
350 

1 l ·a n d .s 1 and ~k ~ a p s st y 

r e 1 se s framställning till .1lands lands-

m_19/1955. ting med förs+ag · till första tillägg till 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Ålands enskilda medel under år 1955. 
\ 

, I ·rIBamband med de lönejusteringar, som föreslagits · i tillägget 

' 
till ordinarie budgeten (framställning ~ 15/1955) ha även avlönin-

garna . från enskilda medel beaktats • 

.§kogyakta;ren....=--Sll:.~tsleda~ borde fortfarande få bli i samma 

löneklass som plantskoleskötaren; som avlönas från ordinarie bud-
, ~ \ ( . ' 

geten 6 ~~.III:l, varför skogvaktens löneklass borde ~öjas från 

18 till . 19. Tilläggsanslag 17.400 mark. 

Folkhögskol~!l§ l_ära~. Folkhögskolföreningen i Finland torde 

efter pågående ~önejusteringar påY:rka höjningar för folkhögskolor-

nas deJ:'.°. Andra läraren vid Ålands folkhögskola har hittills haft 

samma löneklass som lärare vid . lant~a:n,naskol?n· . P.~ de@sa senare 

nu i tilläggsbudgeten för ordi~arie medel torde höjas från lkl 22 

till 24, har landskapsstyrelsen al).sett att åm'.!.ra lärargn vid folk-

högskolan reqap nu bör få sarnrp.a förhöjning. Tilläggsanslag 46.800 

mark. 
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Beträffande övriga avlöningar vid folkhögskolan anser si·g 
1 

land, 

· .,~,,. 

t,,, • 

är rösträtt i förbundet bun~en vid antalet andelar, dock lf ~tt 

skapsstyrelsen icke nu kunna göra förslag, men m.rner att följ a me· ingen delägare får rösta med mer än 10 röster. Genom att teckna 

frågans utveckling. 10 platser får landskapet därför så många röster i stijmma, som 

Medlems~1_Llommynaiförbundg,Lför sinnesslöa. Då landst inge 
överhuvud är möjligto Under år 1955 torde icke större anslag än 

hösten 1954 beslöt, att landskapet skall teckna 6 platser i si~ 
redan budgeterade 2.160.0QO bli nödvändigt. Anslaget har i stäl-

slövårdanstalten för Svenska Finland hade man allmänt, både här 0 
let ändrats till reservationsanslag. Framdeles torde ytterligare 

på fastlandet den uppfattningen, att anstalten skulle vårda 
för de fyra tilläggsplatserna behövas 1.440.000 mark • . 

barn, vilka vid rätt · tidig ålder skulle utskrivas. Vid kommunalfö 
Utgifterna i denna tilläggsbudget ha täckts med finansierings-

bu.ndets grundläggningssammanträde den 12 mars 1955, där landskaps. lån. 

styrelsen var representerad, utreddes emellertid, att de fles ta 
Landskapsstyrelsen föreslår att Landstinget måtte antaga 

som barn intagna sinnesslöa sannolikt komma att kvarbli i anstal-
följande tillägg till inkomst- och 

tens vård. I jä:mf'örelse med vad som på kommunalt håll tecknat s i 
utgiftsstaten för landskapets enskil-

övriga svenskbygder hade landskapet även under de ursprungligen 
da medel under år 1955& 

tänkta förutsättningarna en liten andel. Då härtil·l kom~ner, att Ln k o m s....1_.§.....1:· 

på vårdanstalten intagna komma att kvarbli lång · tid, ·varigenom 9. Finansieringslån 64.200 ___ _ 

tillgången på platser inom snar framtid kan bli knapp, så borde 
Summa inkomster Mk. 64.200 
================================== 

landskapet enligt landskapsstyrelsens åsikt teckna betydligt fler 

I. Landskapets skogshushållning. 

vara lämplig ·utgångspunkt. Sannolikt kommer det att föreligg-a beh
0 

1. Avlöning 

av något flere platser. Enligt de för förbundet antagna stadgarna 1 skogvaktare- arbetsledare (förslagsanslag) 17.400 



- -· 
i-~; ··r.: 

'A~'3 

Summa I kap. 17.400 

II Undervisnings- och bildningsväsendet. 
I 

1. Avlöning 

1 andra lärare (förslagsanslag) · 46.800 

·Summa II kap. 46.800 

III Hälso- och sjukvårdsväsendet. 

9. ·Medlemskap i ·Svenska Finlands Vårdanstait för sinnesslöa, 

kommunalförbund (reservationsanslag) 

./. 

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

Utgifter sammanlagt 

Mariehamn den 17 mars 1955. 

På ·lqndskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

~~t.-~ 
Hu ( Johansson. 

Landskapskamrer 

64.200 

Isaksson. 

, 

w 15/1955. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande ~ 15/1955 med 
.anledning av Ålands landskapsstyrelses fram
ställning till Ålands landsting med förslag 

till första tillägg till inkomst- och utgifts
staten för landskapet Ålands enskilda medel un

der år 1955 (19/1955). 
Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt framhålla följandeg 
Medlemskapet i kommunalförbundet för sinnesslöao 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om ökning av antalet 
platser till lOo Med hänsyn till vad som framhållits av landskapssty

relsen om den planerade vården synes detta vara det riktiga. Utskottet 
emotser att landskapsstyrelsen följer med den framtida utvecklingen 
och i mån av möjlighet tillförsäkrar landskapet vårdmöjligheter för 
sinnesslöa barn om dessa tio platser inte skulle vara tillfyllest. 

Landstingsman Gunhilg ~erglunds finansmotion. 
Utskottet har sökt införskaffa närmare upplysningar om det planerade 

allergisjukhuset och behovet av platser i detsamma för landskapets delo 
Skulle centralsjukhuset förfoga över en specialist i inremedicin, vore 

behovet av vård för allergiskt sjuka till stor del tryggato Emellertid 

saknar centralsjukhuset för närvarande en sådan specialist och landskaps 
styrelsen räknar med, att det är fruktlöst att för närvarande på nytt 
lediganslå tjänsten, varför den nu kommer att skötas till årsskiftet av 

en läkare, som inte har full kompetenso I höst har landskapsstyrelsen 
emellertid för avsikt att taga upp frågan igen. 

Men även om centralsjukhuset skulle förfoga över en specialist, kom

mer det fortfarande att finnas speciellt svåra fall, som inte kan räkna 
med att få bot utan att vända sig till någon läkare, som är särskilt 

inkommen just på detta område. Allergif orskningen i Finland torde för 
närvarande vara ett ganska långt steg efter utvecklingen i de övriga 
nordiska länderna, varför det är sannolikt, att sådana patienter vända 
sig till Sverige~ 

Innan landskapsstyrelsen tar slutlig ställning till hur denna fråga 

lämpligast skall or<tnas, vore det skäl att införskaffa utredning om 
möjligheterna att placera allergiskt sjuka i Sverige. Vidare borde ut

redas om beviljande av ekonomisk hjälp åt patienter för läkarbesök i 

Sver~ge ställde sig ekonomiskt fördelaktigare än deltagande i allergi
sjukhuset,, Ytterligare vore det av intresse att känna till Stiftelsens 
för allergiforskning förutsättningar för att driva sjukhuset på sådana 
grunder som förslaget till avtal med kommunerna innehåller. 


