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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

m 21/1950
~

med anledning av Ålands landskapsnämnds

framställning till !lands landsting med förslag

21/1950.

till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under år 1951 (37/1950).
Med anledning av förenämnda framställning får

~tskottet

härmed

vördsamt framhålla följande:
Landskapsnämnden har i sitt förslag noggrant följt rikets stadsförslag och upptagit anslag i sådan proportion till rikets, att fara för att kompensation skulle vägras inte borde föreligga. Utskottet har likväl funnit anledning att höja en del anslag, och anser
troligt att dessa utgifter likafullt kommer att kompenseras, då
det äT fråga om sådana förvaltningsgrenar där proportionen är en
annan mellan rikets och landskapets utgifter. Flera av dessa höjningar motiveras av utredning, som kommit landskapsnämnden tillhanda
först efter
som nu

d~t

budgetförslaget överlämnades till landstinget, och

tillställt~

utskottet.

I remissdebatten gjordes flera förslag om helt nya anslag. I
princip har utskottet inte beaktat dessa förslag, då utskottet anser, att sådana nya anslag först borde prövas

av landskapsnämnden.

Under den .. korta . tid, som står utskottet till buds för budgetbehandlingen, hinner sådana ärenden inte underkastas en så ingående
prövning, som de otta förutsätta. Därför har i utskottet icke beaktats de förslag, som framförts av skärgårdskommitten, då kommittens betänkande kom landskapsnä.mnden tillhanda först strax innari
landstingets höstsessions början. Utskottet emotser, att landskapsnämnden till vintersessionen 1 tilläggsbudget föreslår de anslag, som kunna föranledas av betänkandet.
Beträffande ett flertal anslag har utskottet haft anledning att
rådgöra med tjänstemän vid landskapsstyrelsen och andra personer,

p
som kunnat giva upply n ·n
.
s i gar om olika omständigheter. Sålunda
landskapskamrera~en

landskapsagronomen och vägingeniören givit
Upplysningar om till d
f""
eras orvaltningsområden hörande frågor,

'

landstingsman Jan Erik Eriksson om Ålands Ungdomsförbund och

Å~ands

f

olk:högskola, landstingsman Gunhild Berglund

rade rätts~jälpsbyrån och den planerade kartan 0··ver ·

om den plan

finsk bo sät
ning, bokhandlare
Frej Liewendahl om m9jligheterna att anskaffa
en väggkarta över
Åland och sparbanksdirektör Palmer Ekbom om
turistföreningens verksamhet.
A. INKOMSTER.
Utskottet har funnit, att Mariehamns stad är skyldig att del.
taga jämväl i kostnaderna för kriminaltillägg åt överkonstapeln
vid polisinrättningen i Mariehamn

, varför någon ändring i denna

inkomstpost. icke föreslagits.

Då arvodet åt

landskapsnäm.nden~

ledamöter brukar följa lands-

tingsmännens arvode, har utskottet ansett skäligt höja ifrågavarande anslag med 150.000 mark.
Under remissdebatten gjordes förslag om tryckning av skärgårdsko:mmittens betänkande. Emellertid har utskottet ansett, att tryck-

ningsko~tnaderna skulle bli alltför dyra i proportion till upplagans storlek, varfqr utskottet ansett duplicering vara att föredraga. Betänkandet borde dupliceras i så många exemplar, att samtliga
landstingsmän under innevarande och ett par perioder fram.ät kunde
få varsitt exemplar. För detta mångfaldigande torde särskilt anslag icke behöva upptagas, då arbetet kan göras å landskapsstyrelsen.
På grund av att stadsstyrelsen i Mariehamn höjt hyran för landskapsstyrelsens lokaliteter, torde ett tillskott om 50.000 mark

Inkomsten av räntor å amorteringslån h

ar enligt utskottets mening upptagits för lågt. Ett belopp om 200.000 mark borde kunna

vara av behovet i mom. 6.

upptagas, då enbart räntorna

slagit ändrat så, att texten blir "Kostnader för tjänstemännens

P

å d

e s.k. Arava-lånen torde stiga

till ungefär detta belopp.
Beloppet för av landskanet
t
..
upp agna lån till bud_g etens ut jämning har ändrats med beaktande av föreslagna ändringar å utgiftssidan.
B. UTGIFTER.

Anslaget i 10 mom.,

0

Semestervikariearvoden" har utskottet före-

semester". Därigenom kan jämväl ersättning .för semester, som inte
kunnat beredas en tjänsteman, utanordnas ur detta ans lag, i stället för ur anslaget "Oförutsedda utgifter",

75.000 mark.
Tredje huvudtiteln.

Första huvudtiteln.

Polisvårdeik_

Då Landstinget under .pågående session beslutat höja landst ingsmännens arvode, har utskottet höjt anslaget härför med 500.000
mark för inkommande år.

tidigare har måst

ske. Denna ändring motiverar jämväl en höjning av anslaget med

EGENTLIGA UTGIFTER.

Landstinget.

~åsom

Då utskottet i förslaget till tilläggsbudget för innevarande år
( 20/1950) observerade anslag för kanslihyra och -t-illbehör för
överkonstapeln i Jomala länsmansdistrikt, har utskottet infört
motsvarande anslag jämväl i detta förslag. Orsaken till att detta

Andr.a huvudtiteln.

anslag inte är upptaget redan i landskapsnämndens förslag lär vara

Landskaps styrelsen.

den, att framställning om anslaget ,kom till landskapsnämnden först

efter det landskapsnämndens budgetförslag för 1951 överlämnats

sjukhus i Åbo. Enligt detta förslag borde anslaget för sjukhus-

till landstinget.

kostnaderna höjas till
Fjärde huvudt i teln.

mark, vilket utskottet föreslagit.

Femte huvudtiteln.

Hälso- och sjukvården.
På grund av en skrivelse, som kommit lands kapsnämnden tillha

700~000

Undervisningsväsendet.
Under remissdebatten påyrkades höjning av anslaget för undervis-

först nu, har utskottet upptagit anslag för anlitande av en rön

ningsmaterial till Ålands lyceum. Då de utgifter, som ~otiverade

genolog vid Ålands allmänna sjukhus. Skrivelsen är av följ an de

denna höjning, av landskapsnämnden beaktats i förslaget till

lydelse:

tilläggsbudget för 1950, har utskottet lämnat anslaget i 1951 års
"Till Ålands Landskapsnämnd.

budget oförändrat.

Undertecknad ber härmed hövligast att få föreslå att en läkare

Anslaget för byggande av en slöjd- och båtbyggeriverkstad vid

anställes vid Ålands allmänna sjukhus såsom konsulterande röntge.

Ålands folkhögskola har utskottet höjt med 50.000 mark, då verk-

nolog. Nämnda läkare skulle vid behov, dock högst två gånger i

stadsbyggnaden är nödvändig för folkhögskolans behov. Anslaget för

månaden besöka sjukhuset och där utföra svårare röntgenundersö~

understöd åt

ningar vilka kräva en specialutbildad röntgenolog.

aktande av atL dessa understöd nwne r a utgå med högre belopp.

Doktor Nylund i Åbo har förklaxat sig villig att mot skälig

m~ndre

bemedlade elever vid skolan har höjts med be-

Under remissdebatten föreslogs upptqgande av ett särskilt an-

ersättning åtaga sig uppdraget och medicinalstyrelsen ställer s~

slag för ritningar till en byggnad för Ålands yrkesskola. Då yr-

välvillig till förslaget.

kesskolan inte ännu varit verksam så länge, att man har tillräck-

Samma förfarande har under de senaste åren: tagits i bruk på en
mängd landsorts-sjukhus i Finland och där utfallit till allmän
belåtenhet.

ligt med erfarenheter för planeringen av en sådan byggnad, har utskottet ansett, att den frågan tillsvidare borde få anstå.
Efter att ha hört bokhandlare Liewendahl om möjligheterna att

Det arvode som skulle tillfalla röntegenläkaren bl. a. för att

anskaffa en väggkarta över Åland, har utskottet ansett sig icke nu

täcka resekostnaderna skulle förslagsvis belöpa s ig till 5000-

kunna föreslå ett anslag för detta ändamål. Emellertid vill ut-

6000 mk per resa.

skottet icke härmed lämna frågan därhän, utan emotser att landHögaktningsfullt:

skapsnämnden till vintersessionen kommer med ett detaljerat för-

Gunnar Hellström."

slag och utredning om kos t naderna för tryckningen.

