och EvoNmffIUTSTr(vrirriErrs bet'änkanll4 8
}J9 5/1947 i anledning av land skapsnämndens fram""
ställning till ~lands landsting med förslag an ~
gående tillägg till den ordinarie inkomst- och
utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1947.
. PJ"NA.NS-

NI! 5/1947..:..

-

J ämlikt bestämmelsen i 27 ~ av gällande ladstingsordning har till
finans - och ekonomiutskottets utlåtande hänskjutits landskapsnämndens
försla g om t illEg gsbudget till den ordinarie inkomst- och _utgifts staten
för land s kapet under år 1947 •
I f örberört avseende får utskottet vördsamt framhålla~ att utskottet
skred till sin första behandling av nämnda förslag den 21 innevarande
fabru ari. Men enär utskotte t beträffande arbetarbostäderna å de staten
tillhöriga, till landskape ts nyttjanderätt överlåtna jordegendomarna ansåg nöd vändigt att å ort och ställe besiktiga desamma, främst i syfte att
få ut rönt möjligheterna för användning av helst en del av virket från de
gamla bostäderna för de påtänkt a nya bostädernas uppförande 1 uppsköts
ärendet s behandling till denna dag.
Vid ärendets behandling har utskottet funnit det mest ändamålsenligt
att granska och avgiva ut1P.tanae i anlennin~ av ae föreslagna anslagen 1
den ordning de upptagits i landskapsnäil1Jl0ens förevarande framställning.
jj~ _1Itg1.t:L
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EG~NTLIGA

S_j ätte

UTGIFTBR.

huvudtiteln.
III• Jordbruket, och dess binäringar.
lo . Småbrukarsammanslutning ar för anskaffning av lantbruksmaskiner.
Det 1 rikets bud~et upptagna anslaget 20 miljoner mark till understöd
för nämnda anskaffning skulle J om man ville taga i berälming den övliga
hundradedelen ag motsva rande riksanslag, ber~ tiga landskapet till
200.0 00 mark,, men torde måhända försiktighet härvidlag erfordras, varför
utskottet rorealår godkäi.:nande av landskapsnämndens förslag om 100.000
mark .
i

KAPITALUTGIFTER.
Elfte huvu dtiteln.
Icke inkoms tbringande kapitalutgifter.
tv. Hälso- och sjµkvården.
1 • Ombyggnad av Ålands allmänna sjukhus' huvudbyggnad. Efter noggrann
moti ve r ing föreslog utskottet i sitt betänkande ~ 13/1945 av den 12 september 1945, att lA.nf! sk:qpsnfurinnens förslA.~ om ett reserv::ltionsanslag,
stort 500,ooo mark, fur.tillbyggnad av f,lands allmänna sjukhus huvudbyggnad skulle bifallas. Och beslöt landstinget även godkänna denna post

() J (Iaen 14 september 1945, emedan ifrågavarande tillbyggnad ansågs ofr ~
komlig under rådande förhållanden.
på grund av den utredning landskapsnåmnden i

.
förevarande avsee nde

framlagt, finner utskottet det vara nödvändigt att föreslå godkänna
av anslaget för ändamålet om 800.000 mark. ,
VI. Kommunikationerna.
~.
3. Ordnandet av menförestrafiken till Eckerö,

I den andra til l~

Vid granskningen av iandskapsnämndens motivering har utskottet funnit,
att landskap~nämnden icke förebragt utredning därom, att landskapsnämnden
utver ka t statsrådets
· . t ·1 llst ånd att inrätta . ifrågavarande reparationsverk-

stad i samband med 1J ~dskapsnämndens garage i bottenvåningen av Ålands
sjöfart slärove,rks : (>y~gna.d • Er ter vad utskottet erfarit har så ej skett ,

lika litet som att land.skapsnätnnden utverkat nämnda tillstånd för garaget och den privata snickarverkstaa, som tidi~are, före garagets placerande där, inrymts i denna bottenvåning. I nämnt avseende nödgas utskot-

budgeten för år 1946 beviljade land stinget för ändamålet ett engång

tet framhålla, hurusom ålandsdelegationen i sitt utlåtande av den 14 maj
1937 med anledning av landstingets framstälining om ett extraordinarie

slag om SOQ.000 mark. Och vid innevarande session beviljades.vid go

statsbidrag till uppförande av en ny byggnad för högre navigationsskolan

nandet av en tredje tilläggsbudget ett belopp av 92.556 mark. Av or

1 Mariehamn - numera Ålands sjöfartsläroverk - framhållit bl.a., varom
ej ·nu år fråga, att med tillämpning av den grundsats, som i överenskommel-

s•m i landskapsnämndens ifrågavexande framställning anföres, erfor
yttermera ett till~g, stort 600.000 mark, fqrsamma ändamål.
Då landskapsnämpaen Anmäler, qtt qrbetet 1 fr~~a i da~arna avs lu
och kostnaderna stigit till avsevärt högre belopp än landskapsnämnd
b~räknat, bör väl anslagsbeloppet godkännas. Men utskottet kan h ärv

