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KULTURUTSKO'ITETS BETÄNKANDE nr 5/1982-83 med 

anledning av ltm Bert Häggbloms m.fl, hem

ställningsmotion till landskapsstyrelsen om 
utbctalnjng av resebidrag till personer som 

studerar på orter utanför landskapet. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nänmda motion. 

Utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen Börje Karlsson, får härmed 

anföra följande. 

Den fråga hemställningsmotionen gäller är i flera avseenden angelägen. 

Utskottet önskar särskilt understryka betydelsen av att de som bedriver 

studier på annan ort bibehåller kontakten med släkt och vänner på hemorten. 
Utskottet instärrnner även i att resorna till och från studieorterna är 
ekonomiskt betungande för flertalet studerande. 

Studiestöden har dock utökats betydligt de senaste åren även om medel för 

de bidrag som efterlyses i motionen inte, enligt gällande regler, kan be

aktas i den ordinarie årsstaten. Det anslag för resebidrag soin ingår i 

riksbudgeten är närmast avsett för täckande av resekostnader i samband 

med det internationella elevutbytet. 

Fmedan c. 300 personer studerar på orter utanför landskapet skulle ett 

relativt stort belopp av landskapets enskilda medel erfordras för att ge

nomföra motionärernas förslag. Även om ekonomiska resurser kunde ställas 

till förfogande återstår problemet att åstadkomma en rättvis fördelning 

av bidragen. Studiernas art och syftemål kan i hög grad variera och ibland 

väljs av särskilda skäl utbildningsplatser på mycket långt avstånd från 
Åland. 

Under 1970-talet prövades ett system med extra mderstö<l till studeranc,le 

även om det anslag som årligen upptogs för ändamålet i den enskilda års

staten var mycket blygsamt. Dessa stöd slopades dock år 1979 sedan 

studiebidragen och -lånen enligt landskapslagen on1 studiestöd förbättrats. 

Enligt nuvarande bestärrnnelser kompenseras de som studerar utanför hemlandet 

med ett något högre studiestöd vilket dock inte heller är helt rättvist 

emedan resekostnaderna från t.ex. Vasa är betydligt högre än från Stockholm. 
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Med hänsyn till att ett införande av resebidrag till studerande ytterligare 

skulle belasta den enskilda årsstaten och då det är svårt att till

räckligt konkret ange vilka studerande som skulle komma i åtnjutande av 

detta stöd och v·i1ka som eventuellt skulle stiilbs helt eller delvis 

utanför anser sig utskottet inte kunna omfatta motionens klämförslag. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehanm den 25 januari 1983. 

att Landstinget måtte förkastQ hemställnings

motion nr 21. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Sundberg, v.ordf. Olof M. Jansson, ledamöt. 

Fagerholm och Sagulin samt ersättaren Helling. 


