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]'JNANSUTSKOTTETS betänkande Ng 26/1956 

med anledning av Ålands\landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med 

. förslag till inkomst- och utgiftsstat för 
landsk:1;ets enskilda medel under år 1957• . _, 
(33/1956)11 

Sedan Landstinget icke vid enda behandlingen oförändrat godkänt 
finansutskottets bet~nkande Ng 23/1956 och på grund därav återremit-
terat ärendet till utskottet, har utskottet vid förnyad behandling 
av ärendet beslutat vördsamt anf.öra följande t 

Utskottets majoritet vidhåller på tidigare i motiveringen anförda 
grunder sitt ställningstaganO.e till anslaget i IV:9 på utg;iftssidan 
då under behandlingen i Landstinget icke anförts skäl för ändring 
av anslaget och den av utskottet föreslagna möjligheten med större 
elevunderstöd var att föredrqga. Dessutom har Landstinget vid detalj
behandlingen godkänt sam.,tliga övriga poster såväl på utgifts- som 
inkomstsidan, varför utskottet icke har annan möjlighet att balanse
ra budgeten, 

En medlem i utskottet ansåg, att uiskottet var oförhindrat att i 

detta sammanhang föreslå än~ring av jämväl andra anslag i budgeten 
än det av Landstinget ändradet varför han föreslog, att på inkomst-

s iaan anslaget i mom. 4 "Arrendeavgitter frän landskapets boställen 

cch fiskerier" skulle höjas till 3~5000000 och anslaget under utgifts
sidan IV~9 skulle höjas till 3000000 mark, 

Samtidigt vilJ. utskottet rätta sista meningen i stycket 11 Hälso-, 

och sjukvårdsväsendet 11 på sida 2 i sitt betänkande m 23/1956 till I 
" Utskottet emotser, att landskapsstyrelsen tillser, att til~räckligt 
antal platser komma att stå till buds för ålän,dska sinnesslöa barns 
vård och i sådant syfte fullföljer Landstingets tidigare i frågan 
fattade beslut, 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå ; 
att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsens förslag till inkomst- och utgi:.?ts
sta t för landskapets enskilda medel under 
år 1957 med de ändringar utskottet föres::..c.Lit 
i sitt betänkande m 23/1956. 

Mariehamn, den 3 december 1956e 

På 

il 
' 11 
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finansutskottets vägnar: 

Lennart Mattsson. 

< 

J_c,nds landsting 

ul turutskottet. 

Till Finansutskottet, 

Kulturutskottet har e1aottagi t Finansutskottets skrivelse n: o 74 av 

1en 29 november 1956 med anhtllan om utskottets utlåtande över anslagen i 

7 kap. av ut iftsstidan i försla 6 et till i nkomst- och utgiftsstat för land

Jw.rets enskilda medel under år 1957 och har med anledning därav äran frani

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson samt leda 11~ll a följande: 

möterna Andersson, Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Häggblom. IJ. Undervisnings .... och bildningsv~isendet . 

A~ Ålands folkhögskola . 

Utskottet her icke ansett befogat framstalla nåe;on anmär:V...ning mot de 

110.er denna rubrik u:rrtagna anslagsposterna. 

P@: c;rund av r::.tt under landstingets reruissdiskussion av landstingsman 

,Tan- .. "rjk .rilrss"on framstall t, s&som synes be-fogat och motiverat, önskem~l 

~ 2nslag för ink öp av en drivande elmotor till Alands folkhögskola, för

ordar utskottet 

att ett nytt moment n:o 5 under denna rubr i k skulle införas, 

upptagande ett belopp om J O. uOO rn.l;: för inköp av sagda elmotor . 

Tlled anledning av landstings11mn JPn-:rik Brikssons finansmotion av 

e._ 22 november 1956 och jämte det motioni:::ce· s lliotiv f .. r ansl2.2;SE:skandet 

~as1 förordar ut.skottet 

att ett nytt moment n:o 13 uncler denna rubrik skulle in:'.:'öras 

upptagande till di rektionens disposition ett förslagsanslag om 

250.0uO mk för anskaffande av ritningar till ny- och ombyg;nad av 

folkhögskolan . 

Den av dessa tvenne nya moment rä1~a1lade omnurnrerin;en av 1210menten 

och förhöjningen av avdelningens slutsununa torde beaktas. Utskottet utta

lar i detta sairu11anhang C:nskern{ let att icl-:e blott var je 1rapi tel av land slraps 

.l~r ?lsens föreli[;,;:0ande budgetförslae utan fastmer t:.ven varje tmder särskil 

:ubri sai2J1anfattcc1 Evvdelning skulle nmJl~eras skilt för sig och icke s8som 

u hela ka1 i tlet he ·lär ande 1:_w1,.ror, n&'-'ot som är oC'.;na t att ·F'ör svfö:'a s~r

Li1t in:"'örandet av l'b. ttelser och önsker 1-·-1. 