Anslaget för bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar
har höjts till 800.000 mark varigenom det borde förslå för fem
hemsystrar.
Under budgetb.ehandlingen i utskottet har landskapsnämnden fått
budgetförslaget frän General Manne rheims Barnskyddsförbunds barn-

Sjät t e huvudtiteln.
Näringarnas främjande.
I riket har kommitten för landsbygdens

näring~r

föreslagit,

att hemindustrikonsulenter borde avlönas för att driva upp produktionen av lämpliga industrialster vid småindustrier på lands-

_.

-a

: _;:,~>

bygden. Såvitt utskottet har sig bekant, .ha r nödiga medel tills

Fö. r s l a g

vidare icke anvisats i riket. • Ut s k ott e t anser, att en sådan koll

till

sulent jämväl borde anställas i landskapet, men har inte uppta

ordinarie inkomst- o.ch utgiftsstat för landskapet Åland under år 1951.

anslag för ändamålet då kompensationen är osäker så länge motsv

=~=======================================================================

rande befattning icke finnes i riket. Emellertid emotser utskot

Kap.mom.

A. INKOMSTER.

att landskapsnämnden följer utvecklingen i riket och så snart

EGENTLIGA INKOMSTER.

möjligheter för kompensation förefinnas föreslår anslag för änd

Första avdelningen.

målet i tilläggsbudget.

Landskaps- Finans- och
nämndens
ekonomiutförslag.
skottets
förslag.

Inkomster, vilka jämlikt § 21 i lagen av
den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland,

Under remissdebatten yrkades på höjning av anslaget för jord

tillfalla landskapet.

brukets samt häst- och boskapsskötselns främjande. Utskottet har
efter jämförelse med motsvarande anslag i riket icke ansett s ig

Närings skatter.

I.

1. Apoteksavgifter och övriga näringsskatter

kunna föreslå höjning av anslaget.

I kap. 1.200.000:-

Beträffande lantbruksbokföringen önskar utskottet framhålla,
att utskottet hoppas att landskapsnämnden begagnar sig a.v var je

1.200.000+

Nö jesska tter.

I I.

1. Stämpels~att ••••••••••••••••••••••••••••

möjlighet att få bokföringen allmännare omfattad. Det vore av
intresse såväl för vederbörande lantbrukare själva som för all-

II kap. 2.600.000:-

mänheten och myndigheterna att lantbrukets lönsamhet kunde ut re-

I Avd.

das med möjligast tillförlitliga bokföringsuppgifter.

Andra avdelningen.

2.600.GOO:-

3.800.000:_

Inkomster från staten tillhörig egendom.

I skärgårdskommittens betänkande behandlas bl.a. möjlighet en
att anskaffa mindre färjor för skärgården, med vilka hästar och

1. Arrenden av boställen och fiskerier •••••

jordbruksmaskiner kunde fraktas mellan holmarna. Medel för an-

2. Räntor

jordinlösningsfonden ••••••••

140.000:-

skaffning av sådana färjor kunde möjligen utanordnas från ansla-

3. Försäljning av virke ••••••••••••••••••••

2.000.000:-

get för bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskinanskaff-

4. Hyra för mangårdsbyggnaden på Pehrsberg

ning. Utskottet emotser att landskapsnämnden ägnar denna fråga

5. Inkomst från Jomala gård••••••••••••••••

1.048.000:-

uppmärksamhet och om så skulle vara nö.digt, U})ptager anslag f ör

6. Diverse inkomster•••••••••••••••••••••••

1.000:-

ändamålet i förslag till tilläggsbudget. För att redan nu mö jli~I

7. Inkomst · från försöksfälten ••••••••••••••

260.000:-

göra utgivande .av större bidrag har utskottet ändrat anslaget

ti~

I kap. 4.758.600:-

f örslagsanslag.

II Avd.4.758.600:Tredje avdelningen.

Planerna på byggande av vattenled'ningar på landsbygden anser
utskottet tillsvidare vara på ett så tidigt stadium, att större

Ir~n

r.

Inkomster av blandad natur.
l. Elevavgifter och övriga inkomster från

1.300.000:-

9. 600:-

#
Kap.mom ..
1.000.000:_

Ålands lycellIIl. .•.......••..• • • • • · • · · •

2. Elevavgifter och övriga inkomster från

I kap. 279.196.674:-

278.404.674:-

I Avd. 279.196 •.674:-

278.404.674:-

600.000:-

Ålands sjöfartsläroverk ••••••••••••••
3. Elevavgifter, hyror och övriga inkomster

Summa inkomster mk.298.096.790:- 297.489.790:-

från Ålands lantmannaskola •••••••••••

=============:=================================

25. ilOO :~

B. UTGIFTER.

4. Elevavgifter, hyror och övriga inkomster

"

EGENTLIGA UTGIFTER.

frän Ålands kvinnliga hemslöjdsskola •

8.000:Första huvudtiteln.

5. Elevavgifter och övriga inkomster från
Ålands ambulerande lanthushållsskola •••

1. Landstingsmännens arvoden och resekost-

6. Daga~gifter, naturaförmåner och övriga inkomster från Ålands allmänna sjukhus ••
7. Dagavgifter och övriga inkomster

nader (förslagsanslag) ••••••••

4.680.000:-

'

fr~n

;

slagsanslag) •••••••••••••••••

250.000:-

inkomster från Ålands Vårdhem •••••••••

'

(förslagsanslag) ••••••i•••••••

1. 092. 500 :- '
750.000:-

10. Försäljning av plantskolealster·········

50.000:-

ll. För bilnummerbrickor •••••••••••••••••••

50.000:-

slagsanslag) ••••••••••••••••••

1. 736. 516:- .

13. Räntor å amorteringslån••••••••••••••••

15.000:-

14. Ved~rlag för nat.u rafcSrnl.åner •••••• • • • • • •

3g.600:-.

15. Diverse inkomster••••••••••••••••••••••

40.000:-

'

10.341.516:_

10.526.516:-

III Avd. 10.341.516:_:

10.526.516:-

200. 00.9.1

-g rundlön •..........••..

253.200:-

indextillägg •••••••••••

. 12. 660:-

Dyrortstillägg •••••••••

10. 080:-

275.940:-

6. Ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••

74. 700:-

7. Stenografer (förslagsanslag) •••••••••

230.000:-

8. 1 ekonom och bibliotekarie, arvode •••

63.000:-

l

9. Hyra för landstingets lokaliteter
jämte . lyse och städning ••••••••••••

KAPITALINKOMSTER.

'

..

•'

300.000:-

.

10. För exkursioner och expertutlåtanden

Första avdelningen.

I.

130.000:-

5. 1 kanslist och renskriverska:

12. Mariehamns stads andel i kostnaderna
f~r p~lisväsendet ••••••••••••••••••••

100.000:-

4. Arvode åt utskottsseic;eterarna (för-

••••••

I kap.

300.000:-

3. Arvode åt landstingets sekreterare

8. Dagavgift.e r, naturaförmåner och övriga

.dis~ensärverksa'.m.heten

2.000.000:-

2. Allmänna landstingskostnader (för-

sjukstugan i Kumlinge . : •• : ••••••••••••

9. Inkomst från

Landstinget.

I.

4.800:-

1. Försäljning av inlösta fastigheter ••

2. ooo. o-oo :-

Förskott ..........................••

150. ooo. ooo :-

Lån ..... • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • · • •

127.196.674:-

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••
"

I
"

kap.
'

I Ht.

'

3.523.6~0:-

4.023.640:-

3.523.640:-

4.023.640:-

50.000:-

2.500.000:-

I{ap.mom~

.Andra huvudtiteln • .

I.

och resekostna der (förslags anslag) ••

Landskapsstyrelsenw

700.000: ~

4. För lagberedning och sakkunnigutlåtanden

1. Avlöningar:

5. Tryckningskostnader (förslagsanslag)

62.000:550.000:-

1 lantråd, grundlön •••••

898.800:-

1 sekretersre, grundlön

554.400:-

lyse och städningshjälp (förslags-

1 vägingeniör, grundlön

524.400:-

anslag) ......................... .

450.000:-

1 kamrerare, grundlön •••

475.200:-

7. Expensmedel ••••••••••••••••••••••••

700.000:-

8. Landskapsnämndens dispositionsmedel

150.000:-

6. Hyra för landskapsnämndens kansli jämte

1 bitr. sekreterare,

..............

