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FIN_gNSUTSKOTTETS betänkande N2 16/1957 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

till första tillägg till inkomst- och utgifts-

staten för landskapets enskilda medel under 

år 1957 (14/1957). 
Sedan Landstinget icke oförändrat godkänt utskottets betänkande 

m 10/1957 i ovannämnda ärende får utskottet härmed vördsamt anföra 

följande: 
Utskottet har hört landskapskamreraren Curt Carlsson vid behandlingen 

av tä~~g~!nget har i stället för sista stycket på sida 2, vilket stycke 
. . 

oörjar med_ orden "Utskottet har i denna fråga •• ., • " beslutat införa föl-

jande sats: "För Föreningen Folkhälsan på Åland:s upprätthållande av 

kosthåll för mindre bemedlade elever vid Ålands lyceum och Ålands yrkes

skola anvisas högst 200.000 mark." Den av motionärerna framförda klämmen 

I 

I 

avsåg emellertid att rabatt skulle beviljas mindre bemedlade elever 1
1 

från- landsorten och skärgården vid Ålands lyceum och Ålands yrkesskola; 

varför de medel motionärerna avsågo icke slutligen skulle komma Före,

ningen Folkhälsan utan ifrågavarande elever tillgodoo Utskottet anser 

därför att Landstinget här beslutat i budgetförslaget införa ett an-
slag, som icke överensstämmer med det av motionärerna f öreslagnao 

Vid behandlingen av budgetförslaget för 1957 års enskilda medel se

naste höst anförde utskottet: "Utskottet föreslår anslaget II:23 "Under

stöd åt mindre bemedlade elever från landsbygden vid Ålands lyceum" 

höjt till 250.000 mark. En ökning av detta anslag m9jliggör behovspröv

ning vid beviljande av understöd medan ökning av bidraget till Förenin-

gen Folkhälsan leder till en generell kostnadsnedsättning, som kommer 

såväl mindrebemedlade som välsituerade elever t .ill godo -: Ut skottet har 

därför ansett detta vara en lämpligare lösninge" Till detta kan till

läggas, att utskottet fortfarande är av samma åsikt~ ty här saknas ut

redning om Föreningen Folkhälsans förlust och orsakerna till förlusten,) 

Vid förfrågan hos föreningens orJförande kunde han icke uppge 9 till 

Vilket belopp förlusten under år 1956 steg, men uppskattade den till åt

minstone 200. 000 marke Hade motionen haft till syftemål att medge land

skapsstyrelsen möjlighet att bevilja medel för att helt eller delvis 

täcka den förlust föreningen lider under inneva rande år~ hade utskottet 

Prövat förslaget ur en annan synvinkel och måhända förordat det . I det 

fallet hade landskapsstyrelsen va rit skyldig att undersöka förlus t en och 
bevilja anslag efter skäl~g prövning0 Utskottet anser, att Folkhälsan 

såsom en ideel förening saknar möjlighet att pröva, v ilke e l ev er, som 



-2-
äro att anse såsom mindre bemedlade och i behov av rabatt medan lyceet 

och landskapsstyrelsen såsom offentliga inrättninga r kunna taga ställ

ning till sådana frågor. I praktiken ställer det sig också väl inveck

lat att först ha föreningen att pröva elevernas ekonomiska stä llning 

och därefter ha landskapsstyrelsen att undersöka, om föreningen prövat 

frågan rätt. 

Utskottet anser sig på grund av det anförda kunna på såväl formella 

som sakliga grunder vidhålla sin tidigare ståndpunkt i frågan och får 

fördenskull vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga första till

lägget till inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Ålands enskilda medel under år 1957 

på grund av utskottets förslag i betänkandet 

m 10/1957. 
Mariehamn, den 27 mars 1957. 

På finansutf kottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran

den Elis Andersson samt ledamöterna Clemes, Eva ld Häggblom och Gunnar 
Hägg blom. 
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