
N!l 26/1947. 

J.ia St2 
FINANS- och EKONOMlUTSKOTTETS betänkande 

NQ 26/1947 med anledning av land skapsnämndens :fram

ställning till Ålands landsting med förslag till 
ordinarie inkom~t- ~ch utgiftsstat för landskapet 
Åland under år 1948. 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet vordsamt an

föra följ ande : 
Landskapsnämndens .framställning med förslag till budget för år 1948 

iaktta§er nödig f"dr siktighet med beaktande av pen:r;iingvärdets fall och där·

e.v följande större utgifter av nill vändig karakt är.t På grund hä:rav är ut-

skottet i huvudsak ense med landskapsnämnden och skillnad:e.n mellan dennas 

och utskottets förslag utgöres av endast en halv miljon större utgifter. 

Detta belopp har på inkomstsidan balan~erats med en motsvarande för

höjning av det föreslagna lånebeloppet. 
Vid behandlingen av budgetförslaget har utskottet haft rikets budget

förslag ~ör 1948 till hands och anställt jämförelser i tveksamma fall 
där det vnrit möjligt. ~ålunda har även en del anslag justerats i samma -proportion som f alle t vsi.ri t i riket. 

I utskottets förslag ti 11 inkomst- och utgiftsstat för 1948-har endast 

utskottets från landskapsnämndens avvikande mening antecknats och där vid 

strukits under. , 
1 

R. UTGIFT. 
=i::::===-.....;=i= 

EGENTLIGA UTGIFTER. 
Första huvudtiteln. 

Landstinget. 

Förslagsanslaget för londstingsmedlemmarnas arvoden och resekostnader 

har av ·utskottet höjts,, då troligt är, att arvod.Bt.kommer att höjas under 

pågoonde höstsession och r e sekosll:maderna fördyrnt ·s. Anslagen för arvode åt 
landstin~ets sekreterare och utskottssekre torRre kommer under innevarande , 

år att avsevärt överskridas, varför en förhöjning även här är på sin plats• 

Även anslaget för stenograferna h ar höjts. Då den nyligen företagna ex

kursionen till Marsund enligt utskottets mening varit betydelsef\lll, vill 

'Utskottet ävez;i. före siå,att anslage t .för sådana och expertutlåtanden 
hqjes till 20.000 ·mark. , 

Andra huvudtiteln., 

~ske.ps styrelsen. 

I 

I 

Efter det l andskapsnämndens framställning angåe-nde budgeten för 1948 I 

blivit till landstinget överlämr.ad, har till finans- och ekonomiutskott e t 

ankommit en skrivelse me d bilagd ansökan, vilka här intaga s och äro .av 

följ ande lydelse ·I 
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u Ålands tandskapsnämnd ... 
Ka.mrerarkontoret. 

Mariehamn, de~ 19 november 1947. 

N2 2711. 

Till Ålands Landstings Finans- Och 

ekonomiutskott. 

Härmed fD.:r landskapsnämnden i avs ri overs k · ft ·· an·· da en från vissa tJ• änste. 

män i landskapsstyrelsen denna dag inkommen anhållan om löneförhöjning 

och tillika meddela, att landskapsnämnden givit föredragande~ i uppdrag 
att i enlighet med av landskapsnärnnden godkända linjer muntligen giva. 
Finans- och ekonomiutskottet besked om landskapsnärnndens uppfattning i 

0 som bero .. nas i· anhållan. om Utskottet sådant önskar• de löne fr agor 1 .. , 

på land skapsnämndens vägnar:. 

Lantråd Viktor Strandfält. 

Landskapskamrer Werner Eker.» 
"Avskrift. 

Till Jl~mds 1Pnd sko.psnämnd. 
Emedan av lFndskRpsnämnaens f"drsln~ till crnin~rie inkomst- och ut

giftsstat f"cir landskn.pet under 1948 framgår, att en del tjänstemäns grun~ 
löner förhöjts, taga vi oss härmed friheten att uttrycka vårt missnöje 

6-Ver att undertecknades löner länmats vid 6.et gnmla, Att löneförhöjningar· 

na dessutom Elnligt förslaget skulle till 50 % komma tj änstemänne~ i de 

högsta löneklasserna till del, varemot de lägre lönerna skul~o ~~as 

ohöjda överensstäz:mier ej alls n:e d förfr.ringssättet i ~iket f'or ov~igt. Om 

inom lcndskapet händelsevis icke finnes jämförbara tjanster maa vara~ 

kunna vi ej förstå, att detta skulle vnrn orsak till att 
0

lämna våra 
löner oförhöj da. Beträffande frågan om kompensnt ion av vara löner bör på .. 

pekas att på de flesta av oss pålägges ,uppgifter som ligga utanfb'r mot .. 
dvara~e tj änstomäns i riket åligganden, F~r dossa merarbeten borde fast-

ställas arvode om detta icke kan inga i grun onen. 0 • a1·· På grund av ovan-

stående hoppas, vi, att om löneförhöjning tillämpas, vilket väl vore av 

behovElt påkallat,, så borde samt-liga lnndskapsstyrelsens tjänstemän och 

främst då de i lägre löneklasserna bliva delaktiga av densamma, synner

ligen som lönerna nu bindas vid ~ndex. 
laviehamn den 18 novomber 1947. ~ 

b .. k ,,wnlter D2nielsson Albin Andr~e. Er~at Johnnsson. ~unnar Sten ac • 
Hilding Rosenberg. Fnnny Sundmnn. Knut Forsberg. 

1 ro-Avskriftens riktighet bestyrker; IVIariehamn, å lnndskapsstyre . sens 

gistratorskontor, den 20 november 194?. 

Ex officios 

Regis tre.. tor Anne-Mc.j Dnhlblom. " 
d land skapetS Denna skrivelse har utskottet beaktat vid fnstställnn e av 
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tjänstemäns löner. Vid behandlingen av detta kapitel har sakkunnigutlåtan

de avgivits skriftligen av förre landskapssekreteraren Werner W:son Bec
ker, vilket utlåtande här bifogas såso:Q'J. bilaga. 

··· Utskottet har likväl icJrn kunnat omfatta sakkunnigutlåtandet i dess 
helhet. Givet är, att lönerna för landskapets tjänstemän icke äro för 
höga. Men då dessa i huvudsäc stå i nivå med de statsanställdas löner i 
riket, anser utskottet, att ett uppflyttande i löneklass i de flesta 

fall skulle leda till, att dessa merkostnader ioke skulle kompensBras 

vid Yciljande avräkning. Utskottet har därför i huvudsak bibehållit tjänst~ 
männen i samma löneklass som nu är gällande• Några uppflyttningnr har 

likväl företagits. Sålundfl hn- re~istrAtorn, kassören och kanslisten upp
flyttats en U5neklass VRr. Dessa uppf1.yttn:i,.n~Ar ha skBtt efter en jäm-

förelse med motsvarande tjänstemän i riket. Ytterligare har utskottet 
föreslagit tjänsten som biträdande sekreterare såsom ordinarie tjänst, 

då inrättande av en s ådc..n tjänst måste anses av behovet ~llad och a~ ... 
vodet för lagberedning åt sekreteraren i stället bortfallig' .. ~tt endast 
en juridiskt skolad tjänsteman står till landskapsnämndens förfogande är 

otvivelaktigt en brist som inte kan ersättas genom 11 övertidsbetalning 11 

åt honom. Att få tjänsten som biträdande sekreterare besatt med en kom

petent person förutsätter enligt utskottets mening att tjänsten är or-
dinarie. 

Fjärde huvudtiteln., 

Hälso- och sjukvården. 
Läkare. ---

Anslaget fqr bidrag för o.vl©.nande av kommunaldjurläkare.hnr av utskot

tet höjts i samma proportion som fallet varit i rikets statsförslag för 
1948. 

Övrig hälso~ och sjukvård.!. 
Anslaget f'dr förberedande arbeten för byggande av ett centralsjukhus 

på Åland hnr tBgits med i försli:iget till n:roin·:i.rie budget ehuru detta 
ans la 7 enligt utskottets mening bör sök1=ts i extrqordinarie väg. Utskot

tet motiverar sin ståndpunkt med att dessa medel börafinnas tillhands un
der inkommande år, då lösesumman för jordområdet bör utbetalas inom tre 
månader efter expropria tionsutslage t • · 

E'emt0 huvudtiteln • ., ... 

Undervisningsväs~ndet. 

_Ålands Lyceum. 

-Avlöningen för eldar0.-gårdskarlen he.r författningsenligt höjts till 
97•200 mark. 
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.. 
Pornminnesv ården. 

Med hänsyn till förhöjd~ tryckningskostnader har anslaget för publi

cefingsverksamhet höjts. 
Biblioteks- och studi~cirkelverksamheten. 

Utskottet föreslår, att anslaget för ungdomsarbetet i detta kapitel 

höjes, då från flere håll påpekats, att för ungdomsverksamheten föreslag

na anslag icke äro tillfredsst ällande. 
Allmän upplysningsverksamhet. 

