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FINANSUTSKOTTETS betänkande n r 4/1972-

73 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands lands

ting med förslag till inkomst- och ut 

giftsstat för landskapets enskilda medel 

under å r 197 3 . 

Med anledning av nämnda framställning , varöver landstinget inbe

gärt finansutskottets betänkande , får utskottet, som i ärendet hör t 

landskapskamreraren Henrik Gustafsson och chefläkaren Peter ·wahlberg , 

vördsamt anföra följande ~ 

Utskottet har i anslutning till framställningen behandlat vtm 

Olof Janssons finansmotion om upptagande i 1973 års enskilda å rsstat 

a v ett anslag om 15.000 mark fö r att möjliggöra anställandet av en 

två språ kig sjuksköterska vid Åbo UCS (Mot.nr 7/1972- 73). 

Över i framställningen uppta gna anslag för kulturella ä ndamål 

ha~ kulturutskottet avgivit yttrande , vilket ingå r i bilagan till 

finansutskottets betänkande nr 3/1972-7 3 . 

X X 

Frå gan om att öka inkomsterna för enskilda medel borde ägnas 

fortgå ende uppmärksamhet. I samband med den av landsting et antagna 

ändringen av landskapslagen om lotterier diskuterades förslaget om 

cas inover ksamhet i landskapet. I likhet med lagutskottet anser fi 

nansutskottet a tt l a gändring en borde följas upp av en förutsättning s~ 

lös utredning om effekten a v och organisationen för dylik verksa mhet. 

Efter det en s å dan allsidig utredning verkstä llts , bör landskapsmyn

di gheterna taga ställning till om casinoverksamhet skall tillå tas 

på Åland eller icke . 

Den alltmer betungande skattebördan , ä ven s åvitt gäller kommuna l 

beskattningen , medför att l a ndstinget om möjligt bör undvika införan

det av landskapsskatt. Genom ökad avkastning frå n Ålands Penningauto

matförening har en viss förb ä ttring kunnat skönjas men dessa med e l s 

bundenhe t till vissa ä ndamå l kan dock icke tillsvidare på ett avgö

~ande s ä tt förb~ttra situationen. Innan andra inkomstkHllor kan f ä s 

till stå nd ser utskottet ick e n ågon annan möjlighet ä n att änyo upp

r epa sitt kra v p å ä terhä llsamhet be t räf fande utgifter na . 

I föreliggande budg etförslag har landskaps s tyrelsen på nytt upp

t~git ett anslag om 500 . 00 0 mark f ör a tt anvä ndas som l å n ä t Fin

l ands Hundradio fö:r installa tian a v TV--r e läapparatur. Med bea ktande 

av att fö r b ä ttrade TV-motta gning sförhå lla nden i skä r gården är en be

tydelsefull trivselfa ktor för befolkning en i denna reg ion , f är utskot 

tet understr yka betydelsen a v att ärendet på skyndas. 
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2 Ht.I~1. 

I N K 0 M S T E R. 
Inkomster från Alanc1s folkhögskola. 

(rubriken ändrad) 

Rubriceringen av detta moment i landskapsstyrelsens 

motivering avviker från rubriken i förslaget till sif~ 

f er budget. På grund härav föi~eslår utskottet att rubri~,, 

ken får den lydelse liknande moment har i ordinar·ie 

årsstaten. 

U T G I F T E R. 
~ 

Avlönin:9;ar 
""" 

( f). 

Enligt 12 och 13 §§ landskapslagen den 20 april 1971 

(18/71) skall vid folkhögskolan finnas en rektorstjänst 

samt ett nödigt antal lärartjänster. I sifferbudgeten 

under detta anslag har som tjänstebenämningar i strid 

därmed använts Il föreståndare'' och 11 andra lärare". 

Utskottet föreslår att :cubriceringen, ändras i överens

st~mmels~ ~~d lagen. 

Ett anslag om 1.800 mark har upptagits för utillfäl

liga förec1ragare och kurser 11
• Utskottet anseT att for

muleringen ,skulle änd::cas till 1iföredrag och kurser". 

