
r e 1 s e s framställning till Ålands lands · 

N:o 28/1953. 

1954. 

All:rriä.n motivering. 
===========~=--=~= 

Den allmänna ekonomiska situationen i Finland för närvarande har 

i dag spressen diskuterats och belysts från olika håll. I motiverin-

gen till regeringens proposition angående statsförslaget för år 1954 

framhålles, hurusom den fortlöpande stegring en av prisnivån och den 

rege lbundna ökning en av nationalinkomsten under tidigare år i så måtto 

underlättat h andhavandet a v statshushålln ingen, att b eskattningsbasen 

utvidgats. Av dessa skäl har det under de senaste åren varit möjligt 

'j och frestande att förverkli g a stora till äggsbudgeter uta n att i all-

. I 
mänhet alltför stora siffermässiga underskott uppstått i statsbokslu-

tet. Statshushåll ning en har därför år för år vuxit oproportionellt. 

Nwnera har ·landets ekonomiska utveckl ing förändrats så, att national-

inkomsten under senaste år första gången efter kriget nedg ick, och 

reg ering en tror för sin del att denna nedgång kommer att fortsätta. 
! I 

De viktigaste inkomstkällorna för staten v äntas redan under inneva-
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rande år bli betydligt mindre än man beräknade senaste är. På grun 

härav har regeringen icke ansett sig kunna bibehålla den nurådande 

utgiftspolitiken, synnerligast so~ en större deficit icke kan anses 

kunna täckas med lånemedel även om man så skulle önska. Regeringens 

strävan att sänka kostnadsni vån har i statsverkspropositionen resul t e 

rat i radikala ingrepp på utgiftssidan. 

Aven om Åland principiellt har full frihet att självt bestämma 

över sin budget har också landskapsstyrelsen, på grund av det ovan-

sagda och med tanke på den skatteekonomis~a utjämningen mellan riket 

och Åland, sett sig föranlåten till ganska radikala ingrepp i förs l a-

get till landskC1pets budget för 1954, ingrepp, 

verkligas endast i den mån motsvarande ingrepp 

som dock skulle för-

1 

i rikets budget fas~ 

slås i riksdagen. Det är med beklagande nedskärningarna ha skett 

synnerligast som landskapsstyrelsen för sin del finner dem i stor 

utsträckning tämligen illusoriska genom att de i särskilt hög grad 

framstå såsom utgiftsöverföringar och alltså icke såsom egentliga 

besparingar. Genom lagstiftning har staten f:örpliktigat korrununerna 

att tillsätta läkare, hälsosystrar, barnmorskor o.s.v. och utfäst 

sig att med i lag angiven procent delta i kostnaderna. De nu för e-

slagna åtgärderna innebära att staten ensidi gt bryter sina åtagna 

23J 
förpliktelser och skär ned sin andel i kostnaderna i'ör . dessa ändamål 

på ett i många fall drastiskt sätt.. Följden bleve sannolikt högre 

kommunalskatt, framförallt i de små och· ekonomiskt svagare kommunerna. 
I ~ 

För utarbetandet av landskapsbudgeten innebär regeringens "ned-

slaktning" en stor olägenhet ur rent budgetteknisk synpunkt, dåre-

sultat av riksdagens budgetbehandling icke erhålles förrän efter det 

landstinget påbörjat sin höstsession, ja, i huvudsak först efter det 

l~ndstinget avslutat sessionen. En formel som i detta flörslag använts 

är begreppet "K-förslagsanslag". Där ett anslag enligt detaljmotive-

ringen är avsett såsom K-för s l a gsanslag innebär detta 

att anslaget skall få översk_ridas , i överensstämmelse med landskaps-

styrelsens framställnj_ng N:o 25/1953 med förslag till landskapslag 

angående temporär reglering av särskilda landskapet Ålands understöd 

och andra förpliktelser samt landskapsstyrelsens framställning N:o 

26/1953 med förslag till landskapslag angående särskilda, temporära 

anor~ningar rörande folkskolväsendet i landskapet Åland; 

att anslaget skall få överskridas såsom vanligt förslagsanslag i 

det fa~l att,mot~varande anslag i rikets budget an~eckl}as såsom för-

slagsanslag; 

att anslaget under alla förhållandel]. skEJ.11 få överskridas i den 
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mån, som en förhöjning i statsverkspropositionens -motsvarande anslag 

skulle, enligt landskapsstyrelsens uppfattning, motivera en förhö j-

ning i detta budgetförslag. 