' 
Utskottet nnser icke, att mellanskolor på landsbygden nu skulle kunna 

inrättas utan synnerligen stora svårigheter, varför utskottet icke vill 
tillstyrka .föranstaltande av utredning om möjligheterna härför. Ett elci

hem i Mariehamn vore då en bättre utväg ur nuvarande svårigheter, vnrför 
möjligheterna att inrätta ett sådnnt borde utredas. Ur anslaget för främ

jande av vetenskapliga, litterära och konstnärliga strävanden borde un

derstöd för sådant forskningsarbBte som magister Bertells utgivas~ 

Anslaget för folknykterhetens främjande har höjts, då det kommit till 
utskottets kännedom, Rtt .. }1A.nc'11 l\Tykt Prhetskrets. planUg ~er ef'fektiwaro 
vårdåtgärdor för Rlkoholister. Ut~kottet stöder sig h<-i,r j ämväl på en 

jämförelse med rikets statsförslag. 
Anslaget till Samfundet Finland-Sovjetunionen har bibehållits, men 

anser utskottet givetvis, att vid beviljandet av detta ansJa. ,g, liksom 
annars vid beviljande av anslag åt privatn sammanslutningB.r~ en redogö ... 

relse för medlems tilltänkta användping bör av landskapsnänmden inford~ 
·, 

r as. Det förutsatta i:i.ndamå.let framgår av kapitlets rubr::ilt'.!I 

Sjätte huvu~eln. 

Jordbruket och dess binäringar. 
Utskott et har höjt anslnget for lantbruksklubbverksamhoten på grund 

av j ämförelse med rikets statsförslsg. I samband härmed önskar utskottet ..som 
.uttryckäTsin åsikt,, att Je dningen av donna verksamhet numera borde M-er .. 
flyttas ti 11 landskapsstyrolsens lantbruksavdelning, som borde vara läJnP" 

ligast för uppgiften~ 

Anslaget för bidro.g åt småb rukarsammanslutningar ti J,.l maskinanskaff

ning har utskottet höjt mod 50.000 mark, då det kommit till utskottets 

kä.nnedom,, att under inkommande år många nnsökningnr äro att vänt a , 
Slutlumma.n för dehta kapitQl står lågt i jämförelse med motsvarande ane-

slag i ri kets statsförsl ~~ . , 
DivGrse anslng . 

Anslaget till hands Mej eriförbund ho.r höjts t i ll 30.000 mark då rne .. 
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jeriförbundet -m~ste deltaga i - ~!": 
kostnaderna t'ör ur 

sevärt stigit. mejeristskolrui~;..; . lka ~v-

Sjunde huvudtiteln. 

Kommunikationer~ 
. Väghållningen. 

Anslaget ror bidrag ti"ll k ommuner f.. · ·· 
ut s kottet bibehållits oförändrat or inlosen av vägområden har av 
j ordområden för M .. , men anser utskottet, att inlösen av 

arsundsvagen icke b.. . o 
om bron över Marsund t . . or ifragakomma vid det stadium i'rago an 

e nu befinner sig i. 

Sjökommunikationerna 
Anslaget f'or upprättholl· • 

a ande av regelbunden t . 
har av utskottet höjts för tt 1 .. rafik i yttre skärgården 
tt a andskapsnamnaen ott 0 

a med subventioner och an8r r· l . o .. ma e fa större möjlighet 
• a amp ig;a ata~rder t"d " ,., s o a denna trafik. 

Anslaget för 
10.000 mark. 

~ona e ~!Er'lti teln. , 
..... Anslag för sociala än~ål. 

SJomannens läsesalar qlUller utskottet 

KAPITALUTG IFTER • . 

Elfte huvudtiteln, / 

borde höjas med 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter~ 
Av l .qndskapet disponerad t t 

Utskottet · .. s a segendom. 
vill har särskilt framhåll 

Jomala gård vore av behovet 0 a, att en ny arbetarbostarl på 
.. PåkElllad. De nuva d b 
a.ro långtifrån tillfreds t"ll rnn e ostäderna därstädes 

s a ande och kunde .. .. 
verka gynnsamt även på Jom 1 o en f orbattring härvidlag 

a a gards ekonomiska resultat. 
Med hänsyn 

före slå 
till Vtid ovnn framhållits får 

utskottet härmed vördsamt , 

Mariebamn , den 

På 

: tt. Landstinget matte fastställa bilagda för

~lao till o~dinnrie inkomst- och utgif'tsstat för 
andskapet Aland under år 1948, samt 

- .. 8tt L~ndsting e t måtte bemyndiga land sk .. 
den Qt t t . c apsnamn-

.. upp .'1 .g;.'l för ut giftsnt.qtens förverkligande 
erforderliga lån. • 

28 november 1947. 

finans-~o~omi~~tets vägnari 

( _/ 4 ~I~ 
- - /_ a -'V;f t 1t- '! .,c, t ff{, 

· Paul l!; • .Pauls on. 

Uti 
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ärendets behandling nava deltagit ordföranden iaulson, vice ord

föranden Blomroos samt leda111.öt erna Bertell, Manselin ocn aloert 

Jans son. 

F ö r s l a g 

till 

ordin!'\rie inkomst- och utgiftsstf\t f0r l!'\ndsknpEJt Åland under er 1948c 

Ko.p.mom. A. INKOMST, Lnndsk8.pS
nämndens 
förslo.g 

I. 

II. 

EGENTLIGA INKOMSTER. 
Förstn avdelningen. 

Inkomster,. vilka jämlikt § 21 i lagEJn 

av den 6 maj 1920 om självstyre lso för 

Åland tillfalla lo.ndsknpet. 
Näringsskn tter. 

1. Apoteksavgifter och övrign närings-

skatter ••• • •-t•• • •.• •• •••• ••• ••••••• •• 

I knp. 5on.nn~,-
500.000:-

1. Stämpelskatt • • • • • e t f I t f f I I • ~ • I I • t t t • I I 2.000.000:-

II knp. 2.000.000:

m Avd. 2.500.000: .... 

Andrn nvdelningen. 

I. Inkomster från stnten tillhörig egendom./ 

I. 

1j Arrenden av boställen och fiskerio~ •••••• 300.000:~ 
2. Räntor GV jordinlösningsfonden ••••••••• , 65.000:-

3. Försäljning nv virke ••••• ;~.......... 2~000.000;-

4. Hyra för mnngårdsbyggnnden på Pehrs-

berg .•••.•.•••••..•. •.• •..•.•. ...•..••. 

5. Inkomst från Jor.ialn gård •.••••••••••• 
6, Diverse inkomster ••••••••••••• •••••• 

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

I kap. 2.973.200:

II Avd.2.973.200;

Tredje avdelningen. 

Inkomster av blnndnd nntur. 
1. Elevavgifter nch;~v~ig~,i~kQm~to,~,fP~'n 

llands lycöum ................... . 

2. Elevavgifter och övriga. inkomster från 

Ålands sjöfe.rtsläroverk ~· •••••••.••• 

3, Elevavgifter, hyror och övriga inkomster 
från Ålands lantmnnno.skoln ••.•.•.•••• 

4. Elevavgifter /1 hyror och öv rigo. inkomster 

frÅ.n $.lands kvinnliga hemslöjdsskoln 

7.200:-

510.000:
i.ooo:-

90.000:.:. 

350.000:-

60.000:-

14.000:-

6.000:..;. 

Finans-- och 
ekonomhJ.t
utskot tot s 
förslag• 

I• 
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5 .• Legosängsavgifter och övriga inkomster 

från Ålands allmänna sjukhus ••••••• 

6. Legosängsavgifter och övriga inkomster 

från sjukstugan i Kumlinge ••••••••• 

7. Försäljning av plantskolealster •••• ~. 

8. Mariehamns stads andel i kostnaderna 

för polisväsendet •••••••••••••••••• 

9. Räntor å bostads-•<2l<ZP.t1 joi~~fQipi1:Ji:,å:tt:ri~g~-

s amt· s tua ie 1 ån •. , , , .. , .. , , " , , ,. .. , , " , ,, , 

10. Diverse inkomst er , , •••••••. ~ •••••••• 

11. Hyresinkomst från lo.ndskapsnämndens 

lol-cal .............. ... • • • ••••.••. • • • 

12. Vederlag för naturaförmåner ••••••••• 

I kap. , 1,939.133:

III Avd. 1•939,13~:

K.APITAI,INKOMSTER •. 

Första avdelningen. - - . 

650.000:-

60.000:-

50.000:-

668.133:-

15 ,000 :":" 

10.000:-

50.000:-

6.000:-

I. 1. Försäljnililg av inlösta.fastigheter 1.500.000:-

2. Förskott •••••••••••••••••••••••••••• 30~000,000:-

3. Lån ...... ···· · ·····~·········· ... ·~· ... 56.800.717:-
I kap. 88.300.'Tl-7 :- QQ!.§85.217:
I Avd, 88,300.717:- 88,805.217:-

57.385.217;-

Sumrna inkomster mk 95 .'713. 050 :- 96 .29705501.:: 

.. 

