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KULTURUTSKOTTETS betänkande N2 1/1960 med an

ledning av landstingsman Rickard Lindroths m.flg 

motion angående upptagande av särskilt anslag i 

inkomst- och utgift sstaten för landskapets enski 11
• 

da medel under år 1961 till förmån för Samfundet 

Finland-Sovjetunionen Ålands distriktsorganisa

tions verksamhet. (15/1960). 

Sedan landstinget över förenämnda motion inbegärt kulturutskottets 

utlåtande har utskottet behandlat densamma och får härmed vördsamt 

anföra följande. 

Utskottet har i saken hört sekreteraren i härvarande distriktsorga 

nisation red. Packalen, som vid förfrågan meddelade, att distriktets 

inkomst- och utgiftsstat för innevarande år balanserade på omkring 

1 miljon mark. Red. Packalen meddelade vidare, att distriktet årligen 

erhållit, på därom gjorda rekvisitioner, erforderliga anslag från 

centralorganisationen i Helsingfors, som senaste år erhållit ett 

statsbidrag om sammanlagt 16 miljoner mark och torde ett lika stort 

bidrag utgå även för detta år. 

Beträffande distriktorganisationens svaga ekonomi inom landskapet 

anfördes, att medlemsavgifterna här helt stannade inom de lokala av

delningarna, medan i riket en del av ifrågavarande avgifter inbetala

des till vederbörande distriktorganisation. Dessutow erhölls i riket I 
årliga bidrag från vissa kommuner, vilka bidrag helt fingo disponeras 

av distriktsorganisationerna. Av utgifter, vilka voro betungande för 

organisationen inom landskapet anförde red. Packalen särskilt kostna

derna för filmuthyrning och meddelade samtidigt, att vissa utländska 

konsulat i vårt land gratis ställa filmer till förfogande för förevis

ning i skolor och dyl. medan däremot sovjetiska filmer icke gratis 

stå till sådant förfogande. I samband härmed antecknades, att sist

sagda filmer efterfrågats från ett flertal åländska folkskolor, vilket 

visar att sådana filmer inom lärarkretsar uppskattats. Utgiliterna för 

filmuthyrningen hade senaste år belöpt sig till 56.000 mark. 

Utskottet erfor vidare, att planer förefinnas för utvidgande av ve 

samheten inom distriktsorganisationen men att en livligare verksamhet 

bromsas på grund av den svaga ekonomin. 

Sedan utskottet konstaterat att distriktorganisationen på Åland 

erhållit begärda anslag från sin centralorganisation från bidrag, som 

staten beviljat och dessutom å tnjutit bidrag från landskapets ordina

rie medel, ansåg utskottet att man framdeles kunde tänka sig ett så-
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dant arrangemang att härvarande organisation helt skulle erhålla er

forderliga b idrag frå n landskapets ordinarie medel, varvid central

organisationens statliga bidrag i motsvarande mån kunde minskas. P å 

grund härav synes några motiv för ytterligare anslag från landskapets 
\ 

enskilda medel icke förefinnas, enär l andskape ts särförhållanden även 

i detta fall torde motivera ett proportionsvis större anslag för den 

å ländska distriktorganisationen än f ör motsvarande distriktorganisa

tioner i riket. 

Slutligen vill utskottet framhålla, att då planerna på en film

uthyrningsbyrå vid vårt centralbibliotek realiserats, torde denna 

byrå även kunna handhava uthyrning av sovjetiska skolfilmer, varvid 

utgifterna härför bortfaller för ifrågavarande distriktsorganisation. 

Hänvisande till vad ovan framhållits f å r kulturutskottet vördsamt 

föreslå 

att landstinget måtte förkasta motionen. 

Mariehamn den 15 mars 1960. 

Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: Philip Eklöw, Ragna Sanders och Uno Förbom. 


