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Ålar.:>. d s l . a n d ska p s styre i .... 

s e s framställning till Ålands landsting 

me-2, iörslag till ordinarie inkomst- och ut

giftsstat för landskapet Åland under år 19550 
Landskapet Alands ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år 1954 

antogs av llan.ds lan.dsti.ng. hösten 1953 förrän riksdagen tagit ställ

ning till de radikala n.edskärningc.r de·n dåtida regeringen. Kekkonen 

föreslagi te I J .. andskapsbudgeten förekom därför en. mängd såkallade K .... 

förslageanslag 9 vilka innebu.roy att fr~gan om respektive anslags slut~-

1iga storlek lämnades öppen för en justering enligt prin.ciperna i ri

kets slutliga inkomst-· och utgiftsstat1i Det visade sig även senare, 

att landske.psstyrelsen och lan.dstim.get haft rätt i sina förmodanden, 

· att riksdagen icke skulle slå ir.t på 1in.jGn Kekkonen - NiukkanenG Lands

tinget antog såJ..unda unde.r senaste session en första tilläggsbudget 

för år 1954f där huvudsakligen. K-förslagsanslagen ställdes i riktiga 

proportionern Första tilläggsbudgeten för år 1954 kom därigenom att 

~\ppvisa en utgiftssida om hel.a 380151,, 800 mko Det är därför svårt att 

denna gång anställa jämförelser mellan budgetförslaget för 1955 och 

första budgeten för .195.::-a En riktigare bild ger jämförelse mellan för

slaget och första budgeten för 1954 inklusive första tilläggsbudgeteno 

19540 
Ordinarie inkomst- och utgiftsstaten •••o••o 485oJ45oJ45s-
Första tillägget • • • • • • ~ e • • ~ o • • • • • • • • • • • ~ • • ~ 

1955 .. 
Förslag till ordinarie inkomst- och utgifts-

J8&15lo800~-

52J•497ol451-

stat ooeooeoooooooaoeooeooeodoo~ee•eoooOoO 632~915.310&-

En översikt av förslagets utgiftssida visars 

1 fil..~~~<?E~'2-.!?-°!!.i12.,.~i'!. ;~.ndr1n~arna äro o betydligac 

2, Hte Iia.e:~.§1>.§sty..f.§.~. .Andringarna äro till större delen löne
justeringaro 

..1. Ht~ Polisvår~ .A.ndrj.ngarna e:r:·o obetydliga~ 

4 Ht,, Hälso~ oc:_h ..§lY-.. ~.Y.eEE~,~~~i'- 0.!;,?.::intralsjukhusets utgifter ha höjts, 
till stor del beroende på äv:efa:: ·~~~ ... ~f.iket företagna lönejusteringar,, 

I;". ' • ... : : 

Kosthållet, som varit jämförelsevis dyrt, har budgeterats med 11 mil-
joner mk mot 12 miljoner för 19540 

ÖYriga ändringar inom fjärde huvudtiteln äro icke särskilt bety
dande,, 

Ut., Und~X'Visnin_g_~=L_~p.ing_sväsendeto Ålands yrkessko.la ut
Yisar en förhöjning på i det närmaste två miljoner, beroende på att en 



.,. 2 ... 

bilmekanikerkurs föreslås, vilken medför anskaffa_nde av dyrbara arbets~ 

redskapa 
Folkhögskolan upptages i ordinarie budgeten endast med en post, bi-

drag till Ålands Folkhögskola. Själva budgeten för skolan är förlagd 

till enskilda medel. Detta förfarande har inslagits för att tillför

säkra landskapsstyrelsen möjlighet att i första hand pröva statsbi

dragsfrågan, då Ålandsdelegationen gått in föratt icke till fullo 

kompensera skolans utgiftero 
6 Hto ~ärin_garnas f~ämtjande~ Vissa förhöjningar av bidrag till 

jordbrukets främjande ha beaktatso 
7 - 9 Ht .. Ändringarna äro i allmänhet motiverade av ändringar i 

statsförslageto Familjepensioner upptsgas i tilläggsbudget för 1954 
· till 2~5 milj., men anslaget i tilläggsbudgeten är minskat till 

250.000 mk, då familjepensionsfrågan synes bli ordnad .på annat sätto 

10 Ht • . Investeringsutgifter. På grund av förenämnda bilmekaniker

kurs har ett .anslag · på 3 miljoner observerats för yrkesskolans maskin

anskaffninge 
Det extra vägbyggnadsanslaget i V kap. har höjts till 30 miljoner, 

'= _ vilket motiveras av de stora investeringar i vagbyggen, so~ riket 

kunnat göra genom anlitande av arbetslöshetsanslag~ 
:·.:·: .·=.:: . . . -7:-· .:. : 

11 Ht. Understödslån. Förutom att anslagen för tidigare upptagna 

låneformer beaktats, ha följande nya län föreslagitsi 

1. För mejeriutvid;gtli.ng i avsikt att 5agna skär-
gårdens mj9lkhushållning • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • • 10 milj. 

2. För byggande av spannmåls-silos•••••••••!•••• .10 milj. 

Ja För turismens främjande·······~·········•~··· 5 milj. 
12.Ht. Finansieringsutgifter.. Utgifterna inom denna huvudtitel 

ha minskat, beroende på att landskapet i samband med regleringen av 

treårsperioden 1950-1952 kunde återbetala sitt lån i postsparbanken.: 

Balanseringen av dessa utgifter förutsätter antingen ett högre 

förskott för den skattefinansiella utjämningen mellan riket och. land

skapet än i statsförslaget upptagitss eller anlitande av finansieririgs

lån. Landskapsstyrelsen har a,i::i:t:~c;i~n.at '5630 632. 544 mk, ·som inkomst på 
,, ,', .. ~./ ~:~.1-t'' 

5 Avd. mom. 1, medan i rikets 1.$:f at'.sförslag upptagits endast 4 70 miljo;... 
ner mark. NaFmaFe aärem i aetaljmetiveFiagea efteF oiff erb~age~ea. 

Såsom redan framhållits måste en · jämförelse mellan detta förslag 

och närmast f öregäende budget bygga på första budgeten för 1954 inklu
sive första tilläggsbudgeten (K-förslagsanslagen). Jämförelsen ut
visar~ 
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Inkom~ter.!. 

l .A.vd, 

2 Avd• 
3 Avd. 
4 Avd. 
5 Avd. 

S:a 

I budge t :för 
1954 

5.8oo.ooo:
J8.876.500:-

9.257.566:-
2,000,000 :..,;. 

4 29.4ll~ 279 =-- .,·--..------------
485. 345. 345 :-

I tilläggs
budge t för 

1954 

875.000:-

rf .276,800:-
38.151.800:-

Summa 
1954-=-

.. 
5.aoo.000:-

38,876;500:-
10,132,566:-

2.000.000:.;.. 

476,688,079:-
533.497 .145 :-

Förslag :för 
l955 

Ökning + 
•i\1inskning -

7 .100 .ooo :- ·1 + l.300 ,000 :-
49, 209,000 :- ··. +10.332.500:-

10,769,766:- I+ 631.200:-
2.000.000:- Oförändrat 

' 

63.836,544:~ . + 87.148.465:-
532.915.·310:- . 

.. 

Utgi~,.._ 

l Ht. 
2 Ht, 

Landstinget 
Landskaps styrelsen 

=========;=~;======~========~=~=1===~===;======t==;===;======~====~===;=====~ 

5.976,840:- 200.000:-f 6sl76.840:- 6.231,840!- + . 55.000:-

3 Ht, Polisvård~_~\~~ 

L1r Ht, Hälso- oc~~~-;slJukvården 
./·: ...... :.~-

5 Ht. Undervisnirlgs~ och 
bildningsväsendet 

6 Ht 0 Näringarnas främjande 
' 

7 Ht, Kommunikationsväsendet 
8 Ht, Socialvården 
9 Ht, Diverse anslag 

10 Ht, Investeringsutgifter 
11 Ht, Understödslån 
12 Ht. Finansieringsutgifter 

S:a 

. ! ' 

15,812,820:- - . I 15,81~~a20=- 16,929,620:- + i.116,800:-

13,635,.900~-- .340,000:-1 13,975.900~- 14,108,900~- + .133,000:-
101.126. 380 ·- 8. 981.800 · ·-I 110 .108 .180 ·- 16 .178. 480 ·- + 6 .070. 300 ·-

I 
I 

143,637,125:- 15~220,000:~j 158,857,125:- 66,151,610:- + 7,294,485:-
26,800~920:- .800 ,000:- 27 ,600,920:- 35,986,720:- + 8,385,800:-
44, 772·~ 360 =- 1, 500 tooo :- -46, 212, 360 :- · 56 ,820 .140 :- +10. 54 7, 780 :-
7, 791,000 :- 1,950,000:-1 9,74I,000: ll,990,000:- + 2,249,000:-

24.56Q.OOO:- 6,650,000:- 31,210,000: 29,725,000:- - 1,485,000:-
21.628,000:- 2.010,000:- 23,63~,ooo: 50,990,000:- +27,352,000:-
77,101.000:- ! 500.000:- 77.601,000: 27.300,000:- +49,699,000:-

2,50311000:- ..__.- . 2,50 bOO: 503,000:- - 2.000 .. 000:-

485.345.345:- 38.151.800:- 523.497.145: 632a915.310:-
==================================~=============~==============t============== 

·' 

~ 
c:.,, ;> 

~ 

---
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I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen, som följer efter bud

getfprslaget. 
Landskapsstyrelsen f~reslår härmed Vördsamt, 

att Ålands landsting måtte antaga föl
jande förslag till ordinarie inkomst- ocb 
utgiftsstat för landskapet Åland under år 

1955! 

I 
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I N K 0 M S T E R. --· 

1 Avdelningen. 
============== 

I. Skatter. och avgifter av skattenatur. 
l"' Nöjesskatter •••• .••••••••••••• ;~ ••••••••• · -~-._ ..... . -•• --• • • 

' . ' . 

2 .. Apoteksavgifter ·· · ···· · •····················-~· -·: ·~· :.~ -~-. 
3. Övriga skatter och avgifter av skattenatur•····~!· · ·· 

Summa I kap. 7.100.000 

Summa l Avdelningen 7.100.000 

2 Avdelningen. 
============~= 

4.000.000 

i.100.000 
2~000.000 

I~ Inkomster frän landskapets sjukvårdsinrättningar. 
Ålands centralsjukhus. 

l. Dagavgif'ter _ •..•.•. ~ ••.•..••• ,_ ..•• -~ •• -•.• _- .•... -. • -..•. .••. 

2o Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
3~ Centra.ls;;;.natoriets andel i centralsjukhusets gemen-

samma driftskostnader ••••••••••• e ••••••••••• -. " ••••• 

4 ~ Tuberkulosb.Yråns andel i centralsjukhusets gemen_. 
samma driftskostnader ••. , ••••••••• •-• •• .,, •. • ....... .. 

5a Kommunernas andel i f öregäende års driftskostnader 
Ål~nds centralsanatorium. 

6. Dagavgifter .................. ......• o" c ....... . .... .. . 

7. Vederlag för naturaförmåner samt diverse illkomster 
84 Kommunernas andelar i föregående års driftskostnader 
9o Tuberkulosby:r;åns andel i centrclsanntoriets gemen-

samma driftskostnader ............... ~ ••• · ............ .. 
Ålands tuberkulosbyrå. 

10. Komiliunernas andelar i föregående års driftskost-
na d er •.•. ..............•.•..•• , ... . c .... ~ ••• , •• ~ •• , ••••• 

Kumlinge sjukstuga. 
11. Dag- och övriga vårdavgifter ••••••• ~ ••••••••••••••• 
12. Vederlag för na~uraförmåner samt dive;rse -inkomster 

Summa I ,.,Jq:\p,, ,., 49. 209. 000 
, ...... .1'.; '1·1';..,'·· :,;-. .. . 

Summa 2 Avde~;ti'i rlgen 49., 209. 000 

3 Avdelningen. 
============= 

I. Inkomater . äv :olåndäd natur. 
Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen ~ •• 

8.000.000 

5~000.000 

io.110.000 

520.000 

8 .. 000.000 

l.400.000 

200.00( 

lj.400.000 

700.öOO 

1.619.000 

150.000 

110.000 

2. 402_. 566 



2. Elevavgifter 

3. Vederlag för 

4. Elevavgifter 

5. Vederlag för 

. -6-
Ålands lyceum •. 

,• .• . 

• • • • e · ·•· • e •·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 

naturaförmåner samt diverse inkomster 
Ålands sj~fartsläroverk. 

~ . . ........ ~ .....•.•...... ····· ....... ····• .... . 
naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands yrkes~!:_~ 
6. Inkomst av arbetsverksamheten samt diverse inkomster 

Ålands lantmannaskola. 

7. Elevavgifter••••••••••••••••••••••·······•··~······' 
8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• 
9., Inkomst från skollägenheten på Jomala gård ••••.•••••• 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola~ .· 
10. Elevavgifter ................. o ••••• .••••••••••••••••• 

11~ Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Aiands ambulerande lanthushällsskola. 

12. Elevavgift er ••.••••••••••••••••••••.•• •· •• : •••••••••.••• 
13. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Grelsby J?lantskola. 
14~ Inkomst :f'rån försäljning av plantskolealster ••••• ~. 
15.Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands fruktförsÖk. 
16• Inkomst från f ruktförsäljning samt diverse inkomster 

Ålands försöksfält. 
17. Inkomst från fröförsäljnin.g samt diverse inkomster • 

Vägavdelning_en. · 
18. Hyror och övriga inkomster • , ••••• -•• , •• • •••••••••••• 

Övriga inkomster av blandad natur. 
19·· Ränteinkomster från av landskapet bevil_jade under-

st ö ct slån • • • I • .• . e ' • t • ' e e. ~: e • e • • • e e t I • e e • • e • ·· I • , :, • . e a t t f t • e e 

20. Inkom.st er från försäljning av bilnummerbrickpr •••• :• 
21.. Diverse inkomst er •••••••••••• ~ •• ··: , ,.-_.. ••• • ... .......... . 

Summa L\' it~P,.,,. ;;10. 769. 766 
' .~ ' '/ ·"';,:t. ~ 

Summa 3 .Avdelnilngen 10.769.766 

4 Avdelningen, · 
========.===== 

Till landskapet återburna understödslån• 
1. Avkortningar på i budgeten beviljade understödslån 

Summa I kap. 2.-000.000 
Summa 4·Avdelningen 2.000.000 

1.275.000 
70. 000 

950.000 
~o.ooo 

620.000. 

104!000 
41 •. 000 

i.400.000 

14.000 
25.000 

io.ooo 
7.200 

110. 000 

75 . 000 

100.000 

20.000 

300 •. ;ooo 

3.000.000 
100.000 
200.000 

2.000.000 
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5 Avdelnin,gen,. 
============:;:::== . 

I. Finansieringsinkomster, 
·avräknings .... och ränteinkomster• 

' . 
i. Statsanslag för .skatteekonomisk utjämning·•,~-~~~~- ~ •• 
2.., Ränteinkomster från finansieringsinedel · • •• ~: ~. ~.: •• ~. 

563.63?·544 

3. Inbetalningar av landskapets enskilda medel ;för 
vid avräkningen såsom ordi:tlarie utgifter icke goci-
kända belopp •••••••••••••• ~ •• ~.~ •••• ~.!, ... , •.. , .• 

4~ Av landskapet upptagna f inansieringslån för ordinarie 

budgetens förverkligande · ••••••••••. ~ ••• ~ ~ .••• ~ • • ~ ~- •• 
Inkolllster, vilke ej företräd~ betalningär. 

5. Indragning av utgiftsrester ······~~~ •• ; ••• ~~ ••••• , 
6. Indragning av reserverade anslag ~ . ........ ~ ••••••••• 

·sumµla I kap. 563. 836. 544 
Summa 5 Avdelningen 563.836.544 

200,000~ 

:i..ooo 

l.ooo 

1.000 

1.000 

Summa inkomster mk 632.915.310 
===========================~==== 

U T G I !__T_~ R. 

1 Huvudtiteln. Landstinget . 
=======-===================== 

I. Ailmännalandstingskostnader. 
l. Landstingsmannens arvoden och resekost:tlader (för-

slagsanslag) " ••• ~ ••••• · •• ~· ~ .- ............ ~ • ~ •• < .. : . ~ ; ~ ~ ~ • 
2. Arvode åt la!ldstingets sekreterare och notarie (för

slagsanslag) ••• ~~.~·~·~··~······~··~~·~·~•••:.~~~~. 
3. Arvoden åt utskottssekreter<?rria (förslagsanslag) ••• 
4. 1 kanslist och renskriverska -1 

grundlön (15 lkl) •• -••••.••••• , •• " 273.600 

ålderstillägg· •• ·~ •· ••• ~ ~,. • ~ ••••• :·. 76. 800 
dyrortstillägg • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10. 440 , 
indextillägg (förslagsanslag} · ••• .. 55.ooo · 

· 5. Stenografer (förslagsansli;i,,g,.)J~,:;,.',: ~. ~ · •• ·: : • • ~.:. ·.-.· •• , •• ~ - ~. ~. 
, , . 1• I j1' , ;.,~:-:.,;.~.~~· 1,,. . ' , -• . ., , _, ) 

6• Bibliotekarie, arv:o de •••• ,_~(;:~ ·.: ~ ·t~ ~ ~ • , ~· • · 11 • ~. ~--• ~ .- , ~· •• ~- •· -~ , 6 

7. Till kanslikommissionens dis:position·för .avlönande 
,- ~~~-~ ~-~ ~ ~51,~af+ · · · · · · • · · 

"' :.', - · , . ~ .• •' : ·. · (.."l,,.i_...: V .t ' · ~· ... ·.. · 4. ~·· • 4'.. t> r~ o :.. . •· -~· tt L · a. l..n -,a • '• • • .. • ~ • • : .•. . ,' '4! 11 . • • • 

8. Folkpensions- och barnbidragspremier (f ö~slagsanslag) 
9 .. eyra för landstingets lokaliteter jämte · lyse ooh 

städ.ning (förslags.a.nslag) •. • •. • • ~ • . • •••• ~ ••• • •••• -•• · ~ .. -• 

3.300.000 

220.000 

220.000 

415,.• 840 
400.000 

36.000 

100.000 
250.oöe 

470.000 
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lOe Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek (reservationsanslag) ·,· ... .. ..................... . 

11. För exkursioner och expertutlåtanden (förslags-
anslag) ....... ,· _- •• · ••• • ......................... ; .•.••• .•.••••.•••• 

l2e Revisionskostnader (förslagsanslag) ............... . 
13· Expens·medel ........ ; ••••• .- •• ·• ..... •·· •.••••.• •,. ~ .......... . 
14· Kanslikommissionens disposi tionsmedel · ...... ., ...... . 

Summa I kap. 6.231.840 
Summa l Huvudtiteln 6.231.840 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelseu~ 
=====~=~===~=~==================== 

I~ Centralförvaltningskostnader. 
l. Avlöningars 

1 lantråd, grundlön ( 39· lkl) ••••••• 
l sekreteraret grundlön (33 lkl) •.•• 
l vägingenjör, grundlön (30 lkl} .... 
l kamrerare, grundlön ( 32 lkl) .-•.••• 
1 bitr. sekreterare, grund.lön (31 lkl) 

l agronom, grundlön (28 lkl) ····•·· 
l f'orstmästare, grundlön ( 28 lkl) · •• 
1 arkeolog, grundlön (27 lkl) •• ~ ••• 
1 kolonisationsinspektör, grundlön 

( 26 lkl) . • ••••••••••••• 0 •••••••••• 

l byggnadsinstruktör, grundlön 
(21 lkl) •••••••••••••••••••• ~~~ •• 

l nuvudbokförare, grundlön (15 lkl) 
l registrator och arkivarie, grund-

lön (15 lkl) ••••o••••••••••••ooOo 

l kassör, grundlön (lJ lkl) ••.•••• o 

1 kanslist och bibliotekarie,gr~ndl~n 
( 14 lkl ) . . . . . . ... ' . . . ~ .. · . . . . . . . . . . . ' . . . 

1 bitr. bokfHrare och kassör, års- ~ 

arvode .( 12 lkl) •••••• ·· :•'\'•t•~:. ~J:!'~o • • · •• . 
'.- ! ·;' -·'"!t.r, ' 

1 vaktmästare, grund lön Cul}: ikl) •.• 

970.800 
668.700 
56-6.400 
632.400 
598.800 
513.300 
513 .. 300 
488 .. 700 

465.300 

360.900 
273.600 

273.600 
2'52.000 

262.500 

240.900 
230.100 
209.400 
209.400 
209.400 
·15.120 

l renskriverska, grundlön (9 lkl) •• 
1 renskriverska, årsarvode (9 lkl) • 
l telefonist, årsarvode (9 lkl) •••• 
Arkivarietillägg åt kanslisten ••••• 
!lderstillägg (förslags~nslag) ••••• 
Dyrortstillägg · (förslagsanslag) •••• 

1.350.000 
230 .. 000 

40.000 

50.000 
400.000 
300.000 

30.000 

;,;,;....;.::. ___ .. _. __ _; __ 
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Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 1.4ao.ooo 

2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden och res.e

kostnader (förslagsanslag) •••••••••••~·~•••••••••••• 

3., För lagberedning ........ •.• • ••.••••• ·• •••.• , •• • ... r .. •-• ... •·• •·• •. 

4. Tryckningskostnader och inbindningskostnader (för-
slagsanslag) .................. , ........... •·• .•·• ........... ~ . ~ . 

