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FINANSUT SKOTTET S bet änkande ~ 16/1966 med anledning av Ålands landskapsstyrelses · framställm16/1966 .
ning till Ålands landsting med försl a g till
inkomst- och utgiftsstat för landskapets enskilda
medel under år 1967. (43/1966).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson, landskapsforstmästaren Bertel Lindroos
och rektor Börje Karlsson ., vördsamt anf öra följande :
Utskottet har av kulturutskottet inbegärt utlåtande beträffande de
i budgetförslaget ingående anslagen av kulturell natur, v ilket utlåtande f_ogas vid detta betänkande såsom bilaga.
Budgetförslaget påverkas i hög grad av den för år 1967 fas t stäl lda
landskapsskatten, som synes medf Öra mö jligheter att i av sevärd mån förbättra ställningen för landskapets ensk ilda medel . Då utskottet i sitt
förslag blivit i tillfälle att beakta Landstingets be s lu t be träffande
förslaget om utgivande av landskapets lån för yrke ss tudier, vilket de nna
gäng medför anslagets uteslutning, har det blivit möjligt at t redan i
inkommande års budget förverkliga ett av de med beslutet om landskap s skat t en förenade syftemålen . Ut skottet har nämligen härige nom kunnat
bal ansera förslaget utan anlitande av finansieringslån, varigenom landskapets enskilda medel efter utgången av år 1967 kan uppvisa en sådan
ställning, att endast det ur ordinarie medel för folkhögskolan u pptagna
lånet kVarstår såsom kredit i de enskilda medlens bokslut. Då dett a
lån bör återbetalas enligt därför gällande amorteringsbestämmels e r och
då den för lånet gälland.e ränte.s at s~m ä r lägre än den allm änt f ör l ångfristiga lån til lämpade, saknas anledning att I Orcera återbetaln ingen ,
som k an ske med på grund av hyresvärdet för folkhögsk olan s byggnader ur
ordinarie medel utgående bidrag. Skulle alltså budgetförslaget kunna
förverkligas utan betydande överskridningar eller tilläggsbudgeteringar ,
borde ställningen efter ett års förlopp vara mycket tillfredeställande .
Där me d skulle också skapas goda föruts ä ttningar för förverkli gande
av de övriga landskapsskatten motiverana~ syftemålen. Ut skottet finner
de t n ödv ändigt att avsevärt först ärka den jordinlösning sfond, som red an
upp s t åt t ge nom tidi gare reserveringar , då intresset för förv ä r v av s törre j ord- och vattenområden i landskape t synes vara i snabbt tilltagande .
Inlösen av en enda större lägenhet kan nu medföra, att mer än de f ör
ändamålet reserverade medlen åtgår. Ehuru det normalt bör återf öras medel till landskapet vid försälj n ingen av ett s åd ant inl ösningso b j ekt,
kan under mellantiden svårighet e r u pp s t å, om icke fo nderad e medel fin-

--

-2-

nas att tillgå.
Utskottet ställer också stora förhoppningar på möjligheten att investera medel i sysselsättningsfrämjande företag inom landskapets näringsliv, antingen i form av direkt engagemang från landskapets sida
såsom delägare i företaget eller genom beviljande av lån. I 1968 års
budget borde möjligheter för en aktiv politik på detta område ovillkorligen skapas. Därvid borde enligt utskottets mening icke alltför snäva ·
gränser uppdragas på förhand för dessa åtgärder, då möjlighet finnes
att förelägga Landstinget de större projekt, som kan tänkas bliva aktuella, innan landskapsstyrelsen skrider till slutligt ställningstagande.
Utskottet önskar i detta sammanhang framhålla, att anslag ur enskilda medel borde enligt utskottets uppfattning anvisas för studielån enligt de huvudlinjer landskapsstyrelsen uppdragit i sin framställning
med förslag till landskapslag om landskapets lån för yrkesstudier. Då
en ny framställning i denna fråga torde vara att emotse, förutsätter
utskottet, att landskapsstyrelsen i detta sammanhang föreslår införande
I
av nödigt anslag i tilläggsbudget. Vidare borde i tilläggsbudget anvisas medel för stödjande av sysselsättningsfrämjande näringsverksamhet
i landskapet, så att anslag för detta ändamål finnes att tillgå, om iniativ skulle tagas till lämplig verksamhet under inkommande år. Utskottet
förutsätter därför 1 att landskapsstyrelsen också ägnar denna fråga särskild uppmärksamhet.
D e t a 1 j m o t i v e r i n g.
I n k o m s t e r.
FörsäljriiP-g a~ vi s sa fastigheter och byggnader.
Då utskotte t i ne tänkande m 14/1966 föreslagi t förkastande
...
av landskapsst yr el~en s förslag till viss fastighetsförsäljning,
vilket sedermera' oc ~ så omfattats av Landstinget, har utskottet
minskat momentets be lopp med den på ifrågavarande försäljning
beräknade inkoms ten om 10.000 mk.
V:7.
Finansieringslå;fl..
Genom att ut'~ kotte.t uteslutit anslaget om 40 .000 mk för landskapets lån för yrke s studier behöver finansieringslån icke tillgripas för budgetens förverkligande. Ett mindre belopp har upptagits för budge tens balansering.
U t g i f t e r.
I:8.
Premier för brandförsäkring av skogvaktarbostaden och arbetarbarack.
Momentets rubrik har vid utskrivningen blivit förvrängd.
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11 :20.

