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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 

landsting om komplettering av landskaps-

N:o 15/1954. styrelsens förslag till första tillägg 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för landskapet Åland under år 1954. 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens framställning till Lands-

tinget höstsessionen 1953 med förslag till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat för år 1954, får landskapsstyrelsen nu, sedan rikets 

statsförslag fastställts, inkomma med förslag till de regleringar 

med avseende å "K-förslagsanslagen", vartill riksdagens ställnings-

tagande ger anledning. Landskapsstyrelsen har ännu ej haft tillfäl-

. 
le att ta del av statsförslaget i tryck, utan endast av statsutskot-

tets betänkande. Då några väsentliga ändringar ej företogos av riks-

dagen, och då landskapsstyrelsen ej ansett sig kunna dröJa med fram-

ställning. till senare tidpunkt av landstingssessionen, förelägges 

nedanstående kompletteringsförsJ.:~, oaktat den slutliga riksbudgeten 
,,. "'~ 

ännu ej publicerats. 

I allmänhet kan konstateras, att några större "nedslaktningar" 

enligt den tidigare regeringens riktlinjer ej kommit till stånd. 
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Statsutskottet redogör i sitt betänkande för det öde, som mött rege_ 

ringsproportionerna ifråga, på följande sätt: 

"Behandlingen i riksdagen av de till regeringens proposition an-

slutna lagförslagen har givit vid handen, att planerna på en avse-

värd reducering av statsutgifte~na och på en sänkning av budgetens 

slutsummor icke vunnit riksdagens godkännande. Sålunda blev förs la-

get till lag om minskning av barnbidragsutgifterna helt och hållet 

förkastat, av vilken orsak utskottet sett sig nödsakat att anteckna 

ett tillägg." 

nockså förslaget till lag om temporä r reglering av vissa stats-

understöd och andra staten åvilade förpliktelser har av riksdagen 

till sina huvudsakligaste delar förkastats, och återstoden har läm-

nats vilande. Utskottet har vid sådant förhållande i enlighet med 

gällande lagstiftning nödgats i utgiftsstaten anteckna de utgiftsbe-

lopp, om vilkas inskränkande eller uteslutning fråga varit i regeri~ 

·t· Ha··rvi'd har utskottet a··ven sett sig gens förenämnda proposi ion. 

nödsakat att höja anslagen från de i utgiftsstaten för senaste år 

antecknade summorna. 11 

. sk~pets inkomst- och utgi6tsstat införa följande poster: 

1. 

Inkomster. 
========= 

5 Avdelning~n. 

I. Finansieringsinkomster. 

Ansöknings- och ränteinkomster. 

Statsan~lag för skatteekonomisk utjämning 

Summa I kap. 31.470.000:-

. . . . . . . . 31.470.000:-

Summa 5 Avdelnii:gen . 31 .• 470.000:-
--~~~~~~~~~~~ 

Summa inkomster mk 31.470.000:-
================================= 

Utgifter. 
======== 

1 Huvudtiteln. Landsting et. 

I. Allmänna landstingskostnader. 

8. Folkp~nsions- och ~~rnbidragspremier (förslagsanslag) 200.000:

Summa I kap. 200.000:-

Summa 1 Huvudtiteln 200.000:-
~ • "' ' ~ ~ " w ~ .. ' • 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

I. Po~isinrät~ningen i Mariehamn. 

7 • . Bar~bidrags- och folkpe~sionspremier (förslagsanslag) 300.000:

Summa I _ kap. 300.000:-

Summa 3 Huvudtiteln J00.000:-
, "' • • .. ~ - ~ • ... • ~ J - • ... • .. ' ~ 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

I. Läkare. 

4. Bid~ag till avlönande av stads- o ch kommunalläkare 

( förslagsanslaO') "".}:<"'-
'~ ~ o ~ ~~~:~~:~··~~··••••••••••••••••• 1.500.000:-

Summa I kap. 1.500.000:-. . . 

I överensstämmelse med rikets statsförslag återstår att i land- VI. Särskilda anslag. 

3. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar 

I 
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(fö~slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor 

( förslagsanslag) .•••••••••••••••••.••••.••••• 

5. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar

barnmorskor (förslagsanslag) •••••••••.•• : .•• 

6. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus 

~ förslagsanslag) ........................... . 

9. Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och bar-

havå rd (förslagsanslag) •••••••••••••• ~ •••••• 

Summa VI kap. 7.200.000:

Summa 4 Huvudtiteln 8.700.000:-

2.000.000:_ 

1. 900 .ooo :-

550 .000:-

1.750.000:-

1.000.000:-

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

II. Folkskolväsendet. 

Landskapsbidrag för folkskolväsendet: 

Mariehamns stad (förslagsanslag) •••••••••••••.• 5GO.OOO:-

6. Lärarnas vid folkskolorna · på landet avlöning (för-

slagsanslag) ; ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.500.000:-

8. Ålderstillägg · ät lärarna vid folkskolor på landet 

(förslagsanslag) ••••.••••••••••••••••• ; ••••••• 500.000 :-

9. Timarvoden (förslagsanslag) ••.•••••••••• ; •••..••• 3.250.000:-

12. Understödsanslag för folkskolorna på landet (för-

slagsanslag) •• ; •••••••••••••••••••••••••••••••• 5.000.000:-

Särskilda utgifter , för folkskolväsendet: 

14. Till sommarrekreation Vid sommarkolonier åt medel

lösa, främst svaga och sjuka folkskolebarn (för-

7. 

slagsanslag) ~ . ~ .............. ~; ~ .............. . 

Summa II kap. 11.870.000:-

X. Socialt bildnin~sarbet.e. 

Annat socialt bildning§arbete. 

Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (för-

120.000:-

.. 

slagsanslag) ................................ . 

Summa X kap. 240.000:-

XI. Särskil~a anslag. 

6. Understöd ät X+and~ hemslöjdsförening för förenin

gens sk9lverksamhet (fö~slagsanslag) ••.•••••••• 

8. Understödjande ~v skolgången för eiever i läroverk 

(för slagsanslag) .............................. . 

9. Understöd för mindre bem~dlades yrkesutbildning •• 

Summa XI kap. 2.760;000:-

Summa 5 Huvudtiteln 14.870.000:-

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisa

tionsverksamheten. 

14. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskinan

skaffning (förslagsanslag) . . .................. . 
Sum.ma I kap. 800.000:

Summa 6 Huvudtiteln 800.000:-

8 Huvudtiteln. Socialvården. 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

240.000:-

150.000:-

ll,0.000:-

2.500.000:-

800.000:- . 

4. Invalidvården (förslagsanslag) •.•••.••••••.••••••• 1.000.000:-

5. Understöd åt barnhem (förslagsanslag) .••••.••••••• 

8. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

slagsanslag) .. ............... . • ................. . 

Summa I kap. 1.950.000:

Summa 8 Huvudtiteln 1.950.000:-
- !·-~' '. ~ ~ 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 

I. Särskilda anslag. 

6. Barnbidrags- och folkpensionspremier, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare äger erlägga (förslags-

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250.000:-

700.000:-

4.000.000:-
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. 17. Av lagen om. främjande av bostadsproduktion föran

ledda kostnader (förslagsanslag) •••••••••••••• 

Summa I kap. -4.150.000:-

Summa 9 Huvudtiteln 4.150.000:-

·11 Huvudtiteln. Understödslån. 

III. Särskilda anslag. 

. 3. Bosättningslån (förslagsanslag) •••••••••••.••.••• 

Summa III kap. 500.000:-

Summa 11 H~vucltiteln 500.000:-

150.000:-

500.000:-

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

Summa utgifter mk 31. 4 70. 000 :-
============================== 

i- ..!_ -- J.·""f. 
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Motivering • 

Några särskilda utredningar har ej ansetts nödiga, utan hänvisas 

. " 

till statsutskottets betänkande, nedan kallat St U, som inlämnas till 

finansutskottet, varJämte hänvisas till landskapsstyrelsens framställ-

ning N:o 28/1953 • 

1 Ht. I: 8. Folkpensions- och barn bi dragspremier. L_agsti f tningen 

om ifrågavarande avgifter är oförändrad. Motsvarande övriga moment 

ha ej särskilt motiverats. 

4 Ht. I:4. Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare. 

Lagförslaget om inskränkning förkastades (St U sid. 51). 

4 Ht. VI:J. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar. 

Lagförslaget om temporär reglering av statsunderstöd har till denna 
-

del lämnats vilande (St U sid. 51). I riket har upptagits som för-

slagsanslag 236.428.200:- mot i Niukkanens förslag upptagna 

26 .0_59. 200 :- • 

4 Ht. VI:4. D:o av kommunala barnmorskor. ~fr. föregående moment 

( st u .sid. 51 ) • 

4 Ht. VI:5. D:o av hälsosystrar-barnmorskor •. Jfr. föregående 

moment. 

