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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 3/1958 med an

ledning av landstingsman Rauha Åkerblom m.fl:s 

hemställningsmotion om uppdrag åt landskapssty

rels en att undersöka möjligheterna att iordning-

ställa en A-klinikverksamhet inom landskapet. 

(9/58). 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstin

get inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som hört socialsekre

teraren Harry Lindfors i Mariehamn, härmed vördsamt framhålla följande: 

Enligt 11 § 2 mom. 13 p. självstyrelselagen hör alkoholistvården 

till de lagstiftnings- och förvaltningsgrenar, som ~ro hänförda till 

rikets behörighet. Under sådana omständigheter sakna r landskapet möj

ligheter att ingripa i förvaltningen av sådana angelägenheter i vidare 

mån, än a tt anslag ur landskapets enskilda medel kan beviljas till 

understöd åt sammanslutning, som arbetar för denna vård inom landska

pet. 

Såsom redan nämndes i remissdebatten ha r på privat initiativ en 

byrå upprättats för alkoholistvård inåm landskapet. Detta skedde så 

sent som i oktober månad senaste år, varför tillräckliga erfarenheter 

öm behovet av sådan verksamhet icke tillsvidare kan anses föreligga. 

Verksamheten torde av kommunerna kunna understödas med de vinstmedel, 

som av Oy Alkoholiliike Ab utdelas till ko~munerna. Dessutom bör orga

nisationen kunna erhålla understöd ur statens för ändamålet anvisade 

medel. Utskottet har på grund härav icke ansett sig kunna föreslå, 

att landskaps styrelsen skulle vidtaga åtgärder för utredning av frågan, 

utan förutsätter, att landskapsstyrelsen följer med utvecklingen. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte förkasta motionen. 

Mariehamn, den 11 mars 1958. 

På finansutskottets vägnar: 
~~· I~--. ? 

Elis Andersson. 

Närva~ande i utskottet: ordföranden Elis Andersson, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Tore Hansen, Gunnar Häggblom och Martin 

Isaksson. 
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Ltn Rauha Åkerbloms m. fl: s heni.st ä llnings motion ( N~ 10/1958) 

om upp dr ag åt l an dskapss tyrel s en att i brådskande ordning vidt aga 

å t gär de r f ör ås t adkomman de a v e tt e l evhem i Mar i ehamn s amt a tt 

om mö jligt r edan t ill höstsessionen i å r inkomma till l an dstinge t 

med f ör s l ag i s aken. 



rr: 640 

Till Ålands Landsting . 

Föräldrarnas boningsort och f örmögenhetsförhål landen borde in
te få fälla utslaget vid urval av elever till vårt lyceum, utan 
barnens begåvnin~ och intresse för skolgång borde vara det avgö
rande .Att så icke är fallet är djupt att beklaga och långt 
ifrån lyckli t för landskapets utveckling . 

Enligt vår åsikt är ett elevinternat i Mariehamn det enda 
som kan rätta till det t a missförhållande .Ett anslag om utgivan
de av understöd åt mindre bemedlade elever, som enligt landskaps 
la~ kan uppt~as i budgeten är bra, men långt ifrån tillfylles . 
Tanken på inråttandet av en kommunalmellanskola med elevint er
nat inom landskapet hälsas med tillfredsställelsa av lands -
by dsbefolkningen, men är ännu i sitt vardande . 

Frå an om ordnandet av mgjligheter för be åvade mindrebe -
medlade barn från landsbygden att besöka lärdomsskola är i detta 
nu en frå~a av brådckande natur i och med att föreningen Folk
hälsan upphört med elevbes9isningen vid Styrmans~atan . 

I anledning av ovanstående anhåll er undertecknade 
att Landst i ngen vi l le giva Landskapsstyrelsen i 
uppdrag att i brådskande ordnin,..,. vidta a åt ··ärder 
för åstadko •1 mandet av ett elevhem i Har i ehamn , samt 
om mö j li~t redan till höstsessionen i år inkomma 
till Landstinget med fö rslaO" i saken . 

Mariehamn den 5 mars 1958 
C) 

~~~~~ 
R~evrd ~~ 