1]:27.

- 3Ålands Sång- och musikförbund.
Hänvisande till kulturut s kott e ts utlåtande föreslår ut.skottet att anslaget höjes till 75 0 mk.
Åländska Studentgillet.
Hänvisande till kulturutskottets utlåtande för es lår utskottet
att anslaget höjes till 300 mk.
Understöd åt mindre bemedlade elever från land s...•...
byg d e n v id Ålands
lyceum.
Enligt vad utskottet inhämtat, kommer anslaget med all sannolikhet att förslå för inkommande års behov. Ehuru eleverna från
lan dsbygden underrättats om möjligheterna att erhålla understöd,
synes intresset för ansökande om sådana icke var a så stort som
önslnärt vore. Studiebidrag ur detta anslag kan dock b eviljas
med l iberal bedömning av sökandenas kvalifikationer medan principern a för de ur ordinarie medel beviljade studiebidragen måste
bedömas som Gtränga.

II:38.

Bidrag till Ålands Marthadistriktsförbund för hemslöjdens fr~m
jande.
Kulturutskottet har föreslagit, att anslaget skulle höjas
till

d~t

dubbla beloppet med hänsyn till konsulenternas resekost-

nader. Utskottet har dock, med hänsyn tagen till andra till förbundet ·Jtgående bidrag, stannat för att anslaget blott borde
höjas till 200 rnk.
III:4.

Ålands Marthadistriktsförbund för anordnande. av semester åt
mindrebeme dlade husmödrar i b a rnrika familjer.
För att möjliggöra en friare prövning vid beviljande av bidrag ur detta anslag föreslås, att orden "i barnrika familjer"
utgår ur momentets rubrik. Enligt utskottets åsikt borde också
mindrebemedlade mödrar med psykiskt utvecklingsstörda eller kroniskt sjuka barn beredas möjlighet till rekreation.

III:lO.

För reservering av platsandelar i anstalter för specialv ård (r).
Utskottet har funnit det möjligt att höja anslage t med 4.000
mk •. Landskapets kommuner komma uppenbarligen att belastas med betydande utgifter i

samband med tillbyggnaden av Ålands central-

sjukhus. Det är dock önskvärt att platsandelar tecknas i sjukvårdsinrättningar utom landskapet för att möjliggöra specialvård
på förmånligare villkor. Utskottet . anser, att landskapets enskilda medel bör tagas i anspråk för täckande av en betydande del a v
kostnaderna för sådana platsandelar, i varje fall på så sätt,
att de kommunala utgifterna för sjukvårdsinrättningar inom och
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-4u tom landskapet kan fördelas på en följd av år • .

(y_I:.f. ). Studielån för hembygdens yrken (r).
Med hänvisning till vad som re dan anfördes i den allmänna motiveringen har utskottet föresl agit , att anslaget skall utgå.
Med hänvisning till det ovan a n f örda får utskottet vördsamt
föreslå,
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för
landskapets enskilda medel under år 1967 med
följande ändringar samt bemyndiga landskap ss tyre lsen att upptaga för budgetens förverk ligande erforderliga lån.

I n k o m s t e r.

V.

Landskapsstyrelsens
förslag

Finansutskott e t s
försla g

övriga inkomster.

2. Försäljning av vissa fastigheter
och byggnade r

•••••••••••••••

10.300

7. Finansieringslån ••.•••••••.•••

25.668

Summa V kap. 207.333

68

171.733

Summa inkomster mk 1.092.891
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e r.
I. Landskapets skogshushållning.
U t

g i

t

8. Premier för brandförsäkring av skogvaktarbostaden och arbetarbarack

~50

150

II. Undervisnings- och bildningsväsendet.
C. Understöd ät särskilda sammanslutningar.
20. Ålands Sång- och musikförbund ••••
27. Åländska Studentgillet

...........