Det f öreslagna systemet innebär givetvis i viss mån en utöver det 

vanliga gående fullmakt för landskapsstyrelsen, men i jämförelse mea 

andra tänkbara praktiska lösningar av de ifrågavarande budgettekniska 

olägenheterna, torde systemet dock vara det mest ändamålsenliga och 

ändå det, som minst avviker från sedvanliga budgetprinciper. Dessuto 

torde systemet i möjligaste mån underlätta för landstinget att sätta 

sig in i rådande förh@llanden och även i övrigt underlätta landstin~ 

gets arbete med budgeten. Det torde icke, såsom budgetförslaget nu 

är uppgjort, vara någon större svårighet för landstinget att utan 

nämnvärd tidsutdräkt redan under landstingssessionen h ö·ja budgetan-

slag, i deri mån resultat från riksdagen skulle motivera sådan förhöj 

ning. 

Det nu föreliggande budgetförslaget slutar på 510.407.595 mark . 

Jämfört med årets budget (härmed avses första budget~n) som slutar 

på ·530.928.596 mark, är förslaget sålunda 20.521.001 mark lägre. 

Därtill gäller att anslagen för understödslån i förslaget uppgå t ill 

icke mindre än 102.101.000 mark, medan de i årets budget observerats ! 

till 65.-750.000 mark. Avdrages dessa belopp blir omslut . 
ningen i 

•, '"'" f'\t 
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förslaget 408.306.595 mark mot 465.178.5·96 mark i årets första budget. 

S~illn_!3.d~n mel~an _dessa "verkl,iga utgifter" är alltså hela 56.872.001 

marl{. IVi edan den d;i_rekta skill:µade:µ mellan de totala omslutningssrun-

morna uppgår till nämnda 20.521.001 mark, har behovet av statsanslag 

för skatteekonomisk utjämning minskats fr~n 486.897.296 mark i årets 

första budget till 454.269.529 mark i förslaget, eller sålunda med 

32.627G767 mark. 

Skiljaktigheterna mellan förslaget och årets första budget, förde-

lade enligt avdelningar respektive huvudtitlar, framgå av följande 

tablå. 

Inkomster. Enligt förslaget 

1 Avd. Skatter o. av-

gifter av skattenatur 5.800.000:-

2 Avd. Inkomster fr. 

landskapets sjukvårds-

inrättningar 38.876.500:-

3 Avd. Inkomster av 

blandad natur 9.257.566:-

4 Avd. Till landska-

pet återburna under-

stödslån 2.000.000:-

Första bud
geten 1953 

5.300. 000:-

29.235.000:-

7.892.JOO:-

l.000.000:-

Skillnad 

+ 500.000:-

+ 9.641.500:-

+ 1.365.266:-

+ 1.000.000:-

.' 



5 Avd. Finansierings- 11 Ht. Understödslån 102.101.000:- 65.750.000:- + 36.351.000: 

inkomster 454.473.529:- 487.501.296:-./. 33.027 .767: 12 Ht. Finansierings-

510.407.595:- . 530.928.596:- ./. · 20.521 . 001. 
===========================================~~~~ 

utgifter 2.503.000:- 2.502.000:- + 1.000: 

Utgifter. 
510.407.595:- 530.928.596:- ./.20.521.001: 

============================================== 

1 Ht. Landstinget 5.976.840:- 5.842.050:- + 134 . 790:_ I efterföljande detaljmotivering g ives närmare redogörelser för 

2 Ht. Landskapsstyrelsen 15.812.820- 16.610.720:- ./. 797 . 900 :_ kalkylerna till budg etförslaget jämfört med årets första budget. De 

3 Ht. Polisvården 13.635.900:- 14.676.700:- ./, 1. 0 40. 800 :-,. moment, vilka icke äro s 3.rskilt omnämnda, ha, på smärre undantag n är, 