5o H;yra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och 

1.200.000 
100.000 

900,900 

städning (förslagsanslag) •·i•••••••••••••••••••••••• i.250.000 

6. Expensmedel (re2erv2ti~nsanslag) ••••••••••••••••••••. l.100.000 

7~ Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •••••••••• .. 1.100 •. 000 
8. Kostnader för tjänstemännens semester (förslagsanslag) 

9. Lokalhyi·a för lantrådet (f örslagsanslag) ••••••••.•••• 
10. Landskapsstyrelsens disposi tionsmedel •••••••••••••.• 

· Summa I kap. 16,,.929 •. 620 
Summa 2 Huvudtiteln 16 •. 929. 620 

3 Huvudtiteln .. Polisvården. 
==·=====:::=======~========= 

I ... Polisinrättningen i Mariehamn. 
1 .. Avlöningart 

1 polismå.stare, grundlön (23 lkl) 
2 överkonsta:E>lar,. grundlön a 

286.500 (16 lkl) •••••••• : ••••• 

3 äldre konstaplar, grundlön a 
262. 500 (14 lkl) •• " •••• •·•·• : .• •.• 

5 yngre konsta~lar, grundlön å 

399 .. 300 

573.000 

.787. 500 

252. 000 ' (13 lkl) ......... "":... 1 .. 260.000 
2 extra konstaplar, årsarvode a 

2520000 (13 lkl) ••••• ~ •• ~.~i... 504.000 
3 extra konstaplar sommartid, ar-

vode för 3 månader (13 lkl) ,,.. 189.000 
l kanslist, grundlön (12 lkl) .,.. 240.900 

Älderstillägg (förslagsanslag) ··~ 850.000 
Dyrortstillägg (förslag,sa.n~~:l;ag) ·~ : .. 148.000 

i:;'./ , I• ;.;_~ ~·.r..,.;::~; 1'· 

Indextillägg (förslagsa.p.$:-J.'~g") • • • .. 750.000 
Ersättningar för söndagsarbeten 

(f9r~lagsanslag) ••••. ' ...... n .••• 

Nattarbetsersättningar (förslags-
650.000 

anslag) ••• ~ ••• ; •••••••••••••• •I> i44.ooo 
Kriminalpolistillägg (förslagsanslag) 12.900 

( 

50 ... 000 

65.000 . 
200.000 

6.508~600 



. " 

-10-
2. Beklädnadsbidrag a 8.600/år •••• · .... ..... •••·•• ·• ••• ·••·•••••·••• 

3., Expensmedel • ••• • ·: •·• .••••••• ·• • • ••.• •·• . .... • •·•·• • ·•·• •·• • •'• ·•·• ·• •·•-• 
4., Telefonkostnader (förslagsanslag) ·· ·• ••••••••• .•••••• .••• • • • 
5. Beväpning och utrustning ••••••••• .•.••••••• .••••• • •••.• •·• • ·• 
60 Ersättning för under tjänsteutövning förstörda kläder .• • 
7~ Barnbidrags- och folkpensionspremiar (förslagsanslag) •• 
8~ Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

. ' ' ningen ~ ..... .......... ·•··•·•. _ .......... . · · · ~·. •'·• .. •· .... ···-···-· .. . 
Summa I kap. 7.207 .. 700 

Il. Folisväsendet pä landet~ 
l. Avlöningars 

l överkonstapel (Jomala), grund-
lön ( 15 lk.l .) ... .. ................. . 27.3.· 600 ~:-' 

1 överkonstapel (Sund), grundlön 
(14 lkl) •• ·••••••.••••••••••••••• 262.500 

5 äldre poliskonstaplar, grundlön 
a 240. 900 ( 12 lkl) ••• , • • • • • • • • • lo 204. 500 

l $-ngre poliåkonstapel (Jomala), 
grundlön ("12 lkl) ••• • ••••.•• .•• -... • 240. 900 

9 yngre poliskonstaplar, grundlön 
a 230.100 ( i1 lkl) • • • • • • • • • • • • • 2. 010. 900 

l ~xtra poliskonstapel (Jomala), 
arvode · ( 11 lkl) .~ •• .•. ~· •••••••••• 

l lderstillägg (förslagsanslag)· ••• 
Indextillägg ( f örslagsanslag) •••• 
KriminaI-,Polistillågg, . J orllciiå . (f~ . 

sl8gsanslagJ ••••• •• •••··~····~· 
Err_;:f :J;tni1.1[$<=tr för s~ndo.csarbeten . \.iorsJ_L . .ci·sansJ..ag; .......... • • .. • •• 
Ncttarbets~rsättningar (f~rslags~· 

anslag •• , •• • ......... • •• • • ·• ·• .• •·•·• 

230.100 

771.000 
760.000 

12.900 

25.000 

·25.000 

2~ Beklädnadsbidrag a 6. 400/är .•••••• .-. .................. •:*·•••·•-~. 
3c Ersättningar åt låndspoliser för resor (förslagsanslåg) 
4. Tele_f onkoatnader (:t'örslagsanslag) •• ~ ••.• : .. · ••••••••••••• 

5. l?olis-ernas uniformering oct+ ... i,,i.+.:P~"o~s.tni·~g." (förslagsanslag) 
• • • • • ,. '_!(<, . "t~· ·~-:~l!; ~ · 

6. For pol1shakten • ••.••••••• . .o, , .«rit· ~ ~ •••••••••.••••• ·•• •·• .• .•.••• 

7. Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsandet 
på la-ndet ............. .. , . ................. .- . ... .... •.•·• .•., .•• ••• 

Summa Il kap. 6.901.200 
Summa 3 Huvudtiteln 14.108.900 

116.100 
90 .• 000 
.10 .• 000 

15 .• 000 

3.000 

370.000 

35.000 

5.876.400 
116.800 

325.000 
300.000 

50 .• 000 

198.000 

35,. 000 
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. . . . 

i=g~~~~~~~~1~~=b~~§Q;=gg~=~~~~~~g~s~-
. . 

r~ · särsk:i.idå . åvlöiiingar~·' · - · - -. · 
i. Avlöninga · 

l distriktsläkare, grundlön (25 lkl) 444~000 
Ålderstillägg .· •• ·•·•·•·•· •• · •• · ....... · • ."~ · •• ~ . lll. 510 

Indextillä5g (förslagsanslag) •. • • • • • 8{.-000 

2o Resekostnader och dagtraktamenten för distriktsläkaren 

(förslagsan$lag) ······~•••• . •••••••••• . ••••••••••••~·~ 
3.. Distriktsläkarens kanslimedel ..... · ................... -. ~ -

4., . Kumlinge läk;?r b.d: t •.••. :· •. •· ..•... ••.••.•. ·• ·• · •••• ·, • -~ .•••• ~ • ~ ; ~ ••• 
5Q Landskapshälsosyster-barnmorskans avlönihga 

grundlön {21 lkl) · •• •• •. -.. .... • • • • • • • 360~ 900 

ålderstillägg (förslagsanslag) .• ~ ~ 18~ 540 
dyrortstillägg (förslagsanslag)_ -. ... 12. 600 
indextillägg (förslagaa nslag)".. .• • • 57. 000 

6. Landskapohälsosyster-barnmorskans resekostnader (för~ 
slagsanslag) ............... · · .• · · ··· .~ .. '• . .. .................... .- •. 

Summa r ·kap. 1.623.550 
II. .Ålands centralsjukhus. 

l. Avlöningart 
Läkc::.re.,. 

Chef s'iä.kararvode .••••.• ~ ••••••.••••• 
1 överläkcire (kirurg.avd.) grundlön 

( 30 ' lkl) .· •••••• ~ •• -• ~ · ... .. ;, •· ••• ~ -. ~ · •• 
1 överläkare (inr~ med.avd.) grund

lön ( 30 lkl) •••• ; -~ ; •••• · •• •.• ~ :~ ... · ... 
1 överläkare (gynek~avd.) grundlpn 

( 30 lkl) .• • ! ~ •••• ~ ...... ~ •• " ~ • .•• -.. :. ·• 

1 underläkare, årsarvode (28lkl). · 

180.QOO 

566.400 

566.400 

56'6. 400 

513. 300 
. . 

Skolad sköt~r$keperaonal. 
1 öv~rsköterska, grundlön (19 lkl) • 329.100 
8 avdeinin$ssköterskort grU.ndi.ön. ~ · ,· 

252. ooo < i3 1k1J · .•••• -~ . :·z:~ 1;~V~.~·; •• : .• · 2. 016. 900 
• . ·~" !!.· ' .•. 

1 avdelningssköterska, års~'r..;.rode(13 ]d) 252. 000 

1 n.:.:.tt·s 1::öt c:.-·ska, c;rundlön . (13 lkl) 252.000 

15 .sköterskor, srundlön' 230.100 
(11 lkl) . • · ••. • ·~:.·~ ,~ ••• : · •• ·~· •• ·. -...... · 3.451.500 

4 barnmorskor t gr~_ndlöll a 
, ~ .. · .. 

230. 100 ( 11 J,.kl) ••• ': 0 : • ~ •• ~ • • · . • ••• 9·20 . 400 

639.510 

120-.000 
' 15:•000 

300 .. 000 

100.000. 
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Övrig skolad personal •. 

1 sjukgymnast, grundlön (13 lkl) 252,000 
l farmaceut, arvode ••••• · •.•••••• •.•. 
8 hjälpsköterskor,. årsarvode ' 

199e 500 ( 8 lkl) • ·• • •·• • • • •. • • .: ~ . • · • •·•· 
7 barnsköterskor, årsarvode a 

iso •. ,ooo 
·: ... 

1 •. 596.000 

199e500 (8 l~l) ••~•••••.••;••·~·· 1.396.500 
3 tekniska .. biträden, årsarvode a 

199~500 (8 lkl) •••••••••••.• :... 598.500 
Kontorspersonal •. 

1 syssloman, grundlön ( 25 lkl) •.•• ·~ · 444 •. QOO 

l bitr •. syssloman-bokförare, års

arvode (16 lkl) ········~~····~·· 
1 kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode (13 lkl) ·······~······ · 
1 kontorsbiträde, årsarvode (8 lkl) 

286.500 

252.000 

199.500 
övrig kvinnlig personal. ·. 

1 kosthållerska, grundlön (14 lkl) 262.500 
1 bitr. kosthållerska, årsarvode (11 

lkl) ................... ·• ••••••• .• ~ ... .. . 230.100 
l tvätt- o. linnef örest.åndarinna, 

årsarvode ( 10 lkl) • • • .. • • • • • • • • • • • • 219 •. 600 
3 telefonister, årsarvode a 190.500 

(7 lkl) ... ,, • •··• ••• •.• ••••• :...... .• .. • •. 571. 500 

3 kokerskor, årsarvode a 1819500 

(6 lkl) ··~····!••!•!~~··1········· 544.500 
l bagerska, årsarvode (6 lkl) ••• . •... 181. 500 
2 maskintvätterskor, årsarvode å 

190.500 (7 lkl) ••••• •••• ·•·• •• : .• ,. ..... 381.000 
4 tvätterskor, årsarvode ~t 181. 500 

( 6. lkl) ... ·• ....... -· .... •· ... : . ·• ... ·• ~ . , ... ,• ' 
. . -.. 

1 sömmerska, årsarvode (6 lkl) .•••••• 
l baderska, årsarvode ( 6 lkl) . •..••• ..;" .- . 
l baderska-städerska, års~i'~~e, . 

,,it•. ·14 

181. 500 ( 6 lkl) ••• ._. • •'i~\ i ~ ........ •· 
5 sköterskepraktikanter, årsarvode a 

726.000 
181 •. 500 

181 •. 500 

181.500 

108. 000 •• ~ •• ·-. ~ .•' •••••••• •··• ••• .• •.•. :.. 540 •. 000 . . .· . . ' ' ' 

7 köksbiträden, årsarvode a 164,100 

(4 lkl) ··· ··············-··; ••.•••••••.• 1.148.700 
5 servererskor-diskerskor, årsarvode a 
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820. 500 

.. 
16 sjukhusbiträden, årsarvode a 

164,100 (4 lkl) ••••••!•~··=·••r 2~625.600 
Övrig manlig ~ersonal. 

1 maskinmästaret grundlön (22.lkl) 379.800 

2 maskinskötare, grundlön (12 lkl) 481.800 
l chaufför-vaktmästare, grundlön 

( 12 l.kl) ••••••••••. • ............. . 
l snickare-gårdskarl, årsarvode 

( 10 lkl ) ••••••••••••. • .• " ,• •••••. • •• 
l gårdskarl-trädgårdsmästare, års-

arvode (10 lkl) ••••••••••••••••• 
4 eldare, årsarvode a 2i9.600 

( 10 lkl) ••••••••• : ~ •••• " •• il ••••• 
l hjälpkarl, årsarvode (8 lkl) •••• 

Gemensamma lönef örmåner. 

240.900 

219.600 

219.600 

373.400 
199.500 

Ålderstillägg (förslagsan-slag) • • • • 950!'1 000 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) •• , lJ0.000 

Indextillägg (förslagsanslag) ~···· 4.000.000 
Ersättning för söndagsarbete (för- : 

slagsanslag) •••••••••••&•••••••• 2.800.000 
Nattarbetsersättningar (förslagsanslag) 150,000 
Dejoureringsarvoden ~förslagsanslag) 1~450:t000 
Semestervikariatsarvoden (förslage-

anslag) •••••••••••••••!••••••,••. 2.000 .. 000 
·. 

2. Kosthållningen (förslagsanslag) ··~···········~···••• 
3. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •• 
4. Värme och lyse (f'örslagsanslag) •••••••••••• , ••••••••. 
5~ Tvätt och rengöringsmedel inkl, vattenavgift (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••• • .. • ••••••• ~- . ~ ~ •. ~" • 
6. Röntgen och annan behandling i polikliniken (för-

~lagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••·~····•••••• 
7 .. Arvoden och resekostnader· ·f'ör . röntgen:ologen (för

... \1--.-'ti~:~~.,~ 1. ,, 
slagsanslag) ~ ••••••••• ~"/ • .'·f~"''li; ••••••••• ~ • ., ••••••••• 

l) .. :l:; ~ ' . . . 

86 Underhåll av fastigheten••••••••••••••••••••••••·~ · · 

9. Underhåll av inventarier~············•·····~···•••• • • 
10. Underhåll av området ••• _ ~ ! ••••••••••• • ...... ,.,.. • •• •. •. 

11. · Diverse utgifter •••••• ., ~ •••••••••••••• ·,, ~ ••••• ~ •. ·• ••• 
. . ' ~ 

12. Till landskapsstyrelsens disposition för centralsjuk-
hlis e t . ~. ~ e ••••••••• ' ., • ' ............ • . • •, •• ~ •••• • . .•. ~. • .•• 

37.714~100 

11 .. 000.000 
3.500.000 

:io.000.000 

2.500.000 

i.000.000 

300.000 
500.000 
500.000 
100.000 

i.200.000 

l.350.000 
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Summa II kap. 69~664•100 .. 

III. Alands centralsanato~'ium. 

1. Avlöningar& 
1 sanatorie-överläkare 9 grunalön 

(38 lkl) ••••• .•. ~ •·• •••••• •.• •••••• 
l översköterska, grundlön (19 lkl) 
2 avdelningssköterskor, grundlön å 

262.500 (14 lkl) ···~~· · ·~······; 
1 laboratorie- och röntgensköterska·;. 

grundlön ( 14 lkl) ••••• 0: .• · , • . ... : ~ • , 

1 nattsköterska, grundlön (14 lkl) 
2 assistentsköterskor, ,gruridlön a 

240.900 (12 lkl) ··········~··;· 
l ambulerande sköterska, gru~dlön 

( 12 lkl) •••••••• . • •••••••••••••• 
. ' I • · ·• • 

3 sköterskebiträden, årsarvode å 
199Q500 (8 lkl) ••••••••••••• : •• 

l arbetsterapeut, grundlön (12 lkl) 
l baderska, årsarvode (6 lkl) •••• 
2 servererskor, årsarvode a 164.100 

( 4 lkl) •••••••• ~ ~ 0 ••••• : • : • ••••• 

2 diskerskor, ärsarvode a 164.100 
( 4 lkl). ...•........•......•...• , 

3 avdelningssköterskor årsarvode 
a 164~100 (4 lkl) •••••••••••••• 

1 åmb .. avdelningsstäderska, .års-

a rv o de ( 4 lkl ) • • • • • " • • • ·• • ~ :. • • • • 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 
Indextillägg (förslagsanslag) •••• 
Ersättning för söndagsarbete (för-

904.500 
329.100 

5.25.000 

262.500 
262.500 

481.800 ' 

240 •. 900 

598. 500 
240.900 
181.500 

' 328. 200 

328.200 

492.300 

164~100 

540.000 
50.000 

aoo.ooo 

slagsanslag) ••••••••••••••••••• 600~000 

Dejoureringsarvoden (fö~.~Jt:~~.~~nsl~g) 500.000 
,· '/'. 'IT_.:,•- .• ·:~{{ ""· 

Semestervikari~tssrvode~}:<~trrslags-

anslag) ••• •.!.•.•I!.• •• ~· . •·•.•• •.• , ••••. · 450 •. 000 . . ' . .. • 

2. Medicinal:ber och förbandsmaterial (förslagsans lag) .... 
3. Rengöring (f örslagsanslag) ••••••••••••• • .•.••• • •.• , • , ••• .. 

. . .' . . 
4. Operationsarvoden och reseko~tnader :för lungkiNrgen 

( f ö rsla gsans'lag) ....... ................. "'··· ••.•.• , ••• •·.• .• ....... . . .. .. . . 

078 

s.2ao.ooo 
I 

1.-000,000 
\ 

l00·.000 

250.000 
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5. Underhåll av inventarier ••. •. , •••.•••••••••• , •• " . ...... , • •• • . 

6. Underhåll av fastigheten •••.•• .•••••••••••• • •• •. •·• • • • • • • • 

7e Diverse utgifter••. •.••.•••••••••••••••••••••••· ·~··· ·· •· •• · •~ - . 
'r • ' 

100.000 
·200.000 
· 2öo.·ooo · 

8. Sanatoriets andel i centralsjukhu.sets ge.meD.SaJJW18 drifts- ·• · 

kostnader (f örslagsanslag) •• , •• .•••.••••••••••• • •,, • •. • 10.110• 000 

9. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sanatoriet ••.••••.. •. 0\ •. , .............. .. tt.• .. ~ - ••• •.• •••••• , ..... . 

Summa III ka:p •. 20. 640, 000 

IV. Ålands tuberkul~sbY{ås . 

1. Avlöningara 

1 dispensärläkare, årsarvode, halvt 

arvode (33 lkl) ••••.••• • .••• • • ... 

1 dispensärsköterskat grundlön 

( 14 lkl) • •.• .•••••.••• fl ••••••••• •• 

Dyrortstillägg (förslagsanslag) • 

Indextillägg (förslagsanslag) ••.• 

. '. 334· 350 

26~.500 

10.080 
.95.000 . 

2., Skärmbilds.fotografering (förslagsanslag) ••••.••• , •••• 

3. Diverse utgifter ••••••.• ~ •••••••.••.• , , .................... . 

4.., Tubei:kulosbyråns andel i centralsanatoriets gemensamma 

drittskostnader (:t'örslagsanslag) ••.••••••••••••••••. 

5~ Tuberku0osbyråns andel i centralsjukhusets gemensamma 

driftskostnader (f örslagsanslag) ••.••.••.•••••• .•••••• 

6. Fri bostad, varme öch lyse för dis~ensärläkaren ooh 

d :LSpensärsköterskan (f örslagaanslag) ••.•••.••.•.••• , • .••. 

7 •. Till landskapsstyrelseris disposition för tube1kulo.s- · 

byrån... • •.••.• •.•.•.•···~. ·· ·-··•,•.• •.•. • •.• •,• .. ..... ,. ··~ ·· ............... , •••. 

Summa IV kap. 2.595.930 
V, Kumlinge sjukstuga •. 

l. Avlöningars 

l läkare, arvode ••.•••••.•• , •.•.• .•.• . 

1 sköterska, grundlön (12 lkl) • 
l sköterska, årsarvode . (12 lkl) 

l ekonom och gårdskarl, · "''~~ii~.,,~~vode·, ·· 
( l lkl ) • • • • • • • • •. • ........• :·;,,._." ; ;;'1i.~.'. • 

""· ' 

Bet jäni.ng ••••••••.•..•• ..... :· ~ ........ • • • . . 
Hyresbidrag :f'ör sköterska ••••.•• 

Ålderstillägg (förslagsanslag) • 
Indextillägg (förslagsanslag) ••. 

Ersattning för söndagsarbete (för-

36.0.00 
240.900 
240.900 

143.100 
275.000 
12.000 
120.0.00 
112.000 

400.000 

101.930 
220.000 

30.000 

100.000 

520.000 

40.000 



... 

"' 

2. 

3• 
4. 
5~ 

6· 
7. 
8. 

9• 
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. slagsa~slag) .•• ~ • .............. ...... . 60.000 . 

Semestervikar~atsarvoden · (:försl<iogsanslag) .· 6 i;~ ••• •'; 
•• . : • • . • ' • • I V : . ~ ,, . 

KosthåJ.lriihgeti (förslagsäftsl.åg} ,· ~ + ~. ·~.•, ••'•~i~ a '' •' 

-Medioihåiiei' och f Örbahdsmaterial. ';f~fslagsarts1aif) • 

Vä.t'me oöh lyse (föl'slagslinslag) • •;. • • • •; • 6 d i ·i •, '• • 
' ' ., 

Invental'.'ier~s U.fiderhåll • ~ ••• • •• ,, ~, •• ,,,,, ..... t,, ~ 
. . . . : • . • ' • - - ! 

Diverse- utgifter • ~ ........ ! •• ! • ~ ••• ·., ~ : . · ............. ~. 

S_jukhu_somrädets ~nderhåll , ••••••••••.•••• •. ·; ••••.• ••i. 
Byggnadernås underli~11 •••• · ••••••••• ·- ~ •• ~- . ~ •. • ••• •.l . , 

. :- 7 ' 'I • ' , I : , . " , ~ 

lOo Till landskapsstyrelsens disposition fG>r. sjukst\fgan 

Summa V Kdpa 2.059~900 
'· '· 

Vl, Särskilda anslagj 

· le Bidrag till avlönande av stads• och kommunalläkare 

(förslagsanslag) ••.• •. •.• ~ .. ... : • ..••••••••.• , . .. .... •.• .. • •.•••••• .. . ~ . . . . 

2o Bidrag till avlönande avkommunaldjurläkare (~ör-
. ' ' 

slagsanslag) • . • •• ' ••• ~ - .' ••• · •••••• • .• ~. • .••• · . ·· ~ ••••••• . 

3, Bidrag till ~vlönande av kolllli.l~n~la hälsosystrar (:för .. 

slagsansla~) •• ~. ~,, ~,, , ··, ~ ~. ~ •• :, .••••• •.• .......... •; • .. •.• 

4• Bidrag tiil avlönande av kommuq.~la . barnmorskor 

(förslagsanslag) •.••••••• ~ ~ •• , •••• . , .••. , .• ,• • ••••• •.•·· ., 

5. Bidrag till ~vlönande av kommunala häl~osystrar- -

barIUnQrskor (förslagsel.nslag) ••••••• • •.• .......... • • 

6, Bidrag till upprätthålla~~e av Grelsby sjukhus (för~ 

slagsanslag) ······~··•••••••••••••••••••••,; •••• 
1. Kostnader fö~ . fyra friplatser i Grelsb;y sjukhu.s 

( f örslagsansla~) ••••••••• ·• ......... • ••••• , ~ , ,, , , ,. ,. 11 

8. ~jl.l-~huskostn~der . för tre_ platser i Åbolands · barn$jukhus 

· (törslagsanslag) ••••• ~ ••• · •••••••••• •. ! ,·, ·, ~ . ·". ~. • •• 
9o Understöd åt rådgivning~byfåerna i mödfa~ ooh barnavård 

(förslagsaµslag) ••••••••• , •• , ••• ,,~,••••••••••••• 
' ' 

10. Bidrag för avlönande av kommunernas skolläkare (för-.. ' : · ·' . 

11. 

12. 

13. 

slagsanslag) .• •••••••• •··.,, , ·,.,,,, ,, ,, ·, •••••• ,, •• · ••• 

Bidr~g till lCu.mlinge apo.;t~lf,~;.t~;:, •. • • ~ ·., , ••••••••• •• '". ~- • .. 
- ,., .• .,..,. ,1·~.l-".:'-iJ( ":'· 

Bidf;;lg till Föreq.ingen Fo),khäi~e,n på Åland r. f. • •• 
• . .I • .... 

Till landskapsstyrelsens d:1...eposi ti,on för hälso- . · . · 
' . ... . ' 

och sjukvårds~ndam41 • ~. ~ •• - •• ~. · ••• , .. ,,,. • ." •• , •• , •• ·· 

Summa VI kap.19 •. .)45• 000 · 

VII. ~J~kftµ§b;y,g~n§,gen J, Go,dblr 
l, Fa.stighetens lf:n,derhåll (f'öislagsanslag) ~ •.••. • ,: !. .••.• , • 

: ! . 

. 0~'9 

1.239.900 
40.000 

210.·ooo 
50.~00 

2~~.000 
35.Öoo 
4Ö.t000 
15.000 
75.000' 
15.000 

i.200.ood 

50.000 

2.000.000 

.3·.300.000 . 

920.000 

7,,275,000 

650.000 

1.600.000 

i.300,000 

200.000 
250.000 
300.000 

300.000 

250~000 



. ~ : 

1_. 

- 17-
Summa VII kap. 250.000 

Summa · 4 tJ\lvudti teln 116..178 •. 480 

0 0 l~ 
Ut; 

~=~~~g!~~~~~~~R~g~EX~gg~~~g~~gg~=g~~~g~gg§~t~~~g~~ 

I ... Ålands lyceum. . . 
' J ·~ - • 

1 . Avlöningar! 

l rektor, grundlön (29 lkl) · ~~•·• . · 639 . 100 
3 äldre lektorer, grundlön å 

465. 300 ( 26 lkl) ••• • •••• : •• •·•. 1. 395 •. 900 
3 äldre lektorer, grundlpn a 

444.000 (25 lkl) ••••••••. ;...... 1.332.000 ' 
2 yngre lektorer, grundlön a 

1 

1 

1 

1 

1 

J99.300 (23 lkl) ••••••• ~:·~··· 798.600 
gymnastiklärare, grundlön (19 lkl) 329.10.0 
gymnast iklä.rarinna, grundlön_ 
( 19 lkl.-) ••••••••••••• . • ,• .•.•.•• .•. • • 329.100 
teckningslärarinna, grundlön 
( 16 lkl) •••••••••••• .•.• .•••••.••.• 28q. 50.0 
sånglärare, arvode............ 96.600 
gårdskarl-eldare, grundlön (10 lkl) 219 .• 600 . 

l vaktmästare, grundlön (9 lkl) • 209.400 
Kanslihjälp •••••••••••• ;_ •.•••••••. .- 24. 000 

!lderstillägg (förslagsanslag) •• . i.ooo~ooo 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) • 200.000 
Indextillägg (förslagsanslag) • • • l. 000. 000 . 
Ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••• 40.000 
Ersättning för övertidsarbete (för- . 

slagsanslag) ••••••• • •••••.•.• • •.• 60.000 
Övertim- och timarvoden (förslags- .. 

anslag) •••••••••••••• • •••.••••• : 2. 700.000 
2. Upprätthållande av parallellklasser 

Övertim- och timarvoden •.. ~.;t . •:.• 
1·ro\ 1A~f. "IJ• fJJt.'! ·rf~ 11 . 