icke underlåta att framhålla det r anmärkningsvärda däri, att kostnad
för arbetet blivit överhövan höga och bort kunna bli va mindre,. om b
noggrannare kalkyler blivit verkställda före det anslag begärts f ör
nandet av denna menförestrafik, som dock torde böra betraktas sås om
provisorium i avvaktan på den blivande bron över Marsund.
VII. Anslag för av landskapet disponerad statsegendom.
4. Till inrättande av en mindre reparationsverkstad~ Under remi
batten- framhöll en talare, att landskapsnämnden såg väl optimisti s
frågan om egen reparationsverkstad. Visserligen ingick i landskap ~
dens framstållning en kalkyl, men talaren hade även uppgjort en s ad
som slutade på en summa av 89·7 .ooo mark ·per år tillsvidare• Landska
nämnden ansåg, att en egen verkstad skulle garantera ett g~_tt arbet
talaren var ej övertygad om riktigheten av detta resonemang. Att

8

lantrådet framhållit landskapets vägingeniör, som rekommenderat de
'
.
.
landskapsnämnden före slagna verkstaden,, s1rulle hava överuppsikten ~
verkstaden, ansåg samme ta1Pre, Rtt;man då ej vunnit synner~igen my
1 fråga om tillsynen av vägRrbeten~. ~~l8ren . höll aet därför bäst
l .a ndskapsnämnden uppgjorde kontrakt om reparationerna med någon ve
Tvenne andra talare framhöllo även, att en egen verkstad bleve en
ligt dyr anläggning, ty redan anskaffning av ep. svarv skulle kosta
1 miljon mark. Den ene av nämnda talare föreslog därjämte, att land
nämnden skulle i frågan underhandla med Ålands andel~slakteri, s om
rade en bilverk~taa för sin räkning.
utskottet har egnat förevarande anslagsfråga noggrann uppmärks

seförordnirni;en av den 27 juni 1924 angående ordnandet av undervisningsväsendet 1 lanaskapet Aland beträffande samlyceets och navigationsskolans
hus kommit till uttryck, skulle den blivande av staten bekostade skolbyggnaden bliva statens tillhörighet, men mot underhållsskyldighet stå
till landskapets f'cr fogande; så länge byggnaden anvåndes för sjöfartsläro ...
verkets behov~ Och delegationen ansåg det vara självklart, att landskapsmyndigheterna icke äro berättigade att utnyttja det nya skolhuset för
annat än det ändamål, för vilket statsmedlen beviljats~ Ytterligare vid ...
handengav utlåtandet, att statsverket kunde uppställa ett uttryckligt
villkor därom,. att skolbyggnaden icke finge utan statsverkets samtycke .
.

0

användas för annat ändamål än det med understödet avsedda. · .Alandsdelegationena beslut blev av Presidenten stadfäst den 29 oktober 193'7~ Och i
handels- och industriministerietsiverkstä11i~hetsbes1ut i ärendet av den
4 november sagda ~r föreskrevs bl.a. att bestämme1serna 1 12 § av ovan~
nämnda överenskommelseförordning skola lända till efter:äättelse även med
avseende å navigationsskolans nya hus, d.v.s.· detta statens hus överläts
till landskapets disposition att för sjöfartsläroverk användas.
På grund av den utredning., ut.skottet här ovan presterat, framgår otvetydigt, nt t landskapsnämnden icke kan inrätta ifr ågakomna rep ara tiönsverkstaa i sjöf~rtsläroverkets bottenvåning, såvida landskapsnämnden icke utverkat eller utverkar särskilt tillstånd härtilJ. e.v statsrådet.
Beträffande inrättandet av en egen reparationsverkstad för landskapets
Vågmaskiner och andra maskiner, sådan som landskapsnämnden tänkt sig den•
ttamma, är utskottet enhälligt av den uppfattning, .a tt föi'slaget icke är
framkomligt~, Ty kostnaderna för denna mindre gerks tad torde med all sanbliva st0rre än de beräknade och enbart mindre reparationer kunde där ut-

-a-

~

föras, medan större sådana doek m93 te utfcras på en större verkstad,

I

landskapets bilpark är jämförelsevis liten för egen verkstad, kunde
landskapet lämpligast anställa n8gon 'V'!'keskU.nni~ person, som _skulle
till, att bilarna hållas i skick .och att denne hade till förfogande

8

handverktyg för små reparationer, varigenom landskapets chaufförer
utföra smärre reparationer under nämnde yrkeskunnige persons överva
På grund härav anseD utskottet att frågan om ifrågavarande verkstad
lämnas därhänj till dess att landstinget på framställning av landska
nämnden be sluter inrätta · en fullst äntlig maskinverkstad med nytt gar
Men under ttaen kunde landskapsnämnden underhandla t .-ex. med Åland s
delsslakteri,, som ·planerar en bil verkstad för . sin räkning och träf fa
enskommelse med detta företag eller ock uppgöra kontrakt om repara\1
na med någon redan existerande verkstad. Och bör landskapsnämnden sj
fallet inkomma till landstingets höstsession med förslag om anslag 1
ga om nänmda yrkeskunnige person och handverktygen.
VII,. Anslag fÖr av l _a ndskapet disponerad
la Till nya arbetarbostäder 1
NO 19/1946, i

st~segendom.

