
. ' Å 1 a n d s 1 a n d s k a 'p s s t Y-

r 'e 1 s e s framställning till Ålands 

N:o 14/1958. landsting med förslag till första tillägg 
I • 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för år 1958• 

Sedan landskapsstyrelsen överlämnade sitt förslag till budget för 

år 1958 hava frågor, i vilka man då icke kunnat fatta beslut framkom-

mit och föranlett nedanupptagna förslag till tillägg till sagda bud-

get. 

" ,. c: ,. r J. ._ l ., r ~ '- ' • 

Inkomster. 
--------------------

3 Avdelningen. 

I. Inkomster av blandad natur. 

Övriga inkomster av blandad natur. 

23. Inkomster från lantbruksavdelningens arbets-

maskiner .... . • ....... · .................... . 1.000.000 

Summa I kap. 1.000.000 

Summa 3 Avdelningen 1.000.000 

5 Avdelningen. 

I. Finansieringsinkomster. I 

Avräknings- och ränteinkomster. 



1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning ••••• 17.560.300 

Summa I kap. 1 7. 560. 300 3. Aktieinsats i Ålands Kraftverksaktiebolag •••••• 7.000 .00 0 

Summa 5 Avdelningen 17.560.300 
--------------~-

SuwJTia IV kap. 7.000.00 0 

Summa inkomster mk 18.560.300 Summa 10 Huvudtiteln 7.530.000 
--------------------------------------------------------~-------

'Utgifter. 
11 Huvudtiteln. Understödslån. 

========= 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 

I. Arbetsledning. 

I. Näringarnas främjande. 

·Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations-
I I 

I 
verksamheten. 

1. Avlöningar: 
4. Län för främjande av hem- och småindustrin till 

1 vägmästare, grundlön (24 lkl) •••••••••••••• 30.300 
tryggande av sysselsättning (reservaiionsanslag) 5.000.000 

Summa I - kap. 30.300 
Summa I kap. 5.000.000 I ' 

Summa 7 Huvudtiteln 30-.300 
III. Särskilda anslag. 

10 Huvudtiteln. 
6. Amorteringslån åt Marieharnns stad för utbyggnad av 

Investeringsutgifter. 
kajanläggningarna i Västerhamn •••••••••••••••.• 6.000.000 

IIr. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
Summa III kap. 6.000.000 

4. För inköp av 'rådiopejlappårat "i111 Ålands sjöfarts-
Summa 11 Huvudtiteln 11.000.000~----~--------

I j 

läroverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 ( I 

Summa utgifter mk 18.560.300 
=============================== 

6. Ålands lantmannaskola: 

Skollägenheten på Jomala gård för särskilda ny-

investeringar ..... o ••• o ••••••••••••••••••••••• 440.000 

Summa III kap. 530.000 



. . ' 
J(d 

Detaljmotivering. 10 Ht.III:4. För inköp av radiopejlapparat till Ålands sjöfartsläroverk. 
================= 

Tillägg 90.000 mark. I ordinarie budgeten upptogs för rubr. 
Inkomster. 

ändamål 410.000 mark. Emellertid har det visat sig att i sagda 
3 Avd.I:23. Inkomst från lantbruksavdelni·ngens b t _ ar e smaskiner. 

• I belopp omsättningsskatten, uppgående till 90.000 mark, icke be-
Momentet nytt. Rubr. inkomster hava t·d i igare förts på 3 Avd. 

aktats, varför ett tillägg i sådant avseenq.e är erforderligt. 
I:22 Diverse inkomster. Då emellertid inkomsterna från lantbruks 

10 Ht.III:6. .Ålands lantmannaskola: 
avdelningens arbetsmaskiner a··ro ganska b etydande föreslås ett 

Skollägenl).eten på J omala gård för sa··rski' lda · t _ nyinve s eringar. 
särskilt moment för desamma. 

Tillägg 440.000 mark. Intressenterna i· det k N ~k s. • orrc:i. ers-
Utgifter. 

diket hava vid sammanträde den 25 ' november 1957 beslutat om en 
7 Ht.I:l. Avlöningar. 

upprensning av sagda dike. Plan härför har uppgjorts av bygg-
1 vägbyggmästare, grundlön (24 lkl) 601.800:-. 

mästare H. Östman. Enligt planen utgör Jomala gårds andel i 
Tillägg 30.300 mark. I början av år 1957 anhöll vägbyggmäs-

upprensningskostnaderna 440.000 mark. 
taren Gunnar Stenbäck, att den av honom innehavda tjänsten med 

10 Ht. IV: 3. Aktieinsats i Ålands Kraftverksaktiebolag. 
hänsyn till arbetsuppgifternas art och mängd måtte hänföras 

Under år 1956 bildades Ålands Kraftverksaktiebolag, vars 
till lkl 24 (tid. lkl 23). I anledning härav beslöt landskaps-

uppgift är att .bygga och driva ett ångkraftverk i Marieharnn, 
styrelsen införskaffa Ålandsdelegationens utlåtande. Efter be-

avsett att tillfredsställa landskapets behov av elektrisk kraft. 
handling av ärendet meddelade sedan Ålandsdelegationen att ifrä-

Bolagets aktiekapital uppgår till 10 miljoner mark, fördelat 
gavarande tjänst kunde hänföras till lkl 24 räknat från 1 ja.nu-

på 1000 aktier, av vilka Marieh3ffillS stad övertagit 50 %, Ålands 
ari 1958, vilket landskapsstyrelsen beslutat omfatta. På grund 

härav föreslås ett tillägg om 30.300 mark. I 
landskapsstyrelse 35 %, medan resten övertagits av landskommu-

nerna och särskilda elandelslag på landsbygden. 



