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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 10 /1957
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
framställning till Ålands landsting med förslag till första tillägg till inkomst- och
utgiftsstaten för landskapet hlands enskilda
medel under år 1957 (14/1957).
t;l

Såsom landskapsstyrelsen anför i sin motivering, följer det nya förslaget till totallösning av folkhögskolans byggnadsproblem de riktlinjer, som Landstinget senaste höst omfattade på utsko~tets förslag. Tiet
är ovisst, om genomförandet av detta förslag kan medföra en besparing
i förhållande till det första av akkitekt Lindgren uppgjorda förslaget,
men med det ~lya förslaget följer den fördelen, att nybygget utan svårigv
het kan fullföljas etappvis. Och härav följer i sin tur, att skolarbetet utan svårighet kan pågä under byggnadstiden, att de nödvändigaste
delarna av nybygget kunna fås till stånd utan alltför höga investeringsutgifter samt att totallösningen kan draga fördel av att erfarenheter
vinnas under arbetets gång.
Utskottet har granskat eskissritningarna för de aktuella byggnadskropparna, elevinternatet och lärarbostadsbyggnaden, i detalj. Tie föreslagna dubbelrummen för eleverna äro med sina 13,4 kvadratmeter något
mindre än vad som nu är vanligt i Sverige (c:a 15 m2 , ofta mera) men
innehålla dock en tillräcklig luftvolym för två personer och medge en
möblering, som tillfredsställer rätt höga anspråk på trevnad. Varje
elevrum har eget tvättställ, vilket måste anses som en viktig omständighet. Lärarbostäderna äro projekterade med beaktande av nutida bostadsstandard och f~lla sålunda skäliga krav. I stället för samlings~um
i samband med internatets olika avdelningar planeras nu ett större samlingsrum i anknytning till elevernas matsal i flygelbyggnaden till nuvarapde skolhus, vilket bör anses vara en lycklig lösning. Tiå detta
samlingsrum kommer att uppföras i en senare etapp, bör lämpligt utrymme temporärt reserveras för ändamålet i efter första etappen ledigblivande utrymmen.
Landskapsstyrelsens förslag bygger på finansiering med lån. - Tiå det
är ovisst, om medel på detta sätt kan uppbringas för uppförande av såväl
internatsbyggnaden som lärarbostadsbyggnaden, framför l a ndskapsstyrelsen
som sin åsikt, att åtminstone flickinternatet omedelbart borde uppföras om möjligheter därtill finnas. Samtidigt som utskottet uttalar förhoppningen, att landskapsstyrelsen skall lyc kas uppdriva erforderliga
medel för uppförandetav båda byggnaderna, omfattar utskottet landskaps~
styrelsens st å ndpunkt också i s istnämnda avseende.
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-2En medlem ansåg att Landstinget ännu icke tagit ställning till den pla-

nerade andra årskursen varför första et.a ppen borde omfatta endast flickinternatet.
La:n,dstingsman Rauha Åkerblom. _ m,. fl. ~- s finans.moti.Dn.
I samband med behandlingen av ovannämnda budgetförslag har utskotxet
behandlat landstingsman Rauha Åkerblom m.fl, ~ s finansmotion om anslag ur
landskapets enskilda medel under år 1957 för upprätthållande av Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. ; s kosthåll för elever från landsorten
vid Ålands lyceum och ÅlaJ?.d's yrkesskola. I frågan har utskottet hört
förre lantrådet Viktor Strandfält och fröken Aina Tudeer. Utskottet ha.r
inhämta t 9 att rabatt tillsvidare/icke beviljats .några elever 9 utan var
det föreningens avsikt att bevilja ra·b at..t om _;, ,härför erforderligt anslag
skulle beviljas av landskapet, Därvid borde dock ett visst minimiantal
elever nyttja kosthållet dagligen. Fä:lr' närvara nde serveras måltiderna på
kosthället till pri s er 7 som äro jämförba ra med stadens billigaste matserveringar~ 9 men föreningens förlust på kosthållet under fjolåret beräkna s upp gå till cirka 200,000 mark, Ur landsk a pets enskilda medel und er
1957 erlägg es ett hyresbidrag om 100.000 mark. Eleverna ha jämväl möjlighet at~ tillbringa sin lediga tirl under dag en i Folkhälsans hus och att
där lösa hemuppgifter och läsa läxor 9 men det är blott ett fåtal elever
som utnyttja denna möjlighet.
Vid behandlingen av budgetförslaget f ör landskapets enskilda medel
1957 under senaste höstsession ansåg utskottet 9 att i stä llet för rabatt ät mindre bemedl a de elever fr å n landsort en vid J:!'olkhälsans kosthåll hellre borde från lyceets sid a beviljas bidrag för kost y för vilket
ändamål Landst:inget också godkände ett anslag om 250.000 mark. På detta
sätt kunna också elever från landsorten 9 som föredra att ät_a på kafeer 9
matserveringar ~ eller hos någ on f am ilj , b eviljas understöd. Det är d e ssutom lämpligare att lyceet och landslaps s tyr 0lsen pröva eleverna s och
deras f öräldrars ekonomiska ställning än a t .t denna uppgift ankommer på

.

Folkhälsan.
Utskottet har .i denna fråg a fortf a r ande samma uppfattning som senaste
höst. Till d e t ovanstående kunde blott till ä gg as 9 at ~ utskottet anser d et
vara a v stor be~ydelse 9 a t t lanssortseleverna vid lyceet 9 som ofta ha
någon timme U,nder dagen ledig 9 ha till gång till ett rum9 där de kunna
ägna sig åt läxläsning~ läsande av hemuppg ift er eller vila ., På grund
härav och med h änsyn till att utskottet icke 9 'ut an landskapsstyrelsens
utredning i fr å gan vill föres l å n ågon annan å tgärd, har utskottet för
denna gång be ::;lut a t f öresl å a vslag på motionen, En medlem i ut.skottet var /
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.någon lättnad borde beredas eleverna från

landsorten genom anvisande av ett ansl ag enligt motionärernas förslag.
På grung av vad ovan framhållits får utskottet vördsamt föreslå 1
a tt Land stinget måtte antaga landskapsstyrelsens f örslag till första tillägg till inkomst- oxh
utgiftss taten för landskapet Ålands enskilda mede l under år 1957 .
Mariehamn den 24 mars 1957 .
P~lokottets
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Närvarande i utskottet ; ordföranden Lennart Mattsson 9 viceordföranden
Elis Andersson samt ledamöterna Clemes 1 Evald Häge;blom och Gunnar Häggblom.

I
/1

I

3J4

R ä t t e 1 s e b 1 a d
till finansutskottets betänkande

m 10/1957.

I finansutskottets betänkande m 10/1957 har bortfallit en andra
kläm av följande lydelse:
att Landstinget måtte berättiga landskapsstyrelsen att f ör budgetens förverkligande upptaga finansieringslån till ett högsta belopp om
tjuguåtta miljoner (28.000 . 000) mark.
På fina
vägnar:

