FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande
NQ 4/1950 med anledning av landstingsmannen
l\jQ

Evald Häggbloms m.fl :s petition om åt gärder

4/1950.

för åstad kommande av ett elevinternat i Mariehamn för elever

fr~n

laiinsbygnen, vilka. besö ka

landskapets lärdomsskola (15/1950). ·
Med anledning av förenämnda petition får utskottet härmed vördsamt
anföra följande:
Utskottet har funnit, att för denna frågas utredande redan tillsatts en

kommitt~

av lannskapsnämnnen, varför utskottet vänöe sig

till ordföranden i denna kommitte, landskapskamrer Werner Eker, för
att höra vilket resultat kommitten tillsvidare uppnått . Kommitten har
dels unaersökt möjligheterna att bygga- ett elevinternat, dels försökt
hyra nödiga lokaler förd e t samma, men vardera lösningen föreföll
ogenomförbar.
~n

utredning av dessa frågor borde snarast möjligt genomföras och

bringas till Landstingets kännedom. Numera erfordras ju inte byggnaa stillst ånd, varfQr byggnaasföretaget
..._,
. inte mera hindras härav. En
~

annan sak är om ett sRnant företag i ekonomiskt avseende går att
genomföra eller alls visar sig lämpligt. Det är möjligt, att kostnaderna för inkvartering 1 ett elevinternat blir

d~samma

som i privata

hem. En utredning om möjligheterna att inkvartera e leverne. privat
bör aä.rrör även åstadkommas. Skulle en privat inkvartering visa sig
förmånligare, borae

lanrskapsnämn~en

även låta undersöka, huruvida

understöd åt mindrebemedlade elever kunde givas för att i någon mån
hjälpa dem med inkvarteringskostnaderna. Ett internat 1 s a.rilbana med
yrkesskolans elevinternat kunde även komma ifråga, då yrkesskolorna
i riket äro förenade med statliga internat.
På grund av vad sålunda anförts, får utskottet härmed vördsamt fö-

reslå,

att Landstinget måtte giva landskspsnämnden 1
uppdrag att· i brådskande ordning slutföra

under s~

ningen beträffande möjligheterna att inrätta et t
elevinternat i Mariehamn för lärdomsskoleelever

frlm lan,.:1 sbygnen.
Mariehamn

~en

24. februari 1950.'

På finans- och ekonomiutskottets vägnar:
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I ärendets behandling_ ha deltagit: ordföranden Hielin samt
terna Lennart Mattsson, Andersson, Häggblom och Bengtz.
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