4 Ht. VI:6. D:o av Grelsby sjukhus. Riksdagen förkastade försla-
.,. ·~·~ ::V 

get om inskränkande av statsbidr'ag åt sinnessjukhus (S,t U 54). 

4 Ht. VI:9. Understöd åt rådgivningsbyråer. Förslaget till in-
" 

skränkande lagstiftning på detta område har lämnats vilande (St. U 

sid. 51). 



-

5 Ht. II:5. Landskapsbid:r:ag för Mariehamns fol~skola. Proposi-

tionen orn inskränkande lagstiftning förkastades (St U sid 66). 

5 Ht. II:6. Lärarnas på landet avlöning. Jfr. föregående moment. 

5 Ht. II:8. Ålderstillägg åt lärarna på landet. Statsutskottet 

förhöjde motsvarande moment i riksbudgeten (St U sid. 66). 

5 Ht. II:9. Timarvoden. Se föregående moment. 

') 

5 Ht. II: 12. Understödsanslag för folkskolorna på landet. · Mot- J 

svarande förhöjning i riksbudgeten (St U sid. 67). 

5 Ht. II:l4. Till sommarrekreation åt medellösa, främst svaga 

och sjuka folkskolebarn. Statsutskottet har funnit det vara av nö

den at't fortfarande anvisa anslag för ändamålet (St U sid. 67). 

5 Ht. X:7. Understöd å Arbetarinstitutet. Förslaget till in

skränkande lagstiftning har lämnats vilande (St U sid. 68 ) .• 

5 Ht. XI:5. Understöd åt .Älands hemslCijdsf.örening. Understöds

procenten är oförändrad. (Se FFS 2/1954, §§ 4, 5--och J..8). · 

5 Ht. XI:?. Understödjande av skolgång för elever~ läroverk. 

Ett tillägg har upptagits i riksbudgeten (St U ,sid. 074). 

5 Ht •. XI:8 •. Understöd för mindre bemedlades ·yrkesutbildning. 

Lagförslaget om inskränkning i detta avseende lämnades vilande 

( st u sid. 10 2 ) • 

6 Ht. I:l4. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskinan

skaffning. Statsutskottet har för riksdagen föreslagit ett motsva

rande anslag om 54.000.000:- (St U sid. 82). 

(6 Ht. I:8. A.I.V.-silos: i saken har statsutsko.ttet .rekommen- J 

derat, att anslag för ändamålet ej skulle upptagas). 

8 Ht. I:5. Under s töd å t barnhem. Lagförslaget om inskränkning 

förkastades (St U sid. 105). 

(8 Ht. I:6. Understöd åt barnträdgårdar. Se föregående moment. 

Momentets belopp ej ändrat). 

8 Ht. I:8. Bidrag till avlönande av hemsystrar. Lagförslaget 

om inskränkning har lämnats vilande (St U 106). I saken förtjänar 

antecknas, att Mariehamns stad avser anskaffa ytterligare en hemsys

ter, varför förhöjningen är fullt motiverad. 

9 Ht. I:l7. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen föran

ledda kostnader. Ifrågavarande förvaltningskostnader ha för år 1954 

beräknats till 250.000:-. Tien nytillkomna lagstiftningen omfattar 

icke betalande av någon sådan provision från låntagarnas sida, varpå 

nedskärningen av anslaget byggde. Kostnaderna skola fördenskull 

helt bestridas med landskapsmedel. 

(11 Ht. II:l. Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier. 

Lagförslaget till inskränkning på detta område lämnades vilande 

(St U sid. 127). Beloppet är oförändrat). 

11 Ht. III:J. Bosättningslån. Lagförslaget om inskränkning läm

nades vilande. 1953 upptogs 1,5 miljoner, men lån utgavs endast 

till ca 150.000 mark. 

Landskapsstyrelsen anhåller vördsamt, 

att Landstinget måtte införa 

förestående tillägg i första tilläg-

get till ordinarie inkomst- och ut-



giftsstaten för år 19-54. 17. 

Mariehamn den 10 mars 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Viktor Strandfält 

Landskapskamrer 

Martin Isaksson 

Utverkande av extraord©narie anslag för anskaffande av !:il-

ningar för tillbyggande av Ålands lyceum.. (m 16/1954). 


