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m 14/1960.

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1s e s framställning till Ålands landsting
med förslag till andra tillägg till inkomst-

och utgiftsstaten för landskapets enskilda
medel år 1959.
Behovet av anslag också för vissa sådana ändamål , som skall tillgodoses med. landskapets enskilda medel har under år 1959 varit större
än beräknat och på grund härav har särskilda moment i budgeten för
landskape~s enskilda medel år 1959 blivit överskridna. Utöver nämnda
överskridningar av budgeterade anslag tillkommer ännu ett större
nytt anslagsäskande, varom beslut fattats först efter det landstingets höstsession 1959 avslutats . I övrigt hänvisar landskapsstyrei.sen
till den detaljmotivering, som följer efter sifferbudgeten.
Landskapsstyrelsen föreslår,
att Landstlinget ville antaga nedanstående
förslag till andra tillägg till inkomst- och
utgiftsstaten för landskapets enskilda medel
år 1959.
Mariehamn, den 15 mars 1960.

På landsk ~ e ~ens vägnar:
Lantråd

Hu~/) Johansson .
"
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Landskap~kamrer 1~ :nd~
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UTGIFTER.
I. Landskapets skogshushållning.
:·. 4. Expensmedel •• , ..•••••••••.•.••..•••••••••••.•••••
3.964
::'. :;;-5. Avverknings- och transportkostnader (förslagsanslag) 758.505
88.302
6. Skogsvårdsarbeten av olika slag (reservationsanslag)
·Scifuma I kap. 850 . 771
II . Undervisnings- och bildningsväsendet.
74.226
5. Expensmedel ........... .... ....................... .
Summa II kap. 74.226
IV . Särskilda anslag.
10. För vårdplats i Allergisjukhuset •••.•••••.•••••• 1.000.000
Summa IV kap. 1.000.000
V. Investeringsutgifter.
78.619
4. Underhåll och reparation av doktorsvillan i Godby
Summa V kap. 78.619
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\'. ·· ~- \ Inkomsterna . .

Landskapets skogsntishållning har under f inansåret blidrivits på ett Il
effektivt och tillfredsställande sätt• .: Inkomsterna fr ån virkesförsäljningen · har ökat med c:a 40 % utöver beräknat belopp. Denna ökning
beror därpå, att tillgången på arbetskraft för ~skogsarbeten under
sistlidna år var osedvanligt god och att på g-rund härav sådana avverkningar,- som under tidigare å r i brist på arbetskraft icke kunnat
verkställas, nu blivit utförda. Virkesmängden från landskapets skogar
har sålunda ökat. På grund av den intensifierade avverkningen har
givetvis också kostnaderna för avverkning och transport stigit så,
att anslaget härför blivit överskridet.
Utgifterna.
I:4. Expensmedel. Överskridningen beror huvudsakligast på ökade
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-3kostnader för skogvaktarens tjänstetelefon.
I: 6_,· Skofi,S:Vårdsarbeten av -olika sl ~ ._,(r). Enligt den för landskapets- sko~ar- · fast ställda älfogehush~171ningsplari,e,71 .är l and skapet
_-skyld.i gt at-t å rligen så och plante;r:a vissa arealer. Under år, då till-1
ga:hgen på arbetskT'ä ft icke är god måste särskilda sådana skogsvårdsa~b~t~n franiskjutas för att utföras under år, då tillgå ngen på lämplig · ~~betsK:r~ft är god. Såsom ovan redan nämnts var 1959 ett sådant
år, då tillgången på arbetsfolk var tillfredsställande och f örty
har också såväl för år 1959 planerade som från tidigare år uppskjutna
skogsvårdsarbeten blivit utförda.
II:5. Expensmedel. Överskridningen är närmast av teknisk
natur.
.
Kostnaderna för Ålands Folkhögskolas telefoner påföras till brutto-,
belopp detta moment och i efterskott inbetalas sedan den del av
kostnaderna, som icke hänföra sig till tjänstesamtal. Ifrågavarande
överskridning hänför sig till fjärde kvartalet 1959 medan motsvarande inkomst påföres första kvartalet 1960.
IV:lO. För vårdplats i Allergisjukhuset. För ändamålet har tidigare anvisats inalles 3.000.000 mark. Emedan det dock föreföll som
om planerna på uppförande av ett nytt Allergisjukhus i Helsingfors
icke skulle avancera i vederbörlig ordning beslöt landskapsstyrelsen
per den 31.12.1957 indraga totalanS:-lagect. Stiftelsen för Allergi.
forskning har dock i slutet äv '- siS:tlidna å r meddelat, att byggnadspro- ,\
jektet kommer att realiseras och att avgifiten för varje vårdplats,
,j
-. _ ~ _.500.000 mark, i tre rater bör inbetalas. Landskapsiqtyrelsen hade
'uC~~~iprungligen avsett att för landskape ts räkning teckna två vårdplatser men lan:d:~"k apsläkarent som även -hört överläka;r_-,en, ,_vid medicinska
avdelningen vi cfJ'.Åla:rid'-s centralsj ukhus, har sederm~-~~ förklarat att
en vårdplats bör vara tillfyllest för landskapet, ~ <r\Jehov. Med beaktande av landskapsläkarens utlåtande har·; landska::g:s.s];yrelsen meddelat
Stiftelsen för Allergiforskning att L:md -s kapet Åland tillsvidare
önskar disponera över blott en vårdplats. Ett anslag motsvarande
första och andra raten av kostnaden för en vårdplats har antecknats
i föreliggande förslag till tilläggsbudget.
V:4. Underhåll och reparation av doktorsvillan i Godby. Förenämnda fastighet konstaterades efter verkställd syn i början av
året befinna sig i ett sådant skick, att större refarationer oundgängligen voro av nöden. Sålunda lades ny korkmatta i ett par rum i
första våningen (34.694:-), nya taktegel på delar av taket (34.200 :- )
samt utfördes även vissa andra takreparationer (11.000:-). Brandför1
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-4säkringspremien för byggnaden steg härutöver till 23 . 500 mark. Totalt hade för underhåll och reparation av denna fastighet budgeterats
endast 50.000 mark.

