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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 10/1963 med
anledning av Ålands landskapsstyrelses framm l0/1963.
ställning till Ålands landsting med förslag
till inkomst- och utgiftsstat för landskapets
enskilda medel under är 1964 (32/1963).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet~ som i ärendet hört landskap
kamreraren Henrik Gustafsson, vördsamt anföra följande:
I samband med landskapsstyrelsens ovannämnda framställning har utskottet behandlat landstingsman Harry Lindfors m.fl.:s finansmotion angående anslag för bidrag för specialvärd i sjukhus utanför landskapet
om 10.000 mk • .Motionen beröres närmare nedan.
Landskapets enskilda budget har i landskapsstyrelsens förslag tydliga drag av en strävan till sträng sparsamhet liksom under de n~rmast
föregående åren, vilket med hänsyn till de enskilda medlens ~uvarande
läge är i hög grad påkallat. Den omfattande byggnadsverksamheten på
Ålands folkhögskola har ställt betydande krav och det synes troligt,
att stor återhållsamhet blir nödvändig under en lång följd av är, om
icke andra ät gärder vidtagas för att återställa den balans, som · tidigare kännetecknade detta landskapets finansområde. Visserligen balanserar folkhögskolans inkomster och utgifter för närvarande på ett . skenbart gott sätt i det att utgifterna budgeterats till 105.902 mk, inkomsterna till 6.800 mk och bidraget ur ordinarie medel till 120.000
mk, vilket skulle betyda ett överskott pä nära 21.000 mk. Beaktas emel
lertid, att under finansieringsutgifter upptagits ränteutgifter på finansieringslån till ett belopp om 12.000 och avkortning på sagda län o
20.000 mk, samt att dessa lån tillkommit under folkhogskolans nybyggnadsskede, så måste ut skottet konstatera, .att den positiva utveckling,
som den direkta budgeteringen för folkhögskolan tyder på, icke ensam .
förslår för att inom rimlig tid medgiva ett friare förfogande inom den
enskilda budgetens ram.
Möjligheterna att erlägga understöd för olika ändamål äro sålunda
för närvarande mycket begränsade, vilket i många fall kan leda till,
att man med de enskilda medlen icke förmår fylla de luckor, som of~än
komligen förekomma inom den ordinarie budgeten, Sålunda borde en del ·
kroniskt sjuka, som enligt invalidvärdslagstiftningen icke kunna erhål
la hjälp, beviljas· understöd ur enskilda .medel. Utskottet har sig bekant, att ett fåtal personer i landskapet lider av multip~lskleros,
och att denna sjukdom icke räknas till dem, som enligt statsrådets beslut den 2.12. 1955 (FFS 487/55) berättigar till invalidvård .. Också
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-2andra sjukdomar är .av sådan art, att patienterna icke kunna erhålla den
hjälp, som mänskligt att döma borde tillkomma dem. Ehuru sjukförsäkringslagstiftningen i åtminstone de flesta fäll kommer att medföra en
förbättring för dessa sjuka 9 borde enligt utskottets mening i brådskande -0rdning undersökas, om icke man under de mellanliggande åren kunde
hjälpa dem med understöd ur landskapets enskilda medel .
Detaljmotivering~

INKOMSTER·.

-

14.

Finansieringslån.

Utskottet har höjt momentets summa för att

balansera på utgiftssidan föreslagna höjningar.
UTGIFT ER.

II:21. ·. Ålands Skeppsbibliotek. Enligt landskapslagen om allmänna bib'
liotek (8/1962) kan bidrag beviljas ur ordinarie anslag för
skeppsbibliotekets verksamhet~ Biblioteket förvaltas av Ålands
Redarförening r.f. Utskottet förutsätter, att bidrag ur enskilda
medel .erlägges endast i den mån verksamheten icke stödes med ordinarie biblioteksbidrag och behov av ytterligare

underst~d

före

ligger.

II:23.

Understöd åy mindre bemedlade eleve.~_. från lands~p vid Ålands
lyceum.