B. U'I1GIFT. 
============ 

EGENTJ_,J~I\ Urr1GJFTER .t 

Pörstfl huvudti.teln. --
Lo.ndsting~ 

1. Landstingsmedlemmnrnas arvoden och 

resekostnader ( försl c.gsans lag) •••• 

2. Allmänna lnndstingskostnader (för-

slagsanslag) •••••••••,••·~··•••••• 
3. Arvode åt landstingets, sekreterare,,, 

( förslr:i.g sans lag) ••••••• · •.•••••••••• 

4. Arvoden å t utskottssekreterarna · 

( förs _lagsansll'..g) •••.••••••••••••••• 

5, 1 kanslist och renskriverska,. 

grundlön ••• • •• ~ •••••. ;.., ••• 123 ;500 :
Dyrortstilltigg ••• , • • ••••.• , · 3 ... 000_:-
Dyrtidstillägg · (t;örslags-· ' . 
anslag) .- •• •••••••• •••• •••• .. 1.8.000:-

600.000:- 700.000:-

50 .ooo :- 100.000:-

24.000:- 45.000!-..--

35.000:- 50.000:---

1~4.600:-

ö 
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6 • . Ålderstillägg (förslagsanslag} · ••• • •••• 
7. Stenografer ( förs1a Q'.S ans l9g) •••••••••• 

8. 1 ekonom och bibliotekarie! 

arv ode • i. •••••••• ~ ••••••••• 

dyrortstillägg •••••••••••• 

14.400:-

1 . 700:-

9. Hyra för landstingets sessionssal och 

kansli jämte ly se och städning (för-
,, slag sans lag) ••••••••••••••••••••••• 

10. F'ör exkursioner och expertutlÄ.tanden 

till landstinge ts di~posttion (för-

slagsanslag) • • .••••••••••••••••• • 
I kap. 1 ';076 .400 :- l .282 .400 :

I Ht. 1.076.400:- 1.282.400:
Andra huvudtiteln., 
Landskapsstl!e lsen • . 

1. Avlöningar: 

l lantråd, grundlön •••••••• 414.000:

l sekreterare, grundlön •••• 276.000:-

1 bitr. sekreterare , grundlCh , 217.200:-
1 kamrerare, grundlön •••• •• 2.28.000:':' 

1 forstmästare, grun~1Q~, ••• 197•4~0:~ 

1 agronom, grundlön •••..••• 197.400:-

·l vägingeniör, grundlön •••• 240.000:

l arkeolog, grundlön ••••••• 188.400:-
1 registrator och arkivarie, 

grundlön ••••••••••••••••• 123.600:-

1 kassör, grundlön ••••••••• 118,200:-

1 kanslist, grundlön ••••••• 118.200:-

l huvudbokförare, grundlön • 

1 renskriverska, grundlön •• 
123.600:-

87 .300 :-

1 vaktmästare, grund lön • • • • 92.100 :

Dyrortstillägg ( förslags~nslag) 42.600:-

26 .700 :"'." 

50.000:-

16.100: ..... 

120.000:-

10.000:-

530 

60~000 ~ ·~ _,, ____ ....,__. 

·20.000 :-

381,000:-

228 .. 000:-

197.400:-

118.200:-

107,4001-

l07.400t-

., 
'•.·. 

' ! · 

Dyrtidstillägg ( förslagsanslag}±OO.O,OO:- 3.064111000:- 2.925.400:-

2. Ålders- och familjetillägg ( f'cir~lag ·s ,..: .. 
ans 1 ag ) ••••••••• • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . 360 .ooo :-

3. Ledamöternas i landska]:isnämnden arvo den 

och resekostnader . (förs lagsans hg).. 120.000 :-

4. Tryckningskostnader (förslagsansleg) • 200.000:-

5, Hyra för landskapsnämnc'le-ns ksnsli jämte 

lyse odh städnin~shjälp (f~rslQ~S8nslA~) 20n.non:-

I I I I 

I~ 

I I 

I 

! 
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[, 

II, 

6 • Expensme de 1 ••••• , ••••••••••••••••• 
7. Landskapsnämndens dispositionsmedel 

s. Resor och dagtraktamenten (förslags-

ansla g ) .....•••...••. , ........ , . 

9. Semestervikariea~voden •••••••••••• 
I kap. 4.564~000:- 4~425,400:

II Ht. 4.564.000:- 4.425,400~

Tredje huvudtiteln. 
Polisv.?,rrlen. 

250.000r-

125.000 :-

150.000:-

95.000:-

Polisinr ättninge n i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 
1 polismastare, grundlön •• 

1 överkonstapel, grundlön • 

3 äldre konstaplar, grund~ 

lön å 107.400:- ; ., •••••• 

5 yngre konstaplar, grund

lön å 102,300:- ••••••••• 

2 extra.konstaplar, arvode. 

d 102.300:- ••••••••••••• 

1 kanslist, grundlön •••••• 
Beklädnadshjälp, 12 st, po~ 

liser ~ 2.400:- ••••••••• 

Dyrortstillägg •••••••••••• 

Dyrtidstill~3g (förslags-

164.700 :-

118.200 a-

322.200:-

511.500 :-

204.600 :-

102.300 :-

28.800:-

32.400:-

anslag) ••••••••••••••••• 222.700:- 1.707,400:-
2. Ålders- och familjetillägg. (förslagsa12sla~ 250.000:-

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

4. Te le fonavg;ifter . och. unrerhpll. ( försle~s-;-, 

E1nslag) •••••••·••••••·•••••••••· ••t--••••· • 

5, Polisernas beväpning, utrustning och 

uniformering •• , ••••••••••• • ••••••••••• 

6. Ersättning för under tjänsteutövning 
förs t örda kläeer •••••••••••••••••• • ••• 

7. Ti 11 land ske.psnämndens d isposi t :l. oia. föll .. 

polisinrättningen i.Mariehamn ., •••••• 

I kap. 2,004,400:

Polisväsendet på landet. 

1. Avlöningar: 

1 äldre poliskonstapel, 

grundlön ·-·····••••••••• 97.200:-

14.000:-

14.000:-

15 .ooo :-

1.000:-

3,0002-

e 
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5 äldre poliskonstaplar, 

grundlön å 92.lOO:- ••••• 

10 yngre polisk0n8taplg~''' 

grunolön ~ 87.300:- ..•.. 

Beklädnadshjälp åt 16 st. 

poliser~ 1.800:- ••••••• 

4e o.5oo :-
. /I 

28.800: .... 

Dyrtidstillägg (förs lagsanslag~3~ ,,900 , .... 

2. Ålders- och familjetillägg åt landspoliser 

1.699.400:-

[. 

n. 

{förs lagsanslag) •• •••••••••••••••••• • • 

3. Ersättning åt land$pGliser.för.resor . 1nom 

eget distrikt ..••... e ••• •••••••••••••• 

4 • .Årsavgifter för lanc1spolisernas telefoner 

lförslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 

5. Polisernas uniformering••••••••••••••••• 

6. Till landskapsnänmc1ens disposition för ... 

polisväsendet på landet .••••••••••••••• 

II kap. 1.985.,400~

III Ht. 3.989.800~

F j ä r de h_u-y2}d t_i te ln !. 

Hälso- och sjukvården. 

Läkare. _ 

1. Bidrag till av1C5n:tno: ri_v staos- och kommunal

läkare samt kommun8 l +; a no läkare (för- . 

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

2. Bidra@ till avlönande av kommunaldQ)lur-

1 äkare •....•••• t ••••••••••••••••••••• 

3, 1 distriktsläkare, grund.lön 

Dyr·tidstillägg (förs lags..,. .. 

ans la .~) ••••••• 4 ••••••••• ,. 

197.400:-

.29~600:':"'. 

4. Ålderstillägg ( för-s 1 2,g sans lag ) • , •••.••.•• 

5. Resekostnader och dagtraktamenten (för-

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

I kap. 5'74~960~- 59_1..9~_9:-

Å.lands allmänna sjukhus. 

1. Avlöningars 

l läkare, gru.ndlön •••••••• 

1 pr~dikant, arvode ••••••• 

1 ekonom, arvod8 •••••••••• 

1 översköterska 1 grund lön • 

2 avdelningssköte rskor, 

180.000:-

6.00J:-

97.200:-

102.~oo:-

200.000:-

7.000:-

50,000:-

24.000:-

5.000:-

150.000:-

39 ,960 :...; 

150.000:-

\' \~ 1 
532 I 

I i 
,, I 
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grundlön å 92.100;- •••• 

3 sköterskor, grundlön ~ 

III. 

87.300~~ .•••••...•••••• 

3 sköterskor, arvode å 

87.300:- •••••••..•••••• 

Tilläg; i;ssarvode 1.000 mk per 

månad och sköte rska •••• 

1 kosthållsföre stånds.rinna, 

grundlön •••••••• -7@.,.30Q :

Tilläggsarvode ••• 6Qoon~

l vaktmästare och maskinskö

tare, grundlön ( egen kost) 

1 hjälpkarl, 2rvode (egen 

kost) •••••"••••ci••.a•••••• 

184 .200 :-

26lw900:-

261 .. 900 :-

108.000:-

84.300:-

87.300:-

82.800~-

Be tj äning•••••••••••••••••• 570.000: ...... 

Dyrtidstillägg -(för@lags- .. 

anslag) • • • • • .. • • • • • • • • • • • 285 ·.soo :.- 2 .311 ~rtoc :-
2. Ålders- och fami.lj o tillär,i: g ( fn1'.'sl .9g;s0.nslaa'.) 60.00.0 :-

3. Semestervik a rie a~voden: 

för personalen (förslags-

ans lag ) •••••••••••••• ••••• 

för läkaren ••••••••••••••• 

4. Kosthål lningen (förs l agsanslag ) 

kost för persona len och 3 

57.500~-

220500:-

praktikant 0r, 24 perBoner • 360.000:

kost för 10.0CO sjukvårdsdagar400o.Q_OO:.:._ 

5. MecUcinalier och färb8.ndsmaterial (för-

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

6 • Ins t run1e n t ....• , ........ a o • o ••••••••••••• 

7. Värme och lyse (.förslag son slag) •••••••••• 

8. Diverse utgifter •••••··••••••• ••••••••••• 

9. Tvätt •........•.•........................ 

10. Underhåll av invent a rier ••••••••••••••• , 

11. T:t 11 landskapsnämndens Ci isposi ti on för 

sj11lffiuset ........................... ,, •• 

12. Sjukhusområflets lmr'1Arh~J.1, ••• .a ••••••••••• 

1. Avlöningar: 

II ka p. 4.?6?.70~:7 

Kumlinge sj uks tugo.. 

l lä.kare, arvode ••••••••• 4.200:-

760.0CO:-

400 .. 000:-

30.000 :-

4 oo. oc.1 0 :-
ioo.o:::o :-
10. 0 (iC :

lOG .OOO :-

10.000:-

6.000 :-

\· l 
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1 ski::iterska, gr•undlön • • •• . 92.100:-

1 sköt e r ska, arvode •• • ••• ~ 92 .100 :-

1 ekonom och gård sJrnrl, arvode 60.000 :-

Hyresbidrag för skö t e r ska •• 

Betjäning •••••••••••••••••• 

6.ooo:-

96.ooo:-
Dyrt id sti llägg (förs lagsansl:g) ~~2 .!590 .::-

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

3 . Semes tervika riearv oden • ••••••••••••••••• 

4. Kosthållning, för sköt EJ r skor och betjäning, 

4 personer (förslag s anslag ) 

1.825 sjukv årdsdagar •••• •. 

43 .BOO : .... 

54 .750 :-

sla 9'sa ns1 P o.: ) 

6. Värme ocb. lyse 

?. Invent a riernas 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ' I # ~ I , I ~ I • 

(förs lagsans l ae; ) ...... " ...... 
underhåll •••••.••••••.••• ~. 

8. Diverse utgift e r •••••••••••••~••••••••••~• 
9. Områdets underhåll •••••••••••• •••••• •••••• 

10. Till landskapsnämndens disposition för 

s juks t ugan •••• • •••• • .••. • ..••• • •...••••• 

III kap. 675.450:

Övrig häl s o- och s j ukv å.!:'d . 

1, Bidrag till upprätthållande a v ett sljlul(ij.us 

i li1ar i eha1nn ••••••••• , , ••••••••...•••••• 

2. Bidrag till a vlöne nde av barrunor skor 

(förs la g s 2. nslng ) h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3. Bi dr ag till e.vlöm•nde av kommunala hälso":"", 

syst1")cL r (försla.gs 2.nsl.?.g ) •......•.••.••• 

4. Bidrag till dyrorts- och dyrtidlstillägg åt 

komriJ.unalR barnmox·skor och h ä lsosystrar 

(förSlagsnnslBg ) •••••••••••••••••••··~ 

6. 1 l a nflE1k rtpshä1sos >rPtPr ................. . 

7. fl.lc ers- och dyrtidstillägg åt L:md sknps

b a rnmorska och häls osyster (förslags-

anslae:;) •• " .•••• • •••••••••••••••• , •• , .• 

8. Reseersättning åt l nndsk 2.psba rnmorsko. och 

hälsosyster (förslagsanslag) •••••••••• 

9. För hälso .... och s jukvårdsändamål, ti 11. l ono-

skapsnämndens di s position ••••••••• , ••• 

402.900:-

10.000 :-

20 .ooo :-

98.550:-

15 .. 000:":" 

1 00 . COO: 

lO. OOO~ -

10.0uO: -

s.ooo:-

3.000:-

200.000 :-

1.200.000:-

600.000 :-

180.000:-

135 .soo :.,.. 
135.600. :-

40. 000:-

20.000:-

135 .ooo :-

I I 
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10. För Föreningen Folkhälsan på Åland • • • • • 20.000:-

11. Bidrag till dis9ensärverksamhe t fin" tuber-

kulosens bekäm.;;ande ( för·s lagsanslag) , 500. 000 :-

12. Understöd åt Ålands barnbördshus ••• •• •• 175.000:-

13. Bidrag till upprätthållande av Grelsby 

sjukhus (förslagsanslag) ••••••••••••• 1.300.000:-

14. Kostnader för 3 friplatser å Grelsby 

sjukh's.s (förslBgsanslag) ••••••• ,,,,,, 110.000:":" 

15. Bidra.g; till e+;t 8.Dotek i Kumlin~P. • . . . . . 30.000:-

16. Understöd . åt r ådgi vninss byr åer i mtidra -

och barnavård (förslagsanslag) ••• . . •• 100.000:-

17. Förberedande arbeten for by;bande av ett 

centralsjuk.hus på Åland • • •• •• • • • • • • •• 8.ooo.ooo:-
18. Bidrag till inrättande ev provisorisk lo-

kal för Ålands barnbördshus •••••••·•· 200.000:~ 
19. Eiclr3.g till unde rhåll a'V. ett ?.mbulans-

flygplan i landskapet ••••• ~··•'+••••• 

IV kap. 13.141.200:-

IV Ht. 18~659.310:- 18.676.310:

Femte huvudtite ln. , 

Undervisningsväsendet. 

Ålands l.~~ 
1. Avlöning ar: 

6 äldre le ktorsr, grundlön 

~ 188.400:~ ••••••••••• 

1 äldre lektor, grund lön 

2 ynp;re; lekt or~:v ~, ~ll'Utao 10)n 

~ 164.700: - ........•.. 

1.13 0 .400 :-

180 .000 :-

'.2i29 .4 00 :-

1 gymnastiklär :::'. rinna, grund- . 

lön ..•...•.•........... 

1 gymnastiklärare, grundlön 

1 teckningslärare, grundlön 

1 sånglärare, arvode ••••••• 

1 VAktmästare, grundlön •••• 

1 e lda re-g årdslmrl, grunc1lön 

Städerska, arvode .•••••••••• 

Kanslibiträde •••••••••••••• 

Rektorsarvode ~ ••••••••••••• 

Dyrortstillägg ••••••••••••• 

142.500:-

142 500 :-. 
118.200:-

33.600:-

92.100:-

92 .. 100:-

56 .400 :-

12 .ooo :-
24.000:-

49.200:-

60.000 :-

97.200:-

Dyrtidstillägg •••••• ••••••• ~.300:- 2.762.700:- 2.767.800 __;_: 
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II. 

2. Ålders- och familjetillägg (förslags-

anslag) •••••••••••••••••••••••••••••• 
3. Timlärar- och tj änstgöringsarvoden: 

~runotimarvodeh.(försl@gs~.· 

anslag) ••••••••••••••••••• 900.000:-

350.000:-

Timarvoden för parallell

klasser j ämte rektors- och 

vaktmästararvoden för dem 923.600:- 1.823.600:-

4. Undervisningsmateriel •••••••••••••••· 
5 • Värme och lyse ( fö:eslagsanslag) •••••• 
6. Material för un de rvisning i slöjd och 

huslig ekonomi (förs lagsanslag) •• , • 

7. Diverse utgifter ••••••••••••••••••~•• 

B. Till landskapsnämndens disposi t ion ••• 

I kap. 5.416~300:- 5.42~.400:-_ 

B'olkskol väsenc1et11, .. , , , , , 1 

1. Folkskolinspektorn, grundlön •....•.•..• 

2. Folkskolinspektorn, ålders- och familje.,-

tillägg •....••••.................•..• 

3. F'olkskolinspektorns kansli- och hyres-
. medel (förs lagsanslag) ••••••••••••••• 

20.000:-

350.000:-

25.000:-

60.000:-

25.000:-

197. 400:-

33.300:-

18.000:-

4. Folkskolinsp~ktor~s ; res e kQstnader.(försla gs-

anslaq;) •...••• , .••••.••• , ••.•••.•••••• 40.000i-

5 • Bidrag åt Mariehamns stad för uppr ätthål-

lande av dess folkskolväsen (förslagsanslag)300.000:-

6, Avlöning åt folkskollär are (förslag sanslag )8,000~000:
'7. Ålders- och f amiljetillägg åt lärare , 

(förslags ansla g) •••• •••• ••••••• ••••!>•• 1.600.000:
e. Timarvoden (försla•gsanslag) • • • • • • • • • • • • • 1.200.000 :-

9. Byggnadshjälp åt landskommunernn (för-

slagsansla g) •••••••••••••••••••••••••• 1.500,000:-
10. Understöd åt landskonmmnerno. (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 2,000.000:-
11. Extra understöd --åt 1fmd-sk8.pAts fä. ttig;f:lste 

och glest befolknC!e. l e ur:'l S:1l:eommu.12.ev, , , , , 

( försl o.gs anslo.g ) ••••••••••••••••••••• 
12. Biblioteks- och resestipendiemedel ••••• . 
13. Sjukhjälp åt folkskollär2re (förslags-

anslag) •••••••••••••••••~•••••••••••• 
14. Abnormundervisningens främjonde (för- . 

slRgsansla~) ••••••••••••••·· · ··•··~•i•• 

125 .• ooo :-
3 ,200 :-

25.000:-

10.000:-

I 
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IV. 

15. Dyrtidstillägg (förslagssnsJag) •••••••• 

16. Kurser för ungdomsledare ••••••••••••••• 

17. Sommarkolonier för folkskolebarn ••••••• 

II kap. 17.504.900:
Ålands sjöfartsläroverk. 

1.6 00 ,.ooo :-
3. 000 :-

50.000:-

1. Avlöningar : 

Navigationsskolc,vdelningen. 

