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FI1"1.rl,J.~~UTSKOTTET5 betänkande h~ 22/l954 med 

anlednin6 d.V Alands lanasKa9sstyrelses tram

ställnin0 till Alauds länasti,1g wed förslae)" 

till inkomst·- och utgiftsst8.t !'ör landskapets 

easKilda ~edel uader är 1955· (29/1954)~ 

Ut skottet 11ar över ansla 6 en 1 ör J:'C.Ul turella ändamål inbegart kul tur

utskottets betankande, Kulturutskottet har meddelat följande~ 

"Ålanas Landstin~s Kulturutskott. 

Mariehamn den 24 november 1954~ 
Till Finansutskotteto 

Utskottet har på begäran genomgått kulturanslagen i förslaget 

till inkomst- och utgiftsstat och vill framhålla följandet 
II B 12 (side 4) Då Ålands Sång- och Musikförbund, som erhåller be-· 

tydunde anslag i ordinarie budgeten, torde komma till rätta utan för

höjning av anslaget, föreslås bibehållande av tidigare 30~000 mko 

Il C 21 (sid. 4) Höjningen antecknas med tillfredsställelse. 

II G 23 (sid~ 4) Stipendier åt elever vid Ålands lantnannaskola~ 

.Då vid skolbn eJ finnes and.r-a tillgångar för uppmuntrande av eleverna 

och dessa ha större svårigheter att anordna samkväm m~me än exempelvis 

folkhögskolan, så föresl~s förhöjning till 20~000 mko 

II C 26 (nytt mom.)o Här föreslås intagande av K. Bertells m6fl!s 

i finctnsmotion fraru.Iörda törslag 1.m Up,t)tago.nde av resestipendium för 

studier av !olkskoleväsenaet~ Som stip~ndiebelopp torde 30.000 mk I'ör 

denna gång vara tillräcklie;te (K,, :CGrt8ll reserverar sig haremot). 

II C 27 (26). Anslaget för centralbibliotek omfattas med tillfreds

ställelse .. .Dettc. och moment8n ;::7 ... 3l fä ny nulliill.cr och bli efter tilläg

~et av resestipendium 27-32• 

VI kap ~ 1. Landska9sstyrelsens förslag om studielån omfattas av 

kulturutskottet. Iå kulturutskottet infört nya anslag, torde för denna 

gång kunna förslå ett anslag om 300.000 marko 

Andra påpekanden anser utskottet sig icke behöva göra, då utskot

tet omfattar landskapsstyrelsens förslag i övrigt. 

På kulturutskottets vägnara 

Wi. 1-h.~~J.,~~l~ n • • .. r.:: . • ~,. .~<;- ·: ;,i .. ~· ,,J 

.'· (z~.~1 :~ ' . .... r.:v. ' 
/,'t1'; Martin Isaksson." 

Finnnsutskottet omfattar kulturutskottets förslago 

I1{6..01v1ST ERci 

.Då utskottet hdr för8slagit i:indringar på utgi!'tssidan,. som ru.edföru. 

ök~de utgift~r, h~r .u~skott8t sett sig nödsakat föreslå finansierings

lån för a tt budgeten sk3ll kunnQ förverklig3s. Då finansieringslån inte 

behöver uppt agas under är~t om inte samtliga 8nslog på utgif tssidan 
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tagas i a.Lls.Pråk i full utsträckning -~ man Kan t~ exo tanka sig att 

inlösn.ingsrätt vid fastighetsöverlåtelse inte utövas uauer 1955- -
har utskottet inte ansett nödi6t att på utgiftssidan höja anslaget för 

räntor på f inansieringslån~ 

Utskottet har ändrat texten i illOmo 11 till "Bidrag av ordinarie 

medel" i staf o 11 Statsbidrag11 o 

UTGIFTERo 

I kap..- III mom\) 2 har momentets text ändrats till 11 Finlands SJO

räddnincssällskap, för upprätthållande av livräddningsstationer på 

A~" på den 5rund att utskottet, som fortfarande vill föreslå medel 
för .!!'inlands s jöräddningssällskaps verksamhet, inte vill begränsa an-
vändningen av medlen till någon viss av landskapets sjöräddningsstatiQ 