452.400:-

9. Resor och, dagtraktamenten (förslagsanslag)700.000:-

1 agronom, grundlön •••••

452.400:-

10. Kostnader för tjänstemännens semester

1 forstmästare, gru,hdlön

452.400:-

grund lön

1 arkeolog, grundlön ••••

430.800:-

1 huvudbokf'örare, grundlön

253.200:-

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••

175.000:-

11. Lokalhyra för lantrådet • • • • • • • • • • • •

58.800:-

l registrator och arkivarie, grundlön • • • • • • •

243.000:-

1 kassör, grundlön ••••••

233.400:-

I kap. ll.380.200:-

11.655.200:-

II H.t . 11. 380. 200 :-

11. 655. 200 :-

I.

Polisinrättningen i Mariehamn.
1. Avlöningar:

233.400:203.400:-

1 polismästare, grundlön

369.600:-

l renskriverska, grundlön

19J.800:-

1 överkonstapel, grundlön

265.200:-

l kassabiträde, arvode ••

193~800:-

3 äldre konstaplar, grund-

1 bitr. renskriverska,

lön

••••• 184.800:-

lön

Dyrortstillägg (förslags'

a

243.000:- •••••••

729.000:-

5 yngre konstaplar, grund-

a rvode ••••••••••••••••• 184.800:a~vode

250.000:-

Polisvården.

l vaktmästare, grundlön

1 telefonist,

500.000:-

Tredje huvudtiteln.

l kanslist och bibliotekarie, grundlön •••••••

850.000:-

a 233.400:-

••••••• 1.167.000:-

2 extra konstaplar, ar-

.

vode å 233.400:- •••••

anslag) •••••••••••••••• 220.000:Indextillägg (förslags-

2

.
extra konstaplar,

466.800:-

som. I

anslag) ·••••••••••••••• 350.000:-

6.734.400:-

2. Ålderstillägg (förslagsa'nslag) •• ·•••• ·•

1.100. 000:-

3. Ledamöternas i landskapsnämnden arvoden

martid, arvode • • • • • • • ..
1 kanslist, grundlön •••

116.700:213.000:-

Indextillägg (förslagsanslag)

•••••••••••

•••

167.250:-

'

_, -

t

.

Ka :P'~mo!!l.

Kap.mom.
Dyrortstillägg (för-

Beklädnadshjälp åt 17

slagsanslag) •••••••

130.000:-

Beklädnadsbidrag ••••••

45.öoo:-

poli~konstaplar

anslag) ••••••••••••• ,

arbete (förslagsanslag)

500.000:-

Ersättning för nattarbete

120.000:-

Semestervikariearvoden ••

15.000:-

anslag) ..................•......•.•

4.304.550:500.000:-

3. Expensmedel ••••••••••••••••••••••••••••

50.000:-

3. Ersättning åt

50.000:-

utrustning······~········

15.000:-

fqr resor

uniformeri~g

för polisväsendet

3.000:-

och .utrustning

8. Till landskapsnämndens disposition för
25.000:-

9. Kriminalpolistillägg •••••••••••••••••••

12.000:-

p~ land~t

••••••••

20.000:-

5.025.300:-

5.043.300:-

10.234.~50:- ~0.252.850:-

Fjärde huvudtiteln.
Hälso- och sjukvården.

I.

Läkare.
1. Bidrag till avlöning av

stad$~

och

253.200:-

kommunalläkare samt kommuhaltand-

1 överkonstapel, grundlön

243.000:-

läkare (förslagsanslag) •••••••••••

500.000:-

2. Bidrag till avlönande av kommunal223.200:-

5 äldre poliskonstaplar,

d.jurläkare ( f örslags;;;inslag) •••••••

3. 1 distriktsläkare, grundlön

223.200:- •• 1.116.000:-

9 yngre poliskonstapla r,

a 213.000:-

18.000:-

9. Nattersättning (försla,g sansla,g ) ••••••

1 överkonstapel, grundlön

g rundlön

25.000:-

12.000:-

III Ht.

I kap • . 5.209.550:-

a

50.000:-

8. Kriminalpolistillägg •••••••••••••••••
II kap.

polisinrättningen ••••••••••••••••••••

grundlön

100.000:-

konstapeln i Jomala distrikt•••••••

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 250.000:-

grundlön ••••••••••••••

120.000:-

7. Kanslih,yra och -tillbehör för över-

?. Barnbidrags- och folkpensionspremier

l yngre poliskonstapel,

700.000:-

6. Till landska psnärnndens disposition

6. Ersättning för under tjänsteutövning"
förstörda kläder .•••••••••••••••••••• .

landspo~iser

faner (förslagsansl~g) •••••••••••••

5. Polisernas

slagsanslag) ......•..••••.•.••.••••••

1. Avlöningar:

3.998.300:-

4. Årsavgifter för landsP,9lisernas tele-

· 40 Telefonavgifter och underhåll (för-

Polisväsendet på landet.

200.000:-

2. Ålderstillägg åt _landspoliser (förslags-

2. Ålderstillägg med inde~ (förslagsanslag)

II.

45.900:-

Indextillägg (förslags-

Ersättning för söndags-

5. Beväpning . och

4 .?•700:-

1 .d istriktsläkare,

411.000:-

ind~x-

tillägg .••• .• •••••••••••
1.917.000:-

50.000:-

20.100:-

4. Ålderstillägg (förslagsanslag) • • • • •

431.700:60.000:-

Kap.mom.

5. Resekostnader och dagtraktamenten

1

(förslagsanslag) ··•········••••

100.000:-

6. Kumlinge läkarbåt • • • • • • • • • • • • • • • •

250.000:-

I
II.

kap~

1.391.700:-

Ålands allmänna sjukhus.

köks~,

arvode

4 köks9iträden,

. ...
~

~

~r

vode .a 145.200:- ••••

6

.

369.600:-

1 bitr. läkare, arvode ••

291.000:-

1 predikant, arvode •••••

12.000:-

l ekonom, arvode • • • • • • • •

213.000:-

städ~rskor,

ar~ode

a 145.200:-

•••••••••

253.200:-

•

•

a

168.qoo:- ····~·····;
IlJ7I'8i ~

504.000:-

••••••••••••••••••
' ..

15.000:-

(.

Indextillägg

(försl~gs- ,

anslag) •••••••• ,•••••

slagsanslag)

400.000:-

.6~5.

• • • • • I') • • •

'

223.200:-

000:-

(förslagsanslag)

....
("

0

J5.000:-

Tilläggsarvode för 1,3

1 laboI'atoriesk{)te·r ska,
grundli;)n • • • •.• • • • • • • • • •

I

Arvoden för nattarbete
'

l operationssköterska,
grundlön ... •'• ·· ·· '• .• ....•.

•

871.200:-

Söndagsarvoden (för-

1 översköterska, grundlön •'• ......... ........ .

580.800:- .

'

r.

1 överläkare, grundlön ••

168.000:-

~

3 tvätte+skor, arvode

1. Avlöningar:

4 3

223.200:-

sköterskor 1. 000/ m,k/mån. 1,5.6 . 000:För anli tande av rön,t , - .· .

2 avdelningssköter·s kor·,
grund lön ••••• '• ••• ·• • •

44 6. 400: ...

genolog (förslagsanslag) 150 •.000:-

8. 206. 200:-

2 sköterskor, grundlön ••

406.800:-

2. Ålderstillägg (förslag~anslag) • • • • • • •

210. 000:-

3 sköterskor, arvode ••••

610~200:-

3. Semestervikariearvoden:
för läkaren •••••••••••••

1 avdelningsbarnmorska,
grundlön ••••••••••••

223.200:-

2 barnmorskor, grundlön •

406.800:-

3

barnsköterskor~

arvode

529.200:-

184.800:-

l vaktmästare och maskin-

ansla~)

400.~00:-

•••••••••••••••

455.050:-

4. Kosthållningen (förslagsanslag):
kost för 15.000 lagodagar·~·····~~····••••

skötare, grundlön • • • • • • 193.800:-

1.200.000:-

184.800:-

2.222.000:-

5. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsan~lag) ·~·······•••••••••••••

1 bitr. · Vaktmästare och
hjälpkarl, arvode · • • • • •

för personalen. (förslags-

för personalen ••••••••• 1.022.000:-

1 kosthållsföreståndarinna,
grundlön • • • • • • • • • • • •

55.050:-

6. Instrument

..... .......... .... ...
~

~

~

~

1.200.000:100.000:-

8.356.200:-

440
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7. Värme och lyse ( förs l agsanslag) · ••••
8. Diverse utgifter •••••••••••••••••••
g. Tvätt . . . . . • . . • • . • • . . • . . . . . . .

