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KULTURUTSKOTTETS BE.TANKANDE nr 12/ 1984--85 

med anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag om studieso

ciala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter 

och gymnasiet. 

Landstinget har den 11 mars 1985 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som i ärendet hört yrkesutbildningsinspektören Gösta Helander, t.f. 

lagberedningschefen Lars Karlsson och skolinspektören Jan-Erik Åkerfelt, fär med 

anledning härav anföra följande. 

Kulturutskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag till landskapslag om studieso

ciala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet och endast företagit 

några mindre ändringar av redaktionell karaktär i 2, I/. och 5 §§. I 1 § i landskapskapssty

relsens lagförslag ingick en hänvisning till 1andskapslagen om finansiering av yrkesutbild

ningsanstalter, men eftersom det för närvarande är oklart när nämnda lag kan komma att 

träda i kraft föreslår utskottet i stället att hänvisningen ersätts med en fullständig 

uppräkning av de skolor som lagen är tillämplig på. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget antar lagförslaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

l §. 

Denna lag tillämpas på elever i gymnasiet, i de av landskapsstyrelsen upprätthållna 

yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om lantbruksundervisning (23/61)1 

landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs (23/63) 2 

landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/1/.3), 1andskapslagen 

om yrkesundervisning (7/62), landskapslagen om Ålands sjömansskola (11/68), 

landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (49/77), 1andskapslagen om Ålands tekniska 

skola (38/67) 2 landskapslagen om Ålands handelsläroverk (37/75) och landskapslagen om 

Ålands hotell- och restaurangskola (93/79) samt på elever som deltar i temporärt 

anordnad grundläggande yrkesutbildning. 

(2 mom. lika som i framställningen). 



2 §. 

(l mom. lika som i framställningen). 

Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl besluta att skola får uppbära elevavgifter. 

3 §. 

(Lika som i framställningen). 

4 §. 

Skolskjuts för eleverna kan ordnas avgiftsfritt eller också kan kostnaderna för 

skolresorna ersättas i enlighet med av landskapsstyrelsen fastställda grunder. 

5 §. 

Eleverna får bo avgiftsfritt i elevhem eller också kan kostnaderna för annan bostad 

ersättas i enlighet med av landskapsstyrelsen fastställda grunder. 

6 §. 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 9 april 1984. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v.ordf. Sundberg samt 

ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Lund. 


