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li'INANSUTSKOTTETS betänkande nr 5/ 1969 

70 med anledning av Ålands landskapsstyrel~ 
ses framställning till Ålands landsting 

med förslag till inkomst- och utgifts t 
för lands·kapet Ålands enskilda medel under 

år 1970. 

Med anledning av ovannämnda framställning varöver Landstinget 
inbegärt finansutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet 
hört lant::cådet Martin Isaksson, landskapskamreraren Henrik Gustafs~ 
son, kolonisationsinspektören Jan Karlsson, pol.stud. Björn Grtiss
ner i egenskap av sekreterare vid Ålands sommaruniversitet och rek
torn vid Ålands folkhögskola .Sten-Erik Fager lund, vördsamt anföra 
följande: 

Utskottet har i samband med denna framställning behandlat lands

tingsmannen Sven Lembergs finansmotion angående upptagande i inkomst
och utgiftsstaten för landskapet Ålands enskilda medel under år 1970 
av ett anslag för uppförande av en miniracingbana i Mariehamns ung

domsgård. (Mot. nr 19/1969). Motionen beröres närmare i detaljmoti
veringen. 

Utskottet har besökt Ålands f·olkhögskola. 

Utskottet har inhämtat kulturutskottete utlåtande över i framställ
ningen upptagna anslag för kulturella ändamål, Kulturutsko ets ut~ 
låtande fogas till betänkandet. 

X X 

inkomstsidan av föreliggande budgetförBlag ·har bortfallet av 
intäkteJ~~ grund av la..ndskapsskatt uppvägts genom en höjning av 
anslaget för finansieringslc:1.n. En sådan utveckling av inkomstsidan 
är naturligtvis enda utvägen, om man utgär ifrån att de enskilda 
medlen skall ha samma effekt som under tidigare år. Men denna lösning 
leder utan tvekan till ett läge där landskapsskatten blir den enda 
utvägen. Då uppbörd av landskapsskatt borde anstå under rådande för
h21,llanc1en, anser utskottet att ä terhållsamhet och sparsamhet måste 
iakttagas i fräga om utgifter samtidigt som möjligheterna att på an
nat sätt öka inkomsterna noga borde prövas. 

På grund av att hela landskapet sannoli.kt kommer att hänföras till 
utvecklingsområde, har en sänkning av anslagen för stödande av närings
livet ·kunnat ske. I samma. riktning verkar den i riket genomförda re
foruen av studiestödssystemet. :D5. detta systeo helt utbyggts, torde 
behovet av anslag i enskilda budgeten för detta ändruilål vara så gott 
soo obefintligt. 
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Ett ninskat tryck på enskilda r.uedel borde även Penningautomatför

eningens årliga överskott oedföra, då det gäller olika understöd för 

ideella ändar;1ål. 
Alla dessa faktorer lJÖjliggör enligt utskottets åsikt, att den fak

tiska ra:oen för budgeten kunde rJinska. Då det gäller anslagen av gen01J1-
gångsnatur är problemställningen nöjligtv.is en helt annan, då dessa an

slag icke direkt belastar de enskilda oedlen. 

1:3. 

II:7. 

· V: 2. ----

V:6. --.......... 

Detaljootivering. 
----------------------------------

INKOMSTER. ------··-
Arrendeavgifter. 
Fastställandet av ny:: :.vgifter för utarrenderingen av de 
landskapets arrendeg~rdar, för vilka arrendetiden utgår 
1970, är en förvaltningsåtgärd och faller således inolli 
området för landskapsstyrelsens behörighet. Utskottet har 
dock tagit del av k01:..u:1i tteutredningen i ärendet och fUnni t, 
att dess förslag ic:-::e når upp till den arrendenivå, sorJ 
gäller övriga på arrende utgivna landskapsgårdar. För den 
skull anser utskottet, att landskapsstyrelsen antingen 
skulle tillär.ipa ett anbudsförfarande eller fastställa en 
arrendeavgift, sou är fullt jämförbar r:1ed de.n som uppbärs 
av övriga arrendetagare. 
Andra bidrag för och elevavgifter vid Ålands soLli~aruniver