1 öberlärare, grundlön HH7~400'~~;'.!' '. 

l lektor i navigationsänmen, 

grund 1 ön •• " ••••••• ;!.t3~. mo(. ; ~· 
1 lektor i matematik, 

grund lön • • • • • • • • • • 180.000;-

1 lektor i språk, 
, , ' ' . . . . I 

grund lön • • • • • • • • • • 180 .ooo. ,,.. .. . .· 
Roktorsarvode,, __ 1 ••••• 1 • 25.ooo:-= 762.400:-

MalliEO..ntekr.n ska a vd"el ningen. 
l lektor, grurldlön ,, 207,000:-

l lektor, grundlön •• 197.400:

Avdelninggföreståndare, 

arvode •••••••••••• 12.000:- 416.400:-

1 vaktmästare, grundlön •• ••••• 97.200:

Dyrortstillägg •••••••••••••••• 23.400:
Dyrtidstillägg (förslagsanslag) 191.400:- l.490~800:-

2. Ålders- och familjetillägg (förslagsanslag) 207.060:-

3. Tjänstgörings ..... och timarvoden (förslagsanslag): 

För navigationsskolavdelningen 124.000:-

För maskintekniska avdelningen 217.080:- 341.080:-

4. UndervisningsmRteri€1: • J 

För navi~ationsskolavdelnin~en 15,0011~-

För maskintekniska avdelningen 15.000:-

5. Värme och lyse (förs lagsans lag) •• , .••.••• 

6. Expensmedel: 

För navigationsskolavdelningen • 20.000:

För maskintekniska avdelningen • 18.000:-

7. Stipendiemedel (båda avdelnirn;arna) . •••••••• 

8. Allmänbildande föredrag •••••.••••• " •••••••• 

9. Diverse utgifter ••••••••••••••••••••••••••• 
10. För elevexkursioner ••••••• , ••••••••••••••• 

III kap. 2.334.340:- , 

Ålands lantmannaskola. 

30.000 :-

200.000 :-

38.000:-

1.600:-

2~000:-

3 ;900 :-

20.000:-
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1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundlön ••• 164.700:-

1 föreståndare, arvode .,... 12.000:-

l andra lärare, grundlön ••• 164.700:-

Biträdande lärare, arvoden 45.000:

Kosthållsföreståndarinna ••• 18.000:

Dyrtidstillägg (förslagsanslag) 60~600:=- 465.000:-

2 • .Ålders- och familjetillägg (förslagsanslag} 49.200:-

3. Värme och lyse (förslagsanslag) •• •• • • • • • • 140.000:-

4. Undervisningsmateriel ••••••••••••••• ••••• 8.ooo:-
5. Expensmedel ••••• •....................... 35 .ooo :-
6. Underhåll av skolplanen och dess stängsel 6.000:-

7. Slöjdverktyg ••••••••••••••••••• ••.•••••• 4.ooo:-
8. Direktionens r es mr och dagtraktamenten (för-

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

IV kap. 713.200:-

Ålands kvinnligatbemslöjdsskola. 

1. Avlöningar: 
1 lärR:rirrn.e, i vävn~C1,,,11;rund-

lön •••• ••••••••••••••••• 107.400:-

Föreståndarinnearvode •• ••• 6.300:-

Dyrtidstillägg (förslags~ 

anslag) ••• , • • •• • •••••••• J.6.000:-

2. Ålders- och familjetillägg ( förslagso.nsl2.g) 

3• Värme och lyse (förslo.gsnnslng), ••••••••••• 
4. Undervisningsmnteriel ••.•••••••• , ••••••••• 

5. Diverse utgifter•••••••••••••••••••••••••• 
6 • Direktionens resekostnader och dagtrakM 

tamenten ( förslr!gso.nsleg) ••••••••••••••• 

7. Till kostnader för m ordnc~ndo av . kurser. 

utom skolan (förslagsanslag) •••••••••••• 

6.000:-

129,.700:-

17.800:-

49.000:

s.ooo:-
26.000:-

4.000:-

10.000:-

8. För iståndsättande av trädgård och gärdesgård 20.000:

V ko.p. 264.500:-

övriga läroinrättningar. 

1 • .Ålands folkhögskola (förs lagsans lag) : 

Understöd ~~~··· ~~·• ··~·•- i.200.000:-

Unders töa 8t mina~o /~tilmfl~.- ) 

lade elever •• ~~ ..•.... 60.000:- 1.260.000:-

2. Understöd för ett nrbetnrinstitut i 

Marie hamn (förs lr.gsanslag) ••..•• ~. ~ ~ 200.000:-
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3. För anordnande av ambulerande lanthus~,, 

håll sskolekurser (förs lagsans lag) , , •• 

4. Hem~löjdsskolar (förslagsanslag) ••••••• 

350,000:-

240.000:-

5. Bidrag till dyrtidstillägg åt lärare vid 

privata skolor i huslig ekonomi och 

hemslöjd (förslagsanslag) •••••••••••• 

6. Ålands ambulerande s j öma.ns skola •••••••• 

7. Kock- och stuertskolan: 

a) bidrag ••••••••••••••• 120,000:-

b) för fil lmänbildnnde under-

visning •••••••••••••• 5.0001-

s. Främjande av övrip; yrkesuti:blldning . •• •••••• 

VI kap. 2.590.nn~,-

rr. Fornminnesv~r~en. 

nr. 

1.- Till landskapsnänmc1ens disposition för 

museiändamål • , ••••••••• , •••••••••• , ••• 

2. För fornminnesvfu>den (försle.gsanslo.g) , •• 
3., För arbeten å Bomnrsunds f,d, fästnings-

område •••••••••••••••••••••••••••••••• 

~,För publiceringsverksamhet .•••••••••••••• 

5. Rep e ration s, v ångbåts brygvm vid Kastel

holms slottsruin••••••••••••••••'••••• 
VII kap. 200.000:- 210.000:

Bibliotcks- och studiecirkel

verks amheten. 

1, Bibliot0ksinspektörGns arvode ••••••••••• 

2. Biblioteksverksanlhoten (förslngso.nslng) • 

3. Studiecirkel verkssn1hotcn •.••••••••••• , ••. 

4. Populärvetenslmpliga före läsningar •••••• 

90.000:-

75.000:-

125.000:-

250.000:-

140.000:-

20.000 :-

10.000:-

10.000:-

20.000:-

40.000:-

170.000:-

12,000:-

6 .ooo :-

20.000:-

5. Ungd omsarbe te t •••• • •••••••••• .- •••• , •••• • 20.000 :- 30.000:-

vrrr kap. 24s.ooo:- 25s.000:- , 

c. .A.11män upplysning;svp,rksf:lmhe.'!2..!, 

1. Främj::i.nde nv vetcnsk1:~plig2, litterärn . och 

kons tnärligo. strävanden •• , •• , •••••• , , • 

2. Understöd åt tcatrctr, s ångkörur och or-

kestrar •••••••••••••·~······~···•••••• 
3. Folknykterhotens främjande •••••••••••••• 

4. Understöd åt idrottsorganisntioner •••••• 

5. Unflerstöd åt Ålrmds Ungdomsförbund •••••• 
6. Kommunal ypplysningsverksamhet •••••••••• 

15 o.ooo :-

50.000:-

60.000:-

90.000:-

30.000:-

10.000:-

120.000 ~-

~ 

: I ~ 
I .I 

' 

li 

11111111,, 

I 

I ~ ö 

! 

I 
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r. 

7. Till landskapsnänmdens disposition för 
upplysnin2s- och u.ndervisningsi:indamål ••• 

8. Samfundet. Finland~Bovjetu.nionen •• ~ ~ ••••••• 
IX kap. 485.000:~ 545~000:-

V Ht. 29~756.240:- 29.841.340:

Sjätte huvudtiteln. , 

Näringarnas främj ande. 

Konsulentverksamheten. 
1. Skogsvårdsinstruktören, grundlön • ~. ~ ••• 

2. Fiskeriinstruktören, grundlön •••••••••• . 

3 • Trädg å:> d skonsulen ten, grund lön • •••. • , •. 
4. Jordbruksinstruktören, .grundlön •••••••• 

5. Jordbruksinstruktör, arvode •••••••••••• 
6,. Byggnadsinstruktören, grundlön ••••••••• 

7. Ålders- och familjetillägg (förs lagsanslag) 

8. Resor och dagtraktamenten ~rslagsanslag) • 

9~,Dyrortstillägg (förs lagsanslag) ••••••• •••• 

10. Dyrtidstilläa;g ( .förslBl~saiasla.c;;~ •• • ••••••• 

I kap. 1.163 .• enn:-

75,000:-

20.00G :-

142.500:-

112.800:-

112.800:-
142.500:-
123 .600 :.,.. 

135.600:-

100.000:-

170.000:-
9 .ooo : .... 

115.000:-

rr. ~gsvården. 

III. 

1. Bidrag till skogsförb~ttringsarbeten (re

(reservationsanslag) ••••••••••••••••• 200.oco:-

100.000: .... 

llO.OOOs-
2. 

3, 

4~ 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Skogsvårdens f rti.mj ande i övrigt • ••••••• 
Underhåll av plantskolan • • • • • • • • • • • • • • • 
Understöd åt förening[1r, som, arbeta .för 

skogsvårdens frti.mjaiade •••••••.•••••• 
II kap. 455.000:-

. Jordbruket och dess binäringar. 

