
FINJi.:tJSUTSKOTTETS betänkande nr 4/l968-

69 rtiec1 nnledning av Ålands landskapsstyre1~ 

ses fra:i.11ställning till Ålands landsting 

E1ed förslag till inkoE1st- och utgiftsstat 

för landskapets enskilda 11edel under år 

1969. 

JVIed anledning sv ovannämnda fra,:i.Jställning 9 varöver Landstinget in~

begärt u tsl·rnttets utlåtande 9 får utskottet 9 so~,.L i ärendet hört land

skapskanreraren H(nrik Gustafsson 7 vördsamt anföra följande: 

I sauband i11.ed denna fraE1ställning har utskottet behandlat landsti:nge

mannen 1·larik Hägg bloms Et. fl. f inansrrn tion rned förslag 9 att landstinget 

måtte i denna budget under 1 Ht.III~6 11 För inlösen vid fastighetsöver

låtelser (r) 11
9 höjn n.nslaget till 50.000 nark och under 3 Ht.1:11 "Till 

landskaps styrelsens disposition för hi:ilso- och sjukvård saE1t sociala 

utgifterii 9 införa ett anslag m.o_ 20. 000 l:J.ark. Motionen beröres närrJ.are 

detaljnotiveringen. 

Utskottet har jänväl inhämtat kultuinutskottets utlåtande beträffande 

i budgetförslaget ingående anslagen av kulturell natur vilket utlåtan

fogas till bet:?.nkandet såson bilaga. 

Landskapsstyrelsen föreslår i frgrrntällningen att uppställningen av 

budgetens utgifts sida skulle givas en helt ny utfor1ming 9 för att 11ian 

dti.rigenol~l skulle kunna sarn11anföra utgifter inon de olika förvaltnings

områden<':i, under sarn-.i2 kapitel. GenoH denna onstiillning har rilan också 

enligt utskottets uppfattning åst2"dkoni~1i t en ner ändamålsenlig och över~ 

siktlig uppställning av utgiftspostern.a. Förändringen au.fattas därför av 

utskottet. 

Med beaktande av att EJ.an under budgetåret 1969 uppbär landskapsskatt 

det tredje och sista av de för denna gång beslutade beskattningsåren 9 

föreligger skäl att särskilt fästa upp1;iärksarnhet vid sådana anslag, vil

ka såson årliga återkoEmiande i frc:1i,1tiden kan bereda svårigheter för ba

lanseringen av inkouster och utgifter. Av denna orsak har utskottet 

icke föreslagit förhöjning av något ::mnat u.oment än ·under 1 Ht.III~6? 

!!För inlösen vid fastighetsöverlåtelser 11 • SaEttidigt önskar utskottet 

även fästa lm'ldskapsstyrelsens upprnärksaE1het på möjligheterna, av att 

Vissa låneanslag i den enskilda budgeten skulle ändras till räntegott

görelsebidrag för E1otsvarande ända,:aål. Därigenom skulle utgiftssidan kun~ 

na minskas utan att effekten av ifrågavarande anslag skulle undergå någon 
ändring. 

Detaljmotivering. 
================ 

INKOJVISTEH. 

Fi~011J3ieringslån. 



1 Ht.III~6. 

2 Ht. I~ 1. 

2 Ht.III~l. 

2 Ht.III~2. 

:Med h:.invisning till utskottets uoti vering under 1 Ht. 

III ~ 6 föreslås anslc1,get höjt r:1ed ~-0. 000 rnark. 

UTG IFTJ?J:i~, 

För inlösen vid fas-cigh_etsöverlå tel ser ( r). 

fiAI).SLE!.tingsnannen Alc:.tf.._iJSqHäggbl01i1s LL fl. finansrn2_tio11:. 

Med beaktande av de direktiv för landskapsskattens använd

I.li.ng? vilka landsti:p.get slog fast vid beslutet om uppbii

rande av landskapsske,',tt? samt av de synpunkter ElO tionärer

na fraI;1fört i ovanni?,:J11.d~", uotion har utskottet beslutat 

föreslå att anslaget skulle höjas ued 40.000 nark. För 

att Em:n dock icke skulle binds~ alltför stora belopp av 

de enskilda nedlen i :ceservationsanslag 1 synes det utskot~ 

tet J)ij,npligt att balansera förhöjningen med Elotsvarande 

höjnJ.ng av låneanslaget under V:6. 

Ål8;Lds folkhögskola~ 

AyJJ~xgngar. 