si tet. (Rubriken ändrad). 
Enligt uppgift av landskapskamreraren har från detta Bor;1ent 
av wisstag uteläunats ett belopp om 4.500 raark, som beräk
nas inflyta i forra av elevavgifter.- Utskottet föreslår en 
förhöjning av anslaget sruJtidigt so:o rubriken ändras. 
!örsfi~nin_g av vissa f8:_.~t~gheter och byggnader. 
Enligt vad utskottet erfarit avser landskapsstyrelsen att 
till Finströms konIJun filrsälja ett område i Godby. Utsl{ot
tet emotser dock en särekild fraL1ställning i ärendet. 
Finansieringslån. 
Då utskottets förslag -till äm ringar av f:ramställningen to
talt sett skulle innebära en ökning av inkomstsidan, före
slås, att budgeten balanseras genow en sänkning av detta 
anslag. 

UTGIFTER. 
Underhåll av byggnader och gårdsplan. 

J 

Utskottet har vid besök av skolan granskat de byggnader, 
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son enligt landskapsstyrelsens förslag skulle undergå för
bä ttringsarbeten. Beträffande den s.k. Kavaljersflygeln 
ifrågasätter utskottet dock, huruvida den gawla ·byggnaden 
är i sådant skick, att det överhuvud lönar sig att lägga 
ned större reparationskostnader på densawwa.Då grund~kol
reforIJen troligen kmJDer att påverka skolans verksanhet i 
frarJtiden, anser utskottet att man i detta skede bör be
gränsa sig till oest oundgängliga reparationer. 
Ålands solJ.lWaruniversitet. 
Trots att utskottet föreslagit en höjning av inkonsterna 
för sor;:u::mruni versi tetet har utskottet icke ansett skäl fö
religga att i motsva::::'nndcc:: grad öka anslaget för dess verk-

. I 
sarJhet. Utskottet anser näDligen att verksaoheten ännu under' 
budgetåret borde hålla sig inow sarJTIJ.a utgiftsrarJ sorJ under 
innevarande år. 
Understöd åt sarJnanslutningar. 
Kulturutskottet har i eitt utlåtande till finansutskottet 
föreslagit, att anslag ur enskilda uedel för kulturella 
vissa organisationer skulle utgå, då ett utvidgat stöd 
för dessa kunde ges av ordinarie uedel. Finansutskottet 
har för sin del dock icke funnit skäl att oofatta kultur
utskottets förslag. 
Studiestöd. Stipendieoedel. 
Trots att landstinget vid behandlingen av innevarande års 
budget eootsåg att landskapsstyrelsen skulle vidtaga nödi
ga åtgärder för en förhöjning av i budgeten upptagna anslag 
för stipendier, hur landskapsstyrelsen underlåtit detta 
och föreslår utskottet ned hänvisning till kulturutskottets 
utlåtande en generell förhöjning av stipendierna oed i 
stort sett 50 %. 
Räntegottgörelse för studielån. (Rubriken ändrad). 
Enligt landskapsstyrelsens framställning till landstinget 
ned förslag till landskap slag oi::i landskaps borgen och ränte
stöd för yrkesstudier, föreslår landskapsstyrelsen att i 
likhet ned i riket gällande studiestödssystem, 1.andskaps
borgen och räntestöd skulle utgå för studier på instituts
nivå och vid sjöfartslii:i::-oanstal ter även på annan nivå, r;:ie
dan för studier på lcgre nivå skulle utgå endast landskaps
borgen. Då räntestödseysteoet är helt utbyggt ifråga om 
högskolestudier anse::: utskottet, att detta anslag i första 
hand borde utnyttjas för räntestöd åt de studerande, son 
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icke genor.1 den nya lagstiftningen kornl.ler i åtnjutande av 
denna förnån. Anslaget borde dessutoD användas för att på 
motsvarande sätt stöda i landskapet bosatta studerande i 
Sverige, vilka ickG därstädes beviljats studieunderstöd. 

