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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 16/1959 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands land~ting med förslag 

till inkomst- och utgiftsstat för landskapets 

enskilda medel under år 1960 (35/1959). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet härmed vördsamt anföra föl-

jande: 

Utskottet har i samband med detta budgetförslag behandlat 

1) Landstingsman Rauha Åkerblom m.fl:s finansmotion (12/1959) om 

anslag för Ålands fackliga platsorganisation, 20 .• 000 mk, samt 

2) Landstingsman Rickard Lindroth m.fl:s finansmotion (11/1959) om 

anslag för Samfundet Finland-Sovjetunionen Ålands distriktsorganisa

tion 75. 000 ~. 

Med anledning av· dessa finansmotioner har utskottet inbegärt kultur- · 

utskottets utlåtande, vilket fogas till detta betänkande. 

I samband med behandlingen av detta ärende har utskottet hört lant

rådet Hugo Johansson och landskapsforstmästaren Albin Andr~e samt be

sökt den s.k. doktorsvillan i Godby och Ålands folkhögskolas pågående 

elevhemsbygge . 

Utskottet finner, att budgetförslaget är uppställt enligt hävdvunna 

principer och syftar till att tillgodose de behov, som också under ti

digare år beaktats vid budgetens uppgörande. Vid anslagsbeloppens fast

ställande har landskapsstyrelsen i tillbörlig mån tagit hänsyn till de 

faktorer, som för inkommande år kunna antagas påverka anslagsbehovet. 

I budgetförslaget har icke upptagits anslag för tecknande av aktier 

i det för en spånplatteindustri planerade bolaget, vilket torde bero 

på att ifrågavarande planer aktualiserats så sent under året, att ar

betet med budgetförslaget då ingått i sitt slutske~e. Utskottet anser 

dock, att landskapsstyrelsen kunde taga under omprövning, om icke land

skapet i sin egenskap av den största skogsägaren borde teckna en mot 

skogsarealen svarande aktiepost i det planerade bolaget. Anslag härför 

borde i såfall upptagas i tilläggsbudget för år 1959. 
I n k o m s t e r. 

Doktorsvillan i Godby, som är uppförd av stock i tvenne våningar med 

fullständig källarvåning, är nu c:a 30 år gammal. Byggnadens skick är 

fullt tillfredsställande och har av legotagaren, odont.lic. Östen 

Schultz, reparerats och förbättrats i avsevärd omfattning. Utskottet 

har icke funnit anledning att ifrågasätta värderingens skälighet. Till 
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t omt f ör byggnaden kunde avskiljas ett område, som i stort sett 

sammanfaller med den nu inhägna de bostads.tomten, om icke något sär

skilt landskapets intresse motiverar avvikelse härifrån. Det är en- 9 med 

ligt utskottets ås ikt betydelsefullt, att l andskapet genom den fö- ram-

reslagna åtgärden kan tillförsäkra landsbygden en i Godby bosatt lag om 

tandläkare. upp-

Beträffande den föreslagna försäljningen av sjukhusbyggnaderna 

i Godby önskar utskottet blott framhålla, att utskottet f örordar 

försäljning till det föreslagna priset om 2.000.000 mk. 

Utskottet har höjt moment 15 "Finansieringslån" med 100 .000 mk, 

motsvarande på utgiftssidan företagen ändring. 

U t g i f t e r. 

Understöd åt mindre bemedlade elever från landsbygden vid 

Ålands .lyceum. Utskottet har tagit del av erfarenheterna av denna 

understödsverksamhet och funnit, att de understöd, som kunnat bevil

jas denna höst varit rätt blygsamma. En avsevärd höjning av ansla

get vore påkallad, men möjligheterna härtill synas för närvarande 

starkt begränsade. Anslaget föreslås dock höjt med 100.000 mk för 

inkommande år. Utskottet önskar samtidigt än en gång framhålla, 

att landsk ommunerna borde upptaga anslag för understöd åt elever 

från resp. kommuner. Det torde icke vara förenat med svårigheter 

att finna en lämplig organisationsform för understödens utdelning 

i kombination med understöden från detta anslag. 
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[1:34 Bidrag till Ålands Fackliga Platsorganisation f ör kulturella 

kurser och föreläsningar. Landskapsstyrelsen har i sitt budgetför

slag upptagit det av landstingsman Rauha Åkerb lom m ._fl. begärda 

anslaget, vilket.utskottet kunnat omfatta. 

