FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 9/1950
med .anledning av Ålands landskapsnämnds framställrlfJ

9/1950.

ning till Ålands landsting med förslag till tilllägg till ordinarie inkomst- och utgiftsataten för
1,anrskepet i1ann 11nner år 1950 (9/1950) och förslag
om

beviljan~e

av anslag till 1nrättanne av ett la-

boratorium vid Ålands allmänna sjukhus ( 14/1950).
Med anledning .av rorenämnda framställningar får utskottet härmed
vördsamt anföra följande:
Utskottet har via behanr'l lingen av neasa ärenden hört lantr åaet,
lanaskapskamreraren, yägingenjören och vägbyggmästaren och kommer
de närmare upplysningar utskottet härigenom inhämtat att framläggas
nedan.
A· INKOMST.
Utskottet har ändrat låne summan i överensstämmelse med ändringen i
utgifternas slutsumma.
B. UTGIFT.
Fjärde huvudtiteln.
Planrs allmänna sjulmus ~
1

Un0er momentet avlöningar har utskottet här upptagit aet av landskapsnäpmden föreslagna anslaget för en biträdande läkare vid sjukhuset. Utskottet anser en andra läkare via sjukhuset erforderlig och
stöder sig på lana skapsnämncfäns motivering. Tilläggsarvoaet för barn- I
morskor och barnsköterskor har utskottet utelämnat mea hänsyn till,
att re motiv, som orsakane tillkomsten av sjuksköterskornas tillägg,
inte föreligga beträffande dessa befattningshavare. Enligt upplysningar från landskapsstyrelsen har det inte varit förenat med svårigheter att besätta tjänsterna. En såi.lan utgift skulle inte kompenseras.
Femte huvudtiteln.
Upplysnin.gsväsendet.

....

a7
fann ut skotte·t, att inp;et av husen utan om- och tillbyggnad kan

övriga läroinrättningar.
1

Utskottet har änr'lrat texten 1 mom ~ 7 till_ "Främjande av övrig yr
utbilAning" såsom momentets lyrelse varit unrer t trigare år, då a et

freasställa re krav, som skäligen kunna uppställas. ·Enr'la möjligheten
att få en tillfredsstå.llande lösning av saken synes då vara att bygga
garage och bostäder på lämplig plats i

förtydligar ändamålet med anslaget.

till~

staden eller dess närmaste om-

givning varvid s -ärskilt bör tillses, att tomtensstorlek och läge

Sjunde huvudtiteln • .

icke lägger hinaer i vägen för utveckling mea tanke på eventuella.

KoI?Ullunikationerna.

f.ramti.d a behov.•. .Utskottet. har n.ärför föreslagit etta. nslag om

Vä@ållni~gen.

T)et härunner föreslagna anslaget om 5 O.ooo mk har av utskottet
flyttats till tionde huvud titeln under momentet för turismens f räm•
jande, då utskottet anser, att anslaget närmast har samhörighet me d
detta anslag. Utskottet emotser även, att möjligast intima samarbe te

i.000.,000 mar~, :vilket skulle användas för inköp av lämplig tomt och
planläggning av byggnadsföretaget. JLandskapsnämnden kan då i senare
budgetförslag upptaga nödigt anslag för byggnadsföretaget och i samband därmed utveckl~ byggnadsplanerna.

På grund av vap sålunda anförts får utskottet vördsamt föreslå,

mellan turistbyrån och bussbyr ån kommer till stånd.

att Landstinget måtte antaga nedan upptagna förSjökommunikationerna.
slag till tillägg till landskapets ordinarie inkomst
Det här av landskapsnämnden före slagna anslaget för ombyggnad av

och ut~iftsstat unner M9 1950 samt bemyndiga lana-

M/S Kökar har av u~skottet flyttats till elfte huvudtiteln, . där före

gående ansla n00 för netta änAa.mål blev

_ skapsnärnnren att upptaga för n ess utjämnande erforupp~aget

a

V

Landstinget. Ans la.
derliga lån.

get har höjts mer 50.000 mark enligt lanrskapskamrerarens upplysnin•
g ar för anordningar så att motorn kan manövreras från styrhytten.

Elfte huvudtiteln.
Icke inkomstbringande kapitalutgifter.

=~===================================================================
Landskaps- Finansoch ekonomi
nämndens
A· INKOMST.
Kap.mom.
utskottets
förslag
förslag.
KAPITALINKOMSTER • .
_Första a vaelningen.

Av lannskapet aisponeran statsegendom.
Utskottet har har·· upp t agit anslag för inredande a v·e tt laboratori

I.

3. Lån

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

um i Ålands allmänna sjukhus enligt land skapsnämndens framställning
och på grund av

ae

1

motiv, som där framförts.