B. Un~erstöd f t särskilaa sam11~ .slutninbsr. 

C. Studieuncl erst_9_1_._ 

I rubricer 0 cle e~-sni.tt av bucl,__,et·c·Öl'sla'-'et ~1-r VLJl turutskottet icl e 
1'.r::r:.i t orr:>cilr till ·fninnelse. 
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Utsl:ottet c;odkb.nner för sin c1 eJ de "L11 ~, tauna utc;ifts:rlostr.: ~ r 

önskar i sarnmanl12.1.i.e:;et f&sta Pin::insutsl:ottets uppu~·rLsaMhet rl' L nt\ 

re1resentante1. 3-m .. hild Berglunds liiOtiverade finPnS11 .. otion 8.V r"e I r ·- ~ 

ber 1956 med ffö:sla
0
P att i inkonist- och ut.ci ftsstat 0 n Ino··-r 1-::i"'d 1 . -. 0 - ~ - - UJ.~ .._,~ - ' et 

e1:.skilc's. 111edel för år 1957 sl:ulle 1.i.1=i ta0 as en su11ll!la oru 20. LO 1k J. c 
...,i vning av 12.ncl stNi.;sdi ,....l·nJ.ssions:_...rotol~ollen i sin heH1e t till lli blir, 

i l1ands sari1tli.;a 12.ndskoumuner och 11' rieharnns stad. Uts!:cottet -.:-._.~ 

detta intresseväckande i.ni. tiati V borde fullföljas, särs}::iJ. t r[~ 

de -.:-nsla::..,et iclce i:."r synnerligen högt. Dock borde utg~van av han( lin 
(.; 

för fullständi._;hetens sLull omfatta IC'rutom sn.gda diskusr::ionspro tol{o. 

~:,ven lrindsk:apsstyrelsens framställnin.;ar och inlf:t11inade motioner . Det 

äskade beloppet torde hndock vara tillr~ckligt med hänsyn till de ri 

fram:;;; tällnin.;sl:os ... maderna. Distributionen av ifrågavarande hanc linc-n b"-

kunde lärnplig2,st handhavas av J.1and.s jeLtralbibliotek. 3iblioteksins. 

tören i landska1)et har ;;:;ålunda förl::lc:,~·at sig intresserad av s2.:en. 

Kulturutskottet föreslår 

att ett nytt ::noment n: o 30 införes under denna r 1' r i 1
• 

tagande ett anslag om 20.0LC rnk E't Plands ';entralbibliotek 

utcåva och distribution fr~n och med §r 1957 till sallitli 0 2 i

liotek inom landskapet av Ålands landskapsst~rrelses i.'rc..m st:.:ll

ningar ti11 Plands landstin~, av landstingsmännens mot i oner o -

av lan~stingets diskussionsproto~oll. 

Den i1åkallade omnumreringen och :0 örhöjningen av avdelnin; ens 

sluts1.unrua torde beaktas. 

HLr j2i nte har Kul tu.rutskottet behandlat landstingsrerresentante 

Gunhild Berglunds och landstingsm2:nnen Johan Lönroths 

finansrnot i on av den 23 november 1956 med anh~llan att landstint;e t i' 

komst- och utgi ftss t aten för landskapets enskilda mede l Gr 1957 wftt 

uprtaga ett belopp om 600. OC•O mark för lån åt landskapets ungdomsföre 

gar för installering av tidsenliga värr11eanlä5gningar i ungdornsf örenL 

husen. Utskottet finner initiativet beaktansvärt med hänsyn särskilt 

de ekonomiska sve.righeter ,. som många un.;domsföreningar ha att ki:o· rn~ s. 

vid iståndsätt2ndet av ungdomslokalerna och med beaktande även · v de 

egna frivillic;,a arbetsc;lädje och offervilja, som ungdomarna v i sat "l 

nu runt om i l::.ndskepet pågående ombygcnadsarbetena av ungdomsf örenir 

husen . Utskottet anser att a l la dylika positi va lmgdomssträvancJ en bor 

uppmuntras och av landsti nget understödjas. Det är aven skäl at t rnec' 

ti llbudsstE.ende medel försöka skapa trivsel för ungdomen shrskilt på 

iandsbygden om bl ott därigenom den sorgliga c.k. flykten fre.n landsbygden 

1 unde förhindras. 
Om Finansutskottet skulle anse att detta anslag icke kan förord-

as därför, att svårigheter bkulle uppstå vid strävandena att bslansera 

budgeten, anser sig Yulturutskottet böra framhålla att anslaget under 

kapitel VI , Understödslän, moment 2, Län ät landskapsstyrelsens tj~nste

wi:in för inköp av tjG.nstebilar, utan oli:Lt:;enhet synes kunna avstyrkas. Det 

i1ar nämligen icke förefallit utskottet fullt tillbörligt att beaktans

v~-trda kulturella anslag, som i detta f2l let för övrigt slrulle kon1111a hela 

lcmdskapets ungdomsrörelse till.:::;odo, sl:all stå efter ans l ag åt landskc:1ps

styrelsens tjänsteHG.n för inköp av i prakti ken pr i vata bilar . 

Kulturutskottet förordar därför 

att i:iå lämplig plats i inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapets enskilda medel år 1957 rn§.tte upptagas ett anslag 

om 600.000 rnk för lån ~t landskapets ungdomsföreningar för 

installering av tidsenliga värrneanläggni ngar i ungdomsf örenings-
1 

husen . 


