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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 5a/1969-

Framst. nr 39/69. 70 med anledning av Ålands landskapsstyrel
se s framställning till Ålands landsting 
med förslag till inkomst- och utgiftsstat 
för landskapet Ålands enskilda medel under 

år 1970. 

Sedan Landstinget icke oförändrat godkänt utskottets i betänkan
det nr 5/ 1969-70 överlämnade förslag o:ch landstinget på grund därav 
återremitterat ärendet till utskottet 9 får utskottet härmed vörd-· 
samt anföra följande: 
2 Ht.1V~5. Räntegottgö~else för studielån. 

Enligt utskottets åsikt vid behandlingen av detta moment skulle 
det av landskapsstyrelsen föreslagna beloppet om 2.000 mk ha räckt 
till även om anslaget ändrats/till räntestöd för yrkesstudier 9 för 
vilka motsvarande stöd icke utgår av ordinarie medel. Till grund 
därför låg det faktum 9 att ansökningarna om räntestöd i allmänhet 
kunde behandlas först i oktober månad 1970 och lånen sannolikt 
icke skulle lyftas i sin helhet under hästterminen. Men med beak
tande av utskottets positiva inställning till en utvidgning av 
räntestödet på föreslaget sätt 9 har utskottet det oaktat icke ve
lat motsätta sig landstingets åsikt i ärendet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 
föreslå 

- - -

- -

att Landstinget måtte antaga landskaps
styrelsens förslag till inkomst- och ut
giftsstat för landskapet Ålands enskilda 
medel under år 1970 med de i utskottets 
l;>etänkande nr 5/1969-70 föreslagna ändrin
garna och tilläggen och med ovanstående 
ändring samt bemyndiga landskapsstyrelsen 
att upptaga för budgetens förverkligande 
erforderliga lån. 

INKOMSTER. 

- - - - - - ~ - -

6. Finansieringslån 301.653 

- - - - - - .- -------
Summa V kap. 430.253 
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UTGIFTER . 

2 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningeväsendet. 
==================================================== 

.-
IV Understödsanslag 

5. Räntegottgörelse för studielän 3.000 

Summa IV kap. 38.285 

Summa 2 Huvudtiteln 597.735 

Summa utgifter mk 2 . 588. L~6 3 
========~==~================== 

Mariehamn, den 12 decemb::~ 

Päfin~;~ 
-·Folke · Woi valin 

ordförande 

- - -s-ekreterare. 

Närvarande i ut~_kotte~ : ordföranden Fol}c_e W_oi yal.i;n, _ viQs:;ordfö::
randen __ Harry Lindfors samt ledamöterna Bert el Söderlund, Runar 
Wil~n och Georg Wideman. -··--. ----·-· --- ~-· 


