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KlJL'IURlJTSK01TT:TS BETilNKJ\Nnl: nr SI I ~>83-84 

med anledning av 1 tm Roger Nordlunds m. f1. 

hcrnst Ullningsmot ion tj 11 Lln<lskapsst.y rel sen 

om uta rbetandc ~1 v ny lag st j rtn.ing angiic11dc 

stud iccfrkel- och kursvcrksamhetcn. 

Landstinget har den 7 december 1983 inbegärt kulturutskottets yttrande 

över nfömda motion. Utskottet, som i ärendet hört t. f. lagberednings

chefen Lars Karlsson, ordföranden i direktionen för Alands bildnfogs

för!Jund Olof M. Jansson, or<lför~m<lcn i direktionen rör ~1rhctnrn~1s 

bildningsförbund Ludvig Lönnroth, studieledaren vid arbetarnas bildnings

förbund Helena Westerlund och skolinspektören Jan-Erik J.\kerfelt, filr 

med anledning härav anföra följande. 

I motionen redogörs för hur den fria bildn ingsverksmnheten på Aland be

drivs genom de nybildade studieförbunden som nu handhar studiecirkel

och kursverksamheten. :rvbtionärema anser att de bestämmelser som gäller 

för crhål lande av landskapsb]<lrag för verksnmhetcn iir otidsen1 iga ,att clc 

är onödigt komplicerade och anpassade efter större förhällundcn än vad 

som gäller på Aland. 

Reglerna om landskapsbidrag för studiedrkcl- och kursvcrksamhet iitcr

finns i 1andskapslagcn om l:m<lskapsbi<lrag för studiecirkel vcrksantlwt 

(31 /65). Lagen reglerar endast ram1rna för studiecirkel- och kursverksam

heten och innehåller inte detaljbestämmelser för själva uppläggningen av 

tmdervisningen. Kompletterande bestämmelser har därför ansetts behövas, var

för landskapsstyrelsen den 31 mars 1982 beslöt att åländska studiecentralers 

verksamhet "tillsvidare bör bedrivas på enahanda grunder som i riket". 

Detta innebär att de tillämpningsanvisningar beträffande studiecentrallag

stiftningen som utfärdats av skolöverstyrelsen i riket och är tänkta 3tt 

vara anvisningar över hur lagen om statsundcrstöd och stuc1ieccntra1cr 

(FFS 398/75) och förordningen om statsunderstö<l för studiecentraler (FFS 

887/75) skall tillämpas. Dessa regler är mycket detaljerade och reglerar 

verksamheten ingående men är varken anpassade efter den åländska lagen 

eller de förhållanden som gäller i landskapet. Utskottet har kunnat konsta

tera att anvisningarna uppfattas som mycket komplicerade och alltför de

taljerade av dem som arbetar inom stu<lieförbundcn. Det har till och mc<l 

framkonmit att man för att kunna följa de komplicerade reglerna ansett sig 

tvungen att använda handledningsmaterial som används i riket och som endast 

finns på finska. 
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Utskottet har inte i cletalj kunn;,it syna anvisningarna och vill inte 

detalj gii in på hur direktiven i stället borde vara utfonna<le, men klart 

iir att det finns ett stort behov av att särski l<la ti 1 Himpn ingsanvisn.ingar 

utarbet<Js för landskapet. Viktigt är ;:itt dessa regler :ir utLirhetCJcle med 

h!insyn till förhi\llnnckm i l:mclsk:ipct och :mp:issndc till den :'\1iindsk;1 l:ig

sti ftningcn. 

För att bestämmelserna skall bli så utformade att de dels tillgodoser be

hovet av att studiecirkel- och kursverksamheten kan bedrivas på ett smi

digt sätt och dels att det tillgodoser behovet av utt kontrollen är till

räcklig vad gäller utbetalning av allmänna rncclcl, unscr utskottet att ut

arbetande av tillämpningsreglema borde ske i samarbete mellan landskaps

rnyndighetema och studieförbunden. 

lJndcr utskottshch:rndlingcn h:ir inte fr:1mkonunit nilgot som skuJ le tvd:i p:i :1tt 

själ va lagen skulle behöva ändras. Den iir inte särskilt komplicerad och kan 

inte heller anses vara för detaljerad men om det vid utarbetandet av till

lämpningsanvisningama visar sig att en lagändring är pilkallad förutsätter 

utskottet att även sådana åtgärder kommer att vidtas. 

Med hänvisning till det anförda fär utskottet vördsamt föreslc'1 

M:iriehamn den 23 mars 1984. 

att Landstinget med förkastande av hemställnings

mot ioncns kliim bringar inneh;illct i hcmstiill

n.Lngsmotioncns och betänkandets motjvcring till 

lundskapsstyrclscns kUnne<lom. 

På kulturutskottets vt~gnar: 

Göte Sundberg 

v. ordförande 

El isaheth N:lllC 1 er 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: v.ordf.Sundberg samt ledarnät. 

Fagerholm, Lindholm och Lw1d. 