'
•••••••

10. Underhåll av inventarier ••••••••••

800.000:-

9. Sjukhusområdets underhåll

200.000:-

10. Till landskapsnämndens disposition

70.000:-

för .sjukhuset

..... .............
~

12. Sjukhusområdets under'håll ···•··•····
13. Underhåll av amhttlans .......... . .... .
II kap. 14.083.250:III.

14.233.250:-

Kumlinge sjukstuga.

Till 30/6 _51.
1. Avlöningar:
1 läkare . . . . . . . . . . . . .

192.000:-

1

116.700:-

över~köterska,

2 sköterskor,

1. Avlöningar:

2

a

arvode
203.400:-

skötersk~biträden,

203.400:-

ar-

... ·....

' '7 .100:-

1 sköterska, grundlön ••

213.000:-

1

1 sköterska, arvode '• •••

213.000:-

Betjäning (förslagsanslag) 175.000:-

1 ekonom och gårdskarl

132.600:-

1 ekonom-eldare-gårdskarl,

Betjäning ••••••••• • '• •••

175. 000:-'

arvode • •.• • • .. • • • • • • • • • •

8.000:-

Dyrortstillägg (förslags-

1 läkare, arvode

Hyresbidrag för sköterska

,

IndextiJlägg (förslagsanslag) ••••••••••••••

168.000:-

.•••••••

84.000:-

kosthåll~rska

116.• 700 :-

28.• 500:-

Söndags- och övertids-

Söndagsarvode (förslagsanslag) •••••••••• ~ •••

vode å 168.000:- ••••

anslag) . . . . . . . . . . . . . . .

50.000:-

15.000:-

Landskapets vårdhem för tuberkulösa.

50.000:-

60.000:-

10.000:-

III kap. 1.410.200:-

rv.
10.000:-

•• • • • • •

för sjukstugan •••••••••••••••••••••

500.000:-

11. Till landskapsnämndens disposition

••••••

ersättning (förslags· 15.000:-

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) • • ••••••

3. Semestervikariearvoden· (förslagsanslag) ·

8130700:76. 500:25.000:-

4. Kosthållning för sköterskor, patienter
och betjäning (förslagsanslag) •••••••

180.000:-

5. Medicinalier och förbandsmaterial (för-

anslag) ••••••••••••••

157..500:-

Indextillägg (förslagsanslag) ••••••••••••••

35.000:-

1.276.800:-

2. Ålderstillägg (förslagsanslag). ••••••

100.000:-

3. Semestervikariearvoden (förslags.anslag)

100.000:-

4. Kosthållning 10. 000 ko,s tdagar. å 130.:-

slagsanslag) ·······•···•····•···•··•·

40.000:-

6. Värme och lyse (förslagsanslag) ••••••••

200.000:-

7. Inventariernas underhåll · ·····••········

25.000:-

( f örslagsanslag) ••••.•.••••••.•••••.•• •

350.000:-

8. Diverse utgifter.~: •••••••• ~ •••••••••••

25.000:-

6. Diverse u,tgifter •••••••••••••••.••.•••

70.000:-

(förslagsanslag) • • • •.• • • • •.• • • •.• • • • • •

, 650.000:-

5. Medicinal,ier och f örbandsmaterial

Kap.mom.
7. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••
8. Tvätt och rengöringsmedel •••••

........

9. Underhåll av inventarier oc~ fastighet

Kap.mom•
175,000:75.000:-

10. Utgifter för dispensärverksa.rnhet

100.000:-

(förslagsanslag) ·~··••••••••••••••

10. Till landskapsnämndens disposition
f'ör vårdhemmet

v.

................•..•...•

60.000:-

9. För Föreningen Folkhälsan på Åland•••

1. 500. 000:-

11. Bidrag för upprätthållande av Grels125.000:-

by sjukhus (fGrslagsanslag) •••••••

IV kap. 3.021.800:-

2.800.000:-

..

12. Kostnader för 4 · friplatser å Grelsby

Övrig hälso- och sjukvård.
1. Bidrag till upprätthållande av ett
sjukhus i Mar1· e h ~ , ...... ~ ..• ~ •...••••
800.000:· 2. Bidrag till avlöning av barnmorskor

sjukhus (förslagsanslag) ~·········

500.000:-

lJ. Bidrag till apotek i ,Kumli.hge •••••••

100.000:-

14. Understöd åt rådgivningsbyråer i
mödra- och barnavärd (förslags-

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 2.600.000:-

300.000:-

anslag) ... • . · • · • • . _ • • • • · • • • • • • • · • • •

3. Bidrag till avlönande ·-av kommunala

15. Sjukhuskostnader för 3 platser i .
hälsosystrar (förslagsanslag) ••••••• l.000.000:-

o~eneral

4. Bidrag till avlönande av komnru~ala

Mannerheims Barnskydds-

förbunds barns julehus i Åbo (för.hälsosystrar-barnmorskor (förslagsanslag) •••••••••••• ·........-.•••••••••.

1.100.000:-

för
500.000: ...

6. Landskapsbarnmorska-hälsosyster: .
grundlön ••••••••••••••

centralsana~oriet ·····~··••••••

V kap. 13~273.240:-

800. ooo:

IV Ht.
318.600:-

33.180~190:-

1.000.000:-

lJ.873.240:33.930.190:-

.Femte "huvudtiteln.

indextillägg ( försla,gs-

Undervisningsväsendet.

anslag) ••••••••••••

15.900:-

I.

dyrortstillägg ( förs·lagsanslag) ........

700.000:-

16. Till landskapsnämndens disposition

5. Bidrag till aviliönande av kommunala
hemsystrar .( förslagsanslag) •••••••

400.000:-

slagsanslag) ..... · · · • • • • • • • • • • • • • ,. •

Ålands lyceum.
l. Avlöningar:

r•

••

•• • • •

11.580:-

5 äldre lektorer, grundlön

ålderst·illägg (förslagsa

'389.400:- ••••••••••• 1.947.000:-

anslag) ••••••••••••••

17.160:- '
7 • Reseersät,tning åt land·skapsbarrunorskahälsosyster (förslagsanslag) ••••••••

363.240:-

lön å 369.600:100.000:-

8. För hälso- och sjukvårdsändamål till
landska.psnämndens disposition

........

.

2 äldre lektorer, grund••

739.200:-

2 yngre lektorer, grundlön å 334.200:-

150.000:-

•••

1 gymnastiklärare,

. ....

668.400:-

. grund~

lön ........ • · · · · • • · • •

291.000:I ,

il
l{ap.mom.
1 gymnastiklärarinna,

8. Till landskapsnämndens disposition

grundlön •••••••••••••

291.000:-

...
...

77.700:-

1 sånglärare, arvode

1 teckningslärarinna

1 vaktmästare, grundlön

9. Auskultantstipendium (reservations-

243.000:-

anslag)

....

. . ............ ........

193.800:-

Folkskolväsendet.

I l.

grundlön •••••••••••••

203.400:-

1 städerska, arvode ••••

56.400:-

grundlön ............. .

1 bitr. städerska, arvode

50.000:-

· indextillägg (förslags-

12.000:-

anslag) •.•••••••• • •••

Rektorsarvode

..........
...........

l~

24.000:-

200.000:-

2. Ålderstillägg

{förslags~

.1 4. 820 :-

anslag) •••••• ~ ••••••
500.000:-

88.320:-

534.840:-

2. Semestervikariearv.ode för folkskol10.000:-

ins pektio rn ...... ,..•...•.... · ..•..• •

20. 000:·-

50516.900:-

. . .. ....................

900.000;-

~

3. Timlärar- och tjänstgöringsarvoden

slagsanslag) ••••••••••••• ~ •••••••••

120.000:I

medel···················~····~·····

Timlärararvoden för pa-

J0.000:-

Landskapsbidrag för folkskolvässndet.

rallellklasser jämte

5. Mariehamns stad (förslagsanslag) · •••••• 1.400.000:-

vaktmästa~ -

6. Lärarnas vid folkskolorna på landet

rens arvode därför (förs·lagsanslag) • • • • • • • • • " 1. 200. 000 :....

3. Folkskolinspektorns resekostnader (för-

4. Folkskolinspektorns kansli- och hyres-

0

(förslagsanslag) •••••••• 2.J00.000:~.

rektors- och

20.700:-

ålderstillägg (förslags-

Söndagsarvoden (förslagsanslag) ·····~···

411.000:-

anslag) ...........•.

