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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 7/1990-91 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om 

översyn av lagstiftningen om studie

förbundens verksamhet. 

Landstinget har den 26 november 1990 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört utbildningsinspektören Jan-Erik 

Åkerfelt, studieledaren för Ålands bildningsförbund Nina Gustafsson och studiele

daren för Arbetarnas bildningsförbund Inga-Britt Wirta, får i anledning härav 

anföra följande. 

I motionen föreslås en översyn av den föråldrade lagstiftningen gällande de 

åländska studieförbundens verksamhet så att en tidsenlig utveckling av det fria 

bildningsarbetet blir möjlig. Gällande lagstiftning beaktar inte de småskaliga 

åländska förutsättningarna och utgör p.g.a. sin otidsenlighet ett hinder för utveck

lingen. 

De åländska studieförbundens verksamhet regleras i landskapslagen om landskaps

bidrag för studiecirkelverksamhet (31/65). Enligt lagen är studiecirkelverksamhe

tens ändamål att främja unga och vuxna medborgares utveckling genom att erbjuda 

dem möjlighet till planmässiga studier och uppfostrande användning av fritiden. 

Med studiecirkel avses i lagen en på frivilligt medlemskap baserad arbetsgrupp vars 

verksamhet avser att tillfredsställa dess medlemmars kunskapsbehov. För att 

erhålla landskapsbidrag för studiecirkel bör cirkeln hållas mellan 1 september och 

31 maj och omfatta minst åtta studiemöten med sammanlagt minst 24 timmars 

arbetstid och bestå av minst fem medlemmar som fyllt 15 år. För studiecirkel kan 

landskapsbidrag utgå för vissa godtagbara utgifter såsom anskaffning av böcker, 

hyror och avlönande av studievägledare. Studiecirkel kan ansluta sig till en 

studiecentral och landskapsstyrelsen kan enligt lagen bevilja studiecentralen land

skapsbidrag. Sådan studiecentral som är berättigad till landskapsbidrag kan förutom 

bidrag för studiecirkelverksamhet, erhålla b.ldrag för avlönande av studieledare, för 

utgifter för kursverksamhet och för anordnande av offentliga populärvetenskapliga 

föreläsningar. 

I landskapet bedrivs s.k. fritt bildningsarbete inom ett antal olika institutioner med 

olika ägare och organisationsformer. Dessa institutioner är Ålands bildningsför

bund, Arbetarnas bildningsförbund, Medborgarinstitutet, Ålands sommaruniversitet 
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och Ålands folkhögskola. Verksamheten inom dessa institutioner kan sägas ha olika 

inriktningar. Inom Ålands bildningsförbund tar studieverksamheten till stor del 

sikte på hobbybetonat bildningsarbete, Arbetarnas bildningsförbund anordnar till 

stor del facklig bildningsverksamhet, sommaruniversitetet anordnar mestadels 

fortbildningskurser, folkhögskolan har en inriktning på skapande verksamhet, medan 

medborgarinstitutet meddelar allmän medborgerlig bildning inom ett stort antal 

intresseområden. 

Kulturutskottet delar motionärernas uppfattning att lagstiftningen gällande studie

förbundens verksamhet är otidsenlig. Landskapslagen om landskapsbidrag för stu

diecirkelverksamhet är såväl till sitt namn som till sitt innehåll föråldrad och 

kunde med fördel göras modernare samt mer anpassad till åländska förhållanden. 

En översyn av det fria bildningsarbetet kunde samtidigt företas för att utröna om 

eventuella samordningar vore möjliga. 

Utskottet konstaterar dock att ärendet redan är anhängiggjort hos landskapsstyrel

sen, eftersom lagstiftning gällande studieförbundens verksamhet finns upptagen på 

lagberedningens lagberedningsprograms s.k. B-Jista, vilken antecknats landskapssty

relsen till kännedom. Utskottet anser det positivt att man på detta sätt uppmärk

sammat behovet av en revidering av lagstiftningen på området men anser att 

ärendet med fördel kunde ges högre prioritet. 

Ordföranden Sundback anmäler avvikande åsikt och anser att motionen borde 

godkännas. Utskottet har utsett viceordföranden Sigvard Nordberg att presentera 

betänkandet. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 mars 1991 

att Landstinget mätte förkasta hem
ställningsmotion nr l 9/1990-91 samt 
bringa detta betänkande landskapssty
relsen till kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö
randen Nordberg, ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 



STUDIECIRKELVERKSAMHETEN 1989 

A. Studiecentralerna 

ABF-Åland 

ÅBF 

Totalt 

B. Kurser 
Studiecentral 
ABF-Åland 
ÅBF 

Totalt 

c. Föreläsningar 
Studiecentral 

ABF-Åland 
ÅBF 

Totalt 

D. studiecirklar 

Bidr.ber. kostn. 

Antal kurser 

16 
21 

37 

110.736 

101.175 

211. 911 

Antal delt. 

260 
813 

1.073 

Antal föreläsningar 

12 

6 

18 

Landskapsbidrag 

88.589 

80.940 

169.529 

Landskapsbidr. 

29.094 

54.352 

83.446 

Landskapsbidrag 

18.309 

7.995 

26.304 

Studiecentral Antal cirklar Antal delt. LandskaEsbidr. 
ABF-Åland 3 

ÅBF 8 

Totalt 11 

E. Kursdeltagares resekostnader 
Studiecentral Antal deltagare 
ABF-Åland 2 

ÅBF 67 

FOB 12 

Totalt 81 

Landskapsbidrag sammanlagt 
ABF-Aland 
ABF 
FOB 
TOTALT 

20 

44 

64 

137.533 
162.420 

3.000 
302.953 

1. 041 

2.585 
3.626 

LandskaEsbidrag 
500 

16.548 
3.000 

20.048 


