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PINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS be'tänkande
NQ 3/1950 med anledning av landstingsmannen
[\JQ

Carl Carlsons m.• fl:s petition om åtgärder för

3 /1950.

överta~anre av ftlanrs folkhögskola i

landskapets

ägo. ( 4/1950) •
På grund av förenämnda petition får utskottet härmed vördsamt an-

föra följande:
Utskottet delar petitionärernas uppfattning men anser, att förrän
Lanrstinget slutgiltigt fattar stånapunkt till frågan om övertagande
av Ålands folkhögskola, bör utredning föreligga dels om a e kostnader,
som äro f"drenane med övertagandet, dels om byggnadernas nuvarande
skick och i vad mån om- och tillbyggnader äro erforderliga för att
skolan skall tillfredsställande kunna fylla sin uppgift. Samtidigt
vill utskottet uppmärksamgöra Landstinget på, att frågan om samordnande av bygdeskolorna i landskapet tillsvidare inte kunnat lösas,
och vore det kanske skäl att i samband med denna fråga upptaga bygdesko lfr ägan ånyo •
På grunn av var sålunra anförts, får utskottet härmed vördsamt fö-

re slå,

att Landstinget ville giva landskapsnämnden
i uppdrag att utreda huruvida och på vilka villkor Ålands folkhögskola kunde övertagas i landskapets ägo och drivas i landskapets regi.
Mariehrunn, den 24 februari 1950.
På finans- och ekonomiutskottets vägnar:
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K.A. Helin.

)
(

'

;;
/

~~

I ärendets behanrlirig hava aeltagit: ·ordföranden Helin samt ledamöterna I.ennart JVl'attsscn. AnnP,..aa"',... uc;,.,. """', -- __,_ .,... __ ,

ÅLANDS LANDSKAPSNÄMND
KANSLIET

Mariehamn, den

be
landskapsnämhden i

t

da,

övertagas i
i

landskapets

av Ålands

..

Landskapsnämnden

0

en ko
om s

(

0)

f

'

0

i

stat

d

sen

'!J § av

för de av

d

terna i

vars

~' varjämte

vars verksam.he
om

ss

folkhögskola i
s av

av

svag, kan bevi°ljas högst 15 % tilläggsunderstöd.
\'t_

högskola hör till dPm, -som beviljats 15

Ålands folk ..

% tilläggsunderstöd.

För en av landskapet upprätthållen folkhögskolas utgifter kan
således 7id den ekonomiska utjämningen påräknas ·en kompenseri~
av

85 % av de verkliga utgifterna.

Som exempel härpå kan näm

nas, att Ålands folkhögskolas verkliga utgifter för 1950 uppgingo till i runt tal 2.650.000 mark, varav således 85 % eller
i

runt tal 2.250.000 mark erlagts eller kommer att erläggas i

landskapsbidrag åt skolan.

Resten, i runt tal 400.000 mark,

skulle således, om skolan ägdes av landskapet, stanna landska]e
till last.

Folkhögskolorna till delas dessutom inom ramen

beviljade i statsförslaget upptagna anslag

understö~

skaffande av lokaliteter samt för utvi'd gande av dem.

~ ~r

för anBeträf-

fande sistnämnda understöd är någon procent av kostnaderna ej
fastställd.

Understödet är helt beroende av anslagets storlek

samt behovet av understöd, som skall prövas i varje enskilt
fall.
Vid Åla.~ds , folkhögskolförenings 2rsmöte den 28 februari 1950
beslöt mötet enhälligt att hembjuda skolan med dess tillgångar
och skulder till landskapet.

Skolans fonder skulle dock fort-

farande förvaltas av folkhögskolföreningen.

Ålands folkhög-

skolas tillgångar bestå av skolfastigheten med byggnader.
Skulderna uppgå till ungefär 110.000 mark, och fonderna utgöra
i runt tal 1.000.000 mark.
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Hembjudandet till landskapsnämnden

.

om skolans övertagande gjordes i skrivelse, daterad den 7 mars
1950.

[

På landskapsnämndens vägnar:

Lantråd

q-.~c.--M.~'
Viktor StrandfältY

Landskapssekreterare
S.D. 97/l -50.

11/~~1
Ch. Stormbom.
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