I sitt betänkande nr 3/1967-68 ned anledning av förslaget 

t:Lll budget för landskapets enskilda r_1edel för år 1968 
frc:unhöll utskottet att andra läraren vid skolan skulle 

erhålla ett personligt lönetillägg uotsvarande skillnaden 

L1ell2n löneklassern2 A 20 och A 21 under förutsättning att 

denne skulle skaffa sig lrnnpetens för lärarbefattning vi.d 

i-;iedbo::cgarskola. Då nan numera i allr;iänhet förlagt tyngd~ 

punkten av kursverksanheten för folkskollärarnas fortbild~· 

ning till grundskole,n har utskottet dock nu ansett att 

l.'.:1.:iJ.dskapsstyrelse:n. ävei1. kunde godkänna annan motsvarande 

kompetens än den ovan berörda. 

Unde]:'stöd åt sarnnan~Jut11J-ngar. 

Kulturutskottet har bet:;_·äffande understöden för vissa saB

uanslutningar föres10,git en förhöjning ned hänsyn till 

dessa organisationers verkliga behov. Med beaktande av vad 

utskottet anfört i den a11E1änna ElO ti ve ringen sm:i.t med hän

syn till att bidrag l~'i,npligen bör kunna utgivas av pen~ 

ningautoEmtföreningen k,1r dock utskottet icke ansett sig 

kunna omfatta kulturutskottets förslag. 

§.i~ndiemedel. 

Finansutskottet er10tser i likhet med kulturutskottet att 

landskapsstyrelsen v1dtager nödiga åtgärder för en förhöj

ning av i budgeten um:itagna stipendier. 



2 Ht.III:4. 

3 Ht. I~ 11. 

4 lit. I~ 3. 

Kostnadsandel i soLJ.naruniversitetet. 

Med hänvisning till v2d utskottet franhålli t i sitt be"· 

tänkande över ordinarie inkoust- och utgiftsstaten före

slås ingen ändring c.:w detta i~10E1en t. 

Jråil,_ .f:ör yrkesu tbildn;LY1:_&".,, 

Sci.-l~1tic1igt som finansutskottet hänvisar till kul turutskot~ 

tets utlåtande i fråga oi·,1 detta anslag får utskottet före~ 

slå gtt det för lånen nu av landskapsstyrelsen föreskrivna 

villkoret 9 on låntagarnas skyldighet att efter fullgjorda 

studier bosätta sig iiion landskapet skulle upphävas. Detta 

1;10ti veras av svårigheterna för de utbildade ungdonarna 

e:i,tt i ~-:Jånga fall få J."Jot utbildningen svarande tjänster och 

arbetstillfällen i landskapet santidigt som det i r;1ånga 

fall kan vara svårt o,tt avgöra huruvida någon flyttat bort 

på grund av annan 0L1stt;,ndighet eller av denna orsak. 

I:_antq13-tings11mnnen Al0rilc_ J:fäggblons m. fl. finansmotion. 

Motionärerna har i not5.onen beträffande detta anslag fran

hålli t 9 att bland a1EL2,t den nystartade särskolan ~nnu icke 

fått sin ekonoi,1i konsolj_derad och att landskapsstyrelsen 

därför till sitt förfogande borde ha dispositionsanslag 

särskilt för detts tL11da:c11~il. Jämlikt bestärDnelserna i land~ 

sk2pslagen Oiil psykiskt utvecklingsstörda utgives bidrag ur 

landskapets ordinarie nedel till 55 % av särskolans drifts

kostnader 1 saJ;itidigt son km!.lnunerna enligt denna lag har 

skyldighet att del tc'-{s~', i kostnaderna för oLivårdnaden av 

de psykiskt utvecklingsstörda. Med beaktande av de enskilda 

r,iedlens begränsade resurser 9 har utskottet därför för när

varande icke ansett det Elöjligt att bifalla motionen 

till denna del. 

J;py(3steringar för skqJ2.§l;nde av nya arbetsplatser. 

Med hänvisning till i,10tJ.veringen under 10 Ht.IV~5 i ordi~ 

narie budgeten beträffande anslaget för tecknande av aktier 

i det under bildning varande bolaget för uppförande av tu~ 

ristanläggningar på Alo,nd. föreslås att detta anslag icke 

skulle av landskapssty:celsen få användas förrän landstinget 

anvise:c motsvarande anslag i budgeten för ordinarie medel. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vörd~-

S8ltlt :föreslå 

att LandstJ.nget måtte antaga landskaps~ 

styrelsens förslag till inkorast- och utgifts-



6. 

stat fö:c landskapets enskilda mede l under 

år 1969 rn.ed följande ändringar samt bemyn

diga landskapsstynelsen att upptaga .för bud

getens förverkligande erforderliga l ån. 