Indextillägg (förslagsanslag) ... •-. '• .......•

Folkskolinspektorn:

dyrortstillägg

Dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••••••••••

6.000:-

I kap. 11.022.900:-

1 gårdskarl-eldare,

Kanslibiträde

25.000:-

för lyceet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.

avlöning (f·örslagsanslag)

3. 500. 000 :-

~

••• ·••••••• 23. 000. 000:-

7. Ålderstillägg åt lärarna vid folksko-

4. Undervisningsmaterial ••••••.••••••••••

60.000:-

lor på landet (förslagsanslag) •••

4.000.000:-

5. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••

800.000:-

8. Timarvoden (förslagsanslag) ••••••••

3. 200.ooo:-

6. Material för undervisning i slöjd och

......
Diverse utgifter ....... ... ....... . .....
huslig ekonomi (förslagsanslag)

7.

9. Byggnadshjälp åt landskommunerna· för
'

65 •. 000:150.000:-

uppförande av folkslrnlelokaler (förslagsanslag)

. .....................

15.000.000:-

I
I

•

-

,

Kap.mom.

[a.p.mom.

10. Understödsanslag för folkskolorna
på lf!.ndet (för~lagsanslag) •.•••••

Rektorsarvode ••• . 25.000:- 1.544.800:Maskintekniska avdelningen:

8.000.000:-

11. Extra understöd för upprätthållande

3 lektorer, grund- .

av folkskolväsendet i landskapets

lön

fattigaste och glest befolkade kOfil
muner (förslagsanslag) • ••• •• .• •••••

1.400.000:-

ståndare, arvode ••••••••

och åt glest befol~ade kommuner

Kanslist, arvode

50.000:- 1.307.000:-

för an.skaffande av f olkskolelokaler

1 vaktmästare, grundlön •••. ·

(förslagsanslag) •• _•••••••••••••••• · 5.000.000:-

Städhjälp • ~ •••••••••••••••

80.000:-

Dyrortstillägg • • • • •.• • • • • • •

111.180:-

Indextillägg (förslagsansaag)

200.000:-

v äsendet.
13. Till sommarrekreation vid sommarkolo-

och sjuka folkskolebarn •••••••••••
Ledarkur~er

120.000:20.000:-

15. Biblioteks- och resestipendiemedel ••

10.000:-

16. Abnormun.d ervisning.ens främ.jand.e (f'ör~

III.

• •••• •• •••••••••••••••

15.000:-

anslag) ••••••••••••••••••••

förun
_ g do msarb e t e t ••••••

slagsanslag)

203.400:-

Söndagstillägg (förslags-

nier å.t medellösa, f'räm.st svaga

Rådgivande kommissionen,
5.000:-

arvoden .................... .

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••••••

50.tOOO:-

346.800:-

slagsanslag) :
För navigationsskolavdeiliningen

312.400:-

Ålands sjöfartsläroverk.

Hemarbeten•••••••••••••••••••

250.000:-

1. Avlöningar:

3.466.380:-

3. Tjänstgörines- och timarvoden (för-

II kap. 61.894.840:(

I

För maskintekniska avdelNavigationsskoleavdelningen:

överl~rare,

grund-

lön ••••••••••••••••• 411.000:l lektor i navigations-

ningen •••••••••••••••••••••

738.400:-

Hemarbeten •••••••••••••••••• ~

250.000:-

1 lektor i matematik,

4. Tim.arvoden för skepparskolan

X

14.-200:-

18

X

12.780:- • • • • • • • • • • • • • • • • • 230.040:-

Hälsolära 10

lekto~

Hemarbete

~pråk,

grund-

lön •••••••••••••••••

369.600:-

...... .........

18

grundlön • • • • • • • • • • • • • 369.600:i

1.550.800:-

(förslagsanslag): ·

äJnnen, grundlön . •••• 369.600:-

1

24.000:-

'

Särskilda utgifter för folkskol~

l

.

Avdelningsföre-

12. Tilläggsunderstöd åt de fattigaste

14.

a.411.000:~1.233.000:-

~

255.600:-

750:- ••••••••••

7.500:-

......... ............

80.000:-

X

573.140:-

-

_____ _.___ ----

i~
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5. Undervisningsmaterial:

7. Slöj dverktyg ••••••••••••••••••••••

F1ör navigationsskolavdel-

8. Direktionens resor och dagtraktamenten

ningen •••••••••••••••

100.000:-

(förslagsanslag)

För maskintekniska avdel100.000:-

6. Värme och lyse (förslagsanslag) • • • • •
7. Expensmedel:
navigations~kol~avdel~

ningen .••••••••••••••
'

För

ningen ••••••• ,• •••••••.

200.000:-

...............

20.000:-

· 1. Avlönings,r:

300.000:-

1 lärarinna i vävnad,

· ,

grundlön ••••••.•.•••••

8. Stipendiemedel (bå,d a avdelningarna) •••

110.000:-

grundlön •••••••••••••

223.200:-

Föreståndarinnearvode ••

6.300:-

·Indextillägg (förslags-

10.000:-

9. Svetsning skurs för maskintekniska avdelningen ........ ~· ..... ,• ,• ,. . . ........... .

223.200:-

1 lärarinna i sömnad,

,
50.000:-

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola.

Vo

60.000:-

<

maskintekni~ka avdel~

~

IV kap. 1.421.160:-

ningen •••••••••••••••

För

6.000:-

25.000:- .

477.700:-

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••••

66.900:-

anslag) ••••••••••••••
25.000:-

I
11

10. För elevexkursioner •.••••••••• •,.••••••

35.000:-

III kap • . 6. 617 .120:- .
IV.

Ålands iantmannaskÖla.
1. Avlöningar:
1 föreståndare,

3-' Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••

90.000:-

4. Undervisningsmaterial •••••• .•••••••••••

20.000:-

5. Diverse utgifter ••••• .' ••••••••••••••••

60.000:-

I
,I

I

E. Direkt.i onens resekostnader och dag-

grundlön

Föreståndararvilide •••••

351.600:-

traktamenten (förslagsanslag) • • • • • • • •

14.000:-

7. Kostnader för anordnande av kurser

12.000:-

1 andre ' lärare, grundlön ,

334.200:-

utom skolan (förslagsanslag) ••••••••

22. 000:·-

Biträdande lärare ••••••

100.000:-

5;000:·-

Kosthå~ler~ka • • ~········

. 90.000:-

8; För iståndsättande av trädgård • • • • • • • •
9. · Resekostnader och dagtraktamente för
föreståndarinnan••••••••••••••••••••

1. 500:·-

Indextillägg (f~rslagsanslag) •••••••••••••

100.000:-

V kap. 757.100:-

987.800:-

i
• i

VI.

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••

153. 360:- '

3. Värme och lyse (fqrslagsanslag) •••••

180..-000:-

4. Undervisningsmate:i;-ial •••••••.••••.• •••

8.,000:-

1 lärare i huslig ekonomi

5. _Expensmedel ....•....... •.•,• ......... ~ •.

60.000:-

1 lärare i kvinnlig slöjd,

6. Underhåll av skolplan och dess stängsel

6.000:-

Ålands ambulerande lanthushållsskola.
1. Avlöningar:
223.200:-

grundlön ••••••••••••••• 223.200:-

=

ff•

~: - ~

Kap.mom.

K:;i.p.mom.
~ ~·

6.000:-

Biträdande lärare •••••

6.000:-

Föreståndararvode . ••

Fornminnesvården.

VIII.

1. Till landskapsnämndens disposition

Indextillägg (förslagsanslag) •••••••••••••

25. 000:.:.

483.400:-

2. För fornminnesvården (förslagsanslag)

2. Ålderstillägg . ( förslagsänslag) •• ; • . -'

25. 400 :-

3. För restaureringsarbeten i Bomarsund

15.000:-

3. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag)

117.000:-

4. För publiceringsverksamhet ••••••••••

75.000:-

Q

4. Undervisningsmaterial ••••••••••••••

10.000:-

5. Diverse utgifter •.•••.• ~ •••••••.•••••

50.000:-

( försls.gsanslag)

Biblioteks- och

IX.

studiecirkelverks~"Ilheten.

1. Biblioteksinspelctörens arvode (förslags-

.. ..... ·······.....

10.000:-

·~·

400.000:-

2. Biblioteksverksamheten (förslagsanslag)

Övriga läroinrättningar.

40.000:-

3. Studiecirkelverksamheten ••••••, •••••••

1. Ålands f o,lkhögskola ( f .örslagsanslag):

_20. ooo:-

4. Populärvetenskapliga ,föreläsningar . ••• ,

Understöd •••••• .••••• ~. 500. QOO:~ , ·"

5. Ungdomsarbetet ....................... .

För byggande av s .l öj.d .

6. Ledning av och extra understöd åt bild-

och båtbyggeriverkstad l00.000:- 150.000:-.

35.000:-

ningsarbetet i aylägset belägna trakter

Understöd. åt mindre .

