
m 5/1967. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 5/1967 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

till första tillägg till ordinarie inkomst

och utgiftsstaten för landskapet Åland under 

år 1967 (12/1967). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört land-

skapsagronomen Ernst Johansson, byggnadskonsulenten Valter DanielBson 

samt arkitekten Karl Ruben Lindgren~ Helsingfors, vördsamt anföra föl

jande: 

För Ålands husmodersskola har planerats en om- och tillbyggnad, som 

i huvuddrag går ut på att ett elevinternat skulle inrymmas i karaktärs

husets vindsvåning, bottenvåningen skulle i någon mån ändras och nyin

redas för undervisningsändamål och västerom denna byggnad skulle upp

föras en flygel med tvenne lärarbostäder. Utskottet har vid besök på ,-. 

platsen gjort sig förtroget med de nuvarande byggnadernas skick och har 

dessutom vid en gemensam diskussion med landskapsstyrelsen prövat de 

alternativ, som är tänkbara utöver det nu framlagda förslaget. Utskot

tet har därvid funnit, att den föreslagna lösningen uppenbarligen är 

den billigaste lösningen. Det är dock uppenbart, att den icke är helt 

tillfredsställande, då dispositionen av det förefintliga utrymmet 

ställt sig ~vår och då överhuvud inredande av ett elevinternat i andra 

våningen i en träbyggnad icke ur brandsäkerhetssynpunkt är att rekom

mendera. Erfarenheten visar också, att ombyggnad av gamla byggnader 

ofta ställer sig betydligt dyrare än beräknat. Utskottet har därför 

stannat för, att man icke borde gå in för den nu föreslagna lösningen 

utan att först pröva möjligheterna att uppföra ett fristående elevinter~ 

nat med möjligast tidsenlig planering, inredning och utrustning. 

Utskottet vill i detta sammanhang betona, att utskottets ställnings-

tagande tillsvidare icke avser annat än en utredning av frågan, varvid 

speci·ell t kostnadsfrågan är betydelsefull. Om kostnadsskillnaden icke 
I 

blir mycket stor, synes det utskottet dock vara många fördelar förknip-

pade med uppförande av en he 1 t ny internat sbyggnad .• Planeringen av 

denna bör givetvis beakta, att en framtida ny skolbyggnad skall ha 

plats på tomten och kunna kombineras på läm~ligt sätt med internatet. 

Då ombyggnadsplanerna på detta sätt skjutas på framtiden, borde vis

sa nyanskaffningar redan nu tillåtas för skolans behov. En ny spis 

borde anskaffas och el-ledningarna på vinden borde förnyas. Utskottet 

anser, att anslag härför redan nu borde observeras . Likaså borde anslag 
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f ör projekteringen av ett fristående elevinternat upptagas . För ända

målet erfordras 15,000 mk. Projekteringen torde kunna genomföras på 

c. 2 månader, varför med efterföljande behandling i landskapsmyndighe

terna förslag i frågan utan svårighet borde kunna framläggas för Lands

tinget i slutet av augusti. Elevinternatet kan på detta sätt icke för- , 

verkligas så snabbt som landskapsstyrelsen hade tänkt sig, men möjlig

heten att fä till stånd en bättre lösning bör likväl göra dröjsmålet 

berättigat. 

I övrigt finner utskottet intet att erinra mot landskapsstyrelsens 

förslag. Ovannämnda ändring av anslaget för husmodersskolan medför gi

vetvis motsvarande ändring på inkomstsidan, där statsf örskottet för 

innevarande år minskats. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens förslag till första tillägg till ordi

narie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1967 med följande ändringar~ 

I N K 0 M S T E R. 

6 Avdelningen. 
=============== 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

Landskaps
styre lsens 
förslag 

a) förskott för år 1967 ••••.•••••• 301.200 

Summa I kap. 301.200 116.200 

Summa 6 Avdelningen 301.200 116.200 

Summa inkomster mk 315.500 

Finans
utskottets 
förslag. 

116.200 

130.500 
========================================== 

U T G I F T E R. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
=======~============================= 

III~ . Undervisnings- och bildningsväsendet. 

18. Ålands husmodersskola för om- och 

tillbyggnad ·· ~ ········· •••••••••••• 20 .).000 

Summa III kap. 200.000 15.000 

15.000 . 
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Summa 10 Huvudtiteln 227 . 000 42 . 000 

Summa utgifter mk 315.500 130.500 
=========================================-= 

Mariehamn, den 22 mars 1967. 

På vägnar: 

ennar~sson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattss , viceordföran

den Gunnar Häggblom samt ledamöterna Leandersson, Lindfors och Söderlund. 