Utskottet har höjt anslaget till

5.000 mk, eller till

samma belopp, som under innevarande år. Utskottet anser, _att
grunderna för understöd kunde revideras så att flera eleve.c kunde komma i åtnjutande av understöd. Avsaknaden av en kommunal
mellall/skola i landskapet medför

ändå~

att mellanskoleutbild-

ningen icke är lika allmän i landskapet som i riket.
III :8.

Bidrag åt kommunerna för erlagga konvalescentpenningar (f). Under remissde b atten påyrkades förh ö jning av detta anslag. Då anslaget är f örslagsanslag och bidrag erlägges enligt de normer
Landstinget fastslagit i landskapslagen om konvalescentpenning

(20/59), anser utskottet, att anslagets belopp kan omfattas.
Den under nästa år planerade skärmbildsundersökningen tord.e ick
i nämnvär~ mån inverka på utgifternas storlek före år

III:-

Ltm Harry Lindfors mofl:s finansmotion.

1965.

Motionen är i sak över

ensstämmande med den motion, som inlämnades höstsessionen 1962
i samband med behandlingen av inkomst- och utgiftsstaten för
landskapets enskilda medel under å r 1963. Utskottet framhöll
i sitt betänkande

(18/62) följande.: "Utskottet anser det i mo-

tionen framlagda initiativet vara värt beaktande. Emellertid
anser utskottet, att frågan borde utredas grundligare än det
varit möjligt för utskottet med den korta tid, som stått till
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VI:l.

huds för budgetens behandlande. Grunderna för beviljande och
utbetalning av understöden borde närmare utredas~ likaså i v il~
ken utsträckning medel erfordras på ett anslag för föreslaget
ändamål. Ehuru utskottet i princip omfattar förslaget, anser utskottet det vara vanskligt att utan sådan utredning upptaga an· slag för ändamålet. Anslaget borde enligt utskottets åsikt vara
ett förslagsanslag och utnyttjas enligt av Landstinget godkända
normer." Någon utredning i denna fråga har icke överlämnats t i ll
Landstinget, varför utskottet icke heller nu anser sig kunna t å~
ga ställning till förslaget. Utskottet emotser därför, att ~and~
~kapsstyrelsen utreder frågan utan dröjsmål och inkommer med av
resultatet påkallat förslag snarast möjligt. Med hänvisning till
det anförda föreslår utskottet ännu denna gång motionens förkastande.
Lån åt högskolestuderande. Utskottet har inhämtat, att 10-12
.
k~n
.
studerande varJe år; anses vara i behov av lån ur detta anslag.
Då utskottet anser beviljande av lån om mindre än 500 mark- icke
uppfylla syftemålet med anslaget, har utskottet höjt anslaget
till 6.500 mk.
Med hänvisning tili det ovan anförda får utskottet vördsamt
föreslå,
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för
landskapet Älands en~kilda medel under ~r 1964
med nedanstående ändringar och berättiga landskapsstyrelsen att upptaga för budgetens förverk
ligande erforderliga lån.
Landskaps styrelsens förslag

Finansutskot
tets förslag

INKOMSTER.
-.
79.840

82.340

Summa inkomster mk 576.199

578.699

14, Finansieringslån

==================~==========================

UTGIFT"RR.
II. Undervisnings- och

....

bildn~nesväsendet

•
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c.

Studieunderstöd.
23. Understöd åt mindrebemedlade elever från landsbygden vid Ålands lyceum ····•••••••••··
Summa II kap. 116.572
VI. Understödslån.
1. Lån åt högskolestuderande • • • • • • a • • • • • • • • •

4.000

5.000

117.572

I

5.000

6.500

Summa utgifter mk 576.199

578.699

Summa VI kap. 8.000

• •

9 . 500

=======================================
Mariehamn,den 7 december 1963.
På finansut

vägnar:

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden
Bvald Häggblom (delvis), ledamöterna Eliasson , Gunnar Häggblom och Leandersson samt suppleanten Sigurd DRnielsson (delvis).

