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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 10/1969-
70 med anledning av landskapsstyre 6i.1.o 

framställning till Ålands landsting med för-
slag till landskapslag om sborgen 
och räntestöd för yrkesstudier. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga la_g~och ekonoLliutskottets be
nr 4/1969-70, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det 
lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget 

d nedannämnda ändringar. 
Lagförslaget, som grundar sig på regeringens till Riksdagen överlämna

de proposition nr 122/1969 och som i landskapet förberetts av en särskilt 
tillsatt studiestödskommitte, ingår som ett led i en nULlera allmän strä-

n att bereda alla ungdomar samma rätt ti11 utbildning oberoende av för
"'åldrars inkomster eller egna ekonomiska tillgångar och kan därför beteck
,~nas som ett betydelsefullt steg i framåtskridandet. 

-~---· Såsom i regeringens proposition begränsas det i landskapsstyrelsens 
~ramställning föreslagna studiestödet till institutsnivän, vilket innebär 
~tt yrkesskolelever och studerande vid handelsskolor och andra skolor av 
lägre ordning än institut tillsvidare skulle stanna utanför s stöds
aystemet. Meningen är dock att sedan erfarenheter av det nya systemet vun
~1 ts successivt utbygga studiestödet i den takt de ekonomi möjligheter-
~a det medger. 

Sett från synpunkten på konformitet med den kommande rikslagen och 
'>J!tudieunderstödets erläggande ur allnänna medel överensstämi"".:ler landskaps

~tyrelsens framställning i största utsträckning med regeringens proposi
tion. I avvaktan på rikslagstiftningens vidare utveckling erbjuder de en
skilda medlen för landskapets del dock redan nu re.ella oöjJ.igheter att för 
en förutsatt övergångstid innesluta jämväl studerandena i skolor under 
institutsnivån i räntestödssystemet inom ramen för 1 landskapets enskilda 
ärsstat upptagna anslag. Sedan studiestödssJSiBset utbyggts i riket skulle 
enskilda medel icke längre behöva användas för detta. cLndamål. För den skull 
har stora utskottet med omfattande av studiestödskomrnittens förslag funnit 
det motiverat att i lagförslagets 4 §införa ett nytt 2 mom., enligt vilket 
landskapets enskilda medel inom ramen för upptagna anslag av landskapssty
l'elsen skulle få användas dels till täckande av .hela den på studerandena 
fallande räntekostnaden för studielån, då fråga är om, i landskapslagen oB 
Understöd för yrkesstudier avsedd mindre bemedlade studerande, dels åter 
till räntstöd för studier jämväl vid andra än i 1 § 2 mom. avsedda läro
anstalter. För att möjliggöra det föreslagna utvidgade studiestödssystemet 
förutsätter stora utskottet därför att landskapsstyrelsen till nästinstun-
4ande landstingssession i tilläggsbudget för landskapets enskilda medel 
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ville observera härfor nödiga anslag. 

Ledamoten HagströiiJ. har i princip omfattat majoritetens förslag om ut
vidgade räntstödsåtgärder med enskilda Dedel, men anser sig i de enskilda 
JI1edlens nuvarande aD,strängda läge icke kunna Iiledverka till en ökad sk:µld
sättning för dessa medel, varför han omfattat lag- och ekonomiutskottets 

betänkande. 
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd-

samt föreslå 
att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående lag
förslaget i övrigt oförändrat, förutom a-tt 
4 § erhåller följande lydelse: 

4 §. 
(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens frar;:iställning). 
Med användande av landskapets enskilda medel nå landskapsstyrelsen in

om . ramen för upptagna anslag, då fråga är om i landskapslagen om under
stöd för yrkesstudier avsedd mindre bemedlad studerande, ytterligare höja 
räntegottgörelsen, så att den helt täcker räntekostnaden. Likaså må d:Y
lika medel användas till räntestöd för studier vid andra än i 1 § 2 Ilil9J4 .• 

avsedda läroanstalter. 
(3 mom. likasom 2 mom. i landskapsstyrelsens 
Marieharnn, den 28 november 1969. 

På stora utsko tyets vägnar: 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf BoLlan, Olof M. Jansson, Sven 
Friberg, Sven LeL1berg; Börje HagströLl, Erik Lundqvist, Carl Karl·sson och 
Elmer Jans son. I. 