' • 1' 1(' • (J•, :"t: >.J.t i .J 

Rektorns arvode • .•• · ·• •·· • .•:·•~·-·· ·; ... .,. · 
• f .. ........ ':JJ, • • 

Vaktmästarens arvo.de •.•.•••••• 

(förslagsanslag)t 
, ' 3· 653· 800 

88.200 
10.000 

3,, Undervisningsmaterial och bibliotek .................. .. 
4 •. Städning (förslagsanslag) ~-· .... , •••• 1 ••• ~ •••••• • ' •, •• _. • .• . 

5o Värme·, lyse o. vai;ten (förslagsanslag) ................... . 
6. Material f'ör undervisning i slöjd och huslig ekonomi 

( f örslagsans lag) ...... . "' ·· ·•·• •.• ~ ••. •:• ..... ~ • ~ ••••. ~ - -· •• . • •·•. ·• ~- • 

.10 .. 559. 900 

3.1,52 •. 000 
100.000 
350.000 

i.100 .. 000 

90.000 
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7. Trycknirigskostnader (f'örslagsanslag) .................. . 

8. Diverse utgifter·~•••• .. •••••••••••••••••••••••••••~•• 
9, Underhåll av inventarier•••••••••••••••••••••••,••••• 
10. Underhåll av byggnader ...... &• .. •••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 16.526.900 
II. Folkskolväsendet. 
Folkskolinspektören. 

lo Folkskolinspektörens avlöningt 
grundlön (26 lkl) ..................... . 
ålderstillägg ................... ~~~ · 

dyrortstillägg ..................... . 
indextillägg (f örslagsanslag) ....... 

465.300 
117-900 

151900 
90.000 

2. Arvode för f olkskolinspektörens semestervikarie (för-
slagsanslag) ........ , ....................... •,, •• • • • • • • • 

3~ Folkskolinspektörens resekostnader (ftirslagsanslag) • 
4 • .ri'olkskolinspektörens kansli- och hyf esmedel .. , ••••••• 

Landskapsbidrag för folkskolväsendett 

5. Mariehamns stad (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
6~ Lärarnas vid folkskolorna på landet avlöning (för-

slagsanslag) , •••• &•••• .. ••••••••••••••••••~; ••••••• 

7 •. Tilläggsarvoden för lärare i glest befolkade och av

sides belägna kommuner (förslagsan.slag) ••••••••••• 
8.1lderstillägg åt lärarna vid folkskolor på landet 

(f örslagsanslag) ........................................ . 
9. Timarvoden (förslagsanslag) ............................ . 
10. Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av 

f olkskolelokaler (förslagsanslag) .................. .. 
11. Tilläggsutl.derstöd åt fattiga och. glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskolelokaler 
(försla.gsanslag) ...................................... • 

12. Understödsanslag för folkskolorna på landet (för-

(slagsanslag) ................. ••·•·.•·--•• .. •·•·•·•· .. ·• ~ .......... . 
,,: ,· 

13. Extra understöd för uppr~}t~~lande av folkskol-
. ~-~· . väsend.et i landskapets · f:,E1'oi!t:lga och glest befolkade 

kommuner (förslagsanslag) ....... , ........ •·•·•·• •••••.••.•. 
Särskilda utgifter för f olkskolväsendet ... 

14. Till somlliarrekreation vid sommark.olonier åt medel
lösa, främst svaga och sjuka folksk~lebarn (föro.. 
slagsanslag) . ................................. ._ ..................... . 

081 

125.000 
200.000 
ioo.ooo 
150 •. 000 

689.100 

35.000 
205.000 

36.410 

2.950 .. 000 

31.500 .. 000 

5.500.000 
6.800.000 

20.000.000 

7•000.000 

25.000.000 

3.750.000 

120.,.QOO 
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l5o Ledarkurser för ungdomsarbetet ••••••• • -•••• -•••••• • • .-

16. Biblioteks- och resestipendiemedel ••••••••••••••••• 
17. Abnormundervisningens främjande (förslagsanslag) ~ •• " -

Summa Il kap. 105•84~·510 

III. Ålands sjöfartsläroverk. · 
lo Avlöningar! 

Navigationsskolavdelningen. 
1 överläraret grundlön (26 lkl) •• 465.300· 
1 lektor i navigationsämnen, grund-

lön (24 lkl) ••••••••••••••••••• 420.60Q 
. . 

l lektor i matematik, grundlön 

(24 lkl) •••••••••••••••e~••••• 420.6bo · 
l lektor i språk, grundlön ( 24 lkl) 420~ 6b()' 
Rektorsarvode ••••••••••••••• •.... · · ·. 30.ooq , 

Maskintekniska avdelningen~ 
2 lektorer, grundlön å 488,700 

( 27 lkl) •••• •· ••••• : ..... • .. • . •••••• 

l lektor, grundlön (26 lkl.) -····• 
Avdelningsföreständårarvode •••••• 
Kanslist ••••••••• ~ ~ ••••••• ~ •••• - • · 

977, 400. 

465. 300. 
24~606 ., ., .. 

' . ' . 

.. . . . 96. ooo . 
GemensaUlt. 

1 vaktmästare, grundlön (10 lkl) 

Städhjälp (förslagsanslag) ·····~ 
Ålderstillägg (förslagsanslag) •• 

219.600. 
170.000, 

560.000 / . 

Dyrortstillägg (förslagsanslag) • 120. 000 .· 

Indextillägg (förslagsanslag) • • • 600.000 · 

Ersättning för söndagsarbete (vakt-
mästaren) (förslagsanslag) • • • • 20.000 · 

Ersättning för övertidsarbete (vakt-
mästaren) (förslagsanslag) •••• 30.000 

Rådgivftnde kommissionens arvoden 7.000 
2. Tjänstgörings- och timarvoden (i'örBla~sanslag)a 

Navigationsskoleavdelni~~&:%~~~ tim~rv. 400.000 
Hemarbete ••• ., ••••••••• . • ;~;,~·:t;"r•: ~ • • • 400. 000 
Maskintekniska avdelningen i 

timarv. • •••••••••••••• •-• •• • ••• 
Hemarbete ••••••••• · ...... ;. · .......... -. 

J?arallellavdelning !'ör navigations
. skoleavdelningen ••••.•••••••••• 

1. 20·0.000 

·Jso. ooo 

100.000 

J0.000 . 
,30.000 
50.000 

5.046~'400 
'i 
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Hemarbete ........ ~ ........ , • ·• ·• ·• ... -. •• 

3. Timarvoden för sk:)pparskolan (för
slagsanslag) I 

37 X 18.400 X 0,5 •••••••••••••••• 
Eälsolära 10 x 750 ••• • ....... • • ·• • • • 

.Heill&rbete ••. •-• ••••••••••••••••• · •• 
4o Undervisningsmaterials 

För navigationsskoleavdelningen •• 
För maskintekniska avdelningen ••• 

'100.000 

340.400 
7.500 

40.000 

100.000 
100.000 

5. Värme och lyse (förslagsanslag)· ••••• , •••••••• , • ••••• 
6. Expensmedel& 

För navigationsskoleavde.lnine;en •• 
För maskintekniska avdelningen ••• 

75.000 
60.000 

7 • . Stipendiemedel (båda .avdelningarna) .•••• -••••• •. • .. • •. •. 
8. Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen······••• 
9 •. För exkursioner ...................... , . ......... •·•. • •. •· •·. 

10. Specialföreläsningar (förslagsanslag) ••••••••••••·•• 
11. Underhåll av byggnaden •••••••••••••••••••••• ", ....... . 
12. Maskinlaboratoriets driftskostnader ••• •.; • •.•••••••••.• 

13~ För upprätthållande av radiotelegrafistkura (för-
slagsanslag) •••••••••••••••••••••••• , ••.••••.••••• •--•--· 

· Summa IIIkap. 10.216.500 
IV. Ålands yrkes.skola. 

L Avlö.ningar8 
2 ingenjörlärare, årsarvode a 

399cJOO (23 lkl) •••••••!er•• 798.600 
l yrkeslärarinna, årsarvode (19 lkl) 329.100 
2 yrkeslärare, årsarvode (18'lkl) 682.200 
Lärarnas timarvoden (förslagsanslag)a 
Dagkurs er ...................... i ••••• 
Aftonkurser ....... , & ••••••••••••• ~ • 

l ekonom, årsarvode (15 lkl) •.••• 
I ,· 

' .. Kanslihjälp ••••••.•.••.• 'l ~~-11~ ;1~'-' ~ •.••• 
' 

1
}( ' ' ,_4J'.·,t;~:~. ·f 

Direktionsarvoden (försliagsanslag) 
Rektorsarvoda •••• ~ •••.••.•••.•••.••.• 
Föreståndararvoden (förslagsanslag) 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ••.• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 

Indextillägg (föralagsanslag) ·······• 

930.000 
10.000 

273.600 
96.000 
45.000 

31.500 
59.200 

132.000 
86.000 

300.000 

3.150.000 

387.900 

200.000 
400.000 

135.000 
12.000 

10.000 
40.000 
7.200 

l00.000 
30.000 

700.000 
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Hemarbetsereättning ••••••••••••• 
i .I 

100.000 
. i 

2, Elevernas löner (förslagsanslag) ••• . •. ; •••• _ ........ . 

3" Städning ooh eldning (!örslagsanslag)",. ;- •. • .• ~ - ~ ~ _, _ •••• 
4. Rå va.ror och arbetsredskap (förslagsanslag) .. ........ . . . ' . ~ . 

5. · Tryckuingskostna~er (förslagsanslag) •••• ~- ~ ~ ~, ·"' •••• 

6. Expensme del •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 4! ••• • 
• ' • .. ,· · I ' 

7. Undervisningsmaterial och bibliotek •••••• • .••.•••••• 
. . . . · .. . ' 

B. In.Jlionterin~ och reparatio~ av maskiner och inven-

tarier (f.örslagsanslag) ••••••• •.•. ~ ...... •.•. •.•. •.• •••• •. .. . . . . ' ~ . 

9. ~.ra, bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) 
!., , .. 

10. Förstahjälpstrustnine; (förslagsanslag), •.• , •. •.•. •.• •• 

11, Till la~dskaps~tyrelsens disposition för yrkesakolan 

~n.mma IV kap. 9.831..200 
v. !lands folkhögskola. 

l. Bidrag till Ålands ::f'olkhögskola (förslagsanalag) 41-• 

Summa V kap. J.275.000 
,-

vr. llands .~autmannasko.a. 
1. AvlöningarJ 

1 föreståndare, grundlön (22 lkl) • 

.E'öreståndararvode •••••• , ; ••••••••• 

1 andra lärare, grundlön (22 lkl) • 
B~ trädande timlärare .•••• ; ••••••••• 

~lderstillägg -(förslagsanslag) •••• 

379.800 
,36.000 

379.800 
130.000 
178.000 

Indextillägg (förslagsanslag) ••••• 141.000 
; .. 

Kosthållerska · ••• ~ •••• , •••••• ~··••• 120.QQO 
• • ... - . , _ . J • ! • . ·' .. 

2. Värme och lyse (för?lagsanslag) ••••••••• _• •••.•.•.••••• ~ 

-3. Städning •••••• _ •••••••••••••••• , .......... .. , ••••••• •' •. 
4. U1lgervisQ.ing~'mi1tfi}ri2i • •••••••• ·• · ~ · •••••••• ·., ~ ~, ·~·· ••••• : :. 

. . . '.. . .., . . . . ' ' ' ' . ·' .. . .. •·. ' .. '·';· '·· ·· . 
·5. Expensme del ............. •-• •••••••.••••••• _ ••••••• , •• ., • , 

. . . • •' ·-· • • · • f • i . . . 

6. Slöjdverktyg e • •••• A. • e e ••• e e ••• - f. e e e e e •••. • e e .•• e •• .• I 
' ' _.' ' . • r • ' \· •. : ,: ' , · . . • • - : ~ ,. <i! ~ • - ' 

7. Direktionens resor och dagtraktamenten (föl'sle.ge:

anslag) •••• . •• ~ •• , ~.~ • ~.,. ~ • • !} ~ • • · ~, ,~. ~.~-!t~ • •-.•, • ~ f ~. :>~- ~ -~ 
8. Underhåll av skolplan ocq.{·$'.l~:Ptssei ! ••• ~· ~ ••••••••• •. 

. ' , • • .1·;~ I ·~~'.• • .. j.~~· . . • -.. - ~ •. • • 

9. Underhåll av byggnaderna--~'. :'~ .; •••••••••••• , ••• .•• ,•.,,•. 
• • . , . " .•• > • • • .; . -

Skollägenheten på Jomala gård. 
' 4 . .. • ,• ~ 

10. Skn.llägenhetens utgift~r·· · (förslags-
-anslag) a 

a) Löner, semesterarvoden samt folk. 

pensions- och barnbidragsprem~er 921,920 

"J~,33, 200 

610.000 

249,000 
2.923.000 

60.000 
400.000 
475.000 

175.000 
790.000 

25.000 
200.000 

1.-364.600 

300.000 
24.000 -, 

45.000 

ao.ooo 
20.~oo .. :. 

40.000 
12.000 

200.000 
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b) Övriga löpande utgifi;e;r: •••• 678.080 

Summ~ . VI kap ... J.685,600 
. VII •• ll2111il.il.!jg';.nnliga h~slö j dsskola. 

1. Avlöningarl 

l vävlärari~na, grundlön (15 lkl) • 

l sömnadslärarinna, . grundlön (15 
273•600 

lkl) ' ••.•• •.• ••• • .... - ••••••••• ,; • • • • • ' 273. 600 

Föreståndarinnearvode.••••••••••••• . 15.000 
Kosthållerska •• . • • "·· •••••. • •.• •••••• • . 10. 000 

1lderstillägg (förslagsanslag) •••• 

Indextillägg (förslagsanslag) ••••• 

.70.000 

93.000 
2. Kostnader för anordnande av kurser utom skolan (för-

slagsanslag) ······~·~··~····~····~·~····~.,.,,, ••••• 
3,,, Värme och lyse (f örslagsanslag) ...... • ................. •. • 

4. Underv:i,.sningsmaterial ··~··"••.••.•••••••••.• ......... ..... ,,. •• .•• 

5., Expensmedel •••••••••••••. • .• •••••••. • •••• ,,.,,.,, ••••. .•. •.• •• 

6e Direktionens arvoden och resekostnader (förslagsa~lag) 

7. Resekostnader och dagtraktamenten för föreståndarinnan 

8. Underhåll av trädgårde.n , •••• ,, • •-• ••• ".· -~.,, •••••••. • •••• 

9. Underhåll av by5gnaderna •••••••••• • .• ·•·• ••••••••••••••• 

. Summa VII kap. 1.116.700 
VIII. Ålands ambule:rllnde _lanthushålla skol§• 

1. Avlöningara 

l lärarinna i huslig ekonomi, grund-

lön (15 lkl).~~~,.··~··········· 
l lärarinna i kvinnlig slöjd, gr~nd-

lön (15 lkl) .•.•.•.•. •.tt .• •• , ••••••. ••• 

Föreståndarinnearvode ............ . 

Biträdande timlära;r.e . ....... ..... , •••• 

1lderst~llägg (förslagsanslag} ,. 

. Indextillägg (för.slagsanslag). ••• 

273 .. 600 

273.600 
15.000 

6.000 
10.000 

' ~4.0,00 

2. eyra, värme och .lyse . (förslagsanslag): .•.•••. • ••• "" •••• .••• 

Je Undervisningsmaterial och ,r~:~y;~f~arier •• . • •·• •• ~ n . ..... .... ,,. 
. v..:~ , .. , -~ .. 

4 e . Expe nsme .4.~l •. • ....... ,. .•. ~ .1> •. 11 .. •.~ .•• ,•.i ~· . .-.• • . • • ,, •. •. , .••• , •.•.• , , :• .. .. .. .... •·• • • 
5ia. D.ir.ektionsarvoden qch resekostnader (förslagsanslag) •• 

6. Tranaportkostna der (förslagsanslag.). ; .• ..... , .•• ,. ............. . 

_Summa .. VIII ka.J;>•,. 952.200 

. ,IX •. Fornmim1esvården. 

T. Till landskapsstyrelsens disposition för Ålands lVlllseum 

1. 600. 000 

,7g_5.200 

' .25.000 

.. 150.000 

20.000 

·- 40. 000 

30.000 
4.500 

,. 12.000 

40.000 

662.200 
,• 160.000 

.40.000 
50.000 

'.20.000 

'""20.000 

.550.000 
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2o För arkeologiska utgrävningar •• .•••• _•11• · ~ · .·· -· ~ ··•••.'• 

3,. Bomarsu?l<l.s f ornminnesområde " • . • •• ,. :• .• ••• •-• •. • .• . _. • , .... . 
4 .. i'ör publiceringsverksamhet ••••••••. , •• , , .. ~ .• ••• • ••• • • • 
5, För mikrofilmning av åländska arkivalier_ •• • ~ •••••••• 

Summa IX kapo 1.450.000 
x. Socialt bildninp;sarbete, 

Biblioteksverksamheten. 

1. Biblioteki;:iinspektörens arvode ••••. • ••• ~ •• ~ .• .• .• •• !'. • ' · ,, 

2o Biblioteksinspe~törens resekostnader (förslagsanslag) 

~· Bidrag till biblioteke.n (förslagsanslag) . • ·' ••• ~ ~- •. ~ ~ ~ . 
4.. För inbindning E;lV facktidskrifter i biblioteks~ 

inspektö~ens arkiv ••••••••••••••••• , •• ,,. , ,,~ ~ ··•• . . . . 

5. För informations- och föredragsdag • . • ••••• ", , " •. , • ~ ~ •• 
Annat socialt bildningsarbete. 

6e Understödjap.de av studiecirkel verksamheten •.• ~ !' •• ~. ~. 

7. Understöd åt Arbetarinstitutet i l\llariehamn (förslags-

anslag) ·····~····!~········~···•••"'!'~'~'~~!·'•'• 
Summa X kap .. 1~906.000 

XI. Särskilda anslag. 
1~ Xiil vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

t\Ilcia.tn~l. • • • • • e e e G e $ o e • • • • & e • e 0 e • e e I e • ~ • • e • 9 9 e • • a a •• e ·' . . . . . ~ . . . . . 

2, För främjande av idrott och fysisk fostran (reservs-. . . . . . 

tionsans~ag) . •••••• o ~. ~ ~ ••••• ~. ~., •• ~ •••• ~· ., •• ~ ••• ,.. 

3. µnderstöq av teatrar, sångkörer och orkestrar•~··~''' 

0 'D ~ uu 

6'50.000 
75 . 000 

100.000 
75 .• 000 

96 .. 000 
30.000 

950.000 

20.000 
20.000 

10.000 

120.000 - . ' 

1.500.000 

3.600.000 
400.000 

4o _±3l9-rgg för avlönande av verksamhetsledare för kultur- _ ·"' .c: '=='" 

or!anisationer •~•····~·····~·····~·~······~····,~·· 
5. UnderstöQ. åt !lands herµslöjdsförening för föreningens 

skolverksamhet (förslagsanslag) . •••••• , ~ •••• , •• .,,,,. 
6, Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn (för-

slagsanslag) ......................... •• • •••••••••1t• 
• • ' , • ' ' • , • ' • • • • , . ' ' 'I ' ' • ' • • • . 

7. Understödjande av skolgången för elever i läroverk 
8,, Understöd för mindre bemedlades yrke .~utbiltining (fö:r-~ 

9., 
10'! 

lleo 

ll. 

13" 

slagsanslag) . • •• ~ ~. ~ • • ~ .~,,·ti: ·fl.~~ "~· ! • ! • ',. • • • ~ ~ ~ ~ ~ '• • ~ " • ' • • , 
' I L~ , .. ~J:•';••j_;~·~. ~ 

Kommunal upplysningsverks~~het .... ~··~··•··~·~·,~· · ··~ 
Understöd åt Sam:f'undet FinlaD:d ... Sovjetunion.en •., • • , •• 
p-nderstöd åt Betania f'örsEimling för up:pratthåll~nde ay 

iäsesal f'ör sjöll$n •• ,~·~"· t"··~"·~~~··•·~~~~!t••t·~· 
Bidrag för Ålandsutsti;:illningen l,.956 , ! ~. ~ ~ • •• _ ~ ~ ~ •• ~, • • 

Till landskapss~yrelsens disposition f ijr undervi~~ 

79(il!OOO 

i.209.000 

·500.000 
llQ.000 

?~500.000 

48,000 
40.000 

50.000 
100.000 

r. 

I 



-24-
nings- och bildningsväsendet •••••••••••• •.•'•··. • • .• • 

Summa XI kap" llo 344 .• 000 
Summa 5 Huvudtiteln. 166.151.610 

g=~~~~~~~~~~=~~~~~§~E~~~=~!:~~J.~~g~~ 

08'7 
500.000 

I. Jordbruket oc~ dess binäringar samt kolonisations-, 
verksamhet en. 

lo Avlöningart 
1 byggmästare., . grundlön ( 21 lkl) • • • • 360. 900 
1 husdjurs- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (21 lkl) ....... ~ •••••• • ••••• 360.900 
1 bokförings- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (21 lkl) ·········~···~··· 36090~ 
l jordbruksinstruktör, årsarvode 

(20 lkl) • ~.i.. ••••••••• • ••• ,... ...... 344.100 

l trädgårdskonsulent, grundlön 
( 18 lkl) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 314 .. 100 . . . . . . 

1 bitro trädgårdskonsulent, års-

arvode (18 lkl) •••••••••••H••••• 314.100 
Ålderstillä5g (förslagsanslag) ••••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

Indextillägg (förslagsanslag) , ••••• 

200.000 

100.000 

355.000 
2. Resor och dagtraktällenten (förslogsanslag) •••••••• , 

~ · Allmänna kostnader för lantbrukets instruktions-

verksamhet •••••••••••••••••••••o••••••••••••••••• 
' ' . .. 

4. Jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) ••••••.• 

5., Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) •••••.• 

6. Ny- och betesodlingspremier (reservationsanslag) ••• 

7e För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps-

skötseln ••••••• ·- ~ •• • • " ••••••••• •.• •• • ••••.•••••••.• , 
.· , . 

8. Understöd för uppförande av A.I.V.-silos (förslags-

anslag) •• , •••••• •••••.•••• , ••••••• •·•·• •• ~ ., ••••••• ••· . . . . 
9. Kreatursförädlingsföreni~~{~ ~ •••.• ; ~ ••••••••••••• ~ •• 
10 .• Svin-, får-, fjäderfä- ~ö~c'.h>':6l"skötselns främjande •.• 

. · b ·· ' 
11. Lantbruksklubbverksamheten •••• , • ;, ••• .• , ....... .. ... . 

l2a Lantbruksbokföri~ens främjande ......... ....... . ... • 

13. Jordbrukbförsöksverksa~hetens 
a) Älands försöksfält ••••••••••• 

b) God by fruktförsök ......... .. . .. 
c) Lokala fältförsök • ••••••••.•·•• 

425.000 

568..000 
5 .• 000 

2.710.000 

l.000.000 

100.000 

4.200.000 

650,000 

2.000•000 

1'1000. 000 

150.000 
4fooo.ooo 

200.000 

750.000 
20.000 

993.000 
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14. 'Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskin

anskaffning (förslagsanslag) •••• • ••••• • .... • • • •. •· • 

15 .. Understöd för .byggande av vatten- och avlopps

ledningar på landsbygden· (reservationsanslag) .•• 

16. ·understöd till förbättrande av bostadsförhållan

dena på landsbygden (reservationsanslag) ···~··• · 

17. Arvoden och kostnader för ls.ndskapet enligt land

skapslagen angående kolonisati onsnämnder i laOd

skapet !land (förslagsanslag} ·~w·••••· ••••••••·•~ 
18. Kostnader för iståndsättande .avkolonisations-

vägar (reservationsanslag) •••••••••••••••••• ••• 

19· Upplysnings- och försöksverksamhet för utrotning 

av berberis ......... • .... , •••.•••••••••••••• • ••• • • • , · · 

20. Underhåll av maskiner och redskap för jordf'ör-

bättringsarbeten • • ·• •••••••••• • ... . ... ... • • • ·• •••• 

1. Avlöningar!' 

Summa I kap. 24.823.000 
II. Fisket. 