500
200

C '"" Understöd åt särskilda sammanslutningar
Summa 4.300

4.650

750

'
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-5E. Särskilda bildningsanordningar.

38. Bidrag till Ålands Marthadistriktsförbund för hemslöjdens främjande

150

E. Särski lda bildningsanordningar. Summa 4. 9 50
Summa II kap. 245.308 245.708
III. Hälso- och sjukvård~n.
4. Ålands Marthadistriktsförbund för anordnande av semester åt mindrebemedlade
husmödrar (uteslutning)

400

10 . För reservering av platsandelar i
anstalter för specialvård (reservationsanslag) •••••••••.•••••.•••
20.000
Summa III kap. 453.400 457.400

200
5 "OOD

400

24.000

VI . Understödslån.
(2 . Stud ielån för hembygdens yrken
(uteslutes)
(Följande moment erhåller nummer 2.)
Summa VI kap. 65.000

40~000

25.000

Summa utgifter mk' 1.092.891 1.057 .-291
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Mariehamn, den 30 november 1966.

pä

vägnar:

viceordföNärvarande i utskottet: ordföranden Lennart Matts
randen Gunnar Häggblom samt ledam öterna Bertel Söderlund, Leander sson
och Lindfors.

\

Till Finansutskottet • .

Sedan Finansutskottet i

skrivelse av den 23 innevarande

november in:Qegärt kulturutskottets utlåtande i an""ledning av
landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med
förslag till inkomst- ooh utgiftsstat för landskapets enskilda
medel under år 1967 får utskottet, som i

särskilda avseenden

begärt kompletterande upplysningar av landskapskamreraren,
härmed anföra följande.
Såsom allmänt omdöme framhåller utskottet, att anslagen
under II kap. rubrikerna C - E borde ägnas större uppmärksamhet i landska.pets enskilda budget än vad som kan utläsas ur
landskapsstyrelsens förslag. Där anslagen

si~fermässigt

bibe-

hållits oförändrade under en följd : .av år rekommenderar utskottet höjning, åtminstone motsvarande höjningen i de allmänna kostnadsmivån.
Beträffande nedannämnda anslag borde följande beaktas.
Ålands Såns- och musikförbund.
Det är utskottet bekant, att förbuDdet kämpar med ekonomiskt
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trångmål, och dess räkenskaper har under de tre senaste åren
visat underskott med omkring 1.000 mark per år, till vars
täckande förbundet nödgats förbruka tidigare hopbragta besparingar. Utskottet anser skäligt, att landskapsbidraget f8 r
år 1967 höjes till 750 mark.
Åländska Studentgillet.
Utskottet anser ett livligare stipendiatutbyte och annan
kontaktverksamhet ; mellan Åländska studentgillet och :studentkorporationerna såväl i riket som i Sverige eftersträvansvärt .
Den verksamhet i

detta avseende, som studentgillet har på sit t

program, och som borde utbyggas, är förenad med betydande uppoffringar som hämmar deh interna aktiviteten. Den; bättre all männa orientering som dylik utbytesverksamhet möjliggör utöve r
de rent personliga kontakterna är av

störst~

betydelse för d e

åländska studenterna, som efter avslutade studier mrendels ä r
hänvisade till att söka sin utkomst på främmande botten. Ut skottet föreslår en höjning av anslaget till 300 mark.
Bidrag till Ålands Marthadistriktsförbund
för hemslöJdens främjanae.
Vid anslagets dimensionering synes landskapsstyrelsen
icke hava tillmätt de i här avsedd verksamhet arbetande konsulenternas resekostnader tillräcklig uppmärksamhet. Utskott et
föreslår anslagets höjande till 300 mark.
Stud i eunderstöd.
Bortsett från understödet i form av stipendier till elever
vid Ålands lyceum, som av i landskapsstyrelsens detaljmotive ring angiven orsak skurits ned, vore å•% enligt kulturutskot tet
mening en översyn av anslagen för stipendier vid de övriga lä•
ro i nrättningarna påkallad. Givetvis är dessa stipendier närmast avsedda såsom flitpremier, men de borde dock dimensione ra•
så att de iven ekonomiskt skulle bliva av någon betydelse fö r

vederbörande stipendiater.
Under ett flertal år har dessa stipendieanslag bibehållits oförändrade. Utskottet föreslår en skälig höjning
av dem.
Samtidigt med stipendieanslagens justering borde de
avvägas mot antalet elever vid envar läroinrättning så att
stipendiernas belopp och antal i relation till elevantalet
skulle bliva i möjligaste mån enhetliga vid de olika läroinrättningarna.
Mariehamn den 28 november 1966.
På kulturutskottets vägnar:
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ordfö.raride

Max Carlberg
sekreterare
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