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IillLTURUTSKOTTETS bet änkande l\Q 3/19 46 i an ledning av 

särskilda till Ålan s landsting inkomna petitioner om 

beviljanqe av bidrag ur de vederlagsmedel, vilka en

ligt lagen av den lO december 1929r stå till landska

pet hlands disposition under .år 1 947 . 

Sedan "!.!=!nr'l:"t;~ni'i:et . ~n'Jeci:~rt kultl1.rutsl.( ottets utl8tande över nedan-

stående till lanä.stinget ing ivna pet_itioner r öran fl e b idrag u r h ärovan 

nfunnda vederlagsmedel, får utsl<ottet v urdsamt framhålla och föreslå 

följ ande: 

NQ 3/1946. Landsting smannen V . I, . Bertells petition om l) 5.000 mk åt 

Mariehamns Friförsamling för upprä t chållande av sjömänn ns läse::; s a l samt 

2) l v .. uuo mk åt ÅlW'.lus J:~ylct er·hctskrets för nykte rhet sver·K:se:;:.11he-c. Utskot

tet föreslår att det under punkt 1) äskade beloppet måtte bevilj2_s, me

dan däremot det unde1• 1:iunkt 2) ansökta anslaget måtte beskäras med 2 . 000 

mk till 8.000 mk. 

NQ 4/1946. Vicetalmannen Brennings och land sting sma nnen Erikssons pe -

tition för följande ändam ål: 

1) åt .mindre bemedlade elever vid Ålands l yceum mk 3 .ooo :- , 

2) åt mindre bemedlade e l ever vid Åla nd.s folkhögskola , mk 3 .000 :- , 

3}_ till J_pnr'lfitino;ets representationslrnssa mJ-c 12.000:-. 

Utsl-'.:ottet föreslår att de ä skad e anslagen und e r punkt 1) och 2) måt

te beviljas men att anslaget under punkt. 3) måtte f örkastas för denna 

gållg under mot i verin-g att 60 .694 mk tid igare reserverats för san ma än

d amål. 

~:Q 5/1946. I.andsting smannen J a n Erik Erikssons petitlon om 1) -8 .000 

mk åt Ål ands folkminnesförbund för bygdeg ~rden och 2) 2.000 mk för hem

b ygdstidskriften Åländsk Odling. Det :qegärda a,nslaget- under punk t 1) 

föreslår utskottet att måtte s ä nkas till 6.000 mk och anslaget und er 

punkt 2) godkännas. 

~Q 14/1946. Landstingsmannen ~ennart Mattssons m.fl:s petition om 

1) b .OUO mk till Ålands Ungdomsförbun6 och 2) 6 . 000 ,mk till Ål ands 

Sång- och Musikförbund. De sökta anslagen fär eslår utskottet att mEt te 

reduceras med 1.000 mk var. 

~.1Q 15/J 946. TqnrstinC"smän riP 'Yl llJhert Jan~sons och Carl Holmqvists pe

tition om 3. 000 mk för a nskaffning och underhåll ~v skeppsbibliotek 

på åländska fartyg. Utskottet föreslår godkännande av petitionen. 



l\<Q 16/1g40 · ir 8.nr st_. nr:8mannen a.~ bert ,Jans son och vicetalmannen Gunnar 

Janssons pe ·bition om 10.000 mk att utgivas som understöd åt Mariehamns 

,Frivilliga Brandkårs ambulansbil. bn nedskärning av föreliggande ans l ag 

till s.ooo mk föreslås. 

Ng ·l?/1946 • ..wandstingsrepresentanten Rauha Åkerbloms och landstings 

mannen Viktor Arvidssons petition om 5 .ooo mk till Alands distriktsorga 

nisation, vars ändamål är att ut g ora en föreningslänk mellan å distrikts• 

området verkande avdel n ingar för utve .cklande och befästande av vänskap· 

liga och förtroendefulla relationer mellan Åland och Sovjetunionen. Ut· 

skottet föreslår en nedskär.ning oni 1.000 mk, varför anslaget måtte utgi 

med 4.000 mk. 

f\;Q 18/1946. Landstingsmannen .Paulsons petition om 5-.000 mk till land· 

skapsnärnndens disposition för landskapets centralbibliote~. Ifr8.gavarana 
I 

petition föreslås att helt godkännas på grund av bibliotekets stora be· 

tyaelse f ~r lqn~s~apet. . . 

f\Q 19/1946. Lancl scingsmannen .t'auls·ons P.etition om 5.000 mk till fö r-

mån for folkbiblioteken. Utskottet föreslår petitionens förkastande un· 

- der motivering att för dylik t ändamål ordinarie landskapsbidrag kan er .. 

hållas med 50 %· 

tiQ 20/1946. Landstingsmannen Paulsons petition om 6.000 mk att utae ~ 

las som stipendier åt mindre bemedlade ynglingar, som besöka Ålands 

lantmanna sko la och. fiskar skolan i ernå. Oaktat d.e s sa skolor er hål la 

ordinarie understöd av resp. 1:andskaps- och statsmedel, föreslår utskot· 

t et, för att stimulera elevfrekvensen vid dessa skolor från åländsk sida 

att dessa av vederlagsmedlen för 1947 erhåller -2. 000 mk var eller til l~ 

sa.1mmns 4. 000 mk. 