Försöksverksaohe t r::._ed .. J2~".§.· 
Enligt vad utsko+otet inhäutat skulle bokbussverksarJheten 
närmast vara avsedd att utgöra ett kmJ.plement till de koru
r~mnala huvudbiblioteke:::i och sålunda ko1:11::ia att ersätta ut
låningsstationerna. Försöksverksamheten är närrmst avsedd 
att utröna huruvida c~et finns underlag för en fraratida 
större satsning på denna foru av service. Korn:mnerna har 
ännu icke hörts i ärendet raen då icke någon på lag grundad : 
skyldighet att deltaga i kostnaderna föreligger, torde kou.J 
munernas deltagande bliva beroende av deras sautycke. För 
sin del anser utskottet försöksverksaLlheten vara motiverad 
Lån för yrkesutbildning. 
Kulturutskottet föreslår att landskapsstyrelsen under dett~: 
L.1or.:ient skulle i tilläggsbudget upptaga ett anslag för rän-: 

I 

tegottgörelse för yrkesstudier. Med hänvisning till vad ut-i 
skottet anfört under 2 Ht.IV:5, torde kulturutskottets för-l 
slag kunna läonas utan beaktande. 
Lån för förbättring av skärgårdens TV-oottagning. 
Enligt vad utskottet kunnat erfara har förhandlingarna oo 
en återutsändning av Sveriges Radios TV 2-prograr:.1 ännu icke 
helt strandat. På den grund har utskottet icke ansett det 
påkallat.att binda låneanslaget vid att utgivas endast 
för en förbättring av Sveriges Radios TV 1-prog~aru i skär
gården, utan landskapsstyrelsen skulle fritt få avgöra, i
fall lånet i stället kunde beviljas för att åstadkomna en 
förbättring av Sveriges Radios TV 2. 

3 Ht.III:2. Till disposition .för understöd av engångsnatur (r-f). 
Sven Lewbergs finansootion. 
Visserligen anser utskottet, att den i i~10tionen näonda 
ungdomsverksamhetsforr.Jen är värd beaktande och att den även 
kunde understödas ned enskilda wedel, oen då fördelningen 
av penningautonatmedlen åligger landskapsstyrelsen, har ut
skottet funnit sig nödsakad att föreslå förkastande av na
tionen. Utskottet anser dock, att landskapsstyrelsen vid fö 
delningen av detta anslag or.1 oöjligt bör kunna bevilja :we
del för ifrågavarande ändauål. 
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Då landskapsstyrelsen föreslagit att anslaget för lån 

för grundreparation av föreningslokaler skulle utgå, borde 
enligt utskottets uppfattning landskapsstyrelsen kunna an
vända Bedel ur detta anslag också för sådant ändauål. 

Ned hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsaIJt föreslå 
att Landstinget Dåtte antaga land

skapsstyrelsens förslag till inkocst
och utgiftsstat för landskapet Ålands 
enskilda oedel under år 1970 ued följan
de ändringar sa:wt beuyndiga landskaps
styrelsen att uprtaga för budgetens för
verkligande erforderliga lån. 

INKOMSTER. 
Landskapssty
relsens förslag 

II. Undervisnings- s:.ch bildningsväsendet. = - - - - ---------------.~-----

7. Andra bidrag för och elevavgifter vid 
Ålands soLlLlaruniversitet .......... . 7.500 

Surn:ia II kap. 385. 700 390. 200 

V. Övriga inkouster. 

6. Finans i eringslån ...................... . 304.438 

Suooa V kap. 433.038 429.253 

Finansutskot
tets förslag 

12.000 

300.653 

Sum.oa inkonster ok 2.586.748 2.587.46~ 
=========================================== 

UTGIFTER. 

2 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

IV. Understödsanslag~ 
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Sti12endiewedel. 
Ålands folkhögskola 150 225 
Ålands lantmannaskola 200 300 
Ålands kvinnliga hefil-

slöjdsskola 110 110 
Ålands husn:iodersskola 110 225 
Ålands s j ör:mnsskola 150 200 
Ålands handels skola 150 250 
Ålands yrkesskola 200 300 
Ålands tekniska skola 200 300 
Ålands sjöfartsläroverk 150 225 7.420 8.135 

SumTia IV kap. 36.570 37.285 

SUL1Illa 2 Huvudtiteln 596.020 596.735 

SULllila utgifter nk 2.586.748 2.587.463 
============================================ 

MariehaLln, den 10 

ordförande 
1 

\&/?(~4 
./. Sune Carlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden 
Harry Lindfors sa~t ledamöterna Bertel Söderlund, Runar Wilen och Georg 
Wideman. 



