
m 9/1961. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 9/1961 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

inkomst- och utgiftsstat för landskapet Ålands 

enskilda medel under år 1962 (40/1961). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

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

skapskamrer Erik Rask, kolonisationsinspektören Sig. Svahnström, bygg

nadsinstruktören Valter Danielsson och Ålands folkhögskolas förestån

dare Jan Erik Eriksson, vördsamt anföra följande: 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelser att landskapets en

skilda medel för närvarande uppvisa en efter omständigheterna till

fredsställande ställning. Den betydande skuldbörda, som uppförandet 

av elevinternatet vid Ålands folkhögskola medförde för landskapets 

enskilda medel, har numera stabiliserat sig genom byggets slutförande 

och därmed sammanhängande utgifters likviderande. Det synes föreligga 

gott hopp om att lånebeloppet skall kunna minskas, förutom med veder

börliga amorteringsbelopp från den ordinarie budgeten, också med över

skott i landskapets enskilda budget, om blott sparsamhet och återhåll

samhet med nya initiativ inom den enskilda budgetens ram iakttages. 

I n k o m s t e r. 

Landskaps s tyrelsen anför i detaljmotiveringen, att ett prisfall på 

havre medför, att arrendeinkomsterna under 4 mom. beräknas nedgå nå

got . Då arrendeavgifterna till 50 % äro bundna vid vetepriset , till 

25 % vid rågpriset och likaså till 25 % vid havrepriset, k ommer givet

vis den svaga havrekValiteten under 1961 att i viss mån återverka, 

varför utskottet omfattar land skaps styrelsens förslag såsom påkallat 

av nödig försiktighet. 

På utgiftssidan föreslagen ökning om endast 4 . 000 mk har utskottet 

ansett sig kunna balans era med en h ö jning av 1 mom. "Beräknad behåll

ning från år 1961". 

U t g i f t e r. 
' 

E:II:27 Under remissdebatten föreslog ltm. Lönroth, att anslaget för 

.stipendier åt elever vid Ålands sjömansskola skulle höjas med 
: ,. ' 

tanke på, att vid skolan planerade däcks- och maskinmanskapskur-

ser sannolikt kunna vidtaga under inkommande år. Utskottet anser 

med anledning härav, att anslaget kunde höjas till äskade 

15.000 mk. 

!:.III : 8, Utskottet förutsätter, att landskapsstyrelsen följer utveck-

lingen i riket beträffande erläggandet av understöd åt tbc-
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konvale scenter och så snart möjligheter därför förefinnas, uppta

ger anslag för detta ändamål i landskapets ordinarie budget. 

~:III:9. Det nya anslaget för resebidrag åt cancerpatienter synes vara 

:V: 3. 

av behovet påkallat och även i övrigt fullt motiverat. Då det 

synes troligt, att statsbudgeten inom en snar framtid kommer 

att omfatta också anslag för detta ändamål, gäller beträffande 

detta moment samma anmärkning som beträffande nästföregående. 

För Ålands folkhögskolas gårdsplan föreslås en c. 1 . 500 m2 

stor gräsmatta, som skulle täcka största delen av det område, 

som inneslutes av de nuvarande byggnaderna samt fortsätta fram 

till den granhäck,, som söderut avgränsar området. Utskottet har 

med anledning av detta förslag beslutat påpeka, att för elever

nas idrott och spel utomhus icke finnes annat lämpligt område i 

skolans närhet. M~d hänsyn till att skolarbetet försiggår från 

senhösten till våren, torde en gräsmatta icke utgöra lämpligt 

underlag för elevernas ovannämnda utesysselsättning. Utskottet 

emotser därför, att landskapsstyrelsen överväger gårdsplanens 

planering ytterligare, innan den föreslagna gräsmattan anlägges, 

och eventuellt reserverar ett område med grusplan för elevernas 

idrott och spel. I samband härmed kan måhända behovet av till

räckliga parkeringsutrymmen för festtillfällen tillgodoses. 

Folkhögskolans skolhus användes numera uteslutande för under

visningen sedan flickinternatet och lärarinnebostaden kunnat ut

rymmas efter uppförandet av internatbyggnaden. De ledigblivna 

utrymmena borde utnyttjas f ör undervisningsändamål, vilket förut

sätter vissa ombyggnadsarbeten. För nyplaneringen är avsikten att 

följa den av arkitekt K.R. Lindgren utarbetade slutliga planlös

ningen för skolan, vilken alltså skulle bliva delvis förverkli

gad genom de föreslagna arbetena. Då spisuppvärmningen i skolan 

är otidsenlig och såväl spisar som skorstenar inom en snar fram .... 

tid måste utbytas, borde också uppvärmningssystemet med central

värme installeras samtidigt som övriga ändringar utföras. Enligt 

arkitekt Lindgrens förslag skall värmesystemet mat~s från värme

centralen i elevinternatet via kulvert till skolhuset, som också 

enligt den slutliga planlösningen skulle bibehå llas. Kavaljers

flygeln skulle enligt nämnda förslag utbytas mot en helt ny fly

gelbyggnad, innefattande bl.a. fest- och gymnastiksal, vävsal, 

skolkök, matsal och samlingsrum. Avsikten är att anlägga kulver

ten via kavaljersflygeln till skolhuset såsom den slutliga p~a-



.... 643 
-3-

nen fö rutsätter, varför de aktue lla u tgifterna i a llt v ä sentlig t 

ingå i kostnaderna f ö r den slutii ga planens förverklig ande. 

Utskottet a nser det menings l öst att reparera spisuppvärmnings

systemet 1 då det med sannolikhet kommer att dröja minst ett 

tiotal å r innan den slutliga byggnadsplanen kan förverkligas 

i sin helhet. Brandfaran i byggnaden har under de gångna åren 

vari t obehagligt överhängande och kan icke fu llt tillfredsstäl

lande minskas med mindre en övergång till centraluppvärmning 
. -·- · 

sker. I detta avseende innebär det en avsevärd l ät tnad f ör de 

ansvariga tj änstemännen, att inga bostadsrum mera finnas i skol

husets övre v åningar. 

Med hänsyn till de anförda omständigheterna och då den före

slagna ombyggnaden kan förverkl i gas ut an att öka de enskilda 

medlens skuldsättning, anser utskottet sig kunna omfatta l and

skapsstyrelsens förslag . 

Med hänvisning till det ovan anf örda får utskottet vördsamt 

föreslå, 

att Landstinget måtte antaga l andskapsstyrel

sens förslag till inkomst- och utgiftsstat f ör 

landskapet Ålands enskilda medel un der å r 1962 
med fö l jande ändringar~ 

I n k om s t e r. 

1. Beräknad behå llning fr ån å r 1961 .......... 

Landskaps
styrelsens 
förslag. 

7.633 ,99 5 

Utskottets 
f ö rsla&.!_ 

7.637.995 

Summa inkomster mk 33.050,875 33.054.875 
==~====================~=~================ 

U t g i f t e r. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet ... 

C. , Studieunderstöd. 

27. St ipendier ät elever vid Ålands sj ö-

mans sko la o ••• o o o ••••••••••••••• o •• o •••• 

Summa II kap. 10.004.200 10 .008.200 

11 .000 15.000 

___________ .....;__~--.--· · · . ----
Summa utgifter mk 33.050.875 33.054 ,875 
============================~============ 
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Mariehamn, den 4 december 1961. 

\ 

~ uudf1t.1,_ 
Ro f Sundman~''b °"-) 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson 1 viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och Leanders-
son, 


