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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 18/
1968-Ci9 med anledning av Ålands landskapsNr 18/1968-69.
styrelses framställning till Ålands landsting r:1ed förslag till andra tillägg till
ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för
landslcapet Åland under år 1969. (Nr 25/
1969).
Med anledning av ovannämnda frffinställning 9 varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet 9 som i ärendet hört vägingenjören Anders Lindholm, landslcapsagronomen Tor Mattsson och rektor Alarik Häggblom samt av lantrådet Martin Isaksson erhållit information om TV-frågans nuvarande läge? vördsamt anföra följande:
I frarnställningen föreslår landskapsstyrelsen att landskapsborgen
skulle beviljas studerandena vid ajöfartsläroverket och sjömansskolan
enligt i riket gällande grunder för statsborgen åt elever vid sjöfartsläroanstal ter och sjömansyrkesskolor. Beträffande motsvarande förmåner för studier vid högskolor och läroanstalter på institutsnivå i riket föreslår landskapsstyr€1..sen att de åländska studerandena skulle behandlas på sar~ma sätt som övriga studerande och alltså utfå sina förmåner genom studiestödcentralen. Detta tillvägagångssätt skulle tilllä~pas tillsvidare eller intill dess landstinget på särskild framställan annorlunda besluter.
Finansutskottet har också för sin del kunnat omfatta landskapsstyrelsens förslag i detta avseende dock så 9 att åländska studerande 9
vilka besöker skolor på aaonn nivå
i Sverige, borde av landskapsstyrelsen beviljas landska1 ,_borgen i sru:.mia utsträckning som för studier
vid motsvarande skolor i riket. Detta kan motiveras med, att de åländska ungdomarna besöker dylika skolor i Sverige i sådan utsträckning att
detta kan betraktas som normal yrlcesutbildning. Denna förmån skulle
~ek ges endast i den nån studiestöd eljest icke beviljats i Sverige.
Under 10 Ht.III~ll Ålands lantmannaskola för grundreparation av
föreståndarbostad.har landskapsstyrelsen föreslagit ett tilläggsanslag
om 37.000 mark. Därmed skulle totalkostnaderna för grundreparationen
komma att stiga till 87.000 ruark 9 vilket motiverar en omprövning av
frågan. Utskottet har tagit del av ritningar, entreprenadanbud och
övriga handlingar i ärendet. Med den notivering landskapsstyrelsens
majoritet anfört i framställningen har dock även finansutskottet kunnat omfatta landskapsstyrelsens förslag.
Under 10 Ht.V~5 P~1skaffning av landsvägsfärja, har landskapsstyrelsen dragit upp riktlinjerna för användningen av en ny landsvägsfärja
för skärgårdstrafiken samtidigt soE1 landskapsstyrelsen inbegärt full-
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makt att beställa den nya färjan.
Finansutskottet har tagit del av föreliggande skissritning och de
synpunkter vägingenjören framlagt i ärendet. Finansutskottet har därvid konstaterat, att den slutliga utformningen av färjan ännu icke
föreligger klar men kan för sin del omfatta förslaget att färjan så
snart som möjligt beställes under förutsättning, att fartyget erhåller en ändamålsenlig utformning s au1t ges möjlighet att angöra samtliga större färjfästen i skärgården. Den nya landsvägsfärjan skulle
också enligt finansutskottets uppfattning normalt få trafikera SvinöFöglö -rutten men skulle vid behov sättas in på övriga rutter i skärgården. Färjan skulle utrustas med en motor, som ger den en fart av
c. 12 knop samt bildäcket få en sådan storlek att den rymmer c. 30
bilar.
Med hänvisning till det ovan anförda och då utskottet i övrigt
intet har att påminna beträffande förslaget, får utskottet vördsamt
föreslå
att Landstinget ville antaga landskapsstyr.elsens förslag till andra tillägg till
ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för
land.skapet Åland under år 1969 saBt bemyndig~ lnndskapsstyrelsen att under år 1969 enligt Sa.LliJa grunder som i riket bevilja borgen åt studerande vid i landskapet verksamna yrkesutbildande läroanstalter och för
notsvarLlnde studier i de övriga nordiska
Mariehamn, den 28

sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden
Harry Lindfors, ledamöterna Curt Carlsson (delvis), Bertel Söderlund
och Runar Wilen samt suppleanten Thor-Alf Eliasson (delvis).
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