå till avsevärda belopp, 



kornmo barnbidragspremierna a t t .bilda en icke alltför liten ut-

giftspost, som, då statsbidrag icke kunde fås därför, icke.var 

helt välkommen. På grund av det rådand,.e missnöj.et beslöt Regeri t. 

gen förelägga Riksdagen proposition om sådan ändring av bl.a. la 

om statsunderstöd åt ,arbetarinstitut, att institut skall erhålla 

statsunderstöd till så stort belopp, som motsvarar erlagda barn-

bidragspremier. Riksdagen godkände Regeringens förslag, och den 

22 april 1949 utkom lagen angående ändring av lagen om statsunde:r-

stöd åt arbetarinstitut (305/49), som stadgar om förenämnda urider 

stöd. Lagen tillämpas från och med den 1 oktober 1948. 

Då arbetarinsti tutet i Mariehamn på grund a.v gällande bestäm-

melser icke kan få landskapsbidrag för erlagda barnbidragspremier 

har landskapsn,ämnden uppgjort förslag till erforderlig ändring av 

landskapslagen om understöd åt arbetarinstitut i Mariehamn. Närm 

re motivering torde icke vara av nöden. 

Hän.visande till förestående får landskapsniimnden vördsammast 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om understöd åt arbetarinsti-

tut i Mariehamn, utfärd.ad. den 11 februari 1947. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 1 § i 

landskapslagen den 11 februari 1947 om understöd åt arbetarinsti ~ 

tut i Mariehamn ( 5/~7 ·) skall erhålla följande ändrade lydelse. 

l §. 
• 

Arbetarinstitut e ller dä~med jämförlig ann.orlunda benämnd läro-

anstalt i Mariehamn tillkommer årligt landskapsunderstöd med sex-

tio procent av dess verkliga utgifter. Institutet erhåller även 

landskapsunderstöd med ett belopp, motsvarande erlagda barnbidrags• . ' 

premier. 

Till institutets verkliga utgifter hänföras: avlöningarna i 

penningar samt·hyresvärdet av institutets egna lokaler, vari tom-

tens värde icke må inberäknas, hyresvärdet uppskattat enligt av 

landskapsnämnden fastställda grunder, eller hyresbeloppen för sådan 

förhyrd lokal, som befinnes motsvara sitt ändamål och för vilken 

institutets ägare ej annorledes erhåller landskaps- eller statsun-

derstöd till hyrans erläggande eller rummens underhåll, så ock 

utgifterna för uppvärmning och belysning, institutinventarier, 

undervisningsmateriel och bibliotek samt för annonser rörande in-

stitutets verksamhet och för tryclmingsarbeten. 



Denna landskapslag skall tillämpas från och med den 1 oktober 

.. 1948 • 

Mariehamn den 1 februari 1950. , 

• 

Lan tråd 

~~ämnden~ägnar: 

- Vikt or Str:j, ' 

Landskaps se kre te rare 

Ch. Stormbom. 

t 

N2 i/1950. 
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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 

1/1950 med anledning av Ålands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting m~d förslag 

till landskapslag angående änaring av landskaps-

lagen om un~erstön åt arbetarinstitut i Mariehamn, 

utfärdad den 11 februari 1947. (5/1950) • 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet vördsamt 

framhålla, att utskottet till alla aelar omfattar landskapsnämndens 1 

förslag. Utskottet föreslår endast __ en redaktionell ändring i 1 ~ 1 

mom. 

På grund härav får utskottet vördsamt fö.reslå, 

att Landstinget måtte antaga nedanstående 

Landskaps lag 

angåenne än~ring av lan~skapsla~en om un~erstö~ ~t arbetarinstitut 

i ~ariehamn, utfärdad den 11 februari 1947. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 1 ~ i land 

skapslagen den 11 februari 1947 om understöd åt arbetarinstitut i 

Mariehamn (5/47) skall erhålla följanne änrraae lydelse. 

1 ~. 

Arbetarinstitut eller därmed jämförlig annorlunda benämnd läro

anstalt i Mariehamn tillkommer årligt landskapsunderstöd med sextio 

procent av dess verkliga utgifter. Dessutom er~åller institutet la 

skapsunderstöa med ett belopp, motsvarande erlagda barnbidragsprem 

er. 

Till institutets verkliga utgifter hänföras: avlöningarna i pen 

ningar samt hyresvärdet av institutets egna lokaler, vari tomtens 

värde icke må inb~räknas~ hyresväraet uppskattat enligt av lan.dska 

nämnnen fastställra grun~er, eller hyresbeloppen för så.nan förhyrd 

lokal, som befinnes motsvara sitt änaamål och för vilken institute 

ägare ej annorledes erhåller landskaps- eller statsunderstöd till 