INKOMSTER. 

V. Övriga iDk~uster. 

Finansieringslån 

Landskaps sty
relsens försl ag 

65.677 

Sruillna V kap. 317.677 357.677 

Sunm1a inkoiLl.ste:c rnk 1 . 753.687 

Finansutskot
tets försl ag 

105. 6Tl 

1.793.687 
=========================================~====== 

UTGIFTER. 
1 Huvudtiteln. Skogs- och l anthushållning. 
========================================== 

III.~0nthus_.Mllningen och 12:g.C!§kape ts ;iordegendomar. 

6. För inlösen av fast i ghetsöverlå telser 

( reservationsanslag) ..... , ...•.. , ... 10.000 50.000 

E'. nnila III kap. 22.020 62 _.ogg __ 
Surwila 1 Huvudtiteln 163. 7 33 263. 733 

/, -~. 

Sunma i/tgifter :tnk 1.753.687 1.793.687 
================================================== 

decem e~. 

fi~~-
Folke "\rfoivalin 

ordförande 

. I. 
//~~h 

Sune Carfr.~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Vfoivalin 9 viceordförande 

Harry Lindfors s ar11t medlemmarna Cur t Ca rlsson 9 Bertel Söderlund och 

Runar Wilen. 

' ~ 
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Stipendiemedel 

Kulturutskottet framhöll i sitt utlåtande över budget 

förslaget för enskilda medel 1968, att en 50-procentig 

allmän höjning av dessa anslag, som stått oförändrade 

sedan början av innevarande decennium, skulle vara befo

gad, varigenom de skulle återfå sitt ursprungliga ekono

miska värde .. Finansutskottet ansåg i sitt betänkande 

(nr J/1967-68) över enahanda budgetförslag, att landskaps

styrelsen borde givas tillfälle att utreda frågan, innan 

förhöjning skulle göras. Någon dylik utredning synes doc k 

ej ha blivit verkställd, varför utskottet finner anledninP" 
0 

1
1 ·att åter påminna i ärendet .. 

I 

l . 

: i 

. I 

[ .. 

2 Ht III:4 Kostnadsandel i sommaruniversiteteto 

2 Ht IV:l 

Utskottet hänvisar till vad som framhållits i dess utlå

tande över förslaget till ordinarie inkomst- och utgifts

stat för år 1969 i denna fråga. 

Lån för yrkesutbildningo 

Finansutskottet framhöll i sitt betänkande nr J/1967-68 

att ett så9ant förfarande, genom vilket räntegottgörelse 

för studielsn, upptagna hos penninginrättningar, bevilja

des. ur · 1andslrn.psmedel i stället för eller jämsides med ut

gi vandet av direkta studielån, skulle erbjuda betydande 

fördelar. Såvitt angår lån för yrkesutbildning synes land

skapsstyrelsen icke hava följt finansutskottets därvid 

givna rekommendation om utredning av denna fråga. Kultur

utskottet anser vägande skäl tala för en dylik utredning. 

Landskapsstyrelsen har upptagit anslag för räntegottgörel

se för högskolstudielån men avser uppenbarligen att bibe 

hålla nuvarande villkor i fråga om lånen för yrkesstudier , 

enligt vilka lån kan uppsägas, om låntagaren utan tvingan

de skäl flyttar till ort utom landskapet. Kulturutskottet 

ifrågasätter skäligheten i ett dylikt villkor, speciellt 

om olika grunder skall gälla för understöd för högskolstu

dier å ena sidan och yrkesstudier å den andra. En överglng 

till räntegottgörelse även för yrkesstudielånens del skulle 

utjnmna olikheterna samtidigt som för ändamnlet avskilda 

medel kunde komma långt flere studerande till del, varjäm

te, även om vissa villkor fortfarande föreskrives, förlus 

ten av räntegottgörelsen, om låntagaren efter avslutade 

studier icke söker eller bibehåller anställning inom land-
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skapet, skulle utgöra ett långt minGre allvarl igt ingrepp 

i hans ekonomi än en uppsägning av hela lånet . Härigenom 

skul l e, enl igt utskottets uppf attning, det ekonomiska stö

det för yrke sut bil dning äY landsk ape t s enski l d a me del för~ 

u t om bät tre effe k tiv ise r ing äv en e r h å l la en me r a lockande 

ä n allv arligt tvingande k a raktär beträ f f an de e v entuellt 

föreskrivna villkors fullgörande. 

M a r i e h a m n den J december 1968. 

På kulturutskottets v ä gnar 

Ordförande ~~ 
-Olo~ 7Jansson 

Sekreterare /~~ 
/ Max Carlbe/-