Utskottet framhöll i sitt betänkand

anledning av landskaps:revisorernas redogörelse för gra

ningen av landskapets räkenskaper för år 1945 samt av den ekonomiso
valtningen under samma år, beträffande arbe tarbostädernas dåliga ti
I

'

att lantrådet under remissdebatten förklA.rat, att landskapsnämnden
år 1919 gjort · anmärknin~Rr om Br·betarbos täaerna l vastelholm och Ha
vilka kungsgårdars arrendatorer då lovat bygga om och förbättra des
"!'å grund härav och dP, under krigsåren stor mater;i.albrist var och al

ännu var_ rådande, ansåg utskottet, att något annat uttalande i fö re

ge.nde avseende ej erfordrades, än att landakapsnämnden, all snart d•
blott bleve möjligt, måtte tillse att dessa bostäder på landskape t s
och statens lägenhete.r skulle försättas i gott stånd, samt att öve
av desamma bleve möjligast effektiv, Vid behandlinge:i+ av utskottet
tänkande l:;>lev nämnda uttalande enhälligt godkänt av Landstinget.•
såsom 1 det föregående nämnts har utskottets leamöter besiktiga
betarbostäderna å statens 1 till landskapets disposition överlämnad
egendomar ,, Denna avsyning verkställdes å Kastelholms,, Haga och ore
kungsgårdar .-Bomarsunds f.d. fästningsor_nråde medhanns ej- senaste
den 22 innevarande februari med biträde av sakkunniga, landstings
Viktor Arvidsson ooh landskapets byggnadsinstruktör Walter Daniels
vilka sistnämnda ävep. kallats att närvara vid detta utskottets sa
de. Vid synen konstaterades, att alla nämnda gåoc>dar borde få bät t
Behovet härav är störst på Kastelholm. En bostad i
stugubyggnaden för aeJan på
bn!'de så sno!'t som möjligt ersät

betarbo~täder.

lla~•
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Anslag för av landskape t disponerad statsegend om·.~, · 54 .
VII•
1. ~ill nya arbetarbostäder (reservationsan.slag) •• , , ••••• , .•••••••••••
2.250,0001- i.soo.ooo:Kap .mom•

h
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I.

anslag.
Med hänsikt till här ovan framhållna sakförhållanden får utskotte
vördsamt föreslå,
att I.a.ndstinget måtte fastställa nedanintagna f öra
om tillägg till den ordin arie inkomst- och utgifts sta
för larrdskapet ~land under år 1947 samt
att Landstinget måtte bemyndiga land skapsnämriden a
upptaga för denna utgiftsstats för' verkligande E!rf orde
lån.

'·

Summa utgifter Mk. 4.550.000:-

3.300.000:-

Mariehamn den 24 februari 1947.
På finans- och
, , ekonomiutskottets vägnar:

...

...,,.,

~.

F ö r s 1 a g

angående
tillägg till den ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet
Åland under år- · 1947 . . ..
===;===-~~=~============~===~~====~~======~::=:;:=========================

INKOMST.
KAPITALINKOMSTER •

Kap.mom.

A;.

.Fijpsta avdelningen.

r.

3. Lån • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.550.000:-

3 . 300

Mk:.4.550.000:~

3.300

Summa inkomster

=====::::::::=====:::======~=::::==::;= .======:!:::---==-

...

B. UTGIFI'.
EGENTLIGA UTGIFTER.
Sjätte huvudtiteln.
Jordbruket och dess binäringar •
III •
10. Småbrukarsammansl~t~iBgar för . anskaffning av lant•
bruksmaskine!' •••••••••••••••••••••·•10Q.QGQr~
>
!-\ A. P"I'l1 A.'LTT'N'1- IFTH'R .1
Elfte huuddtiteln.
Icke inkomstbringande kapitalutgifter.
Hälso- och sjuk~ården.
IV•
1. Ombyggnad av Ålands allmänna sjukhus' huvud- .
800,000:byggnad •••••••••••••••••••••••• • • • ••
Kommunikationerna.
VI~
3. Ordnandet av menförestrafiken till
~

Ekerö
·······~·••••••••·· · ~ ··· ~~ • • ~
c
4 .. Till inrättandet av en mindre reparation
tionsverkstad

• • •• • • · •• •• •~•••••• •• •

600.000: ~

800.000:-

I ärendets behandling hava deltagit ordföranden Paulson (delvis) viceordföranden Blomroos, samt ledamöterna Manselin, Albert Jansson och Bertell även som supple anten Nordman (delvis).