1 fiskerikonsulent, grundlön 

( 21 lkl) • ·• ·• • • • • ·• 'o. • • • • ·• ·• '• • .. ·• • • • • • • · 360 9 900 
l fiskeriinstruktör, grundlön · 

( 18 lkl) •••••.•• '• •.••••..•• .•• & ••• '•... • • • 314.100 

Ålderstillägg (förslagsanslag) • • • •.• 65.000 

Indextillägg (förslagsanslag) · ••••••. 111.000 

2.;· Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ...... .... ~ ~ - •:• · 

3~ Fiskerinäringens befrämjande •. •• ·-. •• ~ .... $ •• •••• ••• i -~ ...... :~:• . 

4. Underhåll och drift vid romkläckningsanstalten • • • • :.-.• 

5 .'' För fiskeriundersökningar och anordnande av fiskar.; · · ' 

kurser (förslagsanslag) ...... .. •'• ••• · ·• ~ .• ~ .• •.• · ·• • .,; •• .•. ·;•• · · 

088 

800.000 

300.000 

3.500.000 

100.000 

·2.000 .. 000 

100.000 

250.000 

851.000 
250.000 

l~ ,500 .. 000 
. .. , . 210 .. 000 

. . l00.000 

6• Underhåll och drift av fiskefyrar ••• : .... ... , •··. • ... •. • h•it. · · · 90.000 

7e Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar •• ··•···· ••. ~~ 600.000 
8. Landskapets andel i premier för för,~äkrade :fisk-

redskap och :t:iskebätar . i'~t~$i~~'~agsanslag) ••• ~· ••••• •· , , · 300.000 
J. . j ·"l;·""";·.~i~· 

sumrria ~r '"1dip. 3. 901 .. 000 · 
III • . Den . privata .skogshushållningen. 

1. Avlöningar! 

l skogsvåz>dsinstruktörf grundlön 

(21 lkl) -~~ •••• ~,~~J·~ •• ~ •• i~~ 
l :Piantskoleskötar'e-bitr• skogs• 

360.900 .. 
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vårdsi nstrukt ör, grundlön (18 lkl) 314.100 

A:lderstillägg (förslagsanslag) • •. • 55. 620 
Dyrortstillägg för skogsvårds-

~ instruktören (förslagsanslag) •• 

Indextillägg (förslagsanslag) ...... 

12.600 
lll.000 

2. J:.(esor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••• • • •. 

3. Expensmedel ......................................... •·•·• ••• 

4. Bränsle för plantskolan (förslagsans,l.ag) . . • •••• • •• • • 

5. Underhåll av plantskolall ~ 0 ...... •, • • • • • • • ••.•••••• • 

6. Underhåll av plantskolebyggnaden • ..... • ••• • •• • • • • •·•· 

7 •. Arrende för plantskolans område ................. • •.• • • • 

811 Bidrag ti.11 kostnader för skogsförbättringsarbeten 

(reserva.tionsanslag) ••.••.•• • ................... • •·•·• •· 

9. Främjande av och tillsyn över den privata skogshus-

hållningen ••••••••••••• .••••••••••••.•••• , ••••••.•• 

Summa III kap. 5.417.720 
IV. Särskilda anslag. 

1 • . Understöd ät föreningart 

a) Ålands fiskarförening ••••••• 

b) Ålands Marthadistriktsförbund 

c) Ålands Mejeriförbund •••••••• 

120.000 

300.000 
50.000 

2. Hemslöjdens främjande •••••••• , •••.•.•••.•.•.•••.•.••• •·• •·•·•· 

3. För främjande av hem- och småindustrin till tryggande 

av sysselsättningen •••• !' ........ •.•.•.••• • • · • · • ......... .... . 

4•. För geologiska undersökningar (reservationsanslag) •. 

5 •. Till landskapsstyrelsens dispooiti~n för näringarnas 

främjande ....................... ........ ...... "'• ........ . • .•••.• .•• •· 

Summa IV kap •. 1 •. 845. 000 
Sununa 6 Huvudtiteln 35~986~720 

7 Huv.udti taln •. Kommunikationsväsendet•· 
=======~==========================~==c 

- · - · 1;. · .Arcätsledninfi; - · -· --· -----
i 

1. Avlöningar a.. .,.~ .. 
. .. .• '", .,.•r~'!:fi,;", 
2 vagbyggmastare, gruntU.o;n.'f.:i '.' 

. }!?/Ji', ', . 

360.900 (21 lkl) ..... ~ .••• : ••••• 

, .. 

Ålderstillagg (försJ.agsanslag) •• 

Dyrortstillägg , .... ........... •.•.• .••. • •.••. 

Indextillägg (förslagsanslag) ••• 

721 •. 800 
134.820 

16 •. 160 

175··000. 
2 •. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Summa I kap. J..547 •. 780 

..... ......... 

089 

854.220 
450.000 

25.000 
60 •. 000 

600.000 
20.000 
8.500 

2.500.000 

900 •. 000 

470 •. 000 
175.000 

100 ... 000 

900 •. 000 

200.000 

i,047 •. 780 . 
500.000 
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II. Vä.gbållningen. 

l• Landsvägarnas underhåll (förslagsanslag}& 
a) Sommarunderhållet •••• .,....... 25.500.000 
b) Vinterunderhållet •••••••••••• 
c) Färjhållningen •••·•·•·••••••• 

2. Bidrag tiil kommunalvägar! 
a) För byggnad och förbättring (re-

servationsanslag) ••••••••••• 
b) För underhåll (förslagsanslag) 
c) För förbättring av vägförhållandena 

i skärgården (reservationsanslag) 

4.500.000 
1.500.00Q 

4.500.000 
4.000.000 

800.000 
3• Bidrag åt kommuner for inlösen av vägområdEin (för-

slagsans lag) ~ •.• , •••••• • •••••• • ••••••••••••••••••• ., 
4. Förberedande arbeten för verkställighet av nya 

väglagen .............. • ........ ,, ~ •••• o •• " •••••••••••• 

Summa Il kap. 440550•000 
III. §jökowm.unikationerua. 

l. För upprätthållande av trafik i yttre skärgården 

(f örslagsanslag) • •••••••••••• • •••••••••••••••••• • •• 
2. Upprensning av båtleder (reservationsanslag) •••••••·• 
3• Till anläggning och underhåll av båtbryggor (reserva-

L Avlöningl 

Summa III kap. 6,550.000 
IV. Särskilda anslag. 
Motorf ordonstrafiken. 

l bilbesiktningsman och inspektör för 

landskapets motorbåtar och färjor 1 

årsarvode (22 lkl) ................ • 
Dyrortstillägg ••••• ·• •••••••••.•••••• 

-··· Indextillägg (förslagsanslag) •••••• 

.37g. 800 

13·560 
79.000 

~-·. Till ansk<:iffande av r~.gisterbrickor föp motorfordon 

(förslagsanslag) . .. ... - •• '• ;.,,. .,j~.~~~it: .• .. .. · ...................... . . ... . "l~~< \~~:'.'~;:.~~i~~ ~~ 
Ovr:Uta " a11s lag. 

3. Gästgiverihållninge·n (förslagsanslag) .............. ·• 
4e För . underhåll av byggnader., arbet.sw.askiner och 

inventarier ........... ·• ......... a .. " ................ .. ..... •· 

511 Till landskapsstyrelsens disposition för kommunika-
tionsväsendet • .••••••.•• .••••••• ·•• •·•. •• • •• ........ .. ·• ... ~ • 

33.,5000000 

9,300.000 

i.500.000 

250.000 

4.250~000 

300 .. 000 

2.000.000 

472.360 

100.000 

500 .. 000 

3.000 .• 000 

100.000 



' ' ' 

. ·"' 

. ),• 

... 
: . .. :. 

: } · 

i. 

2'1 

3. 

4 .. 
5. 
6. 
7~ 

8. 

"9e 

10. 
llo 

12. 

13. 

l. 

2. 

3· 
4. 
5. 

.... 2&-

Summa IV kap •. 4.172. 360 
Summa 7 Huvudtiteln 56.820.140 

8 Huvudtiteln •. Socialvården. 
==~==========~-~===:==:::=~=== 

l. Särskilda- anslää 'for .. äöoi§la ·anaamål, 
.E'attigvärdsinspektionen (förslagsanslag) ••••••••••• 
Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) ••••• 
Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt landskapets ar-

betare (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••• 
Invalidvärden (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 
Understöd ät barnhem (förslagsanslag) •••••••••••••• 
Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) ••••••• 
Sommarrekreation för barn, som ej äro f olkskolebarn 
Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (f9r-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••···~·······~····~ 
Fattigvårdsutgifter, som skola ersättas av landska-

pet (förs lagsanslag) ............................. • 

Understödjande av nykterhetsarbetet ••••••••••••••• 
Bidrag åt Ålands kommunalförbund för arbetsförmed-

ling (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• 
Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar i barnrika familjer ••• , ••• , ••••• , •••••• 
Till landskapsstyrelsens disposition för sociala 

ändamål ••••• " •••••••••••• o ••••. •••••••• , •••• " ..... • 

Summa I kap. 11.990.000 
~umma 8 Huvudtiteln 11.990.000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
============~===========c====== 

1. Särskilda anslag. 
Pä lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna 

såsom särskilda poster i budgeten (förslageanslag) •• 

Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) ··•••••••~··•••• 
Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ••••• 

Kommitt~er och sakkunniga ~~~~~~gs~nslag) ••••••••••• 
På grund av landskapstjänst t•·bevilj~d~ pensioner, 

indextillägg medräknade (förslagsanslag) ~·~•••••••• 
6. Barnbidrags- och f olkpensionspremier, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare äger erlägga (förslags-
anslag) • ••••••••••••••••••• , •••••• ,., ••••••••• ,, •• " 

7. Kostnader för förande av kortregieter över personer• 

40,000 
850.000 

170.000 
6~500.000 

700.000 
250 .. 000 

50.000 

950.000 

i.300.000 
200.000 

800.000 

80.000 

100.000 

l00.000 
i.000 .. 000 

300.000 
350.000 

15.000.000 

6.000.000 



. -29- ... .. · .. . ,. 
I · · ';. i ·· 

viikti ätrl.nuta åländsk h~iiib9"gdsrätt ••••••~~ ••• li~. 
8~ Av bråhijlagin för lVIariehä~åSi stad .:föranledJa kost~ 

nader (fö:hslld.gsarislag) ~. ~ • l l • ~. l 1 ~i~ 4 ~ '• L • •••• 1. • 
9o UnderstöA fdr f~å.mdatide ~v ~r~ndsk~lia~~- .-'~ •••••••••• 

10" Uhderstöd till turismens :f'tätnjande ·····~ ··~·····•·• 
llo Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifte~ (för-

slagsanslag) ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 
12. Kost·nader for ersättning av älgskador (.förslagsanslag) 
13· Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ••• 
14· Bidrag för utbildning av polismän (förslagsanslag) 
15· Stödjande av elektrifieringen pä landsbygden (för-

slagsanslag) ••••• ·• ··-· o_ - ~ · ! :. • ••••.• ~ ••••••••••••••••••• 

16. För undersöknings- och byggnadspublikationsverksam
heten för utvecklande av bostadsprqduktionen (re-
servationsanslag) .~ , ..... , •• ,, ••. • •'." o ••••. •••• ~ •••• • • .•• , • .• 

17. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen för

anledda kostnader (förslagsa~slag) ••••••••••••••• 
180 Bidrag för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus

bocken härjade trakter (reservationsans~ag) •••••• 
19, Av landskapslagen angående byggnadsatadga för bygg

nadsplaneområden på landsbygden i .iandskapet Åland 

föranledda verkställighetskostnader (förslagsansl~g) 
20. brandstodspremier (förslagsanslag) •• -~ • ............. . ,. _, 

21~ Utgifter för skärgårdsnämnd •·•••••••••••i••••••••• . ... . 

22. Familjej;)ensioner {förslagsansl':3-g) ····~··•••••••••• 
Summa I kap. 29.725.000 

Summa 9 Huvudti~eln 29,725.000 

10 Huvudtiteln. Investerin~ute;ift.er. 
=============~==c=========--==-==~=== 

i. Lari.dskaJ?sstyrelse~ · ·· - - · · · -

l. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 

Summa I kf<PQ , 500. 000 

. ·• . 
. . . . · II •. Hälsq1~''.'.~~~ ,;sjukvårde~. 

l. Ålands centralsjukhufJ . för : iin,skaffning av..inventarier 
ooh inst.ru.ment •• .- •••.••••••••••••• .•.••••••• ·_. ......... .. 

2. Ålands centralsana~o-~iUm .. f~; ~n~~aff~ing a~ ; ,~nv~n .. 
tarier och instrument •••••••••••• • •••••••••••• •··•. 

~ .~ .· . . ' ' . . . : . ' 
· .t I - • ' , . ~ 

3• Anskatfande av ambulans ................ ........ .. . 
.. " • ' i . . .. 

Summa II ka;p. l.660.000 

· i2o~ooo 

5.000 
780.000 
850.000 

..300.000 
20.000 

i.000.000 

50.000 

2 .. 000.000 

150.000 

200.000 

500.000 

300.000 

375.000 
75 .. 000 

250.000 

500.000 

100.000 

~co.ooo 

660.000 
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' 

III. Undervisnings- och bildningsväsend~t.~ 
·lto Ålands lyceum för anskaffning aY inventarier •••••• • ·• • 

2. Ålands yrkesskola för anskiaffning av; inventarier 

(reservationsanslag) . •• · ~ • . ~ ·., •••• : ; • •.•• •, •• :.••.~•i i~~ 
3· Ålands yrkesskola för anskaffning av maskine.r (reser-

. ~ . ..... - . . . -. . .. . 
vationsanslag) 

. . . . . . ' .................... •·• '•'• .. , ........................... . 
4. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av 

inventarier .................... . ~ .•• - ~~ .• ·~ ·• ~ · •• ~~~~- ·~ ·~•~. ·i. : .. .. 
Summa III kap~ 4~130.000 

IV• Näringarnas främjande. 

l. Anskaffning av fiskefyrar • ~ •••• · •••••••• , ••••• · •· • • • • • • • 

2o Anskaffning av maskiner för jordförbät~ringsarbeten 

(reservations ans lag) ·· ••• ~ · ••• • ~ ~ •• ~ , • ·• ~ ••• ~ • ~ •• • • • -_ ~ • 
3o .Anskaifning av ekolodapparatu;r ..... ~ •• • ~. ~ • •• • ~ • ·~:. ~ 9 • ·~ 

Summa IV kap·~ l. 500. 000 
' . 

V~ Kommunikationsväsend.et. 

1 • . Vägbyggnads- och vägförbä.ttringsarbeten (reservs• 

tionsanslag) ••• ~ ·•• ,~ ..... , . .... ~ : •.• ~. · •• : •• ~ · .••• , •• ~. ~ ~ ~ ~ •. 

2. Extra anslag för vägbyggnads- och vägförbättrings

arbeten samt brobyggnader (reservationsanslag) _· ~ ~- ••• 

3" Anskaffning av vägmaskiner (re~ervationsanslag) •••• ~. 
. \ ' 

4e Anskaffande av instrument för trafi:-ckontroll •••• ~ •• ~ .• 

Summa V kap. 43.200.000 

Summa 10 Huvudtiteln 50.990.000 

11 Huvudtiteln. Understödslån, 
===-~-====~=~=============== 

" lt Näringärnää -främjande~ 

092 

400~000 

100.000 

3.000.000 

.30.000 

300.000 

1.000.000 
· 200~000 

7.000.000 

J0.000.000 

6.000.000 

200•000 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisatio-nsverksamheten. 

1. Lån för jordförbättringsarbeten (rEi ,servationsanslag) • • 3 .. 500. 000 

2. Lån åt småbrukare för röjning av st.;inbundna åkrar · (re-

servationsanslag) .......... ,.~9 ••.• .•••••• ~ •.• ,.~ . .... ,...... 200.000 

3., Lån för täckdikning (reser\rationsanslag) ~ •.•• · •• ~ •• ~ · . •.. 500.000 
4. Lån för främjande av · hem~ och s,n,iåindu·strin till tryg- . 

gande av · sysselsättningen~"~·~:C~~:ervationsanslag) ... ~ ••• 12. 500.000 
5. Lån för byggande av vatten- ''och avloppsledningar. på 

. : .' 

laridsbygden (reservationsarislag) ·. ·.~···••••• • •••-•··~ 1·1000•000 
6~ Byggnadslån till förbättrande av bostadsför~llandena 

på landsbygaeh (reservationsanslag) ••••••.• : •••••• ~ ••• 11.900.000 

7. Koloni·sa:tionskassalån (reservationsanslag) ••.••••• .- • • • • 20. 000 .. 000 
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a. ,Amorteringslån för mejeriutvidgning till främjande av 

skärgårdens mjölkhushållning • • •••.••.•• •..•.• .•.•.•. ·., ... .... •:•: . 

9. Amorteringslån för byggande av spannmälssilos ••••• ·,. .•.• 

Fisket. 

10. Lån ät fiskare för . anskaffning av fiskredskap ooh . · 

.10. ooo. o.oo 
io.000 .. 000 

fiskebåtar (reservations anslag) ••••.•••••••.• ·• •.••• •• i· · · 2.:..500.{)00 . 

11 .. Lån för höjande a.v fiskhushållningen (reservations-;. -

ansla·g) e • ·•··• •··• e·•·•·• • • .u • e • Cl·O e e Cl -i. a.11 • rl e·• ·• a •··• • • • ~.•·•·• • ·•·• ••·•···· l. ·soo~.· -000; 

Summa I kap., 73<>600 • .000 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet •. -

1., Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

slagsanslag) •••. • ••.•. : •• '. •-• ......... · ••.•. ., .~ .............. •·• .• · • .-....... . 

2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolebygg-

l .. ·200.000 

nader ~f'örslagsanslag) ••. ~ ....... ....... .. -•• , ~ . .. .............. ~ .. ' . 15. OOG.-000 

Summa Il kap •. 16.200,000 
IIIa Särskilda anslag. 

1. Bostadslån (reservationsanslag) .............. ._.. .~ •.,. •• •·•· ·. · 30.-000 .. .000 

2. Län för främjande av. bostadsbebyggelsen :i av hus- . 

bocken ~tsatta trakter (reservationsanslag) •••• •·•· .. 

3. Bosättningslän (förslagsanslag) •••••• -• ............... ~ .. 

4,, Amorteringslån för turismens främjande • ~ .: .... ...... •. ,_. 

