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KULTURITTSKOTTET:3 BETÄNKANDE nr 4/1977-78 med
anledning av ltm Stig Dahlens m. fl .hemställ ningsmotion angående översyn av gällande studiestödssystem .
Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnd motion .
Utskottet, som i ärendet hört byråsekreteraren Cordi-~1aj Öhrnan , landskapsstyrelseledarnoten Erik Sundberg och utbildningschefen Lennart Wi nqvist ,
konstaterar att de missförhållanden som påtalas i motionen har åtgärdats
i den mån det befunnits möjligt med hänsyn till de finansiella resurserna.
Den ur principi ell synvinkel viktiga frågan i sammanhanget är i hur stor
utsträckning och i vilken form pengar ur enskilda medel skall beviljas
för ändamålet. Det är inte realistiskt att öka anslagen för studiestöd
i den ordinarie årsstaten , emedan ett överskri dande av de statliga normerna inte skulle kompenseras .
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I den enskilda årsstaten har däremot upptagits medel för räntegottgörelse
på studielån. Det höga inkomstläget på Åland har medfört, att många
åländska studerande inte beviljats studiestöd och det upptagna beloppet
är avsett att användas till räntegottgörelse för med landskapsborgen
beviljade studielåfl·· enlig.t. landskapsstyrelsens anvisningar i det fall
...
att de fastställda inkomst- och förrnögenhetsg r änserna Jute,. . korrrrner att
höjas i tillräcklig grad och restriktionerna för beviljandet mildras .
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Det torde vara förmånligare att bevilja räntestöd än studiepenning med
beaktande av att studiepenningen betyder rätt litet för den enskilda
eleven medan landskapets andel sammanlagt blir relativt stor . Räntestödet bör beviljas läsårsvi s i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om studiestöd till elever herrrrnahörande på Åland . Med hänsyn till
att landskapet borgar för studielånen torde bankerna inte heller ställa
sig avvisande till systemet .
Det har diskuterats i vilken mån det vore möjligt att tidigarelägga beskedet,huruvida studiestöd kommer att beviljas under året eller inte .
Härvid har framkommit, att de elever , som redan studerat under ett läsår kan lämna in ansökningshandl i ngarna redan under våren för beredning .
Studiestödet kan dock samordnas först sedan eleven kan uppvisa intyg
över att studierna inletts .
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.Med hänvisning till det anförda får kulturutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte förkasta föreliggande
hemstäl1ningsmotion .
Mariehamn den 7 december 1977 .

Påku~;:~
Rag ~ Sanders
ordförande

:c~
sekreterare .

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders; viceordföranden Olof M.
Jansson, ledamöterna Bergroth, Fagerholm och Öberg samt ersättarna
Dahlen (delvis) och Nylund (delvis) .