Landstingsman Rickard Lindroth m.fl:s finansmotion. Landskaps

styrelsen har icke i förslaget upptagit anslag för Samfundet 

Finland-Sovjetunionens verksamhet, förmodligen på grund av att an

slag fnr detta ändamål icke heller ingår i innevarande års bud~e~ 

Sedan utskottet inhämtat, att Samfundet åtnjuter betydande ans~ 

ur statsbudgeten, av vilka~ enligt uppgift av Samfundets distyikts

sekreterare härstädes, jämväl Ålands distriktsorganisation etj:iåller 

medel, ansåg utskottet det icke före ligga skäl att anvisa ~el i 

landskapets enskilda budget för (1enna verksamhet. Då Samfundets 

kulturella och ideella strävanden dock enligt utskottets uppfatt

ning böra stödas inom landskapet, har utskottet i viss mån tillgodo-

sett motionärernas önskemål i sitt förslag till ordinarie budget 
•slå, 
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2. Anskaffande av inventarier för Ålands folkhögskola. Utskottet -

: 3. 

emotser, att landskapsstyrelsen anförtror leveransen av inventa

rier till elevrummen åt den firma, som förmå r lämna det förmånli

gaste anbudet. 

Inredning av skolkök vid Ålands folkhögskola. För undervisninge: 

på studielinjen ·synes det motiverat att inreda ett undervisnings

k ök på f öreslaget sätt. Då inredningen är planerad så, att inred

ningsdetaljerna kunna användas också efter en ombyggnad eller ny

byggnad av skolhuset och att n ödig a avlopps- och vattenledningar 

kunna dragas frå n bespisningsköket utan större kostnad, kan utskot

tet förorda förslaget. 

I:2. Lå n å t högskolestuderande. Då möjligheterna till studielån av-- sevärt torde förbättras genom de under innevarande år lagfästa 

statsgarantierna, anser utskottet det föreslagna anslaget vara 

tillräckligt. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r utskottet v ördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till inkomst- och utgiftss t at för 

landskapets enskilda medel under å r 1960 med 

nedanst å ende ändringar 1 samt 

att Lands t ing et måtte bemyndiga landskaps

styrelsen a tt upptaga för budgetens förverkli

gande erforderliga l å n. 

Landskapssty- Utskottets 
relsens förslag 
förslag 

I n k o m s t e r. 

15 . Finansieringslå n • • • • • • 4 0 • ~ 0 • • • 13 .206 .ooo 13.306.000 

Summa inkoms ter mk 39.658.275 39 . 758.275 
============================================== 

U t g i f t e r. 

II. Unde r visnings- oc h bildningsväsendet. 

22. Understöd å t mindre bemedla de elever 

från landsbygden vid Ålan ds lyceum 600.000 700 . 000 
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c. Stu~ieunderstöd S:a 708.000 808.000 

Summa II kap. 8.814 .400 8.914.400 

Summa utgifter mk 39.658.275 39.758.275 
===========================================--

Mariehamn, den 5 december 1959. 
utskottets vägnar: 

(_ ) I) 
;f;;/;tJa1Jo14-i lf Sundman. ) 

Närvarande i utskottet: ordförand en Lennart Mattsson, viceord

föranden Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och 

Gunnar Häggblom~ 
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Ti·11 Finansutskottet. 