4.511.700:-

I kap. 4.511.700:-

3.798.900:-

I Avd. 4.511.700:-

3.798.900:- ·

3.798.900:

Tolfte huvudtiteln.
,Summa inkomster mk.
Inkomstbringande kapitalutgifter.

3.798.900:

======================~========:============

Kommupikationerna.

Be UTGIFT.

Utskottet har besett några av de hus, somför närvarande äro till

EGENTLIGA UTGIFTER'•

tjänstem~

Trerje huvuAtiteln.

salu 1 staden och dess omgivningar och som av vederbörande

4.511.700:-

via lanaskapsstyrelsen betecknats som ae mest förmånliga.. Emellertid

..

.

.- .

Polisvården.

Ksp.mom.

I.

Kap.mom.

III· kap. ,300 .OOO :-

-Polisinrättningen i Mariehamn.

VI Ht.

1. .Av löningar :
Polistillägg (förslagsanslag) •••

Sjunde huvudtiteln.

170.000:-

. _ , ,Kommunikationerna • .

I kap. 170.000:-:

II.

Polisväsendet på landet.

Väg'hållningen .

I•

.

11. Bidrag till hyra för bussbyrl •••••

l _. Avlöningar:
Beklädnadshjälp åt l st. polis ••••
Polistillägg (förslagsanslag)

..... .

T kap. 50 .000 :-

2.700:-

huvudtiteln.

. . . . . . . . . . . . . ••••

~

400.000:-

32.400:-

•

lokaliteter för.landstinget och landskapsnämnaen •••• -••••••••••••••••••••• 50.000 :J

kap. 120.000:-

X Ht.

Upplysningsväsendet.

120.000:-

--

170.000:170.000:-

Elfte huvudtiteln.

övriga läroinrättningar.

Icke inkomstbringande kapit alutgifte!-!. -

250.000:-

Hälso- . och sjukvården.

IV•

VII kap. 250.000:-

3. Inreöanf!e av ett laboratorium i
s ; ll..k}lu s

Sjätte huvunti teln·~

Ålands allmänna

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

so.ooo:-

IV kap. 80.000:-

Jordbruket och dess binäringar.
VII•

11. Kostnader r9ran~edda av 1950 års jord-

bruksräkning •••••••••••••••••••••

50.000:-

ritningar till en land skapsgård med

--·-

· Femte huvudtiteln.

III.

-·-

ga förutsättningar för uppgörandet av

304.200:-

7 • -Prämjande av -övrig yrkesutbildning ••

VII Ht.

19. utredning av utrymmesbehovet och övri-

II kap. 147.000:- ,3 04.200:-

VII.

-·-•

•

18. -Undersökning av husbockens här jninga.r •• 70 .000 :-

114.600 :- '

morska och 300 mark per barnskö-

IV Ht.- 147.000:-

VII kap. 350.000:-

10. Turismens f r ätnj ande •••••••••• • •••••• • • • • • • • • ~ • •

l 89.600 :•

Tilläggsar_v ode 600 mark per barn-

te rska per månad •••••••••• _. ••

-·-

r;iiverse an.slag. -

r.

1. Avlöningar:

1 barnsköterska ••••••••••• ·•••••

350.000:-

Tionfle --huvudti te ln.

Ålana s allmänna sjukhus.

1 bi träd ande läkare (arvode)

•
--·-

-~-

4. Ombyggnad av M/S Kökar ••••••••••••.•

- III Ht. 424.700:~järde

50.000:-

Sjökommunikationerna~

VII •

252.000:-

- II kap. 254.700:-

II.

300.000:-

300.000:-

Kommunikationerna.
4. Ombyggnad av M/S Kö kar •..•.•.•..••.•••••••••••

400.000:-

~

,,

'f,. . Kap.mom.
VIL k_a p ~ .400 .000 :VIII.

Av landskapet disponerad statsegendom.
1. Inlösen

av

vissa byggnader på Bomarsunds

gåra .••.•••.••.••••.• -••••• -••••••••

870.000:-

VIII kap . . 870.000:-

XI ·Ht.

870.000:-

l.350.000:-

Tolfte huvudtiteln.
Inkomstbringande kapitalutgifter.

v.

Kommunikationerna.
1. Arbetarbostäaer ror vägavnelningen
( re servationsans lag) - •••••...••••••• 2 .ooo .ooo :-

kap• 2.000.000:-

l.000.00,0 :-

XII Ht.2.000.000:-

l.OOO.OOO:-

V

Summa utgifter mk.

l

.ooo .oot

4.511.700:- · 3.798.900 :·

========== = =======::: === ======= = =========== == ~

Mariehamn den 27 februari 1950.

På finans- och ekonomiutskottets vägnar:

. ,,.....-. ?t.~ll~
,;J
I

(

I ärendets behandling hade 1 tagit:- ordföranden He lin ,samt leda-

.möterna Bengtz, Andersson, Häggolom och Lennart Mattsson.

