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Å 1 an d s 1 an d sk a · p s s t ~ 

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till tredje tillägg 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstat 

N:o 11/1954. för landskapet · Åland under år 1953. 
I 
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I 
Inkomster. 
------------------

1 Avdelningen. 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 

1. Nö jesskatter ...............................•. 1.332.000:-

Summa I kap". 1.332.000:-

Summa 1 Avdelningen 1.332.000:-

3 Avdelningen. 

I. Inkomster av blandad natur. 

20. Ränteinkomster från av landskapet beviljade 

understödslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.093.000:-

Summa I kap. 2.093.000:-

4 Avdelningen. 

I. Till landskape t återburna understödslån. 
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1. Avkortningar på i budgeten beviljade understödslån 1. 94 ·2.000 : .. 

Summa I kap. l.94'2.000:-

Summa 4 Avdelningen 1. 94 <'2 .000 :-

5 Avdelningen. 

I. Fin_§l.nsierin&sinkomster. 

5. Indragning av utgiftsrester .••..•••••.•••••••••• 896.700:-

Summa I kap. 8 9t6. 700 : -

Summa 5 Avdelningen 89~.700:-
~~----~~~~~~--~---

Summa inkomster mk 6.263.700:-
===================================== .i .. -' ' " , , ,. • ·• ' • .. .. ~ ~ .. " ~ .. ~ .... 

U,tgif,ter,. 
------------------

1 Huvudtiteln. Landstinget. 

I. Allmänna landstingskostnader. 

13. Expensmedel . .................................. . 60.000:-

Summa I kap. 60.000:-

> • 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

. 
VII. Särskilda anslag. 

Landskapshälsosyster-barnmorska. 

. 
1. Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning: 

Lönetillägg (21 lkl.) 20.700:-

Summa VII kap. , 20. 700 :-

Summa 4 Huvudtiteln 20.700:-

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

YIII. Ålands ambulerande lanthushållsskola. 

4. Expensmedel ............... , .......................• 8.000:-

Summa VIII kap. 8.000:~ 

Summa 5 Huvudti te_ln 8.000:-

10 Huvud~iteln. Investeringsutgifter. 

III. Undervisnings- och bB.-dningsväsendet. 

12. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för ombyggnad av 

skolbyggnaden (reservationsanslag) •..••..••••• 175.000:-

Summa III kap. 175 .,000 :-

Summa 10 Huvudtiteln 175oOOq:-

11 Huvudtitelno Unde~stödslån. 

III. Särskilda anslag. 

l.. Bostadslån (förslagsanslag) ••.•.•..••.•••••••••• 6.000.000:-

Summa III kap. 6.000.000:-
-1~~ 

\: .~ ?~~:! ;:j 
Summa 11 Huvud~ti teln 6. 000 .000 :-

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

Summa utgifter mk 6.263.700:-
======================================= 
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Inkoms.ter . , 

Landskapets bokför~ng ~tvisar för 1953 sådant överskott på de b e~ 

räknade inkomsterna, att för utjämning .av denna tilläggsbudget icke 

behövt antecknas skattefinansiella utjämningsmedel. 

Utgi.fter •. 

1 Ht. I:13. Landstinge,ts .exJ?ensmedel: 

På momentet behöve--s ut~ver tidigare beviljade anslag ca. 59.000 

mark. 

4 Ht. VJI:l. Landskapshälsosyster-barnmorskans lönetilläg~: 

Enligt bestämmelse i - § 12a i förordningen den 11 februari, 1949 

- ang.ående ä.ndr-ing av f.örordningen den 8 februari 1945 om ordnandet 

av de förval tningsgrenar ,, s.om .hänföra sig till hälso- och s jukvårde'n 

i landskapet Åland, tiJ.lkommer landskapshälsosyster-barnmorskan avlö 

ning enligt avlöningsklass, som än två klasser högre än avlönings-

klass för länshälsosystrar. Länshälsosystr~rna i riket hänfördes 

under .år 195-} .t.i.ll. ,19 1.öneklassen, medan landskapshälsosyster-barn-

morskan erhöll lön enligt, 20 J.öneklassen. För att komma i åtnjutande 

av i förenämnda-överenskommelseförordning tillförsäkrad lön, bör be- \ 

-- fattningshavaren erhålla ett lönetillägg om 20.700 mark. 

5 Ht. VIII:4. Lanthushållsskolans expensmedel: 

Skolan arbetade under år 19?3 i Brändö och transportkostnaderna 

för utrustningen stego till så höga belopp, att anslaget måste över-

skridas med ca. 7.000 mark. 

10 Ht. III~l2. Ålands kvinnliga hemslöjdsskolas omp.yggnad: 

Ombyggnaden kan icke slutföras utan ett ytterligare tilläggsanslag. 

Fördyringarna bero huvudsakligen på, att flere arbeten, som ej pla-

nerats, måste utföras. Så visade det sig, då rnålningsarbetena i första 

våningen skulle påbörjas, att fönster och dörrar voro i sådant skick, 

att det icke lönade sig att behålla dem, varför de utbyttes mot nya, 

förutom 4 dörrar. Snickeriarbetena ha därför fördyrats med ca. 

90.000 mark utöver det beräknade. Även golven måste läggas om delvis, 

då det vid upptag~nde av en ny dörröppning visade sig att det fanns 

en betydlig nivåskillnad mellan närliggande rum. 

11 Ht. III:l, Bostadslån: 

Under år 1953 ha lån beviljats med beaktande av i riket beviljade 

tillägg till statsförslaget (FFS 257/53: 500.000.000:-; FFS 512/53: 

500.000.000:-). Under år 1953 beviljade, men ännu ej lyftade bostads-
., ~~ 

'( '- ~il:i!::_~,), -:, -·:: . ,,,, , 

lån utgöra 9.060.500 mark, medan av anslaget återstår 3.036.500 mark. 

Emedan 1954 års anslag för bostadslån ej får användas för dessa låne-

rater på grund av stadgandena i den nya lagstiftningen om dylika 
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lån, bör tilläggsanslag upptagas. Ehuru· här är fråga om f örslagsan, 

slag, har landskapsstyrelsen icke velat överskrida momentet med så 

stort belopp som 6 miljoner utan att · underställa· saken landstingets 

prövning. 

I anledning av vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen vörd-

samt föreslå, 

att ' Landstinget måtte faststäl. 

la förestående förslag till tredj e 

tillägg till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstaten> för landsl{apet Åland 

under år 1953. 

Mariehamn den 24- februari 1954. 

På. landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Land sk apskamrer 

Isaksson 
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