Bolaget baserar sin finansiering till övervägand& del på 

extraordinarie statsbidrag 09h som sådant har hittills erhål-

lits 145 miljoner mark samt har.anhållan . om ytterligare 90 

miljoner mark gjorts. Des~a medel motsvara, enligt av Ekono 

utförda beräkningar, kostnaderna för den maskinella utrustnin-

gen. 

Den återstående delen av kostnadenna, uppgående till c:a 

230 .miljoner mark, måste i huvudsak finansieras med lånemedel. Ht I 4 11 - • . : • 

Ur st~tens för dylika ändamål anslagna medel har bolaget erhål-

lit ett lån, stort 50 miljoner mark, samt av Ålands Aktiebank 

en kortfristig kredit, uppgående till samma belopp. 

För erhållande av ytterligare lån har bolaget tvenne särskil-

da gånger vänt sig till Folkpensionsanstalten, som emellertid 

icke kunnat tillmötesgå bolagets anhållan. Härefter ha låne-

ansökningar riktats till postsparbanken samt till vissa försäk-

ringsbolag, men har något besked från dem ännu ej erhållits, 

m~n torde dessa ansökningar åtminstone delvis leda till resul-

tat. 

Med . hänsyn till det strama cläge_t på kredi tmarknaden och ~ed 

beaktande av att säkerställandet av landskapets elkraft redan 

~ 
under de närmaste ären blir helt beroende ,.v de~ ( J 

som enligt planerna skall påbörja driften hösten 195,9, har, 

styrelsen för bolaget be~lutat sammankalla extra stämma för 

behandling av frågan om förhöjning 9v aktiekapitalet från nu-

varande 10 miljoner till 30 miljoner mark. Då det förefaller 

sannolikt, att styrelsens beslut kommer att godkännas, föreslås 

att medel för landskapsstyrelsens andel, stor 7 miljoner mark, 

i sagda förhöjning måtte upptagas. 

Lån för främjande av he~ och småundustrin till tryggande av 

sysselsättninge~ (r). 

Tillägg 5.000.000 ma:rk. R~geringen had~ i statsförslaget 

för 1958 föreslagit att anslaget för hantverks- och småindustri-

Rl. ksdagen ho··J·de emellerlån skulle redu ceras med en tredjedel. 

tid anslaget till samma belopp ~om för år 19570 Landskapsstyrel-

sen observerade i sitt budgetförslag för år 1958, i konformitet 

med regeringens st~tsf9rslag, enda~t 10 miljoner mark för hem-

och småindustrilån~ Med beaktande av att de ansökta lånebelop-. . 

pen för år 1957 stego till något över 30 miljoner mark, och en-

dast 15 miljoner funnos att t~l+gå, synes det sannolikt att ett 

stort behov av dyl·ik~ lån föreligge;r, varför en förhöjning av 

detta anslag med 5 miljoner mark, eller till samma belopp som 

för år 1957, föreslås. 

I 

I 

I 

I 



11 HtoIII:6. -Amorteringslån åt Mariehamns stad för utbyggande av kaj-

anläggningarna i Västerhamn. 

Momentet nytt. Stadsstyrelsen i Mariehamn anhöll i en till 

landskapsstyrelsen riktad skrivelse av den 19 november 1957 

att denna skulle göra en framställning till riksmyndigheterna 

om att' Mariehamns stad för utbyggande av kajanläggningarna i 

Västerhamn skulle i första rummet erhålla största möjliga bi

drag och i andra rummet förmånliga lån för den del av kostna

derna, vilka inte täckas av bidraget. Utbyggnaden var indelad 

i etapper, av vilka den första oinfattade . den s,k.- ·Ararida-kajen , 

50 m, - den andra förlängning av djupvattenskajen med 30 m söder

ut samt en tredje förlängning av den nuvarande passagerarbryg

gan s~derut med 80 m. Kostnaderna för dessa tre etapper hava 

beräknats till följande: 

l:sta etappen 

2:dra Il 

J:dje Il 

7 oJOO.OOO 

7.950.000 

11.600.000 

Med rm©tiveringcbl.a. att Aranda-kajen betjänar hela landska-

pet upptog landstinget i andra tilläggsbudget för 1957 ett bi~ 

' ' 

dragsanslag om 2.000.000 mark för ifrågavarande kajdel. Kost-

naderna för densamma uppgingo till c:a 7.000.000 mark. 

Utför~ndet av 3 etappe~ eller passagerarbron bör anses vara 

betydelsefu+lt för lan~skapet i dess helhet, enär de samseglan-

de rederierna i annat fall torde lämna Mariehamn på sidan om 

trafiken Åbo-Stockholm. 

- Emellertid har staten sedan början av år 1957 icke mera be-

viljat bidrag för utbyggande av kommunala hamnar, men däremot 

beviljat lån. Därför och då ifrågavarande kaj ger skälig av-

kastning på däri investerat kapital, får landskapsstyrelsen 

föreslå att staderi för utförande av 3 etappen beviljas ett lån 

på 6.000.000 mark eller c:a hälften av de beräknade kostnaderna 

på samma villkor som för exporthamnar i riket. 

Däremot anser landskapsstyrelsen att realiserandet av 2 etap-

pen inte berör landskapet på sådant sätt att lån skulle vara 

befogat. 

På grund av det ovan framförda får landskapsstyrelsen vörd-

samt föreslå, 

att Landstinget ville antaga före-



liggande förslag till första tillägg 

till ordinarie inkomst- och utgifts-

staten för år 1958. 

·Mariehamn den 17 mars 1958. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Johansson 

Landskapskamrer c::::::;t:r-c:::::_~;? ., ,, 

Curt Carlsson. 