Jordförbättringsarboten (förslagsanslag) 

45.000:-

500.000:-
Ny- och betesodlingspremier (förslagsanslag) 200.000:
Jordbrukets, häst~ och boskapsskötselns, .. , 

främjande••••••••••••••········~··•••••• 300.000:-
Understöd för uppför ande av A.r.v.-silos •• 75.000:

Kreatursförädlingsföreningar (förslagsanslag)350.000:

Svin-, får-,.fjädc.:rfä- och biskötselns · 

främjande •••••• ~ •••. •••••••••••••••••••• 60eOOO:

Lantbruksklubbverksmnhnten •••. •-' .. u ....... ,~ 125.000:'="' 175,000:-
B .• Lantbruksqokföringens främjrmde 

9, Jordbruffisförsöksverksamhoten: 

• • , •••••• lf • 5.000:-
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rv. 

v. 

r. 

På Jomala gård •• • ••••••• 

Trärl.gårclsför·söksfältet i . 

Godby ••••••••••••••••• 

75.000:-

155.000:-

10. Bidrag åt småbrukarsammansl utningar ti 11 

maskinanskaffning . ••••• , ••••••••••••••• 

230.000 : -

150.000 ~- 200.000~-

III kap. 1.995.000:- 2.095.000:

Fisket. 

1. Fiskerinäringens främjande ••••• , ••••••••• 

2, Underhåll av romkläckningsanstalten •••••• 

3. För fislrnriundersökningar och anordnande 

av fiskarkurser (förs lagsanslag) ••••••• 

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

5 • Förbättrande av f' i skle rJer och f i sldiamna r ~ , 

6. Landskaprts amfo l i pr e mi Pr för f'örsäkr8.

de fiskr e dskap o:clj. fiskebå:be.r (fi5r-

slag s a nsla g) ••••••••••••••••••••••••••• 

rv knp. 485.ouoi-
Di verSEJ Emsla r~!. 

1. Under s töd åt före ningar: 

}18nds FiskRrförcning •••••••••·~··•••• 

Älands Marthnd 1striktsförbund ·······~· 
Ålanr) s Me j e riförbund . , •••• ~ •••••••••••• 

2, Hornslöjd ens främj nndo ••••••••••••• , ••• •• 

3. 'rill l i.tnd sknpsnämndenr1 disposition . för . 

när ingo rno.s L'r äxnj o.ndo •••••••••••••• , •• 
v knp, 2go.ooo:- 295,ooo:-
vr Ht. 4.0ss.soo:- 4.493.soo:

.§J2:~ e huvudtitpln. 

Kommunika tionerna. 

vävpållningon ._ 

le Sommarvägundorhållet •••••••••• , •• , •• •• 

2. Vinterväg- o-0h vint m r~PG~lllRim~sm;111' 

( försl r:;1gs e. nsl['_g ) ......... ,, .. ,, .. ,.,~ 

60.000:- . 

30.000: .... 

5.000:-

10.ouo:-
50,.000:-

330.000 :-

25.000:-

100.000 :-

25~000:~ 30.000:-

4§:. 000 :-

ioo.ooo:-

6.500.000:-
; 

1.200,000:-

3. Fär jhållningen (förs l agsanslag) • • • • • • • 750, 000 : -

4. Understöd åt l-rnm.l11unal- och bygdevägo.r: 

Byggnad och förbättring ••• 400.0uO:-

Underhåll (förslagsanslag) 700.000:- 1.100~000:-

5. Avlöningar: 

1 v ägbyggmäs t a re, grundlön 142.500:-

11 

I i' 

I 
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1 vägmästare, grund lön ••• 

Dyrortstillägg ~~~~·•·•••• 

Dyrtidstillägg:, {förslags-

142.500:-

6 .ooo : .... 

... ~ 

anslag) ... ... .... • •.•••••• 32.700:=- 323.700:-

6. Ålders- och familjetillägg (förslagsanslag) 60.000:-

7 • Resor och dagtraktamenten (förs lagsanslag) 250.-000:-

8 • Väg nämnd sw v00.9~' ~ f0Fs 1212; sa.~ l'Jl&.g}, , • "• • • , 30 • 000 :-
9. ~ Vägs'Yl'ler • • . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • 20 .ooo :--
10. Bidrag åt kommuner ti 11 inlösen av väg

· områden (för sla gsanslag) •••••••••••• 

11. Till landskapsnämndens disposition för 

kommunika t ionsändamål ••••••••• · •••••• 

12. Tillfälligt familjebidrag åt fast an- , , 

ställda arbet~re 'förslagsanslag) •• •" 

I kap. l0.933.700:-

e»oo.ooo:-

100.000:-

100.000: ... 

II. Gästgiveri-å och skjutshållningen. 

l. Enligt godkända.e~treprenadanbud (för-

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

2. Inspektion och till oförut~edda utgifter 

II kap. 308.000:- , 

III. Sjökommunikationerna. 

. . 

1. För upprätthållande av regelbunden 

trafik i yttre skärgården ••••••·••• 
2. Upprensning av båtleder •••••• ••• ••• , • 

3. Till a.nläggning,oala.undo:rh~lLav. åi1g':". 

1. 

2. 
" 3. 

4• 

båtsbryggor • .... ~ ••• ~ .•••••••• ~ •.•• ' ••• " 

III knp. 1,750,000:- 2,050,onn~

VII Ht. 12.991,700:- 13.291,700:

Åttonde huvudtiteln. 

Anslag för sociala ände,mål • 

Fattigvårdsinspektion ••••••••••••••••••• 

Barnskyddsverksamheten (förslagsanslag) , 

Biore.g till understödande,av, _v_iilgä>.enbets-

och sedlighetsarbotet ••••••••••••••••• . 

300,0C0:-

8,000:-

1.200.000:-

50.000:-

500.000:-

30~000:-

100.000:-

5~000:-

400.000:-

------

5. 

Understöd för mindre bemedlades yrkesut ... 

bildning (förslagsanslag) •··~••••••••• 

Läsesal för sjömän • •••••• •••••••••••••• , 

6. Till proteser {förslagsanslag) • • • • • • • • • • 

10.000:- 20.000:-

30.000 :-

7. Förbättrande av bostadsförh&llanden på ... 

landsbygeen tförsla gsansla g) •••••••••• 150.000:-

I •• 
0 
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r. 

rr. 

8. Blindhetsunderstöd (försla.gse.nsle.g) . •••••• 9o.Oooz-
9. Vårdutgifter, som skola ers~ttas eller för-

' skotteras av landskapet (förslagsansla~~ 2on~ono!~ 

10. Folkpensionspremier ( förslagsanslag ) •• ~ 150.000:-

11. För anordnande av semester fat överans·c räng-

da husmödrar i barnrika familjer ••••• 25.0001-

12. Arbetsförmedlingskostnader (förslagsanslag) loo.ooo:-
13, Sommarrekreation.för barn, som icke äro . 

folkskolebarn ................... , • • • • • • • 10 .ooo :-
14. Olycksfallsför s äkringspremier (för -

slagsanslag) •••••••••••••••• , , • • • • • •• •• 75.000~-

I kap. 1.375,0CO:- 1~~85oOOO:

VIII Ht. 1.3750000:- 1.385,000:

Nionde huvudtiteln. 
Anslag för av lood slrnpet disponerad st st segendom. 

Jordegendomn~ 

1. A vlöninga!": 

1 skogvaktare och arbetsledare, grundl9n 

Dyrt ids tillägg (förs lagsanslag) · ••••• 

2. Ålders- och familjetillägg (förslagsanslag) 

3. Resor och da~traktementAn (fMrslqgsq~~1~~) 

4 .. Avverknings- och t r .'.:lnsportkostnr.i.O.e r. u.,, .. , 

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

6. Skogs produkt er f'år allmännyttiga ändamål • 

7, Allmänna kostndd0r (förslngsanslag} •• •• ·•• 

8 • Utgifter för Jomala gård •••••• , •••••• ~ .... 

I kap. 2o255oBOO:

Jrsunderhåll nv by~~na~der . och.tomter. 

112.800:-

18.000:-
35 .ooo :..:. 
60.000:':" 

901'1.()00:-:4 

150.000:-

40.000:-

250.000:-

690.000 :-

1. hands allmänna sjukhus ••• .••••••••• ••••••• · 70.000:-

2. Kumlinge sj uks tug1:t· •• ;> •••••••••• , ••••••• , •• 

3. · Ålands 1yceum ••••••••••• ,. ••• , •••••••••• • •• 
' ' . . . . 4, Ålands sjöfnrtsläroverk ...•..... -· .. ~ ... ·• .. . 

5. Ålands lo.ntmannaskola ••••• • ·• •• • ~. ·•·•;. ••• • • .· 

6. Brandstodspremier . (förslo..gs~nsl~g) ~····~~. 
II ko.p •. 515a000;- . 

IX Hto 2.7700800:- -

Tionde huvudtiteln, 

lö.ooo:-
1so.ooo ;-
45.000:-

130.000 :..:.. 

80.000:-

r. ~~e· o..nslag. 

1, RevisionskostnadeP - (förslags&ra~lag), •• ,, •• ~ ,75,000:-

2. Räntor (för sl qgsnnslrul;) .•...•••• , , 1, ~· 11•,.1·.000.-000 :-=-

ö 
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.. 

r. 

n. 