10.000:-

7. Understöd åt särskilda bildningsorgani150.000:- 250.000:- 3.750.000:-

'

sa tioner .............•...•..... • • • • •

0

2. Ålands Yrkesskola (förslagsanslag) ••••••• l.000.000:-

3. Understöd för ett arbetarinstitut i Ma-

Diverse anslag.
1. Främjande av vetenskapliga, litterära

4. Understöd. åt hemslöjdsskolor - (förslags-

och konstnärliga strävanden••••••••

anslag) •••••••••••••••••••••••••••••

800.000:-

5. Ålands ambulerande . sjömansskola ••••••••

150.000:-

6. Kock- och stuertskolan:
a) 'bidrag _ .•••••••••••••

---2_. 000: -

7. Främjande av övrig yrkesutbildning ·~··
6.87~.000:- .

7.025.000:-

orkestrar•••••••••••••••••••••••••••

250.000:-

främjande ••••••••••••

200.000:-

Folkny~terhetens

4. Understöd åt idrottsorganisationer:

b) för allmänbildande
undervisning ••••••

100.000:-

2o Understöd åt teatrar, , sångkörer och

3.
420.000:-

90.000:-

IX kap. 660.700:-

x.

riehamn. (förslagsanslag) ••••••••••••••• 500.000:-

VII kap.

65.700:-

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • •

VI kap,. 695.8.00:-

bemedlade elever ••••

100.000:-

VIII kap; 490.000:-

6. Direktionsarvoden och resekostnader

VII.

300.000:-

för museiändamål••••••••••••••••

425.000:250. 000:-

Allmän verksamhet •••

200.DOO:-

Till idrottsplaner ••

l. 800.000:-

2.000.000:-

5. Understöd åt Ålands Ungdomsförbund •••

120.000:-

6. Kommunal

upplysningsv~rksamhet

•••••••

36.000:-

453

Kap.mom~

7 • Till landskapsnamn·· dens disposition

gruµdlön •••••••••••
Dyrort~tillägg

för upplysnings- och undervisningsändamå).

. ...........................

8. Samfunde~ Finland-Sovjetunionen ••.•••

10. Understödjande av

slagsanslag) • • • • • • • •

30. ooo:-

Indexttllägg (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . .

anslag) ............, ............•..

för avlönande av biträdande fiskeriinstruk~ör

94.420.620:-

II.

1 skogsvårdsinstruktör,
304.800:-

300.000:-

3. Underhåll av plantskolan

200.000:-

••••••••••••

•

50.000:-

...

176.400:-

Il kap. 1.326.400:233.400:-

III.

Jordbruket och dess binäringar.
1. Jordförbättringsarbeten (förslagsanslag)3.500.ooo:-

304.800:-

2. Ny- och betesodlingspremier (reservationsanslag) •••••••••••••••••••••••

1 jordbruksinstruktör, .

1 byggnadsinstruktör,

2. ,Skogsvård,ens fr.ämjande i övrigt ••••••

avlönande av extra skogstekniker

253.200:-

l jordbruksinstruktör,

grundlön ••••••••••••••

600.000:-

5. Till land.skapsnämndens disposition för

1 biträdande trädgårds

grundlön ••••••••••••••

anslag) ................•....... ·.....

skogsvårdens främjande • ~ ••••••• _• •••

253.200:-

1 trä.tlgårdskonsulent,

instruktör, arvode ••••

Skogsvården.

4. Understöd åt föreningar som arbeta för

1 fiskeriinstruktör, .

grundlön .. ~ .•••••••••

90.000:-

•

1. Skogsförbättringsarbeten (reser.:vations-

1. Avlöningar:

grundlön •••••••••••

• ••••••••••• ••••••••••••

I kap. 3.526.410:-

Konsulentverksamheten.

grundlön ••••••••••

25.000:-

5. Till lanqsk_psnämndens disposition

100.000:-

Sjätte huvudtiteln.

I.

1.000.000:-

4. Semestervikariearvoden (förslags-

X .kap. 3.836.000:-

Näringarnas främjande.

2.161.410:250.000:-

slag) ............. ._, ............... .

100.000:-

för byggande av en lillstuga vid

V.Ht. 94.270.620:-

102.930:~

3. Resor och dagtraktamenten (färslagsan-

11. Understöd åt Ålands Folkminnesförbund

Jan-Karlsgården i Kastelholm • • • • • •

99.480:-

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••

200.000:-

skolgången , för . ele~ ,

ver .i läroverk (förslagsanslag) •••

(för-

100.000:-

9. Stipendier och understöd för högskolestudier (reservationsanslag) ••••••

304.800:-

304.800:-

1.500.000:-

3. Jordbrukets samt häst- och boskapsskötselns främjande ••••••••••••••••
4. Understöd för uppförande av AIV-silos

500.000:300.000:-

•

,.

I ....

: .~ ::.

;

I

453

I

Itap~inom.

Kap.mom.

5. Kreatursförädlingsföreningar (förslagsanslag) •••••••••••••••••••
· 6. Svin-, får-,

fjäderfä~

Ålands Fiskarförening ••
1.500.000:-

50.000:-

Ålands Marthadistriktsför-

och bi-

bund ••••••••••••••••••

250.000:-

Ålands Mejeriförbund ••••

50.000:-

skötselns främjande ••••••••••••••

75.000:-

7. Lantbruksklubbverksamheten •••••••••

175.000:-

2. Hem.slöjdens främjande ••••••••••••••••• .

150.000:-

8. Lantbruksbokföringens främjande ••••
9. Jordbruksförsöksverksamheten:

10.000:-

3. För främjande av hem- och småindustrier

100.000:-

a) Få tT omala giärd •••.•••

4. Till landskapsnämnden$ dispoqition för

233.000:-

näringarnas främjande .••.••••••••••••

b) Trädgårdsförsöksfältet i Godby

.... .

5. Understöd. för' landsbygdens
288.000:-

c) Lokala fältförsök • • •

5.000:-

350.000:-

100.000:-

elektrifie~

ring (~örslagsanslag) •••••••••••••••• 4.000.000:526.000:-

V kap.

10. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar

4.700.000:-

5.700.000:-

VI Ht. )..9.428.810:-

. 20.728.810:~

till maskinanskaffning (förslagsanslag)400.000:-

Sjunde huvudtiteln.

-

11. Understöd för byggande aVc vattenledningar på landsbygden ••••••••••••••••••

I.
100.000:-

1. Landsvägarna (förslagsanslag):

III kap. 8.586.000:IV.

A. Sornn+,arvägunderhållet 12.500.000:-

Fisket.

B. Vint.e rväg- och

1. Fiskerinäringens främjande ••••• ~.......

700. 000:-

2. UnderhälL av romkläckningsanstal ten ••••

40.000:-

3. För fiskeriundersökningar och anordnande
100.000:-

4. Fiskefyrar •••••••••••••••••••••••••••••

30.000:-

5. Förbättrande av f iskeleder och fiske200.000:-

v.

1.590.000:-

Diverse anslag.
l. Understöd åt föreninga r:

c.

Färjh~llningen

••••

1.600.000:-

16.600.000:-

Byggnad och förbättring ,(reservations• ••••••••••

l. 200 .• 000: -

Underhåll (förslagsanslag) • • • • • • • • • • •

rade fiskredskap och fiskebåtar (för-

IV kap. 1.290.000:-

vint er brohållningen 2.500. ,0 00 :-

anslag)

6. Landskapets andel i premier för försäk-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••

1. 000. 000:-

2. Understöd åt kommunal- och bygdevägar:

av fiskarkurser (förslagsanslag) •••••

ha~ar ••••••••••••••••••••··~·······

. Väghållningen.

1.200.000:-

Förbätt1'ing. ay , vägför220.000:-

hållapdena

~ . ~l-rärgår-

den (Sanda-Brändö ström) 800.000:~

3. J,\.vlöninga:r:
1 vägbyggmästare, grun4lön ..............•.

304.800:-

3.2000000:-

5.000.000:-

--

"I

-

Kap.mom.
1 vägmästare, grundlön

304.800:-

VII

Ht. 27.393.980:-

Bilbesiktningsman och

Åttonde huvudtiteln.

inspektör för land-

351.600:-

Dyrortstillägg (för-

anslag) •••••• ~ •••••••

•

'

•

__
48_. 300:-

•••••••••

~ ••••L

hetsarbetet

l.045~980:-

utbildning

400.000:-

••

1.000.000:-

50.000:-

35.000:-

Invalidv~rden

(förslagsanslag) ••••••

lan~sbygden

(förslagsanslag) •••

9. Blindhetsunderstöd

400.000:-

(försl~gsanslag)

1.000.000:700.000:-

10. Vårdutgifter, som skola ersättas av

I kap. , 22. 53 5. 980 :-

landskapet (förslagsanslag) •••••••

Gäs.tgiveri- o.ch skjutshållningen.

