FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande
~

13/1951 med anledning av vicetalmannen Carl

Carlsons m.fl:s petition med förslag, att Landstinget ville befullmäktiga landskapsnämnden att
uppgöra avtal med Ålands f olkhögskolförening om
landskapets övertagande av Ålands folkhögskola.
(N2 1/1951), samt vicetalmannen Carl Carlsons m.

I

fl:s , petition om anslag av landskapets enskilda

I

medel under år 1951 åt Ålands folkhögskola för

'J:

moderniseringar och förbättringar av skolan

J

(N2 4/19 51).

Med anledning av förenämnda petition får utskottet härmed vördsamt framhålla följande:

m 1/1951

Utskottet har över petition

inbegärt kulturutskottets

utlåtande, som här bifogas i avskrift. Då de extra utgifter, som
skulle ankomma på landskapet enligt landskapsnämndens utredning
inte borde bli stora för de rena driftskostnaderna, anser utskot- s .
tet att ett övertagande av skolan kan förordas. Klart är, att
möjligheterna för tillbyggnad eller. nybyggnad blir beroende av i
riket beviljade anslag, vilket möjligen kommer att försvåra sådana1
företag. Villkor bör likväl vara att samtliga föreningens tillgångar övertagas av landskapet. ·
Går Landstinge t in för övertagande av skolan, anser utskottet
att budgeten för skolan bör upptagas i enskilda medels budget och
i samma budget som inkomst upptagas anslaget i ordinarie budgeten.
I konformitet med det föregående föreslår utskottet att landskapsnämnden uppmanas upptaga nödigt anslag i budgeterna för landskapets enskilda medel och vederlagsmedel för Ålands folkhögskola.
På grund av vad sålunda anförts får utskottet vördsamt föreslå
I

att Landstinget måtte befullmäktiga landskaps-

nämnden att med Ålands f olkhögskolförening up
göra avtal om övertagande av folkhögskolan på
de grunder och villkor, som landskapsnä.mndens.
redning giver vid handen, dock så att samtliga
föreningens tillgångar övertagas, samt att f ör
folkhögskolan beakta nödiga anslag i budgetför
gen för år 1952.
Mariehamn, den 1 mars 1951.
På finans- och ekonomiutskottets vägnar:

t.;. ~ .

K. A. Helin.

(

I ärendets behandling ha deltagit: ordföranden Helin, vic eordföranden Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson
och Andersson.

.,-

ger hela sin plan för bygdeskolornas samordning på

förutsättni~~

at·t folkhögskolan övergår i landskapets ägo.
Att folkhögskolan, om den övertogs av landskapet, skulle förlora sin frihet och måhända bli föremål för omstöpning och byräkra tism, anser utskottet vara överdrivna farhågor. Utskottet kan
icke tänka sig att landstinget eller landskapsnämnden skulle
"påbjuda" folkhögskolan ett program, som skulle vara oförenligt
med åländsk uppfattning och åländskt tänkesätt. Liknande farhågor, som man hyst i Sverige, ha ej heller där visat sig vara
befogade.
Beträffande den ekonomiska sidan av saken torde det ärade
Finans- och ekonomiutskottet äga större förutsättningar att uttala sig om. Kulturutskottet vill dock hava sagt, att det anser
att Ålands folk såsom kulturfolk bör kunna stå för den ekonomiska
uppoffring, som folkhögskolans övertagande skulle innebära.
Hänvisande till ovanstående får kulturutskottet därför vördsamt föreslå
att landstinget ville befullmäktiga landskapsnämnden att med Ålands folkhögskolförening,
folkhögskolans ägare, uppgöra avtal om landskapets övertagande av folkhögskolan pä de grunder
och villkor, som landskapsnämndens utredning

nä~

mare giver vid handen, och a~t sedan vidtaga däl'S
påkallade åtgärder.
Mariehamn den 27 februari 1951.
På kulturutskottets vägnar:

- ---- -- -Gerdus Ekström.

Th. Eriksson.
När-
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varande i utskottet: ordföranden Gerdus Ekström, ledamöter na
Ferdi Sjöstrand och Gunhild Berglund samt suppleanterna Wilh.
Lundgren och Anton Borg.