2 Ht.IV:2. .§.:Ll:pendiemedel. 

Landskapsstyrelsen har föreslagit att stipendier 

om 110 mark skulle utdelas till eleverna vid Ålands 

kvinnliga he:rr:slöjdsskola. Er12ellertid har skolan som 

sådan upphört med sin verksamhet och ersatts av kurser 

vid skolan. För den skull föreslås att ifrågavarande 

stipendier i stället skulle användas för stipendier 

vid hemslöjdskurser. 

2 Ht.IV:6. ~idrag för bokbussverksamheten. 

Landskapsstyrelsen föreslår att 25.000 mark årligen 

under few. år skulle ställas till landskapsbibliotekets 

disposition för bokinköp. Detta biblioteks bokförråd 

skulle sedan användas i bokbussverksmnheten. Skulle i 

stället lcon~112unerna få r·ätt att främst för inköp av böcker 

till bokbussen användo anslaget skulle möjlighet ges för 

dem att erhålla ordinarie landskapsbidrag, vilket i sin 

tur skulle betyda att bokinköp skulle få göras till ett 

betydligt högre belopp. 



3 Ht~III. 

4 

Vtrn Olof Janssons finansmotion (Mot~nr 7/1972-73). 

Utskottet ä:c .medvetet om ;::i.tt åländska patienter 
sorn rerni tteras till olika sjukhus i riket ofta ha:c 

svå::cigheter att kornrna till rätta på grund av bristande 

spiåkkunskaper. Det ä:c clä:cfö:.c viktigt att denna proble

matik ägnas uppmä~ksarnhet frän länd§kap~fuyndighet~rnas 

sida. Utskottet kan dock icke.omfatta motionärens för

slag orn att n:1an vid berörda sjukhus skulle anställa en 

särskild s juksköte:eska för ändaITålet. 

Röda Korsets olika distriktsorganisationer-bedriver 

i olika delar av landet s.k. patientvän-verksaIThet, vil
ken går ut på att vissa av distriktet godkända 11 patient

vänner;' har till uppgift att besöka patienterna samt 

att hjälpa dem rned olika uppgifter. Detta ·gäller bl.a. 

att bistå patienterna vid läkarbesök. Svönskepråki~ ~ä

tientverksamhet bedrivs av bl~a.-Röda K0rset i Åbo ooh 
Helsingf o:cs. 

Läkarna i landskapet har erhållit uppgifter om 

bl. a. adresserna till d.ylika patientv[inner, och del

ger även sådana uppgifter till patienter som de remit

te:car till sjukhus i :riket. Utskottet anser dock att 

inf arma ti onen om 11 pa tientvännerna ,; borde ökas och fö

reslår att landskapsstyrelsen skulle taga upp denna 

fråga med Röda Korsets Ålands distrikt. För ändamålet 

kunde exempel vis penningautoma tr.cedel användas. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga landskaps

styTelsens förslag till inkoms~och utgifts

stat för landskapet Ålands enskilda medel 

under är 1973 med följande ändringar 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga f ö:r budgetens föTverkligande 

erforderli~a län. 

I N K 0 M S T E R. 

II. Unde:cvisnings·e· och bildningsväsendet. 
=======~================================= 

2. Inkomster frän Ålands folkhögskola. 
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U T G I F T E R. 

2 Huvudtiteln. Unde::cvisnings- och bildning_sväsendet. 
====================~=================~~============ 

I. Ålands folkhögskola. 

1. Avlöningar (förslagsanslag) 

1 rektor 

1 l äraI·e 

föredrag och ku::cser 

IV. Understödsan~lag. 

2. Stipendi emede l : 

Hemslöjd~verksamhet. 

Mariehamn, den 19 december 1972. 

På vägnar ~ 

. /) 
\ k k:/ 

. ;. J sune Car~on 
sekreterare 

Närvarande i utskottet : ordföranden Wil~n , viceordföranden Elmer 

Jansson samt leda möterna Bamberg, Mattsson och Lund qvist. 
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