
Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y ::l:-1e11 -
s e s framställning till !lands lafidsting med 

förslag till första tillägg till ordinarie in

komst- och utgiftsstaten för landskapet !land 

under år 1954. 
Inkomster. 
====~:===== 

..1. Avd§_i]li_~\::c.::1_.~ -· 

I. Inkoms._:t er:_a 'C .... 1J):.a~~dg._~ _ .P~i.u.l:!.. 

24· Familje~ensionspremier 0 •••••••••••••••••••••••• 

Summa I ka). 375.000g-
Summa 3 Avd~ 8750000:-

5 4vdel1-:i_~113..~..l~ 

I. Finanseri111_s._i_i~kor~~ 

1. Statsanslag för skatteekonomisk~'.utjämning ••••••• 

Summa I kap. 3~556~800:-

Summa 5 Avdelningen 3.556.800:-

875.000:-

3.556.800:-

§~N~~=~~~g~~~~~=~=~~~J~;§~Q!~= 
Utgifter. 
------------ -----

..3_Buvudt_i_t_eln. Polisvården. 

IIe Polisväsendej;_...J2l\. landet. 

7. För polishäkten •• : ••••••••••••••••••••.••••••••• 

Summa II kapo 40,,000:
Summa 3 Huvudtiteln 40.000~-

4 Iiu_.:yy.dtit~JE:.!_ Hälso- och sjuk

vå.~:_q_~~-

2a. Distriktsläkarens kanslimedGl •••••••••••••••••• 

Summa I kap. 15.,000~

VI. Särskilc1_~ __ .E.2-?;.13lag. 

J:i.andska_J2shälsosy,ste_:s_-_~arnmorskan. 

1. Landskapshälsosyster-barnmors}:ans avlöning: 

Grundlön (21 lkl) •••••••••••.••••••••• 

Summa VI kap., 16.800:-
VIL Sjukhus~Jt.);.;g~aden i Godby. 

·.r- ·t 11.~ ~·.., 
1. Avlöningar (förslagsanslag) ~~.=:~ 1,~'• •••••••••••••••• 

. ~ 

~~ Övriga orn.1rostnader (f örslagsanslag) •••••••••••••• 

Summa VII kap. 250.000 : 
su;ma 4 Huvudtiteln 281. 800 :-

.5... Huvudtiteln. U_µdGrvi_snings-och bildnings;:. 

väsendet. 

14., Skoltomtens 
III. ÅlandSs-JlI:t_artsläroverk. 

planering (engångsutgift) •••••••••• 
Summa III l\:ap. 3 500 000 :

Summa 5 Huvudtiteln 350.000:-

40.0003 ..... 

15.0001-

16.SOOs-

150.000:-
100. 000:-

350.000:-
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7. Huvudtiteln. I12~1uni_kationsväsendet. 
II . Vä~hållningen . 

2. Bidrag till konQnunalvägar: 
a) För byggnad och förbättring (reservationsanslag) 1.500.000:

~umma II kap . 1.500.000:-
cumma 7 Huvudtiteln 1.500.000:-
9. Huvudtiteln~ Div~rse anslag. 

\ , 

I. Särskilda anslag. 

22. Familjepensioner {förslagsanslag) •.• ~.u····· ······ · ··· 1.200.000:- · 
Summa I kap. 1.200.000:-

Summa 9 Huvudtiteln 1.200 . 000:-

10. Huvudtiteln~ Investeringsutgifter. 
II . Hälso- och sjukvården. 

1. j\lands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 
ocl1 instrument 0 •••• (Il • •••••• e • ••••••••••••••••••••••••• 

Summa II kap. 30~000:-

III. Undervisnings- och bildningsväsendet~ 
10. Anskaffning av läsapparat för mikrofilmning ••••••••.•• 

Summa III kapo 30.000:-
V. Kommunikationsväsendet. 

30.000:-

30.000:-

3. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) •.••••• 1.000.000:

Summa V kap. lo000.000:-
cumma 10 Huvudtiteln 1.060.000:-.-

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

f gmm§=~~~~t~~~=m~==========4~1~~~§QQ~~ 
Motivering. 