Summa III kap. 37.500.oog ... · 
Summa 11 Huvudtiteln 127. 3 o •. ooo 

~~~-~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~§~~~~~~;~ 
· · 1~ .. ~vräknirigs- d Öch . ränteutgifter•··. 

1. Utbetalningar till landskapets enskilda.medel för vid 

avräkning utom kolumn ställda inkomstposter (för-. 

slagsanslag) • .••.•..• .•• e •••••••• ~ · · .. , ... :. , ,• ,:•. ·• .. ..... .............. . ,., . 

2. Ränteutgifter för av landskapet up1Jtagna finansierings .. 

län (förs lagsanslag) ................. ... " •••. ;~ ..• , .. ..... ....... ,. ... e'·•-

3, Avkortningar på av landskapet upptagna f inansieringe

lån för .ordinarie budgetens förverkligande. (för-

l. J~vkortade inkomstr.ester (f.örslagsanslag) •••••• $ ·--· - ·-• .. 

Summa .Il kap •. 1.000 

Sµmma 12 Huvudtiteln.503.000 

- 2. 000,000 

500~000 

5~000.000 

1.000 

500.000 

· i.ooo 

· i .• ooo.· 

Summa utgifter mk 6J2 .. 9l5.Jl0 
==-~o-~~==================~====-== 
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Detaljmotivering. 
====~==~======== 

"Inkomster • ......... - ·-,I Av:de.Inirrnen. 

I. Skatt.er -goh avg;i.fter. av skattenatur. 
. ~' ,:· . 

1. Nöjess~!;Seir. På grund av de inkomster, som ål;' 1954 influtit pä det-
ta moment har .ah förhöjning om l miljon mark skett. 

l\-... Övri·t!;a skatter'- och avgifter av. skatte mtur. På samma grunder har in
komsten här höjts med 300.000 mark. 

2 Avdelningen. 
I. Inkomster från la,ndskapets sj~vårdsinrättningar. 

Allmänt. 
Justeringarna i denna avdelning ha företagits på grund av de erfaren

heter som vunnits under verksamhetsåret, Reglering mQd kommunerna sked
de första gången för centralsjukhusets del våren 1954. (Beträffande sät
tet för beräknande av kommunernas andelar 1 kostnaderna vid Ålands cen
tralsjukhus, centralsanatorium och tuberkulosbyrå, hänvjsas till utred
ningen i framställning N:o 26/1954 angående landskapets möjiighet~r att 
övertaga kommunernas utgifter för Ålands centraisjukhus m.m., sid. 19-22). 

Ålands centralsjukhus. 
5. Kommunernas andel i fö:;-egå~nde års Q.riftskostnader. · I budgeten 

för 1954 finnes på momentet 2-.700 .ooo mark. Förhöjningen till 8 miljoner 
beror på att 2,7 miljoner avser ersättning endast för en del av år 1953 
(104 dagar), medan de belopp, som beräknas inflyta år 1955 hänföra sig 
till verksamheten är 1954 eller ett helt är. 

Ålands centralsanatorium.. 
7. Vederlag för naturaförmåner och diverse inkomster. ~ 1954 års oud

get upptogs 900.000 mark, medan för 1955 upptages endast 200.000 mark, 
Beräkningen för 1954 grunda~e sig på förhållandena tidigare, då endast 
sanatoriet var i verksamhet. Huvuddelen av personalen erlägge~ emeller
tid sina vederlag till.oentralsjukh~s~t (jfr, höjningen av mom. 2 i sam

ma k$.pi tel frän 3 milj. till 5 mi~~1J1,,~ 
• • ' 1 .,u?-.f; .;,:· ;:1-t.'i. rr·~ ~ , 

· 8~ Kommunernas andelar i för'<iigj~ena·e års driftskostnader. Enligt tu-
berkuloslagstiftningen ankommer .På . kommunerna att stå för sanatoriets 
k~stnader till den del de överstiga $tatsbidraget, $Om för år 1954 är 
fastställt till 360 mark per vårddag. (FFS 368/54), 

I 

1 1 

I 
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3 Avdelningen. 
----------------------------

I. Inkomster av blandad natur • . 
Än.d~ingarna äro jämförelsevis små. 

19 .{~il) ,Ränteinkomster från av landskapet beviljade understödslån. För;..· ~ 

höjningen från 2 miljoner till 3.miljoner grundar sig på under år 1954 
hittills influtna ränteinkomster. 

4 Avdelningen •. 
----------------------------

Oförändrad. 
5 Avdelningen. 
--------------------------

I.. Finansieringsinkomster • . 
1. S~ats~nslag för skatte!inan.siell utjämning. 

till 563.632.544 mark mot 429.207.279 mark i första 
Beloppet är upptaget 
budgeten för 1954. 
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U t g i f t e r, 

(Förslagsanslag betecknas här nedan med (F) •. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
====~======================= 

:S Allmänna landstingskostnader.. 

1. Landstingsmännens arvoden och resekostnader (F). 

Till kännedom meddelar landskapsstyrelsen, att riksdagen innevaran,de 
år h9jt riksdagsmännens arvoden (FFS 274/54). 

5, Stenogrefer. (F) Det tidigare anslaget 350 • .ooo mark bar visat. sig 
otillräckligt.. År 1953 utbe\;alades stenografikostnader 432 .480 mark., 
I år har hittills åtgått 230.000 mark. 

Höjning jämfört med första budgeten för 1954 50.000 mark. 
6. Bibliotekarie• ' • Momentets rubrik var tidigare 111 ekonom och 

bibliotekarie, arvode." Landskapsstyrelsen föreslår att.kamrerarkonto
ret vid landskapsstyrelsen övertager ekonomens uppgifter. Den minskning 
av utgifterna, som härigenom kommer till stånd blir visserligen skenbar, 
ity att kamrerarkontoret räknar med att få anställa ett extra kassab1trä
de för en kortare tid vår och höstt men kontoret fAr därigenom långt me
ra arbete utfört än vad som avlastas genom att lan_dstingets betalningar 
omhänderhas av en arvodesanställd ekonom. Pä momentet skulle förty en~ 
ligt landskapsstyrelsens åsikt kvarläm.as anslag endast för avlönande 
av en bibliotek~rie med 36.000 mark i ett för allt. 

Minskning 45.000 mark. 
8. Folmpensions- och barnbidragspremier •. (F). Anslaget är lika 

i . . 

sto:t;'t som årE?ts anslag enligt ordinarie budget med tillägg, eller 
250 •. 0QO mark. 

l.3.. Expensmedel, Utgifterna pi:~ detta konto voro år 1953 ÖVfi'r 
330.000 mark, .vilket motiverar ett anslag för 1955 om minst 300.000 mark. 

Höjning 50.000 mark, . 
1 huvudtitelns.slutsumma 

I budget för 1~.?~~i~~;~~,~5 •. 976.840:-
• "!ri. w"• ·• 1~~i1 1J,~J ' 

Budgetförslag f ?,)f'··.f 955 6.231.840:-

2 Huvudtiteln. Landskapsstyr.elsen. 
====~============================= 

I.. Centralförvaltningskostnader. 

1 •.. Avlöningar. , Avlöningarna för nedannämnda tjänstemän och befatt- . 
ningshavare böra höjas i enlighet med vad som skett i riket (FFS 294/54). 

I 
I 
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Beträffande landskapssekreterarens, landskapskamrerarens och biträdande 
landslrnpssekreterarens avlöningar har landskapsstyrelsen i detta sammn
hang anhållit hos Ålandsdelegationen om en förnyad prövning av dessa 
tjänstemäns löneklasser enligt följande: 

"Till Ålandsdelegationen. 
Genom förordningen den 21 juni 1954 om ändring av förordningen angå- . 

ende avlöning i statens tjänster eller befattningar (294/54) har en s;k. 
"groputjämning" företagit$ beträffande avlöningen f<;ir särskilda tjänste
män och befattningshavare. Saken har blivit aktuell även för nedannämn
da landskapsförvaltnimgen underlydande tjänstemän, för vilkas del land

slcapsstyrelsen vördsamt anhåller, at t llcu1c1sdelegationen ville taga un
der förnyad omprövning jämförelsen med en tjänsteman i riket i avseende 

å avlöningen: 
1) Landskapssekreteraren är nu jämförd med yngre ledamot av lagbered

ningen och hänförd till löneklass, som är två löneklasser lägre än före
nämnda yngre ledamots avlöningsklass. Landskapsstyrelsen anser, att jäm
förelsen icke är lyckad och föreslår, att landskapssekreteraren måtte i 
avlöningshänseende jämnställas med lijnsråd vid länsstyrelse, ehuru även. 
denna jämförelse icke är helt riktig. Landskapssekreteraren bereder och · 
föredrager ärenden, vilkas handläggning och avgörande i riket a~olllUla på 
statsråd, ministerium, centrala ämbetsverk, länsstyrelse och t.o.m~po
lisinrättning •. I jämförelse därmed är länsråds arbetsuppgifter mycket 
mere. begränsade. I detta sammanhang vill landskapsstyrelsen påpeka att 
länsrådets i landskapet Åland avlöning varit i löneklass lägre än land
skapssekre±erarens men är nu två löneklasser högre; 

2) Landskapskamreraren är nu jämförd med landskamrerare vid länssty .... -

relsen i landskapet Åland• vilken tjänst numera icke finnes till •. Med 

hänvisning till vad ovan sagts om mågsidigheten av landskapssekreterarens 
arbetsuppgifter som till vissa delar kan gälla även beträffande land
skapskamrerarens arbetsuppgifter~ och med påpekande, att landskapskamre
raren även äger uppgöra förslag till inkomst- och utgiftsstat för land

skapet , föreslår landskapsstyrelsen, att landskapskamreraren måtte i av
löningshänseende jämnställas med landskamrerare. 

3) Biträdande landskapssekret~~t~~;n ä; nu jämförd med yngre lands sek
reterare . Då bi träd~nde landska.p§·s~kreteranens arbetsuppgifter omfattar 

-oar1i/ 
ett "register" som i det stora hela är jämför/ med landskapssekretera-
rens , föreslår landskapsstyrelsen, att biträdande landskapssekreteraren 
måtte i avlöniugshänseende jämföras med äldre landssekreterare av högre 
avlöningsklass. 

Skulle Ålandsdelegationen godkänna landskapsstyrelsens ovannämnda för
sle,g, komma de nya lönebestämmelserna att tillämpas från och med den 1 
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juli 1954. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 

Vicelantråd Verner Jansson 
Verner Jansson 

Landskaps sekreterare Ch, Stormbom . 
Ch. Stormbom. 

Utbeta1ning av de förh9jda lönerna för förenämnda tjänstemän blir gi·
vetvis beroende av Ålandsdelegationens ställningstagande. 

Följande avlöningar under detta moment böra höjas direkt pä grund av 
jämförelse med motsvarande förhöjning i riket enligt ~örordningen N:o 

294/5l g 
Kolonisationsinspektör från 25 till 26 lkl. 
Kanslisten 
Vaktmästaren " 

13 
10 

" 
Il 

14 " 
11 Il 

Förhöjningarna motiver$ att indeztillägg upptagas till förhöjt belopp. 
Höjning sammanlagt 376.800 mark. 
,Se Ledamöternas i landska~~s.!Y!'elsen aryoden och resekostnader (F). 

Utgifterna överstego år 1953 1.100.000 mark. Under första halvåret 
1954 har på kontot bokförts 778.000 mark, varför en höjning av anslaget 
är motiverad. . 

Höjning 200.000 mark, 
.l?-. För lagberednin_g. 

sen nödgats tillsätta en 
Till följd av sjukdomsfall har land$kapsstyrel

tillfällig kommitt~ för lagberedning. Det om-
fattande lagberedningsa:i;-bete, som gäller nya väglagen, fordrar även be
handling i kommitt~form. Kommittl!ln torde i huvudsak kunna arbeta på 
tjänstetid, varigenom arvoden utgår huvudsakligen åt tillkallade medlem
mar, som ej ä:ro anställda vid landskapsstyrelsen. 

Höjning 50.000 mark • 
.4..~r;y_clg1in~- och j;npindningskostnader (F). Rub;riken ändrad. Tn

bindningskostnaderna .ha hittills belastat expensmedel. Anslaget behö
ver ~ock ej förhöjas. 

5. Hyra för landskapsst;rreJ,,s,.PJ,1.~.21.g3.l ·jämte lyse och städning (F).!. 
' ··~r-. ?• .-1;:_ '' ; .. 1 ' ~ 

Mariehanme stad har redan i år f9.i;.d'iifjt hyran för landskapsstyrelsens lo-
kaliteter. 

Höjning 390.000 mark. 
7. Resor och dagtraktamenten(~). Förhöjningen motiveras av att dag

traktamentena förhöjts (FFS 27/54). 
Höjning 100.000 mark. 
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2 huvudtitelns slutsy.mma. 
I budget för 1954 15.812.820:
Budgetförslag för 1955 16.929.620:-

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
=~========================== 

I. Polisinrättnin,gen .i Mariehamn• 

1. Avlön.l:,ngar. Vid polisinrättningen behövE;ls sommartid 3 extra kon
staplar, då turisttrafiken i hög grad tilltagit. Hittills har anslag 
funnits för 2 extra konst9,plar m@d 126.000 mark, medan nu föreslås för 
3 konstaplar l89.000 m~rk. 

Höjning 63.000 mark. 
7. Barnbidrags- och folkpensionsrJremier (F). Al'.lslaget är detsamma · 

som enligt årets första.budget jämte tilläggsbudg~t. 
II •• Polisväsendet Eå landet. 

4. Telefonkostnader {F). Utgifterna voro för år 1953 284.901 mark. 
Genom den forteatta automatiseringen uppstå under år 1955 särskilda en
gångskostnadeJ? . 

Höjning 50.000 mark. 
~(1) För polishäkten. Sammanl.agt har budgeterats 160.000 ~ark för 

1954. Polishäkten finnas i Jomal?, .Föglö och Kumlinge distrikt. De·~ 

tidigare momentet 6, kanslihyra m.m. för överkonstapeln i Jomala har av 
Ålandsdelegationen ej kompenserats. Anslaget har indr~gits. I samband 
med polishäktet i Jomala skall inrättas ett va~tkontor.. I momentet in
rymmes anslag även för de anhållnas förplägnad. 

3 huvudtitelns slutsumma 
I budget för 1954 139635~900:

Budgetförslag för 1955 14~lc8.900:-

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
----------------------------------------------------------------------------

I C".t •' C'! lr -· ] ~ i · • i · '· 
o oar.".::·::·:....:.<2--~~ . a'Y_._,9n p.gar. 

Distriktsläkarens k$.nslimedel.. A:r:islaget är lika stort som enligt 
tilläggsbudget för år 1954. . ::~~~~;~~:.:•t> 

4 ... (l) Kumling~ läkarbåt. Momentet ha.r fått ny nummer. 
2_. (4 Ht. VI:l). Land$kapshälsosyster-barnmorskans avlöning. Momen;.:. 

tet har flyttats från kap. VI Särskilda anslag, som i övrigt omfattar 
understöd ~t olika sammanslutningar. De tidigare momenten 4 och 5 ha 
flyttats till kap. VI, där de lämpligen synas böra upptas. 

Landskapshälsosyster-barn~orskans avlöningskiass är densamma som en
ligt tilläggsbudget för 1954. 
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4 Ht. I kap. slutsumma l.623.550mark. 

II. Ålands central$jukhus. 
----------------------------------------------------

Läkare. 
Chefsläkararvodet motsvarar arvode för centralsjukhusdirektör i riket. __ ..... ~· ~..:- -- ---

I statsförslaget upptages arvodet förhöjt, likaså 
Tjänst Avlöning 1954 

Chefsläkararvode. 
överläkare~ 2 kl. 
Underläkare 

96,000 
420,600 (24 lkl) 
399.300 (23 lkl) 

läkarlönerna. 
Enligt förslaget 

. fö:r 1955 
180,000 
566,400 (30 lkl) 
513.300 (28 lkl) 

Av ~~~1~~:iz.~nst~.}'na är en obesatt (gynekolog), men räknar landskaps
styrelsen med att lediganslå densamma. 

Underlijkartjänsten har av chefsläkaren föreslagits bli inrättad som 
ordinarie. Landskapsstyrelsen har i förslaget upptagit tjänsten som a:r
vodestjänst, men kommer, beroemde rå omständigheterna, att möjligen.in;. ... 
rätta tjänsten som ordinarie inom ramen för det föreslagna anslaget. 

Utbetalning av de förhöjda lönerna blir givetvis beroende av ~en löne
klass motsvarande tjänster hänföras till i riksb1;1.dgeten för 1955. 

Skolad sköterskepersonal. --- . ; 

I innt;lvarande års budget finnas upptagna 9avdelningssköterskor med 
grUJ.'1.dlön. Av dessa skulle en vara sköterska på epidemiavdelningen med 
skyldighet att tjänstgöra även på andra avdelningar såsom vanlig sköter
ska. Någon sköterska, som skulle åtaga sig en sådan befattning, synes ~ . . 
det vara svårt att finna, varför i förslaget upptagits 8 ordinarie av
dolningssköterskor. samt en arvodesbefattning som avdelningssköterska vid 
epidemiavdelningen. 

Antalet sköterskor har höjts från 14 till 15. Den nya befattningsha
varen skulle förläggas.till kirurgiska avdelningen, där det visat sig 
vara för få sköterskqr. Den nya sköterskan skulle även kunna ambulera 
på olika avdelningar, när behovet påkallar, exempelvis vid sjukdomsfall 
bland personalen. 

Bar~..91'.Ji~C~ löneklass har ~~.~l~;t;s .från 10 till 11 i konformitet 
med vad som skett i riket (FFS 294/~4). . 

.Q_vrj..g sko~t~~rsonal. 
§.jlY.fgYffiAasten!'I löneklass är höjd till 13. (Motsvarande i statsförsla

get medikalgymnast av högre löneklass). 
li.tfi~köterskor~ antal har h9jts till ätt~, då det visat sig mycket 

svårt att komma till rätta med nuvarande antal. Löneklassen är höjd 
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från 7 till 8 .. 

Barnskqterskornas löneklass f9reslås likaså till 8 i likhet med vad 
.___--···--~ ..... --~-

som skett i statsförslaget. 

~2~2..E§.P..§F s o.~1 • 
B~.:tt_äd§_nde S.Y:§_~l_omJlE.g,_~::'~2.2kJ.9_~f.~.!l~. löneklass har av sjukhusledningen 

föreslagits bli 17 under motiveringun att bokförare yid centralsjukhus 
enligt statsförslaget skulle uppfl;;r·cta~ en löneklass.. Det bör dock ob
serveras, att bitr. sysslomannen bokföraren :redan placerats i en hög lö
neklass, som ansetts motsvara l;l.ans uppgifter. Bok:förare av första klass 
hänföres i riket till klass 11. Då befattningshavaren redan har högre 
löneklass än landska:psstyrelsens huvudbokförare, har landskapsstyrelsen 
ej ansett sig kunna 'upptaga förhöjning av ifrågavarande avlöning. . Bok-:-
förare vid. Mellersta Finlands centralsjukhus (340 platser) har lkl. 11. 

~.ssör:·._centr:;i.llagerförestån..9:.ar~" tidigare kontorsbi träde-centralla
gerföreständare, Det har ansetts ändamålsenligt, att överföra kassörs.,.. 
uppgifterna från biträdande sysslomannen till denna pefattningshavare, 
som i stället befrias frän vissa bol~föringsuppgifter. SjukhusleQ.ningen 
har föreslagit att befattningen skulle placeras i 15 löneklassen. · Ehuru 
befattningshavaren även har andra uppgifter än kassör, anser landskaps
styrclsen iclrn att befattningen . bör placeras i högre klass än kassör viC:~ 

landskapsstyrelsen eller 13 lkl. 

öv-_r. .:hg_Jc..&,.11.!!:Lig_ E ers o,rial • 
E:osthå}-lersk~an har av sjukhusledningen föreslagits bli placerad i 16 

lkl. Då kosthållerska av första klass, lägre lönegrad (exempelvis södra 
Saimens centralsjukhus med 324 vårdplatser), i statsförslaget placeras 
i 14 lkl, finner landskapsstyrelsen i c"i.-;:e sl>:äl till förhöjning av kost
hållersl):ans nuvarande lön enligt samma lkl. 

Bitr~ kosthållerska. Befattningen.är ny, men har i stället överko
kerskebefattningen föreslagits slopad. Genom omorganisationen skulle 
kosthållerskan få större möjligheter att lrnntrollera kosthåll och arbete. 

!Y!itt- ooh linneföreståp.~~ har av sjukhusledningen föreslagits · . 
till 11 D~l. Då tvättföreståndarinna av I klass (Södra Saimens ceritral
sjukhus med 324 vårdplati;ier) föreslås till 9 lkl, har landskapsstyrelsen 
ej omfattat förhöjningen. : ~';;:'t'i!1~if}1;;\ 

..i: 4 • :., 6'~11.~·;'\1-~~ < 

1.Y.§tt~rsko~ antal föreslås lh8"jt . till 4, då det i år visat sig omö j .- · g 
ligt för 3 personer att hinna ip.ed arbetet · utan övertidsa.rbet.e, som stäl-
l~r sig oproportionerligt dyrt. 

Bo_~!~tä~~...§~Jl, som i årets budget varit. upptagna till . ett antD.J. 
av tre, har helt uteläni:..'1.ats, såsom skett i riket. Under år 1954 ho.r en
dast en bostadsstäderska varit anställd under senare delen av året. 
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Badersk~ upptas i förslaget såsom en enda befat tningshavar e, medan . 
dan tidigare andra .baderskan upptages som 
Baderska-städerska. Denna befattningshavare skull'? även sköta vissa kor
ridorer och trappor samt även städa andra utrymmen. 

Sköterskepraktikanter upptagas till förhöjt antal meQ. med sänkt lön. 
Köksbiträden upptas till ett antal av 7 mot 6 år 1954. 
Sä%husbi.-Prä.den, hittill$ kallade sjukhusstäderskor, .upptas till ett 

antal av ·16 mot 15 för 1954.. :Oen nyanställda skulle bl.a. städa obdulm
tionsrum, kapell, tvättstuga m.m • 

. Ö1f!..ig manlig '.per ~pnal ~ 

Snickare-gårdskarl, tidigare trädgårdsmästare-gårdskarl; den nya be
teckningen motsvarar bättre d~ verkliga arbetsuppgifterna. 

Gårdskar1-trädgärdsmä.st.are. Befattningeh är ny• Med tanke på de v:jid-
, • , J t I , I , i 

lyftig·a plarle:ringsarbetena samt det beslutade växthus<;t * blir befattnin-
gen nödvändig. Avlöningen är samma so~ för gårdskarl. För instruktion 
samt för arbeten som fordra handledning av utbildad trädgårdsmästare räk
nar sjukhuset med att utfå anslag från landskapsstyrelsens dispositions
medel. 

Hjälpkarl. Arvodet förhöjes i likhet med vad som f öresläs i statsför
slaget ~ 

Gemensamma löneförmåner. 

1954 1955 
älderstillägg 1.100,000 950,000 
dyrortstillägg ,100,000 .130,000 
indextillägg 3.900,000 4,000,000 
söndagsarbete 930.000 2,800 .. poo 
nattarbete .450,000 ,150,000 
de jou.rering 1.100.000 1.450.000 

Den största skillnaden utvisar söndagsarbetet, som.för 1954 beräknades 
utgående från de gamla förhållanQ.ena . :på Godby.sjukhus. 

Höjning 3.974.300 mark. 
2. Kosthå~~ninf'ien •. (F) En sänkning är motiverad av att sjukhuset 

jämfört med mot .svarande sjukhus i .r:!J,ret under år 1954 har haft ett rätt 
dyrt kost~åll. · LandskapsstyrE;lS~~~ir for" löp ,nde haf t sin uppmärksam-

;;;·t.·';. . . 
het riktad på denna fråga och sjUkhusledningen har genom ökad kontroll 
och initiativ till ändrade bestämmelser i retydande grad kunnat sänka 
kost:tJ.aderna efterhand utan .att sänka den berömvärda standard kosthållet. 
haft. Kontrollarbetet.effektiviseras som nämnts i hög grad, om en bitr. 
kosthållerska erhåll.es. Kontrollarbetet bedrives i olika former, exem"'." 
Pelvis genom m~nadsredovisningar av inköp och lager, rapportgranskningar 
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1 landskapsstyrelsen samt inspektioner. Personalens rätt till matinköp 
har numera begräneats så radikalt, att intet statssjukhus torde ha strän, 
gare bestämmelser. Landskapsst.yrelsen och sjukhusledningen har därför 
grundad anledning före$lå sänkning av kosthållets utgifter från 12 mil

jomer till; 11 miljoner. 
,Minskning 1,000.000 mark • 

. 4 •. Värme och lyse (F). Utgifterna i år motivera en sänkning från 
10.soo.000 till io.000.000 mark. Sysslomannen och maskinmästaren ha . på 
eget· initiativ utarbet~t ett upplysande och detaljerat redovisningssys
tem över värmeekonomin • 

Minskning 8QO.OOO mark. 
5. Tvätt- och rengörj.,!lgsmedel inkl •. vattenavgift • .(FJ. Utgifterna 