Kulturutskottet har ~id sammanträde den 19 

6 till behandling förehaft Finansutskotaenne 
skrivelse av den 11 dennes med anhållan 

tets 
tlåtande om landstingsman Rauha Åkerbloms orn u 

m.fl:S motion angående upptagande av · särskilt 

lag i inkomst- och utgiftsstaten för land-
~s . 
skapets enskilda medel under 1960 för Ålands 

Fackliga Platsorganisation · och landstingsman 

Rickard Lindroths m. fl: s motion angående ena

handa anslag för Samfundet Finland-Sovjetuni

onen Ålands distriktsorganisation under samma 

är. Härvid har utskottet beslutat förorda 

up:ptagandet av det för Ålands Fackliga Plats-
-

organisation l?egärda ansJ_aget, i likhet med .. 
'. 

vad fallet varit under de senaste åren. Vad 

sedan vidkommer landstingsman Lindroths m. fl: s 

motion om anslag ·för Ålands distriktsorganisa

tions av Samfundet Finland-Sovjetunionen verk

samhet Vill utskottet påminna om att anslaget 

i ordinarie med.els budget för innevarande år 
t'l 1 1 en del förhöjts. Utöver detta anslag 
t .orde statsmedel beviljas änsagda samfund som 
sådant · · · t . ' varifrån sedan Ålands distrik so+ga-
nisation delvis torde erhålla medel. Om detta 
sakförhållande, vilket ·närmare kunde av Fi-
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nansutskottet undersökas · 
' 'To:r:-e . 

kulturutskottet' att sagda l:':t.ltt. 
. . O:t>ga . l.~ 

genom det 1 ordinarie medels _ b ll:t.aat:i.() \~ 
anslaget är ~ en förmånliga U.Ciget 'U. ~ ~~ 

re st·· 'D~t 
ra motsvarande distriktsor.a-a . a'l.ln:tll ~ 

o nieat. € .. 
vilka icke hava samma mö j li h l.cn~:r . ~~ 

. . g et .s· i .~ 
distriktsorganisation att s.a 0 tn Åh.,. 

· .s. På ~~ 
ka sätt erhålla enahanda medel tivel'lli 
• . • e o 

Beträffande organisationens 
"Verks 

utskottet av årsberättelsen för 
19 

anthet 
57 f 

utom annat, att ett 30-tal filmr·· . 1l.tuiit, 
o:reV'lsr!' 

främst i folkskolorna, förekommit l~g~ 
U!lder är 

Om nyttan och betydelsen av denna v k e . . er s~ 
form har utskottet hört f olkskolins-nekt" 

1 

.t' or . 
Bertell, som, enligt . utsago, icke själv vari 

i tillfälle att övervara någon säd.an fi~tc 

visning. Inspektör Bertell framhöll, att \ 

gott som varje kommun numera finnes proJe~ 

och att filme.r till låns erhållas från olfi 

konsulat s. s. Sovjetunionens, U. S. A: s o. ~ .~. 

men att ett flertal av dessa s.k. konsulati 
. \ 

filmer i viss mån äro något tenAentiösa oc. 
' · · · · ngss11 

icke all tid så lämpliga i underv1sn1 . 
tt medel l 

I anledning härav ansåg Bertell a K~ 
.. .. i· re ans 

stallet borde anslås for ytter iga .
1 

et' 
. . kolfl 111 

n1ng av rena undervisnings- och 8 iO~i 

Om verksamheten i övrigt har 

något särskilt att omnämna. 

-- ---

utskottet 
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·sande till vad ovan framhållits får 
JiällVl 

urutskottet för sin del föreslå, att det 
Jctllt 
i 

1110
tionen begärda anslaget måtte förordas en-

dast såvida Ålandsdistriktsorganisationen icke 
kommer i åtnjutande av de medel som staten be
viljar Samfundet Finland- Sovjetunionen för 

dess och distriktsorganisationernas verksamhet 

ordf. 

Curt Carlsson 
sekr. 