Inkomster. 
I denna framställning föreslagna tillägg om inalles 4.431.800:- ha 

hvvudsakligen balanserats med skattefinansiella utjämningsmedel. 
Såsom inkomst under 3 Avd. har upptagits den familjepensionspremie, 

som enligt rikets lag om familjepensionering (FFS 395/1951) borde in
nehållas av landskapets tjänstemän och befattningshavare. Då landskaps
styrelsen, såsom nedan framgår, avser att från början av år 1954 ut
betala familjepensioner, är det även nödvändigt att påbörja indrivan
de av pensionspremierna. 

:rtgi fter. 

3 Ht. II: 7. För oli shäkten_i landsorten: 
Momentets rubrak har ändrats i ordinarie budgeten "För polishäkte 

i Jomala lä.nsmansd±strikt"). Landskapsstyrelsen har funnit skäligt bi
falla till framställningar frå.rr,t:;\Wismännen i Kumlinge och Föglö dist
rikt för samma ändamål. Poli sbä'.:ite''t i Kumlinge har funnits även ti di
gare år, men kc~ stnaderna ha tagits ur landskapsstyrelsens dispositions
medel för polisväsendet på landet. Detta anslag är emellertid otill
räckligt, då nu blivit fråga om polishäkte i Föglö , till vilket även 
måste anskaffas inventariero Dessutom bör dispositionsanslaget reser
veras för andra ändamål. I denna framställning upptagna 40.000 mk äro 
avsedda att användas på följande sätt: Polishäktet i Kumlinge: årser
sättning 8.000:-; Polishäktet i Föglö: inventarier ca 20.000:-, er
sättning för 7 månader a 1~500:-= 10.500~ mark. 
4 Ht. I:2a. Kumlinge distriktsläkares kanslimedel : 

För sina tjänstesam12al samt nödiga kartotek och kanslimaterial har 

•r 
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.distriktsläkaren anhållit att få ersättning•. Dsr von Hellens har uppskat
tat dessa utgifter under år 1954 till högst 15.000 mark. I likhet med 
övriga tjänsteläkare bör d:r von Hellens komn1a i åtnjutande av ifråga
varande ersättning. 
iJit,,. VI: L Lal'l;_ds~Jl.äls O§Y st er-.. ba:t~!OJ'_J~Ll.~l?&- grundlön .. 

I likhet med vad som yar fallet under år 1953 har befattningshavarens 
avlöning för 1954 beräknats på grund av 20 löneklassen. Såsom i framställ
ningen om tredje tillägg till 1953 års inkomst- och u·tgiftsstat ·framhål
lits, är befattningshavaren berättigad ·~ill avlöning enligt avlönings
ldasst som är 2 klasser högre än h:nslL~lsoi:wstera i riket (FFS 114/1949). 
Länshälsosystrarnas avlöningsklass är l~;, v·arf ör i framställningen upp-
t~gi ts skillnaden i grundlön mellan löneklasserna 19 och 20. Vederbörliga 
tillägg ära i ordinarie budgeten upp·t:;agnn so111 förslagsanslag, varför de 

ej här upptagits särskilt .. 
!_.Ht. VII tl OJ?...1:± .2. ~ ~j_ajs._husbyggnaden _:b__G,.g}.b_y..,.._ 

I ordinarie budgeten finnes ej anslag för ändamålet. Då fastigheten 
ej ännu övergätt i landskapets ägo, böra utgifterna för densamma erläggas 
med ordinarie medel. I fastigheten har utförts nödiga reparationer av vat
tenledningen~ varjämte bränsle anskaffats. Byggnaden har uppvärmts i så
dan utsträckning som fordras för att fuktslmdor ej skall uppstå. En per-
son har varit anställd som gårdskarl. 