4 Ht. Hälso- och sjuk- upptagits sådana de äro i årets budget. Indexanslagen ha justerats 

vården 101.188.630:- 85.674.550:- + 15.514 .080: så att de överlag r ä knats enligt nurådande 15 %. De inom parentes 

5 Ht. Undervisnings- antecknade ordningsnumren för momenten angiva respektive moments ord-

och . bildnings- ningsnurnrner i sistnämnda budget. 

väsendet 143.637.125:- 175.209.016:- ./. 31.571.891 :-

6 Ht. Näringarnas 

främjande 26.800.920:- 29.089.720:- I 2.288.800:-•I • 

' 7 Ht. Kommunikations-,I 

väsendet 44.772.360:- 49.120.140:- .,I. 4.347. 780: 

8 Ht. Socialvården 7.791.000:- 6.810.000:- + 981.000:-

9 Ht. Diverse anslag 24.560.000:- 29.053.000:- ./. 4. 493 . ooo:· 

10 Ht. Investeringsut-

gifter 21.628.000:- 50.590.700:- ./. 28. 962. 700: -1 



. "'· Detaljmotfv~ring • 
--------------------------------

Inkomster. 

Härunder observerade olikheter jämfört med årets budget tarva i 

regel ingen särskild förklaring, enär inkomstmomentens rubriceringar 

i flesta fall äro förklarande nog. T vissa fall torde dock en moti-

vering vara på sin plats. 

2 Avdelningen. 

Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 

Ålands centralsjukhus. 

1-5. De från centralsjukhuset beräknade inkomsterna för ~a~a!g~f= 

ter och ~a!u::aföEm~n~r äro upptagna i f -örhållande till årets anslag, 

av samma utgiftsanslag i centralsanatorie·ts resp. tuberkulosbyråns 

utgiftsbudget. Beträffande de gemensamma kostnadernas fördelnings-
. I 

·grunder hänvisas till landskapsstyrelserts framställning m· 21/1953 

till Ålands landsting med förslag till -landskapslag angående gemensam 

. ekonomisk förvaltning vid Ålands _ ce~tra.lsjukhus, Ålands centralsana-

torium och Ålands tuberkulosbyrå. Inkomsten under nKommunernas andel -------



i föregående års driftskostnader" ··r å t t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ a, s som av momen e s rubrik som om dagavgifter skulle inflyta för varje vårdplats. Enligt lag 

även framgår, beräknade på grund av 1953 och sålunda icke på 1954 skall dock minst hälften av vårdplatserna vara friplatser för mindre 

!rs utgifter och inkomster. Såväl grundläggningsbrevet som landskap, bemedlade eller sådana medellösa patienter, vi1ka icke av annan orsak 

lagen om centralsjukhus (26/46) föreskriver nämligen att "å kommun äro i behov av fattigvård. Sådana friplatser ha beviljats av kommu-

ankommande årliga bidrag ti~l centralsjukhuset förfalla till betalnin nerna hittills till ungefär 65 %. På grund härav inflyta som dagav-

då sjukhusets direktion godkänt försJ.aget till s jtikhusets bokslut för gifter blott ungefär 35 % av beräknade dagavgifter för samtliga vård-

vederbörande räkenskaps~r och Ålands landskapsnämnd fastställt det- platser. Kostnaderna för friplatserna fördelas däremot på samtliga 

samma" medan motsvarande stadgande enligt landskapss\yrelsens lag- kommuner på enahanda sätt som övriga kostnader från vilka avdragits 

framställning m 17 /1;95 3 angående ändring av landskap slagen om central. den del för vilken landskapet svarar och andra direkta inkomster. 

