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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 5/1975-76 

med anledning av landskausstyrelsens 

framställning till landstinget med för

slag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om landskapsunderstöd - ~ - . 

till medborgar- och arbetarinstitut. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnd framställning. 

Med anledning härav har utskottet hört t.f. rektorn vid Ålands medborgarinstitut 

Siv Storå och lagberedningssekreteraren Christer Jansson. Utskottet har funnit 

att, såsom omnämns i motiveringen till framställningen, den föreslagna lagänd

ringen avser att anpassa bidragsformerna i landskapslagen om landskapsunderstöd 

till medborgar- och arbetarinstitut till det system som råder enligt landskaps

lagen om landskapsstöd till kommuner. Därtill föreslår utskottet ett förtydligande 

av lagförslagets 2 § 2 mom. samt att beteckningen skärgårdsområde i 3 § skulle 

ändras till område, enär områden som geografiskt är att hänföra till fasta Åland 

kan ligga nog så avsides som ett skärgårdsområde, varför utskottet icke anser 

att orsak föreligger att ställa sådana områden i en sämre ställning än kanske 

mer centralt belägna skärgårdsområden. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget m'l.tte antaga lagförslaget med 

följande ändringar: 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapsunderstöd till medborgar- och 

arbetarinstitut . 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 8 § landskapslagen den 4 juli 1963 om landskansunderstöd till med

borgar- och arbetarinstitut (33/63), 

ändras 2 och 3 §§, inledningssatsen i 4 §, 5 och 6 §§samt 7 § 1 mom., av 

dessa lagrum 2 och 3 §§ samt 7 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 

23 maj 1974 (55/74), samt 

fogas till lagen en ny 6a §, som följer. 

2 §. 
(1 mom. såsom i landskapsstyrelsens framställning). 

Är medborgar- och arbetarinstitut:verksamt i avsides belägen trakt eller 

nå mindre bemedlad ort, kan ytterligare beviljas landskapsunderstöd, utgörande 

högst 15 procent av de i 3 § avsedda driftskostnaderna. Likaså kan den som 

upprätthåller institlt:på annan än ovan avsedd plats CutesD, om institutets 

ekonomiska ställning är svag, inom ramen för i ordinarie årsstaten upptagna 

anslag beviljas landskapsunderstöd som utgör 15 procent av i 3 § avsedda drifts
kostnader. 
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(3 mom. såsom i landskapsstyrelsens framställning). 

3 §. 

402 

Till driftskostnader som berättigar medborgar- och arbetarinstitut till 

landskapsandel hänförs i 5 § 1-4 och 6 punkterna landskapslagen om landskaps

stöd till kommuner (43/73) avsedda kostnader, med undantag av utpifter för 

kost . Till sådana driftskostnader hänförs ytterligare de utgifter som förorsa

kas av annonser och tryckningsarbeten, som rör institutets verksamhet samt de 

i 5 § 5 punkten nämnda lag avsedda kostnader, som förorsakas av rektors resor 

inom institutets verksamhetsområde, lärares och föreläsares resor och dag

traktamenten samt de inom avsides belägna områden bosatta studerandenas kost

nader för resor inom institutets verksamhetsområde enligt grunder, som fast

ställes av landskapsstyrelsen. 

(2 mom. såsom i landskapsstyrelsens framställning). 

Såsom avsides belägna områden anses Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga 

och Vårdö kommuner i sin helhet. Landskapsst~lsen kan besluta att även viss 

del av till annan kommun hörande område skall anses såsom avsides beläget. 

4 , 5 , 6, 6a och 7 § § .. 

(Såsom i landskapsstyrelsens framställning) . 
' 

ordförande 

Johan Dahlman 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sanders,viceordföranden Fagerholm, ledamöterna 

Boman (delvis), öberg, Olof M. Jansson (delvis). 
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