350.000:-

11. Pensions- och qarnbidragspremier

1. Enligt godkända entreprenadanbud

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••

450.000:-

2. Inspektion och oförutsedda utgifter • • •

8.ooo:-

2.000.000:-

12. För anordnande av semester åt överansträngda husmödrqr i .barnrika fa-

II kap. 458.000:-

miljer : .........•.................

Sjökommunikationerna.

60.000:-

13. Arbetsförmedlingskostnader (förslags-

1. För upprätthållande av. regelbunden·

anslag) ................•..........

trafik i yttre skärgärden •••••••••••• 3.000.000:2. Upprensning av båtleder ••••••••••••••••

500.000:-

äro folkskolebarn ••••••••• .••••••••
15. Olycksfallsförsäkringspremier

bätsbryggor (reservationsanslag) •••••
4.600.000:-

-

900.000:-

100.000:-

14. Soill1Ilarrekre8:tion för ,b arn, som inte

3. Till anläggning och underhåll av ång-

III kap. 4.400.000:-

6. Läsesal för sjömän ••••••••••••••••••

på

8. Till anskaffning av bilnumrnerbrickor •

(förslag~anslag)

8. Förbättrande av bostadsförhållandena

7. Till landskapsnämndens disposition
100.000:-

30.000:-

1.500.000:-

7.

för kommunikationsändam&l ••••••••••

.. .....................
•••••••

I

vägområden (försl~g~2~~l2g) ••.••••••

III.

250.000:-

5. Understöd för mindre bemedlades yrkes-

140.000:-

6. Bidrag åt koomuner till inlösen av

II.

500.000:-

4. Bidrag till understödjande av sedlig-

5. Resor och dagtraktamenten (förs1ags•••

2. Understöd åt barnhem (förslagsanslag)

, slagsanslag) ••••••••••••••••••••••

. 4. !lderstill~gg (förslagsanslag) •••••••

~

100.000:-

36.480:-

Indextillägg (förslags-

••••••••

1. Fattigvårdsinspektionen ··~···~·····•

3. Understöd åt folkbar:µträdgårdar (för-

slagsanslag) • • • • • • • • •

anslag)

. Anslag för sociala ändamål.

I.

skapets motorfordon,
arvode ...... ........... .

27.593.980:-

1. 100. 000.J;..

I

20.000:-

(för~

slagsa.n slag) ••••••••••••••••••••••
16. Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt

500.000:-

1'
I

...

Kap.mom.
landskapets arbetare (förslagsanslag1

3. Ålands lyceum

100.000:-

17. Reserv- och nödhjälpsarbeten (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••
I kap.

2.000.000:-

9.645.000:-

VIII Ht. 9.645:Nionde huvudtiteln.

••••••••••••91

800.000:-

4. Ålands sjöfartsläroverk ·~······~····· ·

250.000:-

5. Ålands lantmannaskola ••••••••••••••••

200.000:-

6. Brandsto~spremier (:(örslagsanslag) •••

120.000:-

7. Skogvakt~. rbostäl~~t , P~ :Serg ••••••••••

200.000:-

8. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola ••••••

100.000:-

• ., • • • ,, • • ., 11! ..

II kap. 2.200.000:-

Anslag för av landskapet disponerad statsegendom.

I.

IX Ht.

Jordagendomarna.
1. Avlöningar:

5.798.500:-

Tionde huvudtiteln.

I.

1 skogvaktare och arbetsledare,
gruncilön . • • • • .. • • • • • • • •

Diverse anslag.
1. Revisionskostnader (förslagsanslag) ••

175 •.000:-

2.. Räntor ( f prslagsftnslag) •••••••••••••

5. ooo. ooo:-

265.800:-

3. Fackutlåtanden (förslagsanslag) •••••

60.000:-

74.700:-

4., Ålandsdelega tionen ( förslagsanslag) •

200.000:-

253. 200:-

Indextillägg (förslagsanslag) ••••• ~ •••••••••

12.600:-

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••••

\

'

'

I

.

-

-

-

3. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag)l50.000:-

5. På lag grundade utgifter

(förslagsansl~g)

60.000:-

4. Avverknings- och transportkostnader •••• 1.000.000;-

6. Ersättning för älgskador (förslagsanslag)

10.000:-

5. Skogsvårdsarbeten av olika slag ••••••••

7. Premier . för dödande av rovdjur (för-

300.000:-

6. Skogsprodukter för allmännyttiga ända-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••

mål • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

40.000:-

...

400.000:-

7. Allmänna ,kostnader (förslagsanslag)

8 • .Pensioner . inklusive indextillägg (förslagsanslag) ·················~······10.000~000:9 • . Av natursk:yddsåtgärder föranledda ut-

8. Utgifter för Jomala gård:
a) Löpande utgifter •••

400.000:-

gifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.048.000:-

10. Turismens

b) För ·Uppförande av AIV-

fr~jande

150.000:-

••••_•.•••••• ~ •••••

400.,000:-

foderbehållare, en

11. Främjande av

•••••••••••

360.000:-

mjölkkammare samt ett

12. Oförutsedda utgifter (förslagsanslag)

600.000:-

redskapslider •••••••

13. Av

brandskydde~

600.000:-

I>

~kap.

II.

320.000:-

1.368.000:-

brand~agen

för Mariehamns stad för-

anledda kostnader

J.598.500:-

14. Kostnader för

Årsunderhåll av byggnader och tomter.
1. Ålands al·lmänna s·jukhus •••••••••••••••

500.000:-

2. Kumlinge sjukstuga ••••••••••••••••••••

30.000:-

(förs~ags~nslag)

fö~ande

••

5.000:-

av _kortregister

över hembygdsrätt i landskapet Åland
åtnjutande personer

...............

60.000:-

15. Till l andskapsnämndens disposition för

--

u

ps
r· .. ~

43J

r~

Itap:mom.

I{ap.mom.

v.

utbild.t:iing av polismanskap. (för-,

slagsa~slag) ·····~········~······
16. Av

lage~

1. Ålands lY.ceum, pulp~ter, bo~hyllor och

25.000:-

nen föranledda kostnader ••••••••••

200.000:-

17. Kommit teer •••••.•.••••••••••••••••••••

100.000:-

2. Till amortering av lantmannaskolans

3. För komplettering av pulpeter och andra
4. För byggande av ett cykelstall vid
Ålands , sjö~arts~är~verk

riga förutsättningar för uppgörandet

med lokaliteter för landstinget och

skola

landskapsnämnden· ·• ·• •••••••••••••••••

50.000:-

20. Flygkarta över Åland .••••••••••••••••

175. 000:-

X Ht.

18. 330.000:-

18.130.000:-

1. Anskaffning av fiske fyrar . ••••••••••, ••• ,

1. Vägbyggnads- och vägfqrbättringsarbeten
(reservationsanslag) ••••••••••••••••• 5.000.000:-

Landstinget.

2. Anskaffning av vägmaskiner (reserva-

25.000:/

tionsartslag)

Landskaps styrelsen.

XI Ht.

~

~

800.000:-

9.q61.000:-

Tolfte huvudtiteln.

Polisväsendet.

Inkomstbringande kapitalutgifter.
25.000:-

III kap. 25.000:Hälso- och sjukvården.
1. Komplettering av instrument och apparat-

utrustning vid Ålands allmänna sjukhus 400.000:IV kap. 400.000:-

·~ ·

VII kap. 7.800.000:-

II kap. 250.000:-

IV.

...... ..... ..... .... .2.000.000:-

3. Anskaffande av bil••••••••••••••••••••

skapsnämndens lokaliteter ••••••••••••• 250.000:-

1. Polisernas telefoner (förslagsanslag) •

Kommunikationerna.

VII.

1. Komplettering av inventarierna i land-

III.

200. 000: -

VI kap. 200.000:-

I kap. 25.000:II.

600.000:-

••••••••••••

Näringarnas främjande.

VI.

[cke inkomstbringande kapitalutgifter.

1. Komplettering av landstingets bibliotek

yrkes~

V kap. , 961.000:- .

Elfte huvudtiteln.

I.