bli större än vad .år 1953 kund~ beräknas, varför en höjning till 
2 •. 500.000 mark varit nödvändig. Särskilt vattenutgifterna ha stigit 
högre än· 1953 kunde beräknas. 

6 , 
f1 . 

kunnat 

Höjning 1~000.000 mark, 

Röntgen- och e.nnar,i behandli!.!.D .. 1--.11ol_ik .. liniken (F). 
sänkas till 1.000,000 mark. 

Min$kning 350.000 mark. 

Anslaget har 

8. Underhåll av fastigheten. AnslagE?t behöve:r höjas till 500,000 mk. 
Höjning 325.000 mark. 

9. Underhåll av inventarier. D:o D:o 
.Höjning 325.000 mark. 

10. Underhåll av området, Momentet är nytt och avser närmast grus-
ning av vägar samt plogning. 

.Höjning 100.000 mark • 
11 {10). Diverse ut.t?i,ifter. Årets.anslag synes vara knappt tilltaget. 

Anslaget föreslås bli .1.200.000 mark. . 
Höjning 450~000 mark • 

.J-2..! (11). Till lands~apsstyr~l.ser,is disposition för ,centralsjukhuset...:.. 
En förl,löjning av anslaget till l;.350.000 mark har begärts av sjukhusled
ningen. Sjukhusledningen har 1 momer,itet inräknat sådana utgifter f9r 
1955 som ve•:tenskaplig litteratur .~~t,,900 : .... ~ årsberättelse 70 .000 :'-, anli-

. ,.t,;t(,~, ~P·:-,tl~~-··· ·· 

tandEl av trädgårds expert 100. ooo· =',ti 't:"'·~'1.ka utgifter skulle bli beroende 
f,1• , , 

av om landskapsstyrelsen i de enskilda fal.len prövar att behov föreligger. 
1.Iö jning 3 50 • 000 mark. 

4 Ht. II Lap. slutsumma: 
--------------~-------------------------------

I budget för 1954 65~289,800 mark 
Budgetförslag för 1955 6)).664.100 mark 
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III. Ålands centralsanatorium. 

i. Avlöningar • .,_,,,__,.,,,._-.,.- ... 
Slcöterskebiträdenas löneklass har höjts till 8 i statsförslaget. 
--~ 

Följande ändringar upptagas på grund av erfarenheter under .innevaran-

de år: 
1954 1955 

ålderstillägg 170,000 540,000 
söndagsarbete 500,000 600,000 

de jourering 600,000 500,000 
samestervikaria t 485.000 450 .. 000 

Ökning på 1 rnom. 36~.ooo mark. 
'&_Medicinalier och förbandsmaterial (~1 ). 

Minskning 100.000 ma.r~. 
6 • Underhåll av fas.tigheten~ Mamentet är nytt, En del fönster måste 

ommålas. 
.Höjning 200,000 mark. 

7 (6)-. . Diverse utgifter. 

1954 

~inskning.200,000 mark. 
4 Ht. III kap. slutsumma: 
=====================~== 

I budget 1954 20,378,000 mark 
Budgetförslag för 1955 20·. 640 .ooo " 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 
Ändringar: 

1955 Motiv .. 
l• Avlöningar: 
Indextillägg (F) 142~000 
2, Skärmbilds.;.. 
fotografering (F) 750.000 

95.000 

220.000 

Beräknat på fel lön 1954. 

Kostnaderna för skärmbildsfoto
grafering år 1955 hänföra sig tilJ 
skärgården, medan·arbetet 1954 
gällt fasta Åland. 

lt Diver~e:utgift;a;:~ 60~000. JO.OQO Motiveras av årets utgifter. 
Fri bostad m.m. (F) 420~000 384~qpo . · ·· - " -

., ,.,o .. ~~L'\ 
4 Ht. IV k~p1::''~,'lutsumma: 

,.,,/ .. 
~==========~===~======7 

6. 

I budget för 1954 3,238~930 mark 
Budgetförslag för 1955 2.595,930 Il 

V, Kumlinge sjukstuga, 
h . · Avlöningar: 

Läkarens arvode har uppenbarligen ej motsvarat det arbete och ansvar 
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sysslan medför. En höjning för 1955 från 12.000 mark till 36.000 mark 
torde vara det minsta man bör upptaga. 

övriga höjningar motiveras av erfarernheterna frän innevarande är: 
1954 1955 

2, Semestervikariat (F) 

3, · Kosthållning ( F) 

5, Värme och lyse (F) 

30.000 
250,000 

250,000 
6, Inventariers underhåll 30,000 
9. Byggnadernas underhåll 60.000 

4 Ht .. V kap. slutsumma 

40.000 
270,000 
280.,000 

35 .. 000 
75 .. 000 

I budget för 1954 1,955,900 mark 
Budgetförslag för 1955 2.059.900 Il 

VI. 
· 1. Bidrag ti,11 avlönanQ.e 

är ·flyttat från 4 Ht. I:4, 
+ tillägg·sbudg.et för 1954. 

Särskilda anslag. 
av stads- och kommunalläkare (F). Momentet 
Beloppet är detsamma som enligt första budget 

2. Bidrag till avlönande av kommuhal djUJ;'läkare (F). Momentet är flyt
tat från 4 Ht. I:5. Beloppet är oförändrat • 
. 3 •. Bidrag .till avlönande av kommunala hälsosystrar (F). Anslaget 

2.000~000 mark ~ detsalJlrila som i.första tilläggsbudgeten för 1954. År 
195Jyar anslaget 2.500,000 mark. Under år 1953 utnyttjades p~ momentet 
1.176.000 mark. Svårlgheter att erhålla hälsosystrar till landskommuner
na existera alltjämt, varför anslaget även 1955 kan bli outnyttjat till 
stor del. För ko mnuner, som sakna hälsosystrar, planerar Föreningen 
Folkhälsan.pä Åla:t;ld anställande av en "flygande hälsosyster." Se nedan 
unde~ 4 Ht. VI:l2 • 

. ~,·Bidrag ti~l avlönande av kommunala barnmorskor (F). Anslaget 
3d00.000 är detsamma som i 1953 och 1954 års budgeter. Löneklassen.f'ör 
bq.:rnmorskor har stig:it,.men.tord~ anslaget förslå (1954 års första b. 
1.400.000, tilläggsb. 1.900.000) • 

.?_. Bidrag till avlönande av ko mnunala hälsosz;strar-barnmorskor (F) •• 
Anslaget är detsamma som enligt 1954 års fö:i;sta budget + tilläggsbudget. 

'b.. Bidrag till upprätt:bållandei~isl~b:: Gre'isby sjukhus. Anslaget enligt 
J.' ~· .r ~- .,~· · 1·'~-._ 'ttr~; • 

1954 års budgeter är 5. 500 .ooo niabk'.~ ·· Beräknat enligt 1953 års beläggning 
och statsbidrag enli~t statsförsle.get för 1955 behöves på momentet för 
1955.ett belopp om 7~275.000 mark. 

9 • . Und~rstöd åt rådgivningsbyråerna för· mödra- och barnavård (F). 
i 

Beloppet 1.300,000 mark är detsamma som enligt 1954 'års första budget och 
tilläggs budget. 
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bl• Bidra_g till Kumlinge apotek. Apotekaren vid Kumlinge apotek har 

anhållit att bidraget för Kumlinge apotek skulle förhöjas. I saken har 
medicinalstyrelsen utlåtit sig på följande sätt: 

"Den av apotekare Bosas i ansökan gjorda ekonomiska utredningen före
faller att vara saklig. Då sökanden på grund av att en avsevärd del av 
försäljningen sker genom apotekslådor, ådragea en extra belastning 1 
form av omkostnader och provisioner, som kan uppskattas till c. 200.000 
mark i året, __ s,å förefaller det skäligt att hon finge ersättning åtmiosto . . 
ne för dessa utgifter, .som normalt icke ingå i apotekens omkostnader. 

Apotel{en på fastlandet åtnjuta numera icke statsundeJ;'stöd. Det är å 
andra sidan svårt att jämföra dem med apoteketiKumlinge. Upplysningsvis 
meddelar dock medicinalstyrelsen att år 1953 hade inget apotek en å:C-som
sättning under 2 miljoner mark och att inget av de 7 apotek, som hade en 
omsättning under 3 miljoner mark enligt medicihalstyrelsens förmenande 
kan anses arbeta under så svära förhållanden som Kunilinge apotek~ En 
provisor på fastlandet åtnjuter en årslön på c. 600.000 mark. För den 
händelse att apotekar Bosas avsäger sig apoteket ID;i.n möjligen svårigheter 
yppa sig då det gäller att få en lämplig ersättare." 

Landskapsstyrelsen har i anslutning till medicinalstyrelsens synp'l.,U1kter 
funnit det angeläget att bidraget höjes till ett tillräckligt belopp. 

Höjning 150.000 mark. 
1.2. Bidrag till li"'öreningen Folkhälsan på Åland r;, f • . J,3idraget har 

hittills varit 100.000 mark för den allmänna.v~rksamheten. Som ovan 
nämnts planerar föreningen att anställa en s .k ... 0 flygandf;l hälsosyster'~ 
för vars avlönande begäres ett årsbid.rag om 200 .000 marls: •. Föreningen an
för i sin skrigelse: "Föreningen Folkhälsan på Åland r.f .. kommer att 
under rarmaste tid anställa en hälsosyster• som under halva tiden kunde 

. tjänstgöra som en ambulerande hälsosyster i någon ~ommun, vilken ännu ej 

anställt hälsosyster på grund av bristen på dylika. Dä anställandet av 
en sådan ambulerande hälsosyster drager avsevärda kostnader samt därtill 
ännu kommer resekostnader ocb dagtraktamenten anhåller föreningen vörd
samt om ett årsanslag om 200 .ooo mark." 

',' 

Nägra motsvarande befattningar_,,.,t;~;;~s ej längre i riket, men ännu un-
; •'lff

0 1 frrr~.- '1"® 1·'~ 
d~r åJ;' 1953 ut'betalad~s i avlöningE,ir." .~ät ambula"t;oriske s julesköterskor 
3 .. 614.000 mark. (Jfr. sta\;sbokslutet 1953 sid. 113) . Tidigare förekomr. 
mo befattningarna flere år. Då anslag för kommunala hälsosystrar bli 
outnyttjade till stora belopp, utan att kommunerna kunna lastas lfrärför, 
synes det som om skäligheten fordrade,. att ett dylikt anslag bleve kom
Penserat. 
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Höjning 200.000 mark . 

4 Ht. YI ka;p. slutsumma . 
I budget fijr 1954 9,153,240 
Budgetförslag för 1955 19.:}45.000 

V,I,I. _ Sjukhusbyggnaden i Godby . 

107 

mark 
.,, 

b Fastighetens underhåll (F). Landskapsstyrelsen har erbjudit sjul5:
husbyggnaden åt landskapets kommuner för att nyttjas som vårdinrättning. 
Något avgörande torde . knappast komma till stånd före sommaren 1955, var
för underhållskostnader måste upptagas. Ehuru byggnaderna äro landskaps
egendom, ha kostnaderna härför påförts ordinarie budgeten, då det är tyd,, 
ligt att statsverk~t ej heller skulle kunnat på kortare tid ordna fastig
hetens utnyttjande. Beloppet 250e000 mark är.detsamma, som totalt upp.
togs i tilläggsbudget år 1954 för byggnaderna. 

4 Huvudtitelns sluts~ . 
I budget för 1954 101.126.380 
Budgetförslag för 1955 116.178.480 

mark 
Il 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------. . 

I. Ålands lyceum. 
b_ Avlöningar. Ålderstillägg ha upptagits till 1.000.000 mark. 

Höjning 100.000 mc;u-k. 
?~ Upprätthållan~e ay parallellklasser (F)~ övertim- och timarvodena 

ha höjts från 3.336.000 mark till J.653 . 800 mark på grund av de utgifter, 
som kunna beräknas enligt elegant@i!et, 

Höjning.317.800 mark. 
5. Värme, lyse och vatten .(Fl. Kostnaderna för vatten ha tidigare 

bokförts :på mom. 10, men överföras nu till detta lwnto. 
Höj.ning 100.000 mark. 

10. Underhåll av byggnad~r • 
. Minskning 50.000 mark. 

5, Ht •. I* kap.~ slutsumm..§:_ . 
I budget för 1S54 _ 16 ,059,100 mark 
Budgetfö:r'~t4.~;•. ;f ör. 1955· 16. 526, 900 " 

. . :§;:.~ / '. "··l" . 

. II. Folkskol v8.sendet 
. F.oUskolinspelt:t ör el'.l. 

J. .·Folkskolinspektörens resekostnader (F). Dagtraktamentena ha f'ör
höjts, vilket motiverar en höjning av anslaget från 170.000 mark till 
205.000 mark. 

Höjning 35.000 mark .. 
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Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

1D3 

5. Mariehamns stad (F). Årets första budget upptar 1.500.000 mark 
och i tilläggsbudget~har upptagits ytterligare 500.000 mark; Anslaget 
är nu beräknat enligt 415 elever •. 

Höjning 1.450.000 mar.k. 
6. ~~.§.!'llaS vid folkskolorna på +andyt avlöning (f). 

Minskning 1.250.000 mark. 
7.~ Tillägg.sarvoden för ;lärare . i Ä~est 1?F3 folkade . o,ch av.sides belägna 

komni'llner (F). En förhöjning motiveras av Ökat antal kompetenta iärare 
i skärgården. 

Höjning 550,000 mark. 
9.! Timarvoden (F). Ans~aget fÖl" i år, 3 miljoner, är otillräckligt. il 

Motsvarande anslag i statsförslaget ha förhöjts under motiveringen, att. 
timundervisningen ökat~ Pä moment$t utbetalade$ år 1953 6.365~285 mark. I 

Höjning 3 l 800 • 006 mark. Il 

12. Understödsanslag för fol~skolorna på landet, (F). I rikets stats
förslag påpekas att bidr~gen.för byggnaders underhåll bör höjas. År 1953 
utbetal~des.pä kontot 22.873.000 mark. För 1954 ha~ sammanl~gt budgete-

1 

rats ~9.500.000 , mark~ Förslaget för 1955 är 25.000,000 mark. 
,1.J .. Extra understöd för upprätthållande av. folkskolväsendet i landska.

,E._ets fat~iga . och glest befolkade kommuner (F). Anslaget har i statsför
slaget höjts. 

Höjning i landskapsstyrelsens budgetförslag 750.000 mark, 
Särskilda utgifter för folkskolväsend~t. 

14. Till sommarrekreation. åt medellösa, främst svaga och sjuka folk
$kolebarn __ (!l. An9laget 120.000 mark är detsamma som i första tilläggs
budgeten för 19541 

1. Avlöningar, 

5 Ht. II kap.. slutsumma. 
I budget för 1954 89,891.510 
Budgetförslag för 1955 105.845,510 

III. ~~.1§E.§p__..']j c5f..§.rt släroverk. 

Maskintekniska avdelningen. 

mark 
Il 

~anslisten har av läroverke~~~,;ktor · föreslagits bli hänförd till 8 
lkl. Då avdelningen icke mot'~~~t:i~ de tekniska skolor 1 riket, som ha 

~~ . . . 

heltidsanställd kanslist, har landskaps9tyrelsen låtit förslaget förfalla 
Gemensamt. 

Ålderstilläggens anslag har h9jts från 400.000 till 560,000 mark. 
Inde:J$:anslaget är sänkt frän 700,000 till 600.000 mark, 

2. Tjänstgörings- och timarvoden (F) • 
. 1954 1955 

Hemarbete (nav.avd~) , 
HE;marbete ( maskintekri~ ) 

350,.000 
300.000 

400,000 
350.000 
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Höjning .95,000 mark. 

J• Timarvoden för skepparskolan J.tl. 
1954 

Hemarbete 75.000 
,Minskning 35.0QO mark. 

1955 
40.000 

109 

5. Värme och lyse (F'). Anslaget 300.000 mark har visat sig vara för 

låg.t. 
Höjning 100.000 mark .• 

12. Maskinlaboratoriet. Anslaget är nytt och avser driftskostnader 

vid laboratoriet. 

5 Ht. III kap. slutsumm,a. 
I budget för 1954 9,918,500 mark 
Budgetförslag för 1955 10·· 218. 500 11 

JY• Ålands y;rkesskola. 
Allmänt. 

S~olan arbetar för närvarande med följande avdelningar: 
1. Metallarbetareavdelning, perm~nent 2-årig kurs. Den pågående kur

sens .andra klass avslutas våren 1955. Ny första klass börjar hösten 
1955 .• 

2. Elektrike1"avdelning, intermittent, avslutas våren 1955 • Ny kurs 
är ej planerad under 1955. 

3.. Sömnadsavdelning, 
a) intermittent 2-årig kurs, som avslutas våren 1955; direktio

nen räknar med att ny kurs skall startas hösten 1955. 
b) kvällskurs, som startar varje höst och avslutas följande vår. 

Följande kurser föreslås härutöver för 1955: 
4 •• Bilmekanikerkurs, intermittent kurs, som avses starta med en enda 

klas$ hösten 1955 och pågå i tre år. 
5. Affärsbiträdesavdelning, som enligt landskapslagen angående land

skapet Ålands yrkesskola bör vara permanent, föreslås av direktionen bli 
inrättad från hösten 1955 med en ettårig kurs. Ålands Köpmannaförening 
har i skrivelse till direktionen väckt frågan och ansett att fler än 10 

elever kunde beredas tillfäll;~~~-;~• . .,del taga i kursen.· . 
Landskapsstyrelsen .har anse~t't '· at\; en dylik kurs icke kan komma till 

stånd förrän skolan fått egen lokal, 
Affärsbit~äde$kursen har av direktionen beräknats för hästterminen 

1955 kosta 2.454,310 111ark, varav 373.400 mark dock utgjorde engångskost
nader för inventarier, 

Landsls:apsstyreisen har i cke medt23it avdelningen i sitt budgetförslag 
för 1955. 
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Beträffande de under .år J.955 verksamma avdelningarnas utgifter lämnas 
följande sammandrag av deras specialbudgeter: 

Metallarbetar- El-avdelningen Sömnadsav- Bilmekaniker-
avdelningeh delningen avdelningen 

Avlöningar 
.t!l1evlöner 
Råvaror och 

.. 1.47 4.240 
·375.000 

arbetsredslcap 
Undervisnings-

840.650 

647.350 
150.000 

500.000 

752.190 
75.000 

338.045 
10.000 

109.100 . l. 47 3~ 240 

material 198,500 40,000 37,400 144,100 
._övr.;..;.;;..;i~g~a...._..u~t-g_if~t_e_r__,.~4~5_0~,o~o~o--~-------4-J~4~,~o~o-o __ ~~--·~3~1-o_,_2_0_0~~~i3~5-o_,_1~0-o __ ~ .- .: . 

Summa utgifter 3.338.390 1.751.350 . 1.283.890 2.315.485 

J.. Avlönine;ar .• 

. / 

Direktionen har upptagit en ingeniörlärartjänst för den intermittenta 
bilmekanikeravdelningen, men samtidigt anför direktionen: "torde denna 
undervisning för närvarande kunna skötas av redan förefintlig lärarkraft, , 
varför det reella behovet skulle bliva en yrkeslärare samt resten tirnlä
rare." 

D.å ingeniörläraren för metallavdelningen ej nu har tillräckligt många 
undervisningstimm.ar, har landskapsstyrelsen strukit den av direktionen 
föreslagna tredje ingeniörlärartjänsten från sitt förslag • 

. Jr}cesl~ antal har höjts till 2 med beaktande av att från höst~n 
1955 1commer att finnas såväl metallarbetare- $Om l;>ilmekanikeravdelntng. 

_g;'l..fil..arvoden för dagkurser har sänkts från 1.500..000 mark till 930.000 
mark. 

Ekonome..!l har av direktionen föreslagits placerad i 17 lkl med grund
lön. Ekonomen har nu samma avlöning som landskapsstyrelsens huvudbokfö
rare, vars kompetens skall vara diplomekonom (15 lkl), varför landskaps
styrelsen ej bifallit till direktionens förslag. . Landskap sstyrelsen har 
ej funnit skäl.till att ändra tjänsten till ordinarie med åtföljande le-
digförklarande. 

Föreståndararvodena .. (Fl 
1955. 

Ålderstillägg 1F) 

2. Eleyernas löner (F~. 

Jfr. tablån ovan. 

Minskning 65.000 mark. 

4. Råvaror och arbetsredskap (F). Anslage.t har höjts till 2 .• 923.000 

I 
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mark från 1.825,000 för 1954. Höjningen motiveras främst av den föreslag-
na b:j_lmekanikerkursen•-

.?.~ Tryckning sko stnader ( F) i 

Minskning 50.000 mark • 
.§_ .... ~;x:J2ep§medel. Direktionen har begärt höjning till 509.100 mark. 

Med beaktande av att landskapsstyrelsen strukit kostnaderna för affärsbi
träd~skurs upptages 400.000 mark . 

7. Undervisningsmateria.l ·+o.6h: bi blio:tek.~, 

Jfr. tablån ovan. 
8. Inmontering ,och~ tWP.?_ff3.ttdp__g_Y. ... JJ~~~iner och inventarier ( F). 

Höjning 40 .000 mark. 
~· Hyra 1 . bränsle, kraft och vatten (F). Direktionen har begärt 

972.100 mark. Med beaktande av att affärsbiträdeskursen strukits har an
slaget upptagits meQ. 800.000 mark. 

Förhöjningen 230.000 mark beror.på att hyra tillkommer för bilmekani
keravdelningen samt skolans kansli. 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för Åland~ y;rkesskola• 
Landskap9styrels~ns dispositionsmedel i dänna huvudtitel äro samlade 

till.XI kap •. 13 mom. Då yrkesskolan emellertid har alldeles speciella 
behov, såsom för ersättande av resekostnader och dagtraktamenten, då 
elektrikeravdelningen utför installationer ute på landsbygden är det 
öns:.::värt att upptaga ett nytt specialmoment för dessa och andra kostna
der. 

5 Ht. IY kaP~ - sluj~umm~ 

I budget för;l954 7,938,300 
Budget förslag för _1955 9.831.200 

Vr Ålands folkhögskela. 

mark 
Il 

. - -- . . . . . .. ---·····----· ---·-·- -

Sedan senaste budgetbehandling har folkhögskolan såsom landskapsskola 
första gången varit underkastad kompensationsprövning (1952 års utgifter) · 
Härvid har Ålandsdelegationen och Repnblikens President beslutat att icke 
kompensera skolans utgifter till fullo, utan endast med ett belopp, som 
motsvarar vad folkhögskolorna i . r:lr.ket kurtna få i statsunclerstöd. Ålands~ . 
delegationen har.låtit meddet~;:t.f~~ samma princip kommer att gälla även 

;~-j~.I; , . 

i fortsättningen. Vid sådant förhållande ~åste det anses som ytterst 
otillfredsställande, att landskapsstyrelsen icke kan verkställa den pröv
ning av bidraget, som tidiga.,re i första instans.gjordes av landskapssty
relsen, så länge skolan icke var landskapsskola . Landskapsstyrelsen an
ser därför, att folkhögskolan bör upptas i enskilda medels budget, var
vid landskapsstyrelsen framdeles blir i tillfälle att i första hand prö-
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va de utgifter för vil~a ordinarie medel kunna tagas i anspråk betr~ffan-
de Ålands folkhögskola •. Kapitlet upptager därför endast ett moment. An
slaget är förslagsanslag. . 

VI. Ålands lantmannaskola. 
4. Undervisningsmaterial. 

Höjning 20.000 mark. 
6. Slöjdverktyg. 

Höjning ~4.000 mark. 
]_!.-.Direktionens resor ocJ: dagtraktamenten (F). Dagtraktamentena ha 

förhöjts innevarande 'är. 

Höjning på -mom. 10.000 mark. 
9. "Qri._9.er~ll ?V byggnaderna. Anslaget är förhöjt frän 40.000 mark. . 

till 200.000 mai;k. Särskilda underhållskostnader föreligga år 1955 bl.a. 
målning av golv. 

Höjning 160.000 mark. 
10.. Skollägenhetens utgifjpr (F). i'örslaget till utgiftsbudget för 

skollägenheten lyder: 
Löner: 

Förvaltararvode 
Arbetsledare 
Traktorförare o. stalldräng 
De ja 
Tillfälliga arbetare 
Semestararvoden. 
Folkpensions- o. barnbidragsprem. 
Inköp av kor (Ayrshire) 
Skogsavve:i;kning och kulturåtgärder 
Sk~:~er o. onera 
Frövaror, betningsmedel o. s. v. · 
Bigödsel 
Kraft ooh belysning 
S~ide o. underhåll av maskiner 

Diverse oförutsedda utgift~~ri:1'$~h 
. : §.+/;! :;,~'4P;b 

74,520 
192,000 
210,600 

154,800 
200,000 

40,000 
50.000 921,920 

150,.000 
50,000 
80,000 
40,000 
80,000 
80,000 

10.000 
.128.080 

~ J.600. 000. 
Höjning 200 .000 mark.-· 

2_ Eh VI ka;p. slutsumma 
I budget för 1954 3.281,600 mark 
Budgetförslag för 1955 3 .. 685 ._600 " 
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_ YI~ !lands kvinnliga hemslöjdsskol&. 

0 

~· Underhåll av.träd~ården. Höjningen motiveras av att en del av sta-
ketet måste förnyas. 

Höjning 7.000 mark. 
9. Underhåll fv byggnade.!:!la• 

Mi:r>skning 6Q,OOO mark. 
5 Ht. VII kap. slutsUIJlm~ 

I budget för 1954 
Budgetförslag för 

1.169,700 mark 
1955 1,116.700 " 

VIII. Ålands ambulerande lan.;!b:ushällsskola. 
±• Expensmedel. 

ijöjning 10,000 mark. 
5 H.t:. 

1
VIII kap. slutsumma. 

I budget för 1954 942,200 
Budgetförslag för 1955 952 .• 200 

IX. Fornminnes.vården. 

mark 
Il 

l, . Till lanQ.skapsstyrelsens d:j.sposi tion för Ålands museum. Förhöj- .. 
ningen frän.400.000 mark till 550.000 mark motiveras främst av ökade hy~ 
resutgifter. 

f~ För arkeologiska ut,grävningnr. Anslaget 650.000 mark behöves till " 
