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FIN.rJifSU~CSKOTTET S betänkande N~ ?/1958 med an

ledning av landstingsman Rauha Åkerblom m.fl:s 

fina nsmotion om anslag ur landskapets enskilda 

medel för å r 1959 till bidrag för sjuktransporter 

i skärgården (13/58). 

Med anledning av ovannämnda finansmotion, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, f å r utskottet härmed vördsamt framhålla 

följande: 

Anslag för det i motionen nämuJa ändamål2t ha upptagits i landska

pets enskilda budget under en följd av år. Sena ste år upptogs ett an

slag om 50.000 mk, vilket, efter vad de senaste årens erfarenheter · 

ge vid handen, borde förslå. Utskottet är väl medvetet om det svåra 

läge, som sjuka i skärgården kunna råka i 9 då en plötsligt påkallad 

transport till sjukhus kan medföra höga kostnader. I den m~n transport

kostnaderna fråh avsides belägna tra kter på f a sta Zland kunna ställa 

sig jämförbaTa med kostnaderna f ör skärgå rdsbor, bör a n s lagets rubri

cering icke utesluta ekonomisk hjälp också åt dem. 

Tiå anslag för detta ändamål uppta gits i tidigare års enskilda bud

geter och a nledning icke finne s a tt anta ga, att landskaps styrelsen 

f ör år 1959 skulle utelämna ansla get ur budgetförsla get, a nser u~skot

tet, a tt motionärerna väckt frå gan för tidigt. Skulle landska psstyrel

sen utesluta anslaget i nästkommande budgetförslag eller föreslå ett 

oti l lräckligt belopp, ha motionärerna rätt att efter budgetförslagets 

överlämnande till La ndsting et motionera i frågan. 

På grund av det ovan a nförda f å r utskottet vördsamt föreslå, 

att Landsting et måtte förkasta motionen. 

Mariehamn, den 10 mars 19 58. 

På finansutskottets vägnar: 

~~ · /J ... L.. ....... 
Elis An dersson 

Närva rande i utskottet : ordföra n de n Elis Andersson, viceordf öran

den Ev a ld Häggblom samt leda möte r na Tore H~nsen, Gunnar Hägg blom och 

Martin Isaksson. 


