KULTURUTSKOTTETS betäl\Qn.de ~ l/l95l med anledning av särskilda till Ålands landsting inkomna
petitioner om beviljande av bidrag ur de vederLJ/1951,
lagsmedel, vilka enligt lagen av den 30 december
1946 stå till landskapet Ålands disposition under
år 1952.
Trots att en förhöjning av vederlagsmedlen torde kunna påräknas
till 1952, har kulturutskottet vid behandlingen ~v nedanstående till
Landstinget inlämnade petitioner, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, ansett sig icke kunna taga i beaktande denna påräknade
förhöjning, varför utskottet varit tvunget att efter noggrann omprövning beskära ett flertal anslag. Utskottet föreslår sålunda följandes
Landstingsmannen Jan Erik Erikssons m.fl:s petition (N2 5/1951) om
att Ålands Ungdomsförbund måtte beviljas 60.0001- för ungdomsledare,
30.ooos- för teaterinstruktör samt 25.000s- för allmän verksamhet. Utskottet föreslår att peti t ionen godkännes,
Landstingsmannen Lennart Mattssons m.fl;s petition (ID 6/1951) om
25.000a- anslag åt Ålands Sång- och Musikförbund för sångens och musikens höjande inom landskapet. Utskottet föresl':r att p~titionen godkännes.
Landstingsmannen Hugo Carlssons m.flas petition (m 7/1951) om
25.0001- anslag åt Ålands Nykterhetskrets för nykterhetsverksamhet.
Då i årets ordinarie budget finnes upptaget 200.000t- för follmykterhetens främjande och med beaktande av de alkokolvins~medel som Ålands
Nykterhetskrets erhåller för nykterhetsverksamhet, föreslår utskottet
att petitionen måtte förkastas.
Landstingsmannen Wilh. Lundgrens m.fl:a petition (Ng 8/1951) om
10.000a- anslag för reparation av bygdemueeet ~4 Dånö, Geta. Utskottet
föreslår att petitionen godkännes.
Landstingsmannen Gunhild Berglunds m.fl:s petition (~ 9/1951) om
10.0001- anslag för uppgörande av en förteekning över åländska lägenheter som övergått i finska och icke åländska händer. Utskottet föreslår att petitionen godkännes.
Landstingsmannen Jan Erik Erikssons petition (~ 10/1951) om att
Ålands Folkmirm.esförbund måtte beviljas ett anslag på 250.ooos- för
byggande och inredande av en lillstuga vid Jan Karlsgården i Kastelholm, samt 35.ooos- för förbundets allmänna verksamhet. Då det ännu
ej är klart beträffande förhöjningen av vedärlagsmedlen, föreslår
utskottet att petitionen till den del den rör nämnda lillstuga för-
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kastas i detta skede, Däremot föreslår utskottet att petitionen om
)

35.000:- för förbundets allmänna verksamhet godkännes.
Vicetalmannen Carl Carlsons petition (m 11/1951) om 70.000s- anslag
för Ålands folkhögskola. Utskottet föreslår att petitionen godkännes.
Laadstingsmannen Gunnar Holrnbergs m.flss petition (m 12/1951) om
5.ooos- anslag ät Lemlands församlings ungdomar för förnminnesvård.
Utskottet föreslår att petitionen godkännes.
Landstingsmannen Gunhild Berglunds petition (M 22/1951) om 25.000sanslag ät Ålands Marthadistriktsfllirbund för kursverksamhet och upplysningsarbete. Utskottet förordar ett beskuret anslag om 20. 000 s-.•
Landstingsmannen Gunhild Berglunds petition (m 23/1951) om 15.000sanslag för anskaffande av åländska ryamönster m.m. Enär medel ur ordinarie budgetens anslag för hemslöjdens befrämjande torde kunna påräknas
för detta beaktansvärda ändamål, föreslår utskottet att petitionen mätte förkastas.
Landstingsmannen Gunhild Berglunds petition (m 24/1951) om 25.000:anslag ät Ålands Marthadistriktsförbund för anordnande av husmoderssemester för mindre bemedlade husmödrar i barnrika familjer. Utskottet föreslår att petitionen godkännes.
Landstingsmannen Viktor Arvidssons petition (~ 25/1951) om 50.000sanslag åt Ålands Biblioteksförening för kulturell upplysningsverksamhet. Utskottet förordar ett beskuret anslag om 20,000a-.
Landstingsmannen Viktor Arvidssons petition (m 26/1951) om 50.000,anslag åt Mariehamns Arbetarinstitut att utgivas som exkursionsbidrag
m.m. Utskottet förordar ett beskuret anslag om 20.000:-.
Landstingsmannen Viktor Arvidssons petition (fil 27/1951) om 75.000=anslag åt Ålands Yrkesskola att användas som stipendier och exkursionsmedel för skolans elever. Utskottet föreslår ett beskuret anslag om
15.000•-·
Landstingsmannen Rickard Lindroths petition (m 28/1951) om 50.000:anslag ät Samfundet Finland-Sovjetunionen Ålands Distriktorganisation
r.f. Enär SFS beviljats anslag i den ordinarie budgeten, vilket
anslag utskottet förutsätter att procentuellt sett är lika stort
som enahanda anslag i rikets budget, föreslår utskottet att petitionen mätte förkastas.
Laridstingsmannen Gösta Nordmans m.fl:s petition (fil 29/1951) om
60.000:- anslag för sjuktransporter i skärgården. u .skottet förordar ett beskuret anslag om 40~000:Landstingsmannen Ferdi Sjöstrands m.flss petition (m 30/1951)
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om 5010001- anslag åt Föreningen Folkhälsan på Åland r.f. för tandvård
i östra skärgården, Utskottet förordar ett beskuret anslag om 40.000 1-e
Landstingsmannen Paul Påvals petition (m 31/1951) om 75 . 000&- anslag för anordn~- nde av telefonförbihdelse till avlägset belägna skärgårdsbyar. Utskottet förordar ett beskuret anslag om 25.000s-.
De i enlighet med utskottets ovannämnda förslag fördelade vederlagsmedlen för år 1952 stiga sålunda på basen av de inlämnade petitionerna till 475,0002-.
Utskottet anser att vederlagsmedl ytterligare borde anslås såsom tidigare åt Finlands Sjöräddningssällskap samt även åt Föreningen Folkhälsan på Åland r.f. för gymnastikens höjande bland folkskoleleverna.
Utskottet får förty vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte överlämna här ovan behandlade petitioner jämte detta betänkande till
landskapsnäm.nden för att av denna beaktas vid uppgörande av förslag till budget för vederlagsmedlen för år 1952, vilket förslag av Landstinget
inväntas vid instundande hästsession, då petitionerna jämväl torde till Landstinget återställas
för att undergå slutlig behandling i samband med
fastställande av nämnda budget.
Mariehamn den 26 februari 1951.
På k~turutskottets~
vägn~ tl
c'l-.:h4 &~~
Gerdus Ekström.
~
• ~ ____
h. Eriksson.

Närvarandea ordf. Gerdus Ekström, ledamöterna Ferdi Sjöstrand och
Gunhild Berglund samt suppleanterna Wilh, Lundgren och Anton Borg
(de två sistnämnda utan rösträtt).