3. Fackutlåtanden (förslC.gsanslng) ••••••••••• 

4, Älandsdelegationon (förslagsanslag) • • • • • • 
5 • På lo.g grundndo utgifter ( förslo.gsanslng) 

6; Ersättning för älgskndor ( fö:vs.i lo.g so.ns lf.lg) 

25.000:-

75.oco:-

5o.ouo:-

4ooooo~-

7. Si}lpremier (förslc.gs 2nslc.g) •••••••••••••• , 30.000:-

8, Pensioner ( förslagsans lng ) ••••••••••• , ••• 3, 000 .ooo :-
9. ,Av nritursky:ddsåtgärder . föranlo ddo. utgifter 

10. Turismens främjo.nde ••••••••••••••••••••• 

11. Främjandet av brandskyddet •••••••••••••• 

12 o Oförutsedda ut gifter (förs 1 r.g so.ns lag) ••• 

13. Av brandlagen för Mariehamns stad för-

anledda kostnader (förslagsanslcg) •••• 

14. Dyrtidstillägg åt tjänstemän, so1~1 åt~ 

njuta landsknpsponsion (förs lagsanslag) 

15. Kostnader förför ande av kortregistor _ 

över hembyo;dsrätt, i, lru1.r1 ~kr;i.~et" Bltl'il~ut-r; 

tGnde persone r ...................... . 

16. Ti 11 land skapsnämndens disposition för 

utbildning c.v polismanskap (förslags-

anslag) •••••••••••••••••••••••••••••• 

17• Bilbesiktningskostnader •••••••••••••••• 

18. Undersökning av möj.li5heternn och kost

nnderna för' Ålands nnslutning ti.11 fast

landets kraftnät. via Brändö och Gustavs 

I kap~ 5s670oOOO:-

X Ht. 5,67000C10:

KAPITALUTGIFTER,, 

Elfte huvudtiteln 9 

75.000:-

200.000:-

360.000 :-

200.000 :-

5.ooo:-

300.000:-

40.000:-

25.000:-

100.000 :-

70.000:-

Icke inkomst1?rirl;_Q_e nde k~pito.lutgifter, 

Lands ti E:B~.!. 

1. Komp le ttoring o.v so ssi ons- och ke.n s li loka lEirnas '#li;· 

inventarier • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I kapo 50.000:- , 

LandskGpsstyrelsen. 

1. Kompletterin,g; r..v inventarierr;i.o .. Ll1nd'7',, 

skapsnämndans lokGlitoter •••••••••••• 

2. Ny telefonväxel t1••••'•••••••••••••••••• 

II kape 350~000:

Poli sväs ende t. 

50.000:-

50. 000 :-

300 .000 :-

ö 
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rv. 

v. 

VI. 

I, 

rr. 

:rr. 

1. Polisernas telefoner (förslc e s o. nsln6) 

III kap~ 15 . 000:-
• • • 15.000t-

Undorvi sninc; sväs ondot. 
1. Till amortering .o. v.lc.ntmonnCt ~kolnns stats-

• • • • • • o • o • o e c o • • • • • • o • a • o • • • • 1 , • , • 6.000 :-iD.n 
2. Lån ät mindre bemedlade för yrkosutbild-

ning (förs lag so.nslo.s) • o • • ••••••••••••• 

V ko.p o 306 "000 :

Kommunikationerna. 

300.000:-

} 

l. ~ägbyggnads- och vägförbättring so.rboton 1.500.000:-

2. Vägmo.skiner (traktor-gruskrossvork) ee• l.B00.000:-

3. Verktyg till1vä~&vdolnin~oP-31~~w~v~ti~~s- ' 
verkstr.d ............................... 275.000:-

VI kap. 3,575.000:

~landsk~pot_9isponnerad stat~egendom. 

1. Uppförande av arbotarbostäder (reserva-

tionsanslag ) ••••~··•••e••••••••••••• 

VII kap. 2.soo.000:

xr Ht. 6.796.000:

J1olfte huvudtitol~ 

Inkoms tbringande lrnpi ~lutg3-ft~.!. 

Näringr.. rnas främ,jan~-~ 

1. Lån för jordförbä ttring sarbeton (resor-

vationsanslag ) ••••••••••••••••••••• 

2. L ån för uppförande av A.I.Vo-silos ••• 

3. Grävmnskin eeeeeoee••••P•••,10•••••••• 

I kaps 2ol25,000:

UJ'..l~~Sf1~i.n~; Sil ä,5 ~~ t • 

1. Studie lån för obemo dJ.o.do stud0r nnde 

(försla gsanslag) •4•.••<l•o•oo•o•<>•••• 
II k".p. 50, fi,'Jlr"'I ~-

Jordinlö se n. 

1. För jordinlöson i enlighet med ~ 5 i ga-

2.600.000:-

'75.000:

, 50,000:-

2.000.000;-

50oOOO:-

rantilae?;en (försla:Ssanslo.g ) • • • • • • • • • 1.500.000:-

III kap & l a5 00?000:-

XII Ht~ 3o675aOUO:-

Summa ut gifter mk. 95 .713 .050 :- 96 ,297 .550 ~.-
====:~==~~================~~=~===~====~==~==:=.:= 

ö 

I 

I 



Bilaga till finans- oohv ekonomiutskottets bet2nkande N:o 6/1947. 

Med anlednin~ därav , att Finans- och ekonomiutskottet tillkallat 

mig att i egenskap av expert deltaga i överläggningarna angående land-

skapsnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat för landskapet P-

land under 8r 1948, får jag beträ_ffande förslaget t il 1 avlöninp-ar för 

landskaps st yra lsens tjänstemän oo h befattningshavare vörd sarr.t gura fl.51-

j ande uttalana_et 

Då man går att granska löneförhållandana för självstyrelsens t jänste-J [ 1 

män nch befattnin~shavare , meste man tafa i betraktande den inställ-

ning till den åländska autonomins natur , som uppburits och allt fort

farande uppbäres av , resp . riks- och landskapsmyndigheter. Enligt riks

myndigheternas uppfattning är rikets lagstiftnings- och förvaltnings

behörighet den prin<Hr>a, eir·ekt hä:!:'ledande sig ur den riket tillerkända 

suveräniteten över Aland och allmänna statsrättsliga begrepp . Den å-

länd~ka meningen i frågan , vilken under hela självstyrelsetiden hävdats ,

1 grundar sig därpå, att denna suveränitet faktiskt är uti högst betydan-

de grad inskränkt och e~bart omfattar de områden av statsförvaltninpen, 

som uti s j älvstyrelselagen reserverats åt riket , medan på alla övriga 

landskapet äger utöva på statsmakten ankommande befogenheter . Då så-

lunda landskapets autonomi ej är av provinsiell natur i vanlig mening , 

utan tvärtom i många avseenden närmar sig statlig autonomi , måste land-

skapats rätt på ifrågavarande områden }. själva verket var•a den primära 

och s j älvstyr elselagen i förekommande tvivelakti~a fall tolkas eztensivt l 

till dess förmån • . Och något slutgiltigt bevis f ör oriktigheten av den 

åländska uppfattninfen har icke framförts från rikets sida. I ~~ 
..f~ 51,;~ ~ ~AAJ_ ov1.. dvu cwk_ ovlt 11 I ' 

Mot nämnda bakgrund ~ på grund av~ilca la1~H? s ltap~le:• I , 

~ måste landskapsn&rnndens för~varande förslag till avlöningar skär-

skådas . Och det är väl ej f ör tidigt att nu , sedan s j älvstyrolselagen i 

25 år . fungerat , bortse från betraktelsesättet att fastlåsa landskaps-

I 

1/ 
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nämna ens funktionärers gruna.löner via härvarande länsstyrelses . Ett 

förhellanae, som ej heller kunnat strikte tillämpas beträffa.nae t .ex , 

landskapsforstmästarens , -arkeologens , -agronomens m.fl:s grunnl~ner, 

.Att sådant var fallet unaer självstyrelsens gryningstid, då all lag-

/ s ti ftni ng""- mer eller mindre låg i sin linda, m h maP. ej hade n&go t an .. 

nat lämpligare att gå efter än att taga läns f'tyrelsens i landskapet av 

löningar såsom mall för ianaskapsnämnaens, kunde hava fog för sig . Me 

numera, sedan lanoskapsnämnaens funktioner utvtaga.ts mh genom ev . rev 

sion av självstyrelselagen ytterligare utviogas, samt då lanaskaps nämn 

den beträffande flera förvalt ningsgrenar motsvarar ej allenast länssty 

relserna , utan även särskilda centrala ämbetsverk, och även statsredet 

kan nämnda uppfattning icke mera försvaras . Tidpunkten att taga ny 

principiell inställning ti 11 denna lönefråga, som åstadk ommit så rn ycKen 

dissonans inom lanaskapsnämnden och landstinget , bör nu helt vist t kun .. 

na anses vara förhanden, synnerligast · som land å< apstfämnden i sitt löne • 

förslag tagit steg mot nya grunder för sagda vi tala fråga. 

Pa
o a . här aan franhållit o..ch med ledning av bestä.mmel 

grund av va, Jag 

serna i förordningen den 28 april 1947 om ändring av förordningen an· 

gående avlöning i statens tjänster eller befattningar , kan jag omf atta 

landskapsnämndens förslag ti 11 avlöningar för landskaps:: tyrelsens tjän 

temän och befattningshavare i övrigt utom beträffande nedan nämn.C a 

funktionärer~ 

Kamrerarens grund lön . Med beaktande av det näst ovan framhåll na 
00 

med hänsyn tagen till denne tjänstemans uppgift att uppgöra budget för• 

slaget och att ansvara för alit arbete å kamreraravdelningen anser js& 

att , hans grund lön bör ut göra minst 240 .000 mark ( 27 avlönings klas s er.l 

Regis tratorns grundlö~ Det ovan nämnda och det sakförhållande , G' 

registratorn tillika fungerc.r såsom arkivarie mh e.xpeaitör (tre sär

skilda befattningar vid rikets läns ftyrelser), betingar · att aenae s 

grund lön bör utgå med 129 .300 mark ( 14. avlöningsklassen) • 

548 ,. . 