Till Finansutskottet 

från Kulturutskottet. 

Sedan Finansutskottet i skrivelse av den 25 november 1969 inbegärt 

kUlturutskottets yttrande över anslager. för kulturella ändamål i land

slrnpsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för landskapets 

enskilda medel under år 1970 får kulturutskottet som i särskilda frå

gor hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson vördsamt anföra följande. 

Allmänt konstaterar utskottet att kulturanslagen av understödsnatur 

under 2 Huvudtiteln IV kap. 1-3 mor:1. förblivit oförändrade jämfört med 

motsvarande anslag under löpande budgetår. Eftersom en strängare belast
ning av den enskilda budgeten i görligaste mån bör undvikas, anser utskot

tet att de föreningar och stiftelser som genom den i utskottets betänkande 
till ordinarie årsstaten för år 1970 nQ,rmare berörda nyorga:nisationen 

inom kultursektorn bör kunna påräkna ett kraftigare samt mera effektivt 

nyttjat stöd i ordinarie väg, framdeles icke skulle belasta den enskilda 

budgeten. Därigenom skulle de kulturella sammanslutningar, som icke er

håller medel i ordinarie väg, kunna stödas kraftigare med enskilda medel 
än vad som nu är fallet. 

Beträffande de enskilda E10menten i det föreliggande budgetförslaget 
önskar utskottet framhålla följande: 
Inkomster. 

II. Unde~visnings- och bildningsväsendet. 

7 mom. Kommunala och andra bidrag för J~lo.nds sommaruniversitet. 
Utskottet har erfarit, att inkoDst i form av elevavgifter av för

biseende utelämnats. Denna inkomstpost belöpte sig under år 1969 till 

i runt tal 3. 000 mark. Sagda belopp borde sålunda upptagas i förelig
gande inkomst- och utgiftsstat såsom höjning av förevarande moment, därest 
särskilt inkomstmoment för ändamålet icke kan införas. 

1!._tgif ter. 

· _g_ Huvudtiteln. III kap. Ålands sommaruniversitet. 

I konsekvens med utskottets förslag beträffande höjning av sommaruni
versitetets inkomstsida med 3.000 mark borde även utgiftssidan höjas med 
enahanda belopp, eftersom ifrågavarande elevavgifter självfallet bör till
falla behovet av utvidgad kursverksamhet. 

t_Ht.rv kap. 1 mom. Understöd åt sammanslutningar. 
Med hänvisning till ovan, inledningsvis framförda tankegång beträf

f'and.e anslagsfördelning mellan den ordinarie och den enskilda budgeten 
i härvarande moment en del upptagna anslag, exempelvis för Ålands 
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Sång- och Musikförbund, Ålands Folkminnesförbund, m.fl~ så småningom 

kunna utgå med tyåtföljande nöjligheter att mera kännbart än för när

varande stöda övriga akti vi te ter, vilka icke erhålla:. me.del i ordinarie 

väg. 
2 mom. Stipendiemedel. 

utskottet noterar att oavsett såväl f.inansutskottet SOL1 kul turutskot

tet i sina betänkanden i anledning ctv förslaget till utgiftsstat för en

skilda medlen för år 1969, uttalat s.ig till förmån för en höjning av sti

pendiemedlen till belopp, som skul1e illotsvara deras reella värde vid se

naste justering, vilken ägde rum i början av 1960-talet, har dessa anslag 

i förslaget dock fortfarande uppt t8 till oförändrade belopp. Kultur

utskottet vidhåller sitt tidig2.re gi~.~na förslag, att ifrågavarande stipen

diemedel genomgående höjes med 50 % . 
5 mom. Räntegottgörelse för högskolstudielän. 

Då numera filÖjligheter till ekonomiskt stöd för högskolstuderande be
tydligt utvidgats genom lagstiftni~g i riket, anser utskottet att ifråga

varande stöd av landskapets enskilda rnedel i fortsättningen bör utgivas 

av landskaps styrelsen med å terhållsn:ohet. 