2.J~. IIIt4.L.§.jji_:t.~t~~äroverkets tol!tS 
Stadsstyrelsen i Mariehamn tog redan år 1953 upp till diskussion med 

landskapsstyrelsen frågan om försättande av sjöfartsläroverkets omgiv
ning .i ett vårdat skick. Landskapsstyrelsen har omfattat samma synpunk
ter som stadsstyrelsen, och då .arbetena till de delar de beröra såväl · 
skolans som stadens mark böra utföras enhetligt och under samma arbets
ledning; föreslår landskapsstyrelsen att landskapet mätte låta Mariehamn~ 
stads byggnadskontor utföra hela planeringen, medan landskapet ersätter 
staden för de kostnader, 350. 000 111ai~i::, som landskapet skäligen bör del
taga med. 

l. Ht. IIs 2a, .... ~~d.:t:~..&..LöX bygga~~-ocJ1.u~~e..r.~l.1,l av kornmunaJ:..vä~<?..:r...-... 
I rikets tillägg till statsförslaget för 1953 (FFS 512/1953 sid.1005) 

har observerats ett tilläggsansla~r~~ 190.000.000 mark för ändamålet, För 
att de åländska lrommunerna. skola i!.6:llrKå i åtnjutande av samma förmän, bör 
Utöver tidigare anslag upptagas 1.500.000 mark. :00. anslaget ifråga är 
reservationsanslag, bar det ansetts iclce föi"'eligga hinder att upptaga 
beloppet som tillägg till 1954 ärs inkomst- och utgiftsstat, ehuru mot
svarande anslag i riket ingår i 1953 års budgeteringar. 



r-i.-...------~---- --- - --- - - -- - --- ---

1.0 Ht. II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventariero~_7 

instrument . 
Enligt chefsläkarens önskan har landskapsstyrelsen gått in för att 

till epidemiavdelningen anskaffa en mindre respirator, som beräknas 

kcsta högst 30.000 mark. 
9 Ht. !:22. Familjepensi cner. 

Frågan om lendskapstjänstemännens familjepensi on har, trots uppre

pade påminnelser, icke i vederbörande instans i riket avancerat längre 

än till förberedelsestadiet. tå ~nligt Republikens Presidents ställnings

tagande frågan tillhör rikslagstiftningen bör följaktligen rikets lag 

om familjepensi (2-nering följaso (FFi2 395/1951). Emedan denna angel9.gen

het dock ej ordnats, e~uru vederbörande till familjepension berättiga-
de redan från lagens ikraftträdande bort få lyfta sådan pension, har 

landskapsstyrelsen ansett sig böra ordna utbetalningen interimistiskt, 
så att från ordinarie medel utbetalas skillnaden mellan full familje

pension och från änke- och pupillkassan utgående pension. De extra 

pensionerna åt polisänkor borde indragas, då familjepension betalase 
Full familjepension skulle i de aktuella fallen utgå med belopp från 

6.110 mark till 14.550 mark per månad. Totalt skulle familjepensioner 

utgå med c:a 1.250.000 mark per år, men då civilstatens pensioner av

dras torde för pensicneringen behövas ca~ 1.000.000 mark. En inbespa

ring av extra pensioner med 180 ~ 000 mark kommer i sammanhanget att 

uppstå. Landskapsstyrelsen har för ändamålet beslutat upptaga -: • ? , · • 

1.200.000 mark. 

10 Ht. III:lO. Anskaffning av läsapparat för mikrofilmer: 

För anskaffningen upptogs i ordinarie budgeten 150.000 mark. Läs

apparaten kommer dock att kcsta ca. 180 . 000 mark. 

10 Ht. V:3. Anskaffning av väg~~~~iner: 

I tillägg till rikets statsför s l a g f ör 1953 (FFS 512/1953 sid.1017) 

har för ändamålet reserverats 134~134.000:-. Då behovet av utökad och 

förnyad maskinpark är stor även för landskapsstyrelsens vägavdelning, 

har det ansetts sakenligt att upptaga 1 . 000.000:- i detta tillägg till 

1954 års inkomst& och utgiftsstat. Då anslaget ~r reservationsanslag 

har det ansetts icke föreligga hinder att upptaga beloppet i 1954 års 

budget, ehuru motsvarande anslE!-&,ti riket ingår i 1953 års statsförslage 
. •(Olt. ·,Y.~~:\ 

I anledning av förestående:.~6:C.eslår landskapsstyrmlsen vördsamt, 

På 

Lantråd 

att Ålands landsting måtte fastställa 
förestående första tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1954~ 
Mariehamn 