sjukhus skulle heta: "Å kommun ankommande årliga bidrag till central- Då landskapet svarar för visst belopp per vårddag innebär detta, att 

sjukhuset förfalla till betalning, då landskapsstyrelsen fastställt kostnaderna för friplatserna skola betalas av . kommillierna under ansla-

sjukhusets bokslut för vederbörande r~kenskapsår". Då centralsjuk- ge:t °Kommunernas andel i föregående års driftskostnader". Inkomst-

huset 1953 varit i gång endast l/3 av året har inkomstanslaget icke anslaget för dagavgifter har sålunda observerats till 1.400.000:- mot 

beräknats till mer än 2,7 miljoner mark. årets 3.500.000:-. - Då kommunernas andelar i sanatoriets driftskost-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ålands centralsanatorium. ~a~eE jämlikt grundläggningsbrevet .skola uttaxeras . först året efter 

6-9. Vid den första budgeteringen för centralsanatoriet d.v.s. verksamhets!ret, observeras dessa andelar,.som av momentets rubr~k 

budgeteringen för 1953, gjordes det misstaget vid beräknandet av i n- även framgår, beräknade på 1953 års utgifter och inkomster för sana-

komstanslaget för ~a~a!g~f~eE, att bestämmelserna om friplatser icke toriet. Jämfört med årets inkomstanslag är kommunernas andelar, med 

beaktades på rätt sätt. För .den skull blev anslaget ifråga budgetera~ beaktande av ski1lnaden i landskapets andelar enligt nedan, i detta 



förslag . beräknat till blott l;l.llgefär 64 %. 
" .,, 

Detta har sin förklaring 

däri att kommunerna 1952 icke behövde erlägga någon andel, då sana.. 

toriet 1951 ännu icke var i . gång, . varför andelen 1953 i 1952 års 

~ 

nettoutgifter (utgifter :minus inkomster bl.a. genom kommunernas 
an-

delar) blev de facto belastad även med andel i· 1952 år· s tt t ne ou g ifter 

Genom att landskapets andel utgår enligt bestämt belopp per vårddag 

blir nämligen var je påökning av utgifterna och var je minskning av in. 

komsterna i övrigt i praktiken .en utgift resp. utebliven inkomst e~ 

bart för kommunerna. Kalkylen för kommunernas andel enligt 1954 års 

budget är sålunda följande: bruttoutgifter 1953 = 24.700.000:-, i n-

komster = 1.400.000:- från dagavgifter, 900.000:- från vederlag f ör 

naturaförmåner och diverse, 9.790.000:- för kommunernas andel i 1952 

års nettokostnader samt 920. 000 :- för tuberkulosbyråns andel i gemen-

samma driftskostnader, eller summa utgift~r.utjämnat till 13-.000. 000:-

Nettoutgifterna exklusive landskapets andel för 1953 skulle sålunda 

bliva 11.700.000:-. - Enlj.gt regeringens lagproposition om temporär 

reglering av vissa statens understöd och andra förpliktelser skulle 

i tuberkuloslagen den 3 september 1948 (649/48) avsedda statsunder

stöd för centralsanatoriernas årliga underhålls- och driftskostnader/ 

utgå per vårddag med ett belopp, som, efter vad statsrådet inom r amen 

för statsförslaget beslutar, motsvarar 30-40 procent av medeltalet 

av de godtagbara verkliga kostnaderna för alla centralsanatorier i 

stället för 50 % som hittills. I statsverkspropositionen ~öreslås 

i enlighet härmed statsunderstödet att utgå enligt 30 %, eller med 

185 mark mo~ nuvarande 308 mark per vårddag. Då antalet vårddagar 

vid Ålands centralsanatorium beräknas för 1953 bliva 17.500, skulle 

landskapets andel enligt 185 mark per vårddag utgör9 3.237.500 mark. 

Avdrages det~a b~lopp från ovannämnda 11.700.000:- erhålles som kom-

m'linernas andel i 1953 års.driftskostnader 8.462 . 500:-, vilke t belopp 

även landskapsstyrelsen observerat under momentet. Skui1e ~iksdagen 

fastställa procenten till 50, ~kulle landskapets andel bliva 

med centralsjukhµset äro åtskilda i detta förslag, varför under mo-

mentet observeras något mindre f ör 1954 än för 1953, 

Ålands tuberkulo sbyrå. · 

10 ( 8). Då kommunernas andelar i tuberkulosbyråns driftskostnader - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uttaxeras först året efter verksamhetsåret, observeras ~es sa andelar 

beräknade på 1953 års utgifter för tuberkulosbyrån. Enligt regerin-

gens la&proposit i an angående temporär reglering av vissa statens un-
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derstöd och förpliktelser skulle i tuberkuloslagen den 3 september 