störst~ delen för grävningar i Saltviks kyrka i samband med dess restau
rering.. Momentet upptar för 1954 för fornm:Lnnesvård 200~000 mark som för
slagsanslag... Det förhöjda anslaget ä;r fast. 

Höjning 45Q.OOO mark. 
5 Ht. IX kap. slutsumma 

0 

I budget för 1954 . 850.,000 mark 
Budgetförslag för 1955 1.450.000 Il 

X. ·.Socialt bildningsarbete. 
1.. Biblioteksinspektörens arvode.. Med beaktande av den växande ar

betsbördan för biblioteksinspektören har landskapsstyre1sen funnit f?käl 
att förhöja hans årsarvode från 66,3551?1(.3.rk till totalt 96 .• 000 mark. 

l!_ Bidrag till biblioteke,XJ(~;({ff~·~ . . 
. Höjning .llP .ooo mark •. 

6 .. Understödande av . studiecirkelverksamheten. Ålands Ungdomsförbund 
och Ålands Marthadistriktsförbund ha i år gemensamt anordnat en studie
ledarl{urs, varför det finns anledning förmoda att studiecirkel verksam
heten skall utvecklas i landskapet. . 

Höjning 27.000 mark. 

.I 
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7. Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (F). Ansl.aget 720,000 

mark är det sa~ som i årets ·första bl;ldget + tilläggs budget. 

5· Ht. X kIU>.!-..Slajswnma . 
I budget för 1954 i.499,355 
Budgetförslag för 1955 1.906.000 

XI. Särskilda anslag. 

mark 
Il 

1. Till vetens~apen, litter~turen ocp konst~n främjande ~ndamål. 
Abslaget har höjts från l.2ö0.ooo mark till,. 1.500.000 mark. Under år 

. . . . ' 

1955 kommer den av landskapet bekostade äländska.urkundssamlingen att 
kompletteras med utgåvor rörande 14 - 1500-taleri. Ålands Folkminnesför
bunds anläggni~gar vid Kastelholm äro även i behov av understöd från 
allmänna medel. 

Höjning 300.000 mark •. 
2. För främjande av idrott och fysisk fostran. Landskapsstyrelsen 

. . 
har för anslaget uppgjort följande disposition: 

För understöd av de centrala idrottsorgani~ 
sationerna 
För stödande av lokala idrottsorganisatio
ner, främst 1 skärgården 
För byggande av idrottsanläggningar 

Anslaget är förhöjt med 600,000 ·:·11ark. 

1.350.000 

.250,000 
21000.000 

mk 3.600.000 

Motsvarande förhöjningar observeras i riksbudgeten (lO:XV:4 A): 

1954 1955 ' 
Idrottsorganisationer · 150,000,000 
Idrottsplaner 250.000.000 
Andra idrotten främj~n-
de ändamål 64.000.000 

205,000,000 
320.000.000 

40.000.000 
Beträffande särskilt anslag ät de centrala i~ottsorganisationerna 

hänvisas till landskapsidrottsnämndens utlåtande: 
"Landskapsidrottsnämnden har behandlat Ålands Idrottsdistrikts och 

Ålands Distrikt av Finlands Bollförbunds.· ansökningar om anslag för 1955. 
I likhet med vad idrottsn~~~;. t sin skrivelse av deri 28 juni 1954 

fram.höll, anser idrottsnämnde.fi''·riu tiden vara inne att slå ett stort slag 
för den åländska idrotten, då vi nu kommit så långt, att vi ha fyra 

tidsenliga idrottsplaner i landskapet. Liksom Ålands Ungdomsförbund er
håller anslag för ungdomsledare och teaterinstruktör bör även idrottsor-·
ganisationerna få verlcsamhetsledare och tränare i all synnerhet som mede 
därför kan disponeras. Likaså framgår ur rikets budget att idrottsorga-

I 
I· 
I 
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nisationerna i riket erhållit betydligt större anslag för verksamheten 
än vad som härvarande organisationer hittills erhållit" 

För jämförelse av anslagsansökningarna har idrottsnämnden gjort föl
j ande uppställning: 

Ålands Idrottsdistrikt 
Startkostnader för kansli 100.000 
Driftskostnader för kansli 

Ålands Distrikt av FB . 
70.000 

och kostnader för verksam
hetsledare 520.000 

Kostnader för kansli, 
funktionär och tränare 

och övrig 

333.000 

Instruktion.s- ,tävlings- och 
övrig verksamhet 

Kursverksamhet 
180.000 verksamhet 
800.000 

I ! 150.,000 

mk 553.000 

I enlighet med landskapsstyrels$ns önskem~l har idrottsorganisatio
nerna gått in för gemensamt kansli. 

I likhet med idrottsorganisationerna anser idrottsnämnden att en kom
petent verksamhetsledare att sköta bägge distrikten _inte kan erhållas,. . 
utan stöder idrottsnämnden den föreslagna, av distriktens särart påkal
lade uppdelningen i verksamhetsledare för Idrottsdistriktet och funkt.io
närtränare för Bolldistriktet. 

I anledning av ovanstående får idrottsnämnden föreslå.att för år 1955 
upptages för Ålands Idrottsdistrikt ett anslag om mk 800 •. 000 ;- och. för 
Ålan<;ls Distrikt av Finlands Bollförbund ett anslag OIJlmk 553.000:-." 

J_. , Understöd åt teatrar, sångkörer, och orkestrar. Från anslaget 
har avförts utgifterna för bidrag till avlönande av teaterinstruktör och 
instruktörer för Sång- och Musikförbundet, vilka bidrag se.mmanförts.i 
mom. 4 med utgifterna för ungdomsförbundets ungdomsledare. Då bl.a. 
Sång- och Musikförbundet är i behov av anslag för verksamheten utöver 
lönel;>idrag för instruktörer t har anslaget lämnats så högt som 400 ,..000 

mark. 
Sång- och Musikförbundets utgiftsbudget för 1955 lyder: 

Avlöningar: 
1 reseiärare, årslön 
1 bitr. reselärare för 
1 stråkorkesterledare 

U t g i f t e r 

ärsersättning ät körernas lokaldir. 
Instruktionsresor 
Inköp av noter 
Styrelsens resekostnader 
Representationskostnader 

240.000 
60,000 

20,000 

80,000 

60,000 
20,000 

15,000 
20.000 

f' 
l 
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Folkpensions- o. barnbidragspr emier 
Diverse kostnader 

20,000 
15,000 

I1lk 550.000 
Minskning 262.000 mark. 

4. För avlönande av verksamhetsledare för kulturorganisationer. 
Momentets rubrik var i SE;lnaste budget ·11 För avlönande av Ålands Ungdome ~ 

förbunds verksamhetsledare. '' Det har framhållits från organisationerna, 
att ett anslag i denna form medför en större trygghetskijnsla och ger or
ganisationerna möjlighet att anställa nödig arbetskraft. 

Landskapsstyrelsen har därför samlat alla lönebidrag till detta moment 
enligt följande: 

a) Ungdomsförbundets verksamhetsledare 296,000 
b) Ungdomsförbundets teaterinstruktör 250.000 
c) Sång- och lVIusikförbundets instruktörer 250,000 

mk . 796 .• oob 
Al:lslagen b) och o) finnas 1 mom.. 3 i budget en för 1954, 
23. Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för.för~ningens skolverksam

het. (F).. Förhöjningen frän 925.000 mark till 1.200.000 mark ~Otiveras . 
av att föreningen tecknat pensionsförsäkring för sina anställda, och. ha~ 

föreningen rätt att erhålla bidrag för därav föranledda pre~iekostnader. 
Vid tecknande av för~äkring för medelålders personer i denna pensions-· 

form äro premierna höga. 
Höjning 275.000 mark. 

7. Understödjande av skolgången för eleyer . i läroverk. An$laget är 

detse.mma som enligt tilläggsbudget för 1954 eller·ll0.000 mark. 
a. Understöd för mindre,. bem...§:dla<J_G.§_Ef~Utbildning (F~. !nslaget 

2, 5 miljoner är detsamma som i inneva:rande års tilläggsbudget. 
5 Ht. XI ka]. slutsumme,. 

I budget för 1954 7.323,000 mark 
Budgetförslag för 1955 11.344.000 " 

5 HuvudtiteAf1s slutsumma, 
I budget för 1954 143,637,125 mark 

Budgetf~X:!~~~ för 1955 166.151 .. 610 " 
. :. ·:1;/ft:~jt ;. 

6 Huvudt1teln. Näringarnas främjande. 
--------------------------------------------------------------------------

1. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations- · 
verksamheten. 

5. _]3j._drag för täckdikninfiar (:reservationsanslaf?t). 650.000 
Detta anslag har h9jts med 550..000 .mark .i jämförelse med 
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är 1954. Förhöjningen motiveras av en allt livligare 
täckdikningsverksamhet inom.l?n~skapet, närmast såsom en följd 
av att även detta arbete, d.v.s. grävningen av täckdiken, . 

mekaniserats. 
6... NY..::. _och betesoc;iling~r~ie.r_J.reservations_fillslag) 2 .000 .000 
Enär anslaget om 1~000.000 mark i 1954 års budget inte är 

tillräckligt för premieringen av ny- och betesodlingsverk-
samheten, samt då det även gäller.ste:o.röjning från gammal 
åker$ark har anslaget höjts med l.OOQ.QOO mark. 

8. Understöd för uppförande av A.I.V.-silos (F) 150.000 
Detta anslag har icke funnits upptaget vare sig i 1954 

års riksbudget eller observerats i statsförslaget för år 
1955, men då till Riksdagen motion i ärendet inlämnats, 
observeras 150.000:-, vilket utanordnas endast under för-
utsättning att motsvarande anslag kommer att ingå i riks-
budg$ten. 

-~~ Kreatursförädlingsförening,a_:r_ 4 .000 .000 
Anslaget har förhöjts med 1,000.000 mark i jämförelse 

med 1954. Förhöjningen motiveras av en större livaktig-
het inom skärgårdsområdet både då det gäller tjurförenings-
verksamheten men även kreaturskontrollföreningsarbetet. 
Detta anslag är proportionellt högre än motsvarande anslag 
i statsförslaget, men är orsaken härtill att söka i skär
gårdsområdets splittring.med tyåtfölja.nde kostsammare kre
atursföreningsverksamhet. 

Höjning 1.000.000 mark. 

10. Svin-, får ... , f jäde_r..;fä- _och bi,~_<::.J-11s främj9J1de 
Anslaget har fördubblats i jämförelse med år 1954. För-

höjningen motiveras av att lantbruksavdelningen har för av-
sikt att försöka åstadkomma större livaktighet på får- och 
fjäderfäskötselns område inom landskapet. 

Höjning 100. ~00 mark .• 

200.000 

11. Lantbruksklubbverksamhe .. n., 750 .• 000 
: ,:,fl'-: 1:',JI ( #.':-,,I ~-~ : 

I 1953 års bude;et observert.(~@~"~ 50 .ooo mark för lantbruks-,, .... 
klubbver~samheten. I 1954 års budget ·utgör motsvarande an-
slag 700.000:-. Förhöjningen för år 1955 motiveras av att 
lantbrUksklubbdistriktet har för avsikt att under 1955 an
ordna ~n utbildningskurs för landskapets lantbruksklubb
leda:re. 
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13. ,':[2f.3.bruksförsöksverksam.heten: 
a) Ålands försöksfält 425,000 
b) God by fruktförsök 56 j,000 
c) Lokala fiiB:försöit'- 5 ,000 

Ålands försQksfäl t för år 1955. 
Inkomster: 

Försålda försöksberättelser 
Försålt frö 

Utgifter: 
Anläggnings- och underhållskostnader 
Konstgödsel och utsäde 
Försöksledarens arvode 
Övriga arbetskostnader 
Andel i Jomala gårds arbetskostnader 
Barnbidrags- och folkpensionsavgifter 
Försöksresultatens publicering 
Telefon och post 
Diverse utgifter 

J,000 
15,000 
18.000 

--------------

30,000 

25.000 
96,000 

200,000 
25,000 
15,000 

8,000 
18,000 

8,000 
rnk ·425.000 
--------------------------

Ålands fruktförsök för år 1955. 
A) Anläggningskostnader: 

1. Om anskaffning möjliggöres 
Inköp av motorspruta med tillb0bör 

2. Anläggning av 2 nya rader s 1x1lier
. träd å 38.000:-. 

3. Inköp av 100 st. frukt.Lagrings.lådor 
enligt anskaffad modellåda å 250:-. 

4, . Inhägnadens underhåll, nät, tråd m.m. 
5 •. Nyanskaffning av brukningsredskap 

b) Un~erhållskostnader: 
6, Markbrukning och ogrä#.'!p · pning 
7. Trädens skötsel, bekä~~i?ide av växt

sjukdomar, fruktens nedtagning, lag
ring och förpackning 

8 9 Inköp av växtskyddsmedel 
9, Konstgödselanskaffning 

10. Ledning av försöksverksamheten 

150.000 

76.000 

25,000 

20.000 
15.000 

190 . 000 

90,000 
20.000 
25,000 

32.000 

118 

998.000 

286.000 

357.000 
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mk 643.000 
--------------------

Inkomster mk 100.000 
-------------------- · 

14. Bidrag åt småbrykarsammanslutningar till maskin
anskaf fning: (F ) .• 800.000 

l första tilläggsbudgeten f9r 1954 har landstinget anvisat 
800.000 mark för detta ändamål •. Då man under 1955 torde kWlna 
rälma med en något större import av lantbruksmaskiner inklu
sive traktorer torde ett lika stort belopp vara av behovet 
även för år 1955. 

15. Understöd för· byggande av vatten- och avloppsledningar 
på landsbygden (reservationsanslag) 300.000 

Ehuru anslaget i 1954 års budget inte förbrukats har lant
bruksavdelningen likväl i förslaget till 1955 ärs · bu~get ob
sergerat ett något förhöjt anslag eller 300.000 mark •. Denna 
förhöjning motiveras ·av att vissa planer föreligger på ett 
störr~ vattenledningsföretag i Västra Saltvik. 

16 • . Understöd till förbättrande av bostadsförhållandena :. 
på landsbygden (reserva\;ionf?anslag) 3.500.000 

Dett~ anslag har höjts med 1.000.000 mark i jämföreise med 
år 1954. Efter påräknat anslag _:. till.äggsbudgeten 650.000 
ruark motsvarar förhöjningen den rrocontuella ökningen i stats
förslaget för 1955 från 450 miljoner mark till 500 miljoner. 
Bel._oppet 3,5 miljoner bör anses som ett minimum nu i början 
av li~:r:ma ve;rksarnhet, som först från 1953 egentligen kom i gång • 

.• 1 . . . ..... 

---i.6. Kostnn•:i.er för iståndsättande och underhåll av koJ.oni-
___ <.. . -.---.--....;.;.;;_,..;,;= ....... ==------........... --.- .. 

_sa.t'i onsvägar (reservationsanslag) . 2.000.000 
I 

M~tsvarande anslag har icke tidigare 'qeaktats, men torde 
dE t finna .. användning i samband med :planer; ad kolonisation å " 



\ 

. j 

:;. •,, 

: . ; 

·~ . 

- 58 -
Haga kungsgärd,. Motsvarande moment i riksbudgeten har ökats 
frun :J-30 till 240 miljoner mark. 

/ 

1,2.! ypplysnings- och försöksverksamhet för utrotnin& AV 
ber ber~. 100 .ooo 

E~ligt landskapslagen av den 30.6.54 angående förpliktelse att 
i landskapet Åland utrota vanlig berberis · (Berberis vul~aris) 
skall utrotningen vidtaga i . och med ingången av år .1956. Det i 

budgetförslaget observerade ans1a~et är främst avsett att använ
das för bedrivande av nödig försömsvGrksamhet beträffande olik~ 
utrot;io.ingsmedel men även för erforderlig upplysningsverksamhet .• 

20. Und~rhåll av maskiner c8'cfh~:dskap för jordförbättrings
arbeten ( F). 

Lantbruksavdelningen har numera egen grävmaskin, för vars underhåll 
"här upptag e~ anslag. 

6 Ht. I kap. slutsumma 
.: 

Första budget för 1954 17~643,000 mark 
Förslag för 1955. 24.823.000 "" 

II. Fisket. 
1!_!7löningar. fiskerikensulentens löneklass höjdes 1 tilläggsbudget för 
1954.till 21 lkl . Anslaget är förhöjt i enlighet här~ed. 

i~ Underh~ll och dfift vid romkläckningsanstalten. Anslaget har tidi
gare varit 60.000 mark. Under rominsamlingen avhämtas rom med bil, var
vid bilräkningarna stiga till höga belopp. Dessa ko&tnader ha tidigare 
påförts mom. 2 Resor och dagtraktamenten, vilket dock är missvisande •. 
Anslaget för romkläckningsanstal ten har därför höjts till 210-.000 mark. 
Anslaget för resekostnader har lämnats oförändrat, emedan kostnaderna 
denn? gång skola utgå för två funktionär$r, konsulenten och instrUktören. 

6. Underhåll och drift av fiskefyra:r;-,. 
Höjnin2: 10.000 mark. 

8.. Landskapets andel i premier . fi5,r f_örsäkrade . fiekredskap . och fiske
båtar C.F). Ansl~get höjt frän 200.000 mark till 300.000 mark, då nya 
fyrar tillkommit. 

6. ~~1,::~~; ka;p. ·slutsumma 
Fö~,~~~~tidget för 1954 

." .. ~ ,;. ' 

Budgetförslag för 1955 
3,605 , 200 mark 
3.901.000 Il 

III. Den ~rivata skogshushållninge~. 
4. l3ränsle för ;plantskolan. 

Höjning 10.000 mark. 
~. U~derhåll av plantskolan. 

Höjning 100.000 mark. 
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8 •. · l3idrag till kostna9.er för skogsförbättringsarbeten. (reservations-
anslag) •. Motsvarande anslag i statsfö~slaget är 300 miljol).er (11 Hi;. 
XVIIJ:5). Anslaget är höjt från 1.300.000 mark till 2.500.000 mark, 

9. Främjande av och tillsyn över.den privata skogshushållnint?en. 
Anslaget är höjt med 100.000 mark •. 
Jämförelse av de under 8 och 9 mom, budgeterade utgifterna i sta·~sför~ 

slaget och landskapets budgetförslag. 
Statsf 9rsl?get Landskapet 

ll:XVIII:3 248;274,000 6:III:9 . 900 .. 000 
ll:XVIII:5 300,000,000 6:III:8 2,500,000 

548.274.000 3 •. 460.000 
6 Ht. III kap. slutswpma .. 

Första budget för 1954 4.008,720 mark 
Budgetförslag för 1955 5.-417.720 " 

IV. Sär?_lg}j.gi anslag.· · 
.4· För geologiska undersöknin_g_ar . (reBGJ;'Vationsanslag) •. Anslaget har 

höjts frän 600.000 mark till 900,000.mark •. Under år 1954 ha.undf;rsöknin.;.. 
gar utförts av prof~. A. Metzger, fil .. d:r A.· Backman och fil.mag. c. 
Wessman. Vissa undersökningar av bottenförhållandena på Lumparen äro 
aktuella, varför medel. borde reserveras r,iägot mer? än för innevarande år, 

ijöjning 300.000 mark. 
6 Ht., IV kap .• · .slutsummcc .· 

Första budget för 1954 l,544.000 
Budgetförslag för 1955 1.845.000 

mark 
It . 

6 Ht. slu.tsumma 
Första budget för 1954 
Budgetförslag för 1955 

26.800,920 mark 
35•986.720 Il 

7 Huvudtiteln.. Kommunikationsväsendet. · 
===========~=====~=========~=~·===:=== 

· II •.. · Väghål,lningen •. 
1,. Landsvägarrt,a~ pnderh,åll (F). 

a) Sommarunderhållet: höjni~g 5,5 miljoner 
c) Fär jhåliningen: h0jrLif'' . . ".1<5. miljoner . 

l?.~1;. ' ~ .-
Totalt föreslås på momentet 33.500.000 mark.o 
Anslaget för' landsväga:r;-nas i riket underhåll har i statsförslaget höjts 

med 500 mj:.l j o:ner (12 : V: 1) • 
' 
, · 2. Bidrag till. i:ommunal,vägar. · 

a) Anslaget för byggnadsbidrag har höjts med 500.000 mark jämfört med 
första .. budgeten och första tilläggsbudgeten för 1954 ( 2, 5 milj. + 1, 5 
milj.).·, 
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b) Anslaget för underhåll har ,höjts med 500 .• 000 mark, 
Totalt föreslås på momentet 9,300.000 mark.. 
Anslaget för bidrag till kommunal- och byvägar i riket har höjts med 

200 JJU.ljoner ( 12: V: 3). 
4. Förberedande arbeten,Lör_ "Y2EJ°Pyf-Jl-J_g11et av den nya väglagen. 
Detta moment återfinnes i statsförslaget för nästa år och hänför sig, 

såsom även ur rubriken framgår, tilil de undersökningar, som böra verk
ställas på de nuvarande kommunalvägarna för att utröna de av den nya ·väg
lagen förorsakade såväl engångs- som årskostn8:derna. Liknande undersök
ningar borde göras i god tid ~ven här och innan väglagen tidigast kan trä
da. i kraft, vilket är år 1958. Åns;iaget är enligt statsförslaget 
35.000~ 000 mark och föreslås.att här upptages 250.000 mark. 

III. Sjökommunikationerna, 
·1· Trafikens upprätthållande i yttre skärgå~den. Under den tid som

marb~tarna som trafikerar rutten Mariehamn - Åbo, på grund av ishinder 
. ' 

äro .. upplagda, ha de egentliga skärgårdskommunerna Käkar, Kti.mlinge och 
Brändö, förbindelse med Mariehamn endast en gång i veckan och Sottunga 
två gånger. En avsevärd förbättring häruti kunde med små medel erhållas, 
om regelbunden flygtrafik kunde understödas för dessa kommuner. En flyg
.Plansägare har även anmält sig hugad C).tt utföra sådrana flygningar, men 
anser han subvention härför nödvändig.. Då turernas antal under . ~n vinter 
kan uppskattas till c:a 30 st. och subventionen borQ.e utgå m~d 7.000 m.k/ 
resa skulle således totalkostnaderna stiga ti~l 210.000 mark. Emedan 
landskapsstyrelsen anser att den nuvarande vintertrafiken borde komplette~ 

. . . 

·ras med ifrågavarande flygturer• h.·:.. :"' i110 L1cnt .::;t ökats med 250 .000 ma:i;-k, då 
i samband med flygningen eventuellt andra omkostnader kunde ~ppstå. 

J• Till anläggning och undarhål~ av båtbryggor (r~s~rvationsanslag). 
Anslaget har förhöjts till 2 miljon~r med tanke bl.a. på behovet av ny' ~ 

brygga i Kumlinge. 
Höj~ing 1.000.000 mark4 

7 Huvudtitelns slutsumma . 
Första budget för 195.4 44, 772 , 360 

Budgetförfä~~tJt}>r 195'5 . 56.820.140 
.:.'~~ ,, ,, ... ... ,~,.~ . . 

8 Hu'l/tldtiteln • . Socialvården. 
==================~========== 

mark 
Il 

I •. Särskilda anslag för sociala ändamål. 
_1. Invalidvården . (F). Anslaget i första budgeten. för 1954 var 4 mil

joner, och i första tilläggsbudgeten upptogs 1 miljon. Anslaget har nu 
före$lagi ts -bli 6 .• 500.000 ,mark, vilket torde motsvara behovet under år 
1955 i . 
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i statsförslag9t ä~o~ 

464.823,800 
295,000,000 
759,823.800 

5. Understöd åt barnhem·(F). 
Anslaget är enligt förs-ta tilläggsbudgeten 250.000.mark. Då samtliga 

i landskapet verksamma barnhem, Friförsamlingens barnhem, Stiftelsen Hem. .. 
met och Folkhälsans daghem, numera ha fastställda reglementen och före
stås av personer, som godkänts för uppdraget, har landskapsstyrelsen för 
första halvåret 1954 utpetalat fullt understöd enligt rikets lagstiftning 
om understöd av barnhem. I förslag till ny tilläggs'budge.t kommer land~ 
skapsstyrelsen därför att anhålla om ytterligare 250.000 mark för 1954. 
Förslaget för 1955 lyder på 700.000 mark och däri inrymmes även anslag, 
sOm kan komma ifråga för understöd ät Friförsamlingens barnhem vid dess 
ombyggnad. 

Motsvarande anslag i statsförslaget finnas under 14:X:j:V:3 och 4. 
8 • .. J3idrafL till avlönande av .kommunala hemsystrar (F). Anslaget. 

950.000 mark är detsamma som i årets första budget + tilläggsbudget. 
· . . . 9_. Fattigvårdsutgifter, som skol$~rsättas av landskapet (F ).. Ansla

get för 1954 har visat sig vara lågt. 
Höjning 300.000 mark. 

8 Ht. slutsumma . ' . - . 
Första budget för .1954 
Budgetförslag för 1955 

7,791,000 mark 
11.990.000 ll 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
------------------------------------------------------------. . 

J., . Särskilda anslag·~ 
2. Oförutsedda.utgifter (F). Anslaget har vi~at sig för lågt. På 

momentet föras bl.a. alla sjukvikariers.avlöning, 
Höjning 400.000 mark. 

·~ Barn}>idrags- och folk_J2ensionspremier, som landskapet i egenskap 
av arbetsgivare äger erlägga (F). Anslage~ är l miljon mark större än 
vad ~om budgeterats för år 195,i.z·~i,1i>plilj • . + · 4 · milj,). 