nere 
På grund av landstingsmännen Gunhild Berglunds och Evald Häggbloms 

finansmotion hbr utskottet föreslagit upptagande av ett anslag om 

2el60o000 mark för ött bereda 1C:4naskapsstyrelsea möjli5het att teckna 

6 pldtser i .den planeräde värdanst~lten för sinnesslöa svenskspråkiga 

barno 

I momc 4 i IV kap .. hc.r utskottet enligt landskapskamrerarens upp

&ift 5jort aen rättelsen att anslaget sanKts till 2000000 mark, eller 

samma belo~~ sow på inkomstsidano 

Under mom. 5 hcir upptC:.1gits 600"000 mc.i.rk då av tidi6 are anv.isade an

alag ett belopp på i det närmaste 400oCOO mark varståra Denna utgifts

post motsvaras på inKowstsidän av jä~tkortsavgifterna, vilka enligt 

lag SKäll användas för Jaktvärdens 1råmjandeo 

Under mom. 9 i sa,J.Lllla ka,.t)itel har utskottet föreslagit ett nytt mo-

ment varför moment 9 enligt la.ndskapsstyrelsens f örsla5 skulle ändro. s 

till momo 10., Det nya anslagat motiveras av landstingsmännen Gunhi l d 

Berglunds o~h Evald Häggbloms finansmotion om anslag för föreningen 

för Ålands Hemgårdo Utskottet har föreslagit ett belopp om 2000000 
marko 

Under investeringsutgifter h~~, landskapsstyrelsen föreslagit anslag 

för anskaffande av en snicke±'~flkd~in till Ålands f olkhögskolae Utskot-
;,·t,·'; 

t&t anser dock, att en sådan maskin inte är ägnad att förbättra slöjd·-~ 

undervisningen, som närmast bör gå ut på att använda de handverktyg, 

som 1·i11 .• 1as i ett hem. Yrt.:esundervisning kammar ju inte ifråga vid folk

högskoluna På den gruna h~r utskottet föreslagit att anslaget måtte 
utgåo 

Utöver ov8n berörda finansmotioner har landstingsman Evald Häggblom 

I i 

I 
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moflo inlämnat en motion om JOo000.,000 mark !ör bestridande av kommu

nernas utgifter under år 1955 för Ålands centralsjukhus, Ålands cen

tralsanatorium. och Ålands tuberKulosbyråe Då Landstinget vid andra 

behandling den lol2el954 iörkastdt förslaget till landskapslag om 

landskapsskatt för dessa andamål, anser utskottet att Landstingets 

ståndpunkt i frågan om sjukhusutgifternas utjämning kommunerna emellan 

därmed är klarlagt och har på den grund inte infört ifrågavarande an

slag i sitt budgetförslagc 
På grund av vad ovan anförts får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 

för landskapets enskilda medel under år 1955 
med nedan föreslagna tillägg och ändringar, 

samt 
att ~andstinget måtte berättiga landSKdps

styrelsen ~tt upptaga f0r budgetens förverkli

gande erforderliga län. 

Mariehamn den 1 december 1954~ 

På iinQa8utskottets va~nar• 

( _ 
) I' 

~ 
o lf s undma n. 

I ärendets behandling har ordföranden Helin oeh ledamöterna Anders

son, Häggblom och Lennart Mattsson samt suppleanten Pävals deltagit~ 
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I1iK01VlST~ . 

9it ..t!'inansieringslån ••••••••..••••••••••••••••••• •..... 2e l 70o 000 

11~ Bidrag av ordinarie illedel för Ålands folkhögskola 

Summa inkomster mk 1607040685 
================================= 

UTGIFTER'> 

12~ Ålands Sång- och Musikförbund ••••••••••••••••••••••• 

J:l. Understöd åt ::i&rskilda samhlanslatningar 8~a 395..,009_-

23. Stipendier åt elever vid Ålands lantmannaskola ••••• 

26. Resestipendium åt folkskollarare •••••••••••••••••• 

c. Studieunaerstöd b&a 137~090 

Momenten 26-31 numreras 27-32. 

III. Hälso- och sju~vårdsväsendet. 

2., Finlands Sjöräddningssällskap, för upprätthällande 

av livräddningsstationer på Aland •••••••••••••••• 

9~ Medlemskap i kommunalförbundet för svenskspråkiga sinnes-

20~000 

30.eoo 

25.000 

slöa barns vård •••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 160.000 
Summa III kap. 2.790.000 

IV, Särskilda anslag. 

4• Husbehovsvirke för landska~~;~lfiz>;jordbrukslägenheter 
. . . ,.._ ,..,,,,..,()" t~' "" 

(för slb.gsans lag) ••••••• ·:i!f~·.;::! .•••• • •••••••••••••••••• 
5o Föt jaktvårdens främjande lreservations-rörslagsanslag) 

-
9~ Understöd för Föreningen för Ålands hemgård •••••••• 

~Till landskapsstyrelsens disposition•••••••••••••• 

~un.u.u.a IV kapg 1.2826~000 

v~ Investerint{SUtg;ifter~ 

-

200.000 

600.000 

200.000 

250000 
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