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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 14/1965 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands landsting med förslag till inkomst

och utgiftsstat för landskapets enskilda medel 

under år 1966 (43/1965). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet 1 som i ärendet hört landskaps

kamreraren Henrik Gustafsson och rektor Jan Erik Eriksson samt besökt 

Ålands folkhögskola, vördsamt anföra följande: 

Inom budgeten för landskapets enskilda medel är inkomster och utgif

ter i stor utsträckning hänförda till vissa förvaltningsomräden. En 

jämförelse mellan inkomst- och utgiftssidan visar sålunda enligt land

skapsstyrelsens förslag: 

Inkomster Utgifter Skillnad 

Skogs- och lanthushållning 178.510 88a570 + 89.940 
Undervisnings- och bildnings-

väsendet 222 .9 55 203.740 + 19.215 
Hälso- och sjukvård 340.000 349.650 9.650 
Understöd slån 14.200 18.000 3.800 
Finansierings lån 34.445 20.000 + 14.445 
övriga inkomster och utgifter 500 110 .6 50 - 110.150 

790.610 790 .610 0 
================================== 

Då ovannämnda uppställning huvudsakligen följt kapitelindelningen, 

bör några jämförelser närmare förklaras. Av inkomsterna inom skogs-

och lanthushållning bör rätteligen 10 . 000 mk i jaktkortsavgifter avdra

gas, varigenom skillnaden blir lika mycket mindre. Motsvarande utgift 

för jaktvården är upptagen under övriga inkomster och utgifter. Den 

verkliga inkomsten till landskapets enskilda medel utgör alltså c. 
80.000 mk. 

Undervisnings- och bildningsväsendet uppvisar större inkomster än 

utgifter, främst beroende på att ~lands folkhögskola ensam har inkomster , 

som med 35.335 mk 9verskrida driftsutgifterna. Orsaken till detta är 

att i bidraget ur ordinarie medel ingår bidrag för hyresvärdet av fas

tigheten. Irivesteringsutgifterna för skolan föreslås av landskapssty

relsen till 13.050 mk. 

I inkomster av understödslån ingår jämväl räntor. Frånräknas dessa 

kan man konstatera, att understödslånen enligt förslaget skulle öka med 

7 dOO mk. Anmärkningsvärda poster bland "övriga utgifter" är utgifterna 
i samband med den skattefinansiella utjämningen 50.000 mk och ränteut

gifterna för finansieringslån 15.000 mk. 
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Jämf öre lsen visar, att sträng återhållsamhet måste iakttagas till 

aess intäkterna av landskapsskatten möjliggöra snabbare avkortning av 

finansieringslånen samt att de utom kolumn ställda utgifterna i ordina

rie bokslutet avsevärt belasta landskapets enskilda _medel. I sistnämnda 

avseende upprepar utskottet vad som anfördes i utskottets betänkande 

m 12/1965 om vikten av att avräkningsförluster undvikas. 

I n k o m s t e r. 

Då utskottet föreslagit minskning på utgiftssidan, kan finansiering-slå

n-en i mot svarande män minskas. 
;J 

U t g i f t e r. 

III:3. Bidrag för specialvård i sjukhus utom landskapet. --
Ehuru det vore angeläget att utöka möjligheterna till bi-

drag i detta avseende med tanke på cancerpatienter, som erhål

la vård vid sjukhus i riket, anser utskottet det för närvarande 

icke vara möjligt att höja anslaget. 

V:3. Inredning av bastu vid Ålands folkhögskola. 

Utskottet har funnit, att kostnaden är beräknad för vedeldad 

bastu. Då rökgång till utrymmet saknas, ökas kostnaden väsent

ligt av att en skorsten måste uppföras pä elevinternatets utsi

da. Fasaden torde i någon mån förfulas av denna åtgärd. Utskot

tet anser att bastun ~ör inredas med elektrisk bastuugn, varvid 

kostnaden åtminstone kan nedbringas till 6.000 mk. 

Lån åt landskapsstyrelsens tjänstemän för inköp av bil. 

Detta anslag infördes i budgeten för enskilda medel under en 

tid, då svårigheter att erhålla bil utan kontant likvid före-

fanns. Utskottet anser att anslaget i dagens läge, då bekväma I 

avbetalningsvillkor vid inköp av bil kunna erhållas, icke mera I: 
motsvarar sitt syftemål. Anslaget har dock för denna gång bi

behållits oförändrat, 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsens förslag till inkomst- och ut

giftsstat för landskapets enskilda medel 

under år 1966 med följande ändringar: 

I n k o m s t e r. 

V. övriga inkomster. 

Landskaps
styrelsens 
förslag 

Finans
utskottets 
förslag. 
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6. Finansierings lån ••••••••.•.•.•••••••••• 34.445 30.445 
Summa V kap. 34.945 30.945 

Summa inkomster mk 790.610 786.610 
----------------------------------------------------------------------------

U t g i f t e r. 

V. Investeringsutgifter. 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

3. Inredning av bastu vid ~lands folkhögskola 10 .ooo 6.000 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. Summa 13.450 9.450 

Summa utgifter mk 790.610 786.610 
=========================================== 

Mariehamn, den 14 december 1965. 
På vägnar: 

Rolf Sundman. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Evald H~ggblom (delvis) samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och 

Lindfors ävensom ersättaren För bom (del v is) . 