Huvudbokförarens grundlön. ·Jämväl ovanframhållna motiv. Måttet av 

arbete och ansvar i denna befattning är så betydelsefullt, att gruna

lönan bör utgå med 129.300 mark och ej 123.600 mark . 

Kassörens grundlön. Oftanämna a motiv och a å lana skape ts b ucget 

svällt ut och dennes arbete dl=irför även b"'.l.ivit f 11 mer ansvars u t, fin-

nes vägande motiv för att grundlönen ökas till 123.600 mark ( 13 avlö-

' 
nings kl as sen) • 

vannamn a skäl och det sakförhållande, att 
-
Kanslistens grundlön. O ·· a 

kanslisten lagenligt kan ombetros eärskilda uppgifter , som henne av 

sekreteraren ombetros samt fordra erfarenhet och förmåga att uppsätta 

skrivelser, 'motiverar att även hennes grundlön höjes till 123.600 mark. 1 

Rättvisa och billighet fo1'dra, att hennes · It Renskriverskans grundlön. 

elltför lpga grundlön ökas från 87.300 till 92.100 mark (7 avlönings

klassen), 

Såsom ett villkor för ök. ade a i·· i 0 t k v on ngar a smreraren, registratorn, 

huvucbokföraren, kassör~n och kanslisten måste för framtiden, då resp. 

. anyo esa.tes , uppstäl-tjänst och befattningar vid inträffac". leai·g,het 0 b ··t 

las , att kamreraren bör hava avlagt högre rätts- eller· högre förvalt

nings examen samt registratorn och kanslisten lägre rätts- eller lägre 

förval tningse.xarnen ävensom· huvudbokföraren oo h kassören diplomekonom-

examen . Härigenom bleve nämnda funktionärers kornpatens i huvudsak 

likformig med motsvarande sådana i riket. De nuvarande innehavarna. av 

resp. tjänst och befattningar måste självfallet genom lång tjänstetid 

och praktisk erfarenhet hava förvärvat sig rätt till de av mig såsom 

rilttmätiga ansedd~ avlöningarna. 

Landskapsnnlimnqens förslag om anställande av en biträdande 

rare med ett arvode om 217.200 mark (25 avlöningsklassenl kan 

sekrete-

jag på 

grund av filirt erfarenhet såsom sekreterare via lands kapsnämnden och ende 

• ~M. Jurist i lands kaps nämnd_ mendera såsom ett ofr~nkomligt 

behov. Enligt min uppfa.ttning bör tjänsten inrättas såsom ordinarie 

ö 



med grund lön. ' . 

Sedan jag allaredan nedskrivit mitt utliHande i landskB~psnämnd ens J 
lönefråga, har fine.ns- och ekohomiutsko ttet s er dförande delgivit inig 

innehållet .av landskapsnämndens till utskottet ställda skrivelse av da 

19 dennes med däri ingåenae avskrift av en till ·landskap sn&mnden inlärri 

nao skrivelse , uti vilken landslrnpsforstmä_staren, landsknpsagronomen 
' 

vägbyggmästaren, jordbruks- och byggnadsins truktörerna samt lands kaps .. 

nämndens renskriverska ooh vaktmästare på i skrivelsen framhållna skäl 

.anhålla om löneförhöjning , såvida . såie1an tillämpas . , , --

Beträffande ifrågavarande anspråk på ökning av grundlönerna anser 

jag , att samma huvudrnot i v , som jag i f örenämncl a ut 1 å tande fram lag t , 

kunna. tillämpas på dessa grundlöner . 

Landskapstorstmästarens grundlön . Denna skall enligt landskapsnämn• 

dens förslag utgå med 197 . 400 mark ( 23 . avlöningsklassen) . Någon med 

denne dire kt jämförlig tjänsteman igenfinnes icke 1 förordningen cen z 

april 194'7 om ändring av förordningen angående avlöning i statens 

tjänster eller befattningar . Samma grundlön som landskapsforstmästa· 

ren har nämligen inom rikets forstförval tning ena ast föreståndare för 

forstskolor . Men inom ramen för denne tjänstemans verksamhet kan en· 

ligt min uppfattning i avsevärd mån inrymmas rikets forstmästare.f tnom 

forststyrelsens avdelning för statsjordarnas disposition och kolo nis&· 

tion samt inspektörens för privatskogarna inom forststyrelsens avdel• 

ning för beställs- och samfiillighetsskogarnas vård verksarrihetsomr MeO• 

Dessa VHrdera tjänstemän hava i grundlön 207 .ooo mark. På grund bäre. 

pch då landskapsforstmästaren dessutom är avdelningschef och sjä lvstg ~ 

dig föredragande vid lands ka ps nämnden i alla ärenden angående e j alle 

nast skogsvård utan även jakt och naturskydd , synes det mig hel t natll 

ligt, att hans grund lön höjes till 207 .ooo mark ( 24. avlöningsk1assal1J 

tab.dskapsagronomens grundlön. Land skapats agronom är chef för den 

för modernäringen betydelsefulla lantbruksavdelningen i lannskapsnärnn-
1 

~ 

den • Han leder j or:Jbruket s , fiskets och trädgårdsodlingens instruktions : / 

verksamhet och omhänderhar självständig föredragning av alla frågor rö- / 

rande dessa näringsgrenar samt är dessutom inspektör för lanthushåll-

ningen och lantbruksundervisningen . Då inspektörerna för lanthushåll-

ningen och lantbruksundervisningen vid rikets lantbruksstyrelse åtnjuta 

en grundlön av 207.900 mark ~ardera , anser jag det vara fullt på sin 

plats , att lanoskapsagronomens grundlön fastställes till samma belopp 

207 1000 mark (24 avlöningsklassen). 

Vågbye;smästarens grundlön. Vtd--väg- och vat tenbyggnader-nas distrikts 

förvaltning anställd. äldre byggmästare uppbär i grundlön 14.2.500 mark 

eller samma grundlön som landskapets vägbyggmästare. Vid sådant förhål 

lande torde någon förhöjning av grund.lönen icke vara möjlig . Men enär 

landskapets vägbyggmästare har slg ålagd även uppgiften att sköta om 

bygdevi:?.garna; vilket icke rikets vägmästare torde -4'1 vara skyldiga att å-

taga sig utan att härför erhålla särskilt arvode , anser jag , att lämp-

ligt arvode k b · an ut etalas åt landskapets vägbyggmästare för arbetet 

i fråga. 

Jordbruks- och b;rggnadsinstruktörernas grundlöner. Dylika befa tt-

ningshavare äro 

28 april 1947 . 

icke angivna i rikets 01 anåberopade förordning av den 

Ej heller har finska hushållningssällskapet sådana in-

stru,ktörer anställda utan endast en småbrukarkonsulent med en månadslön~ 
av 14 . 250 mark. Jag har sålunda icke möjlighet att b,..,.i..~a·mt ~ uttala mig 

om nämnda grundlöner . Men då jag har mig bekant betydelsen av ifråga-

varande funktionärers verksamhet för lanas kapets väl , torde det icke 

vara oberättigat att höja dessa grundlöner till närmast högre avlö

ningsklass . 

Renskriverskans grundlön . n- ·ro h j a m ar ag redan i det fö~egAende ut-

talat mig . 
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Vaktmrstarens grundlön. 
Jä"mförande vaktmästarenas vic särsktlaa l'i 

a"". ser J"ag , att en förhöjning av dennes 
kets ämbetsverk grundlöner ~ 

l är mö J
0 

l ig • lön från 92 . 100 till 97.200 mar{ 
f d lönefråga, får jag 

Enär jag tillkallats såsom expert i örevaran e ' 

tt 1 na n eller icke , värd.sam t an. 
vare sig Utskottet godkänner mina u a a e .. 

1 ·velse fogas till Utskottets betänkande s§som 
hålla , att denna s~ri . . 

bi laga . 

Mariehamn a en 2.f november 1947 • 

a sekreterare vid Ålands land skaps f •• 

styrelse. 

l ;:::.· 
' ~ fi-. 

l a n d .s , .1 a n d s t i n g s 

beslut 

om antagande .av crd1nar1e .inkomst- och u~g1ftsstat för lanaskapet 

lana under år 1948. -

' 
På framställning av Alanos landskapsnämnd har Ålands landsting 

antagit nedanstående ordinarie inkomst- och utgiftsstat för land.-

skapet Land und.er år 1948. 

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

Kap.mom. A • IN.KOMS'I'. 

r. 

Första avdelningen. 

Inkomster, vilka jämlik~ 21 i lagen av 

den b maj 1920 om självstyrelse for Åland 

,tillfalla landskape~. 

N ä1•in2ssKatter. 

1 • . 4.potek~avc;t -f'tp.'I" och övri~a närinq;s skatter 

I kap. 500.000:-

II· ... . .. . ... . .. .. ·~NöJessKatter. 

l. Btämpelsk·att ••••••••• -.. ••••••••••••••••• 

. . . . Il kap. 2.oou.000, • 
• 

. . . . . r . t1.vd. 2.500.000:-

And.ra avdelningen. 

500 . GOO: -

2.000.000; • 

r. , .. .. . . . . Inkoms"Ger från staten tillhörig . egendom. 

1. Arrenden av,bostiällen öch fiskerier- ••• 300.000:-

2. Rän~or-av jerdinl0sningsf noen •.•••••• b5.000:-
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