LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 10/1950 med anledning
av

lan~stingsmannen

Jan Erik Erikssons m.fl:s motio

'

NQ 10/1950,

. (NQ 3/1950) med förslag till lands k aps lag om ändring

av landskapslagen angående unaerxtöd åt folkhögskola i landskapet Åland, utfärdad den 10 mars 1931.
Med anledning av före nämnda motion, varöver landstinget inbegä.rt
lagutskottets utlåtande, får utskottet vörds_amrnast framhålla följande:
Utskottet ställer sig i princip på samma ståndpunkt som motionärerna, men anser för sin del rätt a.tt gå ännu något längre än motionärerna göra.

Ehu~_

lunaa är

avse~A

lann skapsla.gen generellt talar om folkhögskola och såatt tillämpas på flera folkhögskolor, om sånana in-

rättas i landskapet, synes man nämligen i praktiken likväl icke kunna
räkria med mera än en folkhögskola, nämligen Ålands folkhögskola. Utskottet måste därför utgå ifrån, att i ~ 2 mom. 2 avsedda extra kurser, om såaana anordnas, skola hållas å Åle.nas folkhögskola, enär aärvi~

kan motses bättre resultat och

min~re

praktiska svårigheter än om

kurserna äro ambulerande och förläggas exempelvis till skä.rgårdstrakter. Med hänsyn härtill och då det uppenbarligen berott av ett förbiseende, att elevantalet vid sådana extra kurser i nu gällande landskapslag bestämts till minst 25 istället för till minst 20, föreslår
I

utskottet att förbiseendet nu rättas och att minsta elevantalet fastställes till 15, samtidigt som bestämmelsen om att verksamheten skall
förläggas till trakter med mindre bemedlad befolkning bortfaller. utskottet understryker ytterligare, att aet är en fördel för undervisningen såväi ur eleve rs som lärares synpunkt att kurserna kunna anordnas i skolans lokaliteter.
Utskottet före slår därför vördsammast 1
att land stinget ville godkänna lagförslaget i
följande lydelse:
L.a n

a

ska p s 1 ag

om ändring av lanaskapslagen angående understöd åt folkhögskola i l
skapet !land, utfärdad den 10 mars 1931.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 2 ~ i land ·
skapslagen den 10 mars 1931 angående understöd åt folkhögskola i l a
skapet Åland (2/31) skall erhålla följande ändrade lydelse:
2 ~.

Folkhögskola, vars verksamhet fo_:tgått unaer minst två år och
vilken uppfyller i 5

~

av ~enna lan~skapslag angivna villkor, till·

delas årligt landskapsunaerstöd enllgt de grunder, som uti sådant
avseende äro gällande i riket.

om folkhögskola

i

några till dess program hörande ämnen anordnar

av lannskapsnämnden godkända, minst sex veckor fortgående kurser, är
Aensamma, närest neltagarnas antal utgör minst 15, berättigaa att i n
beräkna de av'dem föranledda verkliga utgifterna i sådana utgifter ,
vilka landskapsunderstöa beviljas, och att dessutom e rhåila unaerst l:Y.
för mindre bemedlade elever efter kursernas länga.
I.

Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen den 19 april 193
angående grunderna för utgivande av landskapsunderstöd lit folkhögsko
i landskapet Åland (7/32):
Mariehamn nen 2'7 februari 1950.
På lagutskottets vägnar:
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· Närvarande 1 utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson,
Jan Erik Eriksson, Jonatan Sjöblom och Gerdus Eketröm
(suppleant) •
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