6 mom. Försöksverksamheten med bokbuss. 

Utvecklingen och aktiveringen av biblioteksverksaoheten i landskapet 

är en synnerligen viktig fråga och varje initiativ i detta syfte är att 

hälsa oed tillfredsställelse. I den oån den tilltänkta bokbussverksamhe

ten kan frärnja dessa syften finner utskottet angeläget att stöda densarnrJa. 

Dock finner utskottet det otänkbart, att en dylik arJbulerande anlägg

ning skall kunna fylla de kommunala bibliotekens alla eller .ens fler

tale.t funktioner - endast bibliotelcets prirnäruppgifter, utlåningsverksam

heten, torde kunna tillgodoses på detta sätt, :oedan övriga, i dag minst 

lika viktiga uppgifter, såsom ljud- och bildframställning, musik- m~fl. 

aktivitetsformer, med andra ord behovet av studier och kollektiv verksam
het överhuvudtaget, inte kan fyllas av en bokbuss. 

Därest en allvarlig omdaning av biblioteksverksamheten ligger i blick

fältet för utredningen, anser utskcttet att kommunernas yttranden borde 

·ha inhämtats innan anslag för iindar:1älet äskats, speciellt som därigenom 

utgifter konuner att påföras korm.Junerna. Kulturutskottets uppfattning är 

dock, att anslaget för bokbussvc;rksan.heten kan kvarstå såvitt därmed endast 

avses att stimulera och koL1pletterc1 dm1 korJLmnala biblioteksverksamheten i 
d.en uppbyggnad och de utvecklingsIJ.öjlighcter den för närvarande har. 

~. Familjebostad i Åbo studentb:v. 
I detta ärende liksom i en del andro.. fall har vederbörande institution 

':i:u.tom till landskapet även vänt sig separat till de enskilda kommunerna 
d anhållan on donationsmedel. I förekommande fall är villkoret för er-
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hållande av ett s.k. namnrum 6.000 rmrk i bidrag. Knappast någon enda 

enskild kommun kan donera ett så stort belopp, som ö..r kännbart till och 

wed i landskapets enskilda budget. Mindre bidragsposter från olika hå ll 

_... i landskapet kommer visserligen till avsedd nytta r.i.en blir uppsplittrade 

och utan synbart resultat. Utskottet finner det därför önskvärt att d e t 

för dylika fall fr3Lldeles skulle skapas möjlighet att genom landskapssty

relsens förmedling sa:cila alla enskilda bidragsposter inom landskapet till 

en enda större post, som utåt på detta sätt kunde bli verkligt slagkraf

tig och leda till åsyftat resultat. 

2 Ht:v kap; l mom. Lån för yrkesutbildning. 

Utskottet har noterat, att studi ebidragsmöjligheterna för studerande 

vid exempelvis Ålands hand elsskola och Ålands yrkesskola i detta nu sak

nar nämnvärd betydelse medan enahand.n för:r:iåner för studerande vid högsko

lor eller yrkesutbildningsanstalter på i ns titutnivå liksom även sjöfarts

skolor är relativt goda. JJenna ojär::ma förd.elni-ng av stödåtgärderna finner 

utskottet oskälig,])å i likhet med vad utskottet i · motsvarande fall fram

höll i sitt utlåtande över landsko.pets enskilda budget för innevarande 

är, systemet med räntegottgörels e bör se effektiva re och smidigare stöd 

för yrkesstuderande än direkt l ångj_v11.ing , er,.10tser utskottet, att lend

skapsstyrelsen i tilläggsbudget fö r å r 1970 upptager anslag för räntegott

görelse för yrkesstudicr, förslagsv 5.s Gnligt enahanda grund er son ränte

stöd till yrkesstuderande v i d skola :;_' på insti tutnivå och inor.1 sjöfarten. 

Mariehann, den 29 nover::iber. 1969. 

På kulturutokotte ts v1ignar: 

L'Urtw 1f4V 
Olof 

11
Jf risson 

ordförande , ffJW'f~ 
Max Carl berg I 
sekreterare. /

1 


