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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 18/1960 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ål ands landsting med för

slag till inkomst- och utgiftsstat för land- \ 
• 11 

skapets enskilda medel under år 1961 (29/196Q 

Landskapsstyrelsens förslag till budget för de enskilda medlen under I 
år 1961 går i sparsamhetens tecken av orsaker 1 som landskapsstyrelsen ut 

förligt redogjort för. Då utskottet omfattar den av landskapsstyre~sen I 
framlagda grundprincipen, att en balansering av landskapets enskilda me- I I 
del utan landskapsskatt såvitt möjligt bör eftersträvas, kommer utskotte ~ 
icke att föreslå betydande ändringar i förslaget. Utskottet har i tidiga . 

re sammanhang för Landstinget föreslagit, att det nu färdigställda elev

internatet vid Ålands folkhögskola skulle uppföras och finansieras på 

det sätt, som Landstinget sedermera omfattade. Att den oförutsett stora 

utgiften för utjämning av landskapets ordinarie medel nu fordrar ändå 

större återhållsamhet vid anvisand et av anslag i den enskilda budgeten, 

är ett beklagligt sammanträffande av för budgeten hämmande omständighe

ter. 

Utskottet har i ärendet hört landskapskamreraren Erik Rask, som re

dogjorde för Ålandsdelegationens beslut angående 1958 års avräkning. Av 

de belopp, som därvid ställdes utom kolumn, må nämnas landskapsunderstöd 

för Grelsby sjukhus 234 .606 mk, tilläggsunderstöd för folkskolbyggnader 

i skärgården 4.547.018 mk, landskapsunderstöd ur ordinarie medel för 

Åland s folkhögskola 447.030 mk, unierstöd å t arbetarinstitutet i Marie

hamn 5o.033 mk och utgifter för landskapets ledamöter i Ålandsd elegatione . 

127.600 mk, Landskapsstyrelsen har givetvis, efter det Ålandsdelegationen 

beslut delgivits landsk apsstyrels en, beaktat de principer Åland sdelega

tionen följt vid utjämningen av 1958 års utgifter. 

INKOMSTER. 

!>m. 1. Landskapsstyrelsen har i förslaget bibehållit mom. 1 utan at t på 

momBntet upptaga något belopp. Då utskottet anser, att ett mo

ment icke kan ingå i budgeten med mindre åtminstone ett nominellt 

belopp upptages på momentet, har utskottet föreslagit, att på 

momentet upptages 1.000 mk, vilket belopp balanseras genom mot

svarande minskning på mom. 15, "Finansieringslån". 

M2._m. 9. Enligt vad landskapskamr eraren Erik Rask me ddelat, ha veder-

lagen för lärarnas och tjänsteinnehavarnas vid Ålands folkhögsko

la naturaförmåne r icke fastställts med beaktande av procentuell 

förhöjning på grund av lägenheternas standard. Utskottet anser, 

att landskapsstyrelsen borde pröva, om icke vederlag för de i 



Mom. 

-5- 389 
elevinternatsbyggnaden inrymda bostäderna borde erläggas till 

ett högre belopp än normalvärdet. 

11. Bidraget ur ordinarie medel för Ålands folkhögskola har upp

tagits till saIIlIDa belopp som i förslaget till ordinarie budget \ 

Ior år 1961, eller till saiillt!a belopp som för innevarande år. 

Sedan de slutliga kostnaderna för elevinternatsbyggnaden kunnat 

fastslås, kornmer dock hyresvärdet för folkhö gskolans egna bygg

nader att höjas väsentligt, varför inkomsterna på detta moment ,,, 1

11 torde överskrida det beräknade beloppet. -

U T G I F T E R ~ 

Utskottet antecknar med tillfredsställelse, att landskapssty-
1 

relsen emotser besparingar på flera av de föreslagna utgiftsmo- ' 

menten. Den nedskärning, som drabbat anslagen för egentliga un

derstöd åt skolelever och studerande finner utskottet synnerli

gen beklaglig. Utskottet omfattar dock landskapsstyrelsens .för

slag jämte deklarationen, att understödsbeloppen för de mest be

hövande icke skola minskas. Utskottet anser det angeläget att 

just dessa anslag, så snart möjligheter därtill yppa sig, åter 

upptagas till minst lika stort belopp som under innevarande år. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 

föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapssty 

relsens förslag till inkomst- och utgifts

stat för landskapets enskilda medel under 

år 1961 med följande ändringar: 

I N k 0 M S .T ,E R 
1. Beräknad behållning från år 1960 1.000 

...... - - - - w ~ - ... - - - - .,. ... - - - -
15l Finansieringsl~n 

- - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - ~ ~ - - - - - ~ ~ ~ ~ - - -
Mariehamn, den 7 december 1960~ 

I 

På finansut ~kottets vägnar: 

~litt/fif/(11;~7 ~ ~/ 
/Lennart Matts on {_ /~~ 
, , f.117:;f;:;fdJ/tL1-----

Rd1f Sund man. :> 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsso~ viceordföranden 
Evald Häggblom, ledamöterna Clemes, Daniels son och Gunnar Hägg blom srunt 
suppleanterna Förbom och Isaksson. 