(förslag~anslag)

75.000:-

.•••••••••

5. Undervisningsmateriel för Ålands

av ritningar till en landskapsgård

18.330.000:-

100.000:-

möbler i Ålands sjöfartsläroverk •

100.000:-

19. Utredning av utrymmesbehovet ·och öv-

I kap. 18.130.000:-

6.000:-

statslån . ,.,.. ......................
.
'
.

18. Undersölgling av husbockens härjningar
(förslags anslag) ••••••• ,,. •••.•· •• .••••••

·180. 000:-

klädhängare ••••••••••••••••••••••

om främjande av bostadsproduktiQ

.

Undervisningsväsendet.

I.

Näringa rnas främjande.
1. Lån för jordförbättrings. arb~te~ (reser-

vationsanslag) ······~···••••••••••

3. ooo~ ooo:-

2. Bostadslån··········••••••••••••••••

25.000.000:-

3. Lån för fisktransportbåt med kylaggregat ••••••••••••••••••••• ~ ••• ~

500.000:-

-

~

------------~---

c.1·

A \J
__:, :,\. 't•
- ~

Kap.mom.

KaP•mom.

4. Skogvaktarbostället på Berg, grU.ndförbättringsarbeten ••••••••••••••••••

lV kap.

5.000.000:-

XII Ht. 55.450.000:- 51.450.000:-

300.000:-

5. Byggnadslån till förbättrande av boSumma utgifter mk 298.096.790:- 297.489.7.go:-

stadsförhållandena på landsbygden
(resarvationsanslag) · •••••••••••••••

=============================================

2.000.000:-

• Tjänstebostad i Kumlinge för skärgårdsinstruktörerna ••••••••••••••••

Mariehamn den 28 november 1950.
5.500.000:~

På finans- och ekonomiutskottets vägnar:

6. Arrendatorsbostad å Vestergård f.d.
kronofogdeboställe i Tosarby • • • • • • •

1.200.000:K.A. Helin.

1. Lån för främjande av hem- och småindustrier .... .

t •• • ' .

•

••••••••••••• • ' ••

8. Lån åt fiskare för anskaffning
red~k~p

av

II.

{.i.!"~

fisk-

•••••••• : ••••••••••••••••••••

I kap. 37.900.000:-

/)

400.000:-

1. 500: 000:-

Sundman.

~3.900.000:-

Undervisningsväsendet.
1 Studielån:
åt obemedlade

. ..........

50.000:-

åt mindre bemedlade för
yrkesstudier (förslagsanslag) ..

t •••

~

.- •

• ' • • • • . • •- •

500.000:-

550.000:-

2. Amorteringslån åt landskomrnunerna för
folkskolbyggen (förslagsanslag) ••••• 10.000.000:II kap. 10.550.000:III.

Jordinlösen.
1. För jordinlösen i enlighet med § 5 i
garantilagen (förslagsanslag) ••••

2.000.000:-

III kap. 2.000.000:-

IV • .

Kommunikationerna.
1. Bostadsbyggria;d. för

· väge,vdelning~ns

arbetare i Mariehamn samt garage · ·

5.000.000:-

1

--

463
anslag för ändamålet icke föreslås, då det av landskapsnämnden
föreslagna anslaget om 100.000 mark torde räcka till för de undersökningar som nu kunna företagas.
För fiskerinäringens främjande föreslår utskottet 1.000.000
mark. Innevarande års anslag har visserligen inte blivit helt utnyttjat, men utskottet anser likväl skäl vara att föreslå ett
större anslag, då under detta moment kunna förekomma de mest olikartade utgifter och ett uppdrivande av fiskerinäringen vore synnerligen nödvändigt.
Anslaget till understöd · för landsbygdens elektrifiering har av
utskottet höjts till 5 miljoner, då elektrifieringen under inkommande år sannolikt kommer att sluka stora belopp och landskapet
tidigare blev avsevärt efter utvecklingen i riket. Understöden erläggas ju enligt enahanda normer som i riket, varför utgifterna
borde kompenserae.
Sjunde huvudtiteln.
Väghållningen.
Landskapsnämndens förslag om förbättrande av vägförhållandena i
skärgården genom upprättande av vägförbindelse Sanda-Brändö ström
omfattas helt av utskottet. En sådan förbindelse borde medföra en
avsevärd förbättring

äve~

för trafiken Kökar-Mariehamn. Försöks-

trafik denna väg förordas.
En närmare utredning av utgifterna för trafiken i yttre skärgården kunde landskapsnämnden ha infört i motiveringen till budgetförslaget. Anslaget för anläggning och underhåll av ångbåtsbryggor
har utskottet höjt med 200.000 mark efter att ha hört vägingeni-

I

ören i saken. Höjningen motiveras av att uppgjorda kostnadsberäkningar genom. penningvärdets försämring måste höjas med c:a 15

%

samt att nya ansökningar om bryggor inkommit efter det landskapsnämnden överlänmade budgetförslaget.

1
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Tolfte huvudtiteln.

Åttonde huvudtiteln.
Anslag för soc;ala ändamål.
Efter omröstning b~slöt utskottet bibehålla anslaget för an-

Inkomstbringande kapitalutgifter.
Anslaget för tjänstebostad . i Kumlinge för skärgårdsinstruktö-

ordnande av semester åt överansträngda husmödrar i barnrika f a-.

rerna har utskottet strukit då utskottet anser att medel härför

miljer vid det belopp landskapsnämnden föreslagit på grund av att

bör sökas i extraordinarie väg. Tillsvidare borde bostäder för

motsvarande anslag i riket är 5,8 miljoner mark. Anslag för

instruktörerna upphyras i skärgården.

stiftelsen "Hemmet" har utskottet inte ansett skäl upptaga, då
det av stiftelsen drivna

vård~emmet

får tillräckliga understö d av

På grund av landskapsagronomens utredning av kostnaderna för
flyttningen av huset till kronofogdebostället har utskottet an-

kommunerna och P.essutom behovet av ett. sådant vårdhem i landskapet

sett, att företaget bör kunna genomföras med det av landskapsnämn-

synes vara synnerlligen litet. '

den föreslagna anslaget och torde denna lösning vara den bästa.

Tionde huvudtiteln.
Diverse anslag.
Utskottets majoritet har höjt anslaget för turismens främj ande

Utskottet har upptagit ett anslag för lån åt fiskare för anskaffning av fiskredskap ehuru motsvarande anslag inte ' finnes i
riket. En något högre ränta för dessa lån kunde fastställas för

med 200.000 mark med hänsyn till att i riket för . µärvarande s tora

att den utgift, som varje år kommer att ställas utom kolumn inte

belopp användas för förberedelserna för Olympiska Spelen, vilka

skall bli så hög. Utlåning borde ske endast åt verkligt behövande.

i och för sig äro . turistreklam i vidsträckt mening. Då dessut om

Skulle anslag för ändamålet beviljas i riket, borde samma villkor

en tydlig

förbättri~g

vad beträffar turismen redan visat sig och

en del av landskapets invånare får en väsentlig del av sin utkomst
genom turismen samtidigt som landet tillf öres värdefull valuta,
anser utskottet att anslaget ,just nu är befogat.
Utskottet har inte upptagit anslag för en rättshjälpsbyrå och

fastställas även i landskapet, så att lånen inte kommer att ställa
sig mindre förmånliga för åländska fiskare.
På grund av vad sålunda framhållits får utskottet härmed vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga bifogade förslag

för anskaffa.z:ide av en karta fö.r utmärkande av finsk bosättning i

till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för land-

landskapet, då utskottet anser att vederbörande bör i vanlig ord-

skapet Åland under å r 1951, samt berättiga land-

ning petitionera om anslag för sådana ändamål.

skapsnämnden att upptaga för dess utJämnande erfor-

Elfte huvudtiteln.
Icke inkomstbringande kapitalutgifter.
Utskottet motsätter sig anskaffande av en sandspri.d are, då en

derliga lån, ävensom
att Landstinget måtte hos Ålandsdelegationen
utverka ett extraordinarie statsbidrag om

sådan maskin knappast kan anses erforderlig. Sandning bör int e

5.500.000 mark för byggande av tjänstebostäder

komma ifråga på andra ställen än där det är absolut nödvändigt

åt skärgårdsinstruktörerna i Kumlinge.

att inte försvåra körslorna med häst vid slädföre.

Mariehamn den 28 november 1950.

·I

.......

På

finans~

I
I

och ekonomiutskottets vägnar:

I

__:f/lJ/~.
K.A. Helin.

c.
--

-

---

}

il
~

oif Sundman.

..)

I ärendets behandling ha deltagit ordföranden 'H elin samt le damöterna Bengtz, Häggblom, Lennart Mattsson och Andersson.
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