7. Kostnader .. för. förande å.~~i;, :~:~'~tregister över person.er, vilka åtnjuta 
åländsk hemb.xEdsrätt. Enligt avta~ med häradskrivaren i Ålands härad 
för Q.enne förteckningar över de personer, som åtnjuta åländsk hembygds
rätt. För detta arbete, som är ay största vikt för landskapet, har hä
radskrivaren hittills uppburit 60.000 mark per år, vilken ersättning av 

'honom anses ej på långt när motsvara det arbete uppgiften medför och det 
ansvar han påtagit · sig. Landskaps ntyJ:,. lr::ion har för sin del helt omfattat , 
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de framförda.synpunkterna och föreslagit ersättningens höjande till 

120.QOO mark. 
:i:~_l!pderstöd ti]-1 främjande av br~ndskyddet. 

. . -. 
Höjning 80.000 marl,{. 

l3· Pr~~.r_ fö}' död~nde av _F_9vdjur · (F). Anslaget har höjts från 
800.000 mark till. 1.000.000 i enlighet med vad utgifterna för innevarande 

år ge.vid handen • 
. 15. Stödjande av elektri.fier~np~~p_ på J.:illlc'.lsbygden (F). Anslaget har 

i rikets statsförslag sänkts ooh mir~. :Jkningen i landskapsstyrelsens för ... 

slag står i proportion härtill. 
Minskning 1.000&000 mark. 

17. . Av la_gen om främj.,ande av bos)<;3.0S/,;produktionen föranledda kostna
der (F). · Anslaget har höjts till 200.000 mark, då.numera även tätorterna 
utanför Mariehamn komma i åtnjutande av bostadslån. 

20. Brandstods;premier (F). 
Höjning 75.000 marks 

22. Familjepensioner (F). Anslaget har upptagits endast med 250.000 
mark, då det är antagligt, att Familjep~nsionsfonden skall övertaga dessa 
pensionsutbetalningsr i en snar.framtid. 

9 Ht. slutsumma 
I budget för 1954 
Budgetförslag för 1955 

24,560,000 mark 
?9.725.000 Il 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
---------------------------------------~---------------------------------. . 

II~ Hälso- och sjukvården. 
i. Ålands centrals julrn~s, för ansjgi.ffr:~11.'3 av inventarier och instrument 

· Anslaget är höjt med 200.00Q mark. 
3. Anskaffande av ambula!1,~· Landskapets ambulans är oändamålsenlig 

och. så gam.mal, att dess unQ.erhåll f~n~.rt kommer att stiga till betydande 
och svårberäkneliga belopp. Landsl::aj)s:c::-tyri:;lsen har fördenskull upptagit 
et·t anslag under detta nya moment för· anskaffning av ambulans. . En fullt. 

·; ·· modern ambulans e.v märket Volkswagen torc1e i detta nu kQsta 653.000 mark .. 

III. Und~rvisni~~-;~?Ph bi~O.ningsv~sendet. 
1. Ålands lyceum for anska.~&'f!.1ng av J:!l.Ventari~r. 

Minskning 50.000 mark. 
( 2-4 1,ltgå),. 
Wl.· . Ålands yrkes skola för anskaffning_ av inventarier (rese:i;-vations I 

anslag), Anslaget är förhöjt från 217.400 mark till 700.000 mark. Öknin 
gen motiveras av tidigare närnnda bilmekanikeravdelningen, som för sin 
verksamhet behöver inventarier, vilka komma att i framtiden överföras till 
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det plan~rade skolhuset. 
j ( 6). Ålands yrkes skola för anskaffning av maskiner (reservationä

anslag). Anslaget är förhöjt från 700.600 mark till 3 miljoner och moti
veras ävenså av den pl?nerade bilmekanikeravdelningen. De maskiner, som 
skola an$kaffas äro bl .• a. olika testerapparater, som skmla beställas från 
u·lilandet. Licensanskaffning och leverans beräknas taga så l~ng tid att 
större delen av detta anslag kommer att reserveras till 1956~ Apparater
na komma ej heller till användnitj.g förrän vårterminen 1956, men för att 
beställningarna skall kunna göras och l5:ursen planeras, är det nödvändigt 
att utgiften budgeteras redan för 1955. Apparaterna, varom här är fråga , 
måste anses nödvändiga för att bilmekanikerkursen skall fylla sitt ?nda
mål att utbil~a verkligt yrkeskunnigt folk för bilreparationsfacket. 

(7-8 1,ltgå). 
4 (8). ~lands kvinnli_ga hemslöjdssk~:l;_~. Momentet har fått ny nummer, 

men är i övrigt oförändrat. 
(10 utgår). 

J-_V ~ Nä:Q.}21:.'.'/~E~s_..f.rämjande .. 
2. Anskaffning av maskiner för jor.§1..ör~ättringsarbeten (reservations

anslag). 
Minskning 500.000 mark • 

.l.· · Anskaffning av ekolodap;paratur • . För möjliggörande av anskaffning 
utav en ekolodapparat för lokaliserande av fiskstim har landskapsstyrelsen 1 

upptagit 200 .000 marl\: unde:r detta nya moment. Apparater för ändamålet 
torde stå att få i Sverig$~ 

V. Kommunikationsväsendet. 
l._!.~gbyggnads- och vägförbättringsa~slag (reservationsanslag). 
I motiveringen till 1954 års budget (sid. 51) har på detta anslag be

räknats åtgå 11.700.000 mark för tjärbehandling av 9 km väg. :B1inansier:jjn
gen skall enligt nämnda, av landstinget godtagna motivering ske sålunda: 

1954 års budget 3 miljoner 
1955 Il Il 3,8 Il 

·Årets totala anslag under detta moment skulle därvi d bli: . 

1) För t järpermanentning e~~~\f:~Ilöregående 3, 8 milj. 
2) Vägbygge till Brändö str~Jµ,t~··J$-c(glö 1,0 " 
3) Uträtning av vägen Haraldsby - Hullby 1,2 11 

4) Vägförbättring Lemström - Söderby, Lemland 1,0 Il 

7,0 miljoner mark 
2. Extra.anslag för vä&Qyggnads- ocb_yägförbättringsarbeten (reserva

tionsanslag). 1) På samma grunder som angivli:ts i motiveringen till 1953 
års budget föres.lås, att i nästa års budget upptages ett anslag om 
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5.000.000 mark under momentet. Till grund för anslagets storlek har lagts 

utgif-~erna för arbetslöshetens bekämpande i riket under år 1951 i den ut- I 

st:eäckning dessa använte til.l byggande och förbättring av vägar och broar, I 

och vilka stigit till 1.167.000.000 mark · samt me4 beaktande av att land
slrnpet under 19 52 för reservarbeten använt 3 . 066 .000 mark. Härutöver fö-

reslås: 
2) Utgifterna för arbetslöshetens bekämpande variera starkt i riket·. 

Sålunda användes för dE;tta. änd~mål för byggande av vägar ovh 'broar, såf;loru 
ovan när.ants, år 1952 1.1678000.000 mark men år 1953 7.437.0QO.OQO mark. 
I 1954 års budget är tillsvidare upptaget samm9,nlagt 120000,000,000 mark, 
medan i 1955 års budgetförslag endast finnes 3.5000000,000 mark. För att 
i någon mån här få en utjämning til~- :::J ts,nd mellan de årliga utgifterna 
för detta moment och samtidigt minska efter$lä:p1J.ingen för beräkningsgrun

derna. av ~omentets storlek, föreslås att 25.000.000 mark av det belopp 
om 50.000.000 mark, som enligt nu gängse beräkningsmetod $kulle upptagits 

i 1956 års budget, skulle införas redan i 1955 års budget. 
Totalt skulle därför på momentet budgetera$ 30 miljoner mark. 

(Jfr. motiveringen till 1953.års budget ss• 38-41). 
10 Ht. slutsumma 

I budget för 1954 21.628,000 mark 

Budgetförslag för 1955 50.990.000 '' 

11. ?uvudti teln. Understödslåno 
==~========================c~= 

·1. Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten .. 

1. Lån f_ör j ord:Ui_!:._bät_:trin.6 sarbeten (reservationsanslag) ~e- 500. 000 

I statsförslaget för 1955 ha.r för motsvarande ändamål observerats 

350.000.000 miljon.er .. I och med att lantbruksavdelningen numera dis

ponerar över egen grävmaskin kollllli.er också behovet av låneanslag att 

ökas. Detta motiverar även den f'ö.r J slagn.a höjningen om 2009000 mark. 

3o Lån f..Q±_ täck;§iknj_~g ( reser'{"s tionsanslag) 500<> OOOo 

Under inaevarande år har · 'e~~~j.;. ett lån om 100 .. 000 mark beYiljats 
,,~·,~·': . ' 

och kommer förty 900.000 mark att kunna överföras till år 1955. Enligt 

nu gällande bestämmelser angående bidrag och lån för täckdikning kan 

endast antingen lån eller bidrag beviljas medan tidigare samma sökande 

kunde beviljas både bidrag och lån. Detta har även lett till att jord

brukarna hellre utnyttjar bidragsmöjligheterna än lånemöjligheterna. 

4., Län för f!.ämjande av hem- och småindustrin till tr,;yggande av 

.§..yss_~J.sät_,~q!_n.gen1<.(F) l2e 500.,000 

I statsförslaget för 1955 har för motsvarande ändamål observerats 
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500eOOOoOOO mark!) Behovet av dylika lån har visat an stigande ten-

dens .• Sålunda inlämnades under år 1954 låneansökningar för inalles 

i5.ooo ~ ooo mark medan däremot till landskapsstyrelsens disposition stod 

endast 2. 500 . 000 marko Av a.et observerade anslaget kommer 10 milj. I 

mark att användas för täckande av landsbygdens lånebehov samt resten 

till tryggande av sysselsättningen inom Mariehamns stad. 

5. Lån för b_yggande av vatten- och_'i_yloppsledningar på lands

b;xgden (reservationsanslag). I statsförslaget för 1955 finnes för mot

svarande ändamål observerat 75.000oOOO mark. Anslaget i 1954 ärs ·bud

get om 700.000 marlc kan oförbrukat överföras till 1955. :00. landskaps

styrelsen hyser förhoppningen att planerna på ett större vattenled

ningsföretag i Västra Sal tvik skall realiseras under näst.a är har ett 

något större anslag observerats för år 1955e Ilöjning 300 . 000 mark .. 
6& §Yggll3_dslån till förbättrande av bostadsförhållandena pä lands

bygden (reservationsanslag) 11.900.000 
Behovet är stort och aktuellt nu sedan kolonisationsverksamheten 

kommit i gångQ I rikets budget äro 1.700 miljoner upptagna såväl för 

1954 som 1955e I landskapets ordincrie budget för 1954 är upptaget 

· 7 e 000. 000 men påraknas anslag i tillä52;sbudgeteno 

1" Kolonisatio1..1.skassalån. (reservationsanslag) 20.000.000v 
Anslaget i årets ordinarie budget utgör l0~000.000 mark, men till· 

läggsbudget påräknas. Motivet för förhöjningen detsamma som i före

gående momentc I riksbudgetförslaget är upptaget 4.500 miljoner mark 

som höjts från i årets budget upptagna 2u750 miljoner mark. Enligta 

1952 års bokslut 2.630~000.000 

1953 " " 3~500.000.000 

8. A_~.eri~lån för mejeriutvidgning till främjande av skärgår-
' 

dens ~jerihushållning •. 

Landskapsstyrelsen har fått mottaga följande skrivelse från Ålands 
centralandelslag! 

"Det mejeri., som Ålands Ce : ·,aland~lslag driver i Mariehamn,, emot-
. :.1';:,.-.·<'JI . "i:- : ~ 

tager även mjölk från hela d,~'f/. · dsträckta öståländska skärgården, där 

mjölkproducenterna inom kort komma att organiseras i p~oducentförenin- . 

gar, anslutha till den gemensamma centralaffären. Sedan det hemkärnade 

smöret numera praktiskt taget blivit osäljbart, har leveransen av 

mjölk till mejeriet i Mariehamn blivit ett livsvillkor för jordbrukarna 
i Ålands skärgårdskommuner. 

Tillförseln av mjölk från skärgården .hur öka t överraskande snabbt 
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och en utbyggnad och rationalisering av driften blir om något år o

från.l~omligt. Medan sålunda hela m:{).ölkinvägningen vid mejeriet under 

detta år ökat med 30 %, är ökningen för skärgårdens del 300 %" Nästa 

år Komw.er skärgårdens andel i mejeriets tillförsel med säkerhet att 

ytterligare ökaso 
Sedan många år har i rikets budget upptagits avsevärda belopp för 

att såsom lågprocentiga lån utgivas till andelslag för modernisering 

och byggande av mejexier i avlägsna och glestbefolkade trakter. ,])å v~r 

skärgård i fråga om mjölkhushållningen ogensägligen är fullt jämnställd ' 

med de nämnda trakterna i riket.,. vilket också bevisas därav, a~t 

transportbidragen i de åländska s'.~ärgårds lrnmmunerna utgå enligt sam~a 

grunder som i dessa trakter, är det även :på sin plats, att de åländska 

myndigheterna begagna sig av sin rätt att på liknande .sätt understöda 

mejerihanteringen på Åland. 

Landskapet har sålunda nu möjlighet att understöda det mejeri, som 

förädlar skärgårdsmjölken, genom utgivande av ett lågprocentigt lån 

för meje-riets utbyggnado Att denna möjlighet även bör begagnas, då be-

hov av medel föreligger, förefaller oss synnerligen rimligt. 

Ålands Centralandelslag anhåller därför vördsamt, att landskapssty

relsen i sitt förslag till landskapets inirnmst- och utgi1'tsstat för · år 

1955 måtte observera ett belopp på 20 miljoner mark, . att utgivas såsom 

lån direkt till centralandelslaget för utbyggande av mejeriet i Marie
hamn. ir · 

Iriksbudgeten för 1954 upptages understödslån för byggande av 

mejerier i Nordfinland och de östra gränstrakterna under 19aII119 
60 miljoner. 

År ·1953 användes för samma ändamål enligt statsbokslutet på 

19~IIi21 100 miljoner~ år 1952 19!II~24 100 miljonero 

Sammanlagt har alltså i riket utnyttjats statslån 260 miljoner mark 
för nämnda mejeribyggen~ 

Landskapsstyrelsen har ansett sig ku!ma föreslå ett län om 10 

miljoner för llands centralaq 7§lags mejeri, och skulle lånet ut-
. :.~f:' . ~ ~ . 

betalas i en skälig proporti:9;~. 11 byggnadskostnaderna. Ränte- och 

amorteringsprocenten skulle givetvis beaktas på samma sätt som vid \ I 

statens ovannämnda utlåninge \ 

;t, .. · .Amorteringslå~ för 'b_lgg?J:?:g_~-~..:1?nnmälssilos. Behov av billiga 
lån för spannmålstorkar tord.e finnas i landskapet lika väl som i riket~ 

I juni 1953 beslöt riksdagen bidraga till en förbättrad spannmåls

torkning och stiftade en lag om·län för torkanläggnine1r och torkarD 

0 • 
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Medlen, l OO milioner mark år 1954 och 200 miljoner åren 1955 och 
1956, överföras ·till spann~lsförrådsfondeno Lånen kan beviljas åt 

affärsföretag i branschen eller jordbrukarsammanslutningar till 

högst 60 % av kos.tnadern.ao Lånet Jiliorteras under 10 år och löper 

med 3 10 ränta. Lån erhå_lles icke med mj_ndre torkens kapacitet är 4 % 
nedtorkning av 750 kg säd i timmenQ 

Förutom för sj.älva torken kan lån erhållas för uppförande Eiler 

iståndsättande av nödiga anläggningar och +agerhus i anslutning till 

torkeno Lånet beräknas enligt ett lagerutrymme motsvarande den mängd 

spannmål torken kan svälja under 100 timmar vid 4 % nedtorkning, för 

magasinslager dock högst för 250 ton (1000 kg/m2 )o 

Anslaget har av landskapsstyrelsen föreslagits till 10 miljoner 

· mark~ 

IIc Undervi~nings..- . och . bildningsväsendet.!. 

l2_ Stu<!_:ielän åt mindre bemedlade f~r yrkesstydi~ (F)o 
Anslaget har förhöjts~ då behov av dylika lån synes föreligga. 

Höjning 300~000 mko 

III.. Sjirski_l.da ansla&,. 

Je Bo.sji,_i.:.:._~72Jngslå,!1 (F). Anslaget är detsamma som enligt första till·

läggsbudgeten för 1954, eller. 5000000 mko 
4o .Amorierinzslå~~Ql:_Eyismens främjande, Momentet är 

nytt och har tillkommit på grund 8V ~n skrivelse frän Ålands Turist

förening, vari framhålles följandes 

"Vid Ålands ~'urmstfö;r·enings årslJJ.öte den 7 l!l.ars 1954 diskuterades 

bl., at nödvändigheten av förbättrade och utökade möjligheter att emot-· 

taga och härbärgera turister på Åland. Dryga kostnader, ~enningknapp
het och svårighet att uppbringa erforderliga lån ansågs likväl utgöra . 

ettJoöverstigligt hinder att åstadkomma en dylik fffi.rbättring, huru nöd
vändig den än syntes vara. 

Såsom en allmän åsikt framkom att billiga lån ur allmänna medel bor-

· de beviljas för sådant änc;lamål .. lVIötet beslöt därför ge styrelsen i 

uppdrag att undersöka möjli.§1:7,~~fna hårför genom att till ! _lands land·-
.. "r.::. \~l f .1f. ( loJ r,i..tl Y .;.i . ' 

skapsstyreli;:ie inlämna anhål~~;fl ' .. '''Ofn att årliga . låneanslag om möjligt 

bör observeras i landskapets budget att utgivas mot lägsta möjliga 

ränte- och amorteringsprocent såsom understöd för turismens främjande 
genom nybyggnad, förstoring och förbättring av pensionat eller andra 

byggnader avsedda att användas för härbärgering och förplägnad av tu~

rister. fil en sådan åtgärd även skulle vara ägnad att förbättra befolk ..... 

ningen.s utkomstmöjligheter och då Åla~'ld speciellt genom sitt f'Örmå!lliga 
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läge och sin ofarlikneliga natur är det verkliga ideallandet för en 
välutvecklad turism, vill styrelsen, som enhälligt omfattar mötets 
äE>ikt, framföra önskemålet och f'år därför vördsammast anhålla att 

Landskapsstyrelsen ville pröva ~öjligheterna härför och ifall ej nå

got större hinder föreligger föreslåsl 
att Landskapsstyrelsen i landskapets b~dget för år 

1955 ville observera ett låneanslag om mk: 5.000oOOOa .. 

att utgivas mot lägsta möjliga ränta ~ och amortering 

för nybyggnad, förstoring och förbättrande av bygg
nader avsedda att användas för härbärgering och för
plägnad av turicter~ 11 

Landskapsstyrelsen har för sin del ansett, att dylika län kunde 
utges mot tillräcklig säkerhet och låg ränta för understödande av 
nybyggnad eller förstoring av byggnader, avsedda att härbärgera tu
rister. Däremot anser landskapsstyrelsen det icke lämpligt att ut
giva lån för förbättring av redan förefintliga byggnader~ Momentet 
Up.t)tager 5 miljoner mark, medan för samma ändamål kommer att föreslås 
l miljon mark i tilläggsbudget för år 1954-· 

11 Huvudtiteln slutsumma 

I budget för 1954 77.101.000 mark. 

Budgetförslag för 1955 127.300.000 mark. 

12. Huvudtiteln. Finansieringsutgifter.,, 
=====~====================~==========c== 

--r~ · Ävrak:nings..:. -öch- rånteutgifter. - -

2. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansieringslän 

(F) ·- Anslaget har sänkts till 500,. 000 mk, emedan landskapet återbe
talat det tidigar·e finansieringslånet i Postsparbanken. 

Minskning 2.000.000 marke 

12 Huv_q,,dtj.teln slutsumma 

I budget för 1954 2.503.000 mark. 
Budgetförslag för 1955 503.000 mark. 

Budgetens slutsumm~ 

I budget fö~~~~~ 485 .. 345. 345 -~-mark. _ 
Budgetförsla~g- för 1955 632. 915. JlO mark.-

Mariehamn 
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Till Landsti nget. 

I de mest framskridna länder nå den sociala vårdens område 

är medborgarna tilltryggade fri läkar- och sjukvård~Också i vå rt 

land har frågan under de senaste åren behandlats i många olika 

sammanhang,men ännu har det inte unpstått enighet om på vilket 

sätt den skall lösas.Det är emPllertid uppenbart att frågans ak

tualitet framtvingar en lösning i en nära framtid.Men redan före 

det borde någonting göras för att lätta svårigheterna för de med

borgare, som blir utsatt för långvariga sjukdomar såsom tuberkolos 

Det är känt att tillfrisknandet i stor utsträckning är beroende 

av patientens sinnes stämming och vi vet att ekonomiska bekymmer 

för familjens utkomst och sin egen framtid ingalunda gör någon 

lätt till mods.En lungsjuk t.ex.är vanligtvis tvungen att under 

en längre tid vistas på sanatorium och eftervården är likaså of

tast mycket långvarig.Arbetsförmågan är unde r långa tider nedsatt 

De lungsjuka kommer därför alltid i ett svårt ekonomiskt läge. 

Med beaktande därav föreslår undertecknad: 

att landstinget i budgeten ft&r år 1955 måtte uppta~a ett 

tillräckligt stort anslag för att kunna trygga en gratis efter

vård åt personer som lider av tuberkulos. 

Mariehamn den i ) november 1954 



Till Landstinget. 

Av de åtgärder,som under de senaste åren vidtagits för 

att bispringa skärgårdsbefolknini:re:o.,intar ordnandet avbmjölk

transporterna till mejeriet i Mariehamn en av de främsta platserna. 

Drygt en tred~edel'av den mjölk mejeriet mottagit under tiden 1.5 -

30.9. innevarande år har kommit från skärgården. Det betyder,att 

skärgården under dessa fem månader levererat över 1 milj. kg mjölk, 

vilket måste betrakta som ett mycket gott resultat mot bakgrunden av 

att mjölkhushållningen i skärgårdssocknarna tidigare omfattats med 

måttligt intresse på grund av de små avsättningsmöjligheterna.och 

låga priset för bondsmör. Kan mjölktransporterna bibehållas,utveck

las och ordnas på ett ändamålsenligare sätt än för närvarande,kommer 

detta utan tvivel att medföra ett kraftigt uppsving för mjöDcproduk-

tionen i de berörda ske.rgårdsområdena. 

En nödvändig förutsättninP.: för att en såda_r1 utveckling skal1. 

äga rum,är att mjölktransportbidragen bibehålles. Lika viktigt är det 

också,att mjölktransporterna i görligaste mån samordnas med passage

rar- och posttrafiken,i vissa fall även med fisktransporterna. För att 

en sådan rationalisering ska,t)- .. :!frunna · g.enomföras smidigt och ändamålsen 
. : :'.';?-'li&~l.i'.i~'\ .;. 

ligt bör landskaps styrelse4'.~~(1-V'~'rtaga förvaltningen i fråga, dvs o trans~ 

portbidragen böra utbetalas av landskapsstyrelsen och följaktligen ob-

serveras i landskapets ordinarie budget. 

Rent principiellt är en sådan åtgärd motiverad. Mjöktranspor 

bidragen äro numera av sådan art att de måste hänföras till den stora 

gruppen av allmänna understöd för näringarnas främjande,varför för-
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.:,, ,-: :Valtningen egensä.gitigen hör till landskapsmyndigheternas komnete 

råda. 

Med hänvisning till ovanstående ber jag vördsamt få föres1 ° 

att i ordinarie inkomst- och utgifts st 

för 1955 införes ett belopp om 6.000.000 

Lämpligast observeras beloppet under 6 hu 

teJ{,i kapitlet som mom. 8 med omnumrerincr 

terföljande moment. 

Marieha:rnn,den 16 novo 1954 • 
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Till Ålands landsting. 

I anslutnine till u.ad jag hade äran anföra i budgetremiss

debatten anhålleJ jag vördsamt att anslaget under 5 Ht. XI mom. 3 
måtte höjas ~fYloo.ooo mark för bwstridande av utgifter för 

Ålands Spelmansförbunds verksamhet. 

Mariehamn den 15 november 1954· 

Jan Erik Eriksson. 