NQ 21/1846. :Landstingsmannen Paulsons petition om 3 .000 mk ti l l för

mån för Ålands kommunala upplysningsbyrå föreslås godkänd. 

[\Q 22/H?46 . Tanr'1stlnri:sm8.nnP-n 'Rrenn·rn~;s m.fl:s petition om 75.000 mk 

till förmån for },lands folkhög skola att användas för dess löpande ut 

g ifter. Inseende behovet av hela anslagets beviljande ·föreslår utskot~ 

tet, på grund av vederlagsmedlens begränsnin~och petitionernas stora 

antal att anslaget för folkhögskolan dock mEt t _e ut g å med 50.000 nik. 

Resten kan enligt utskottets uppfattnlng uppb ä ras av landskapets enskil 

da medel. Vidare önskar utskottet påpeka, att det anslag om 600.000 mk, 

som finnes upptaget i landskapets ordinarie budget för .. hands folkhög .. 
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skola, ä r ett förslagsanslag och att skolan enligt nuvarande ber äk 

ning sgrunder ej förmår i sin helhet utny t tja anslaget ifråga. 

NQ 23/1946. Landsting smannen Albert Janssons m.fl:s petition om 

20.000 mk att utg ivas som understöd åt idrottsorganisationer inom 

landskapet! TTtskottet föres] !?r, att anslap;e t måtte utgå med 15 .ooo mk. 

N9 24/1946 . Vicetalmannen Gunnar Janssons pA tition om 5.000 mk för 

t äckande av utgifterna för en publikation, som Ålands Vänner utgivit 

till sitt 50-års jubileum. Utskottet föreslår här en nedsänkning till 

4.000 rnk. 

f'(Q 25/1946. Landsting smannen Påvals m.fl:s petition om 4.0uO mk att 

av landskapsnämnden ut g ivas såsom bidrag för byggande av telefonled-

ningar till avlägset li g~ and e skärgårdsbyar. På grund av den kännedom, 

utskottet har, att Ålands telefonande lslag är skyldig enlig t dess stad

gar att bygga dylika 1€d.ningar även ute i skärgården, föreslår utsk ottet 

petitionens förkastande. 

f\Q 26/1946 • .!Landstingsmännen Wilens och Anderssons petition om 

10 .ooo mk för uppförande av ett postmonu..inent över _samfärdseln mellan 

.t:ckerb och Grisslehamn. Utskottet före slår pe titionens förkastande på 

grund av att ret enrr,8nq-sans1a.r:i; om 1.5 .OO Ci mk, som ursprungligen petitio-: 

nerac1es om ur vederlagsmedle n för änc1amål et efterha n d be vi lj ats i etap-

per, varför medel i fortsi:l.ttningen kan t ä nkas uppbringas på annat håll. 

~ 27/1~46. LandsLingsmannen Arvidssons petition om 12.000 mk för 

kulturell upplysningsverksamhet inom den åländska fackföreningsrörel-

sen. Utskottet föreslår, att det petitionerade anslage t måtte nedskäras 

till 8._ooo mk. 

Av den totala summan, som står till disposition för 1947 återstår 

9.000 mk till utdelning. Utskottet föreslår, att de resterande medlen 

reserveras för framti da behov. 

Som allmän motiv-ering för anslagens nedskärning framhåller utskot-

te-i; slutligen den nödvändighet, som därvid uppstått, då den totala pe-

titionssumman stiger till mk 218.000-:- och den summa, som skall förde-

las uppgår emdast till mk 150.000:-. 

Utskotte.t f8r f' r rty vördsamt föreslå, 

att Landsting et måtte överlämna här ovan behandla.-

de petitioner till l a ndskapsnämnden för att av denna 

beaktas vid uppg örande av fbrslag till budget för ve-



derlagsmedleri för år 1947, vilket förslag av lands-

tinget inväntas vid instundande höstsession, då pe -

.1-jf.• • •.• ··1 t d t ' ll 1 -" t 0 

t , .u J onern8. Jamv;:i, ... or e l · anus inget aterställas 

för at t undergå slutlig b ehandling i sammanhang med 

fastställandet av sagda budget• 

Mariehamn den 26 februari 1 946 . 

få kulturutskottets v ägnar: 

Jan Erik Eriksson. 

Närvarande i uts k ottet : ordföranden Lennart. Mattsson, ledamöterna 

Arvidsson och Larson och suppleanten Hugo Carlsson. 