1948 (649/48) avsedda statsunderstöden för t b kul b u er os yråernas under 

hålls- och driftskostnader utgå; efter vad statsrådet inom ramen för 

statsförslaget beslutar , enligt 30-40 procent av de godtagbara f ak-

tiska kostnaderna · i stället för 50 % som hi"tti'lls. I t t s a sverkspr 0_ 

positionen föreslås i enlighet härmed statsunderstödet att utgå en-

ligt 30 %. Då de verkliga godtagbara utgifterna för 1953 vid Ålands 

tuberkulosbyrå kalkyleras till budgeterade 2.621.000:-, skulle lan d-

skapets andel· enligt 30 % bli va 786. 300 :- och kommunernas andel förty 

1.834.700:- , vilket sistnämnda belopp landskapsstyrelsen även obser-

verat under momentet, utjämnat. Skulle riksdagen fastställa procen-

ten _ t~ll 50, skulle landskapets likaväl som kommunernas· andel bliva 

1.310.500:-. 

Ålands allmänna sjukhus. 

(9.10). Enär sjukhuset upphört med sin verksamhet utgår momenten 

ur budgeten. ·Angående -s jukhusbyggnacl.ernas framtida användning hän

/utgifts
visas till motiveringen under 5-IV _''Ålands allmänna· sjukhus" av/bud-

geten. 

..._ 

U T G I F T E R. 

1 Huv:udti tel·n. 

. Landstinget. 

I. Allmänna landstingskostnader. 

Senaste ~r belastades motsva-

rande konto med.340.960:-, varför anslaget föreslås höj~ med 50.000 

mark till 350.000 mark. 

8. Folkpensions- och bar!}bidr~gspremier (förslagsanslag). Giltig-- - - - - - - - - - - - - - - - - -
hetstiden för lagen den 22 juli 1948 om arbetsgivares barnbidrags- och 

folkpensionspremie jämte däri senare gjorda ändringar utgår med året 

1953. Enligt regeringens statsverksproposition ämnar regeringen icke 

avlåta propo$ition om förlängning av lagen~ Förlänges lagen icke in-

nebär detta att arbetsgivarna fr.o.m. nästa års början b~frias från 

erläggandet av barnbidragspremierna, ä.v.s. fyra femtedelar av de i om. 

förmälda lag av år 1948 föreskrivna . pr~mier~a. Kvar bleve sålunda 

också för landstinget a~t erlägg~ en~ast de folkpensionspremier som 

landstinget på grund av lagen om folkpensionering äger e~lägga i egen-

skap av arbet~givare. Med hänvisning till d~n allmänna notiveringen 

föresl~r landskapsstyrel~en att rubriken icke får ändrad ,lydelse, men 

att från årets anslag på grund ~v det ovansagda _avdrages:fyra femte-

delar eller 200.000 mark och att såsom K-förslagsanslag sålunda ob-

J 

: 
. 
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serveras 50.000 mark. gan på så sätt att tjänst~männen inom ver~et vikariera varandra utan 

särskild ersättning, har anslaget utnyttjats , blott i ringa grad och 

slagsanslag). Anslaget har varit för litet. 1952 åtgick 468.822 kan det p~ grund härav föreslås sänkt med 200.000 mark till 50.000 

mark. Landskapsstyrelsen föreslår att anslaget höjes med 90.000 mark. 

mark till 470.000 mark. 3 Huvudtiteln. 

Polisvården. 

det är i sin ordning att kanslikommissionen kan -disponera över ett be. I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

lopp för representationer o. dyl., föreslår landskaps~t~elsen att 7. Barnbidrags- och folkpensionspremier (förslags~nslag). Med - - - - - - - - - - - - - - - -
under momentet såsom fast anslag observeras 30.000 mark. , h~nvisning till motiveringen under l-I-8 (landstinget) föreslås att 

2 Huvudtiteln. anslaget minskas med 290.000 mark och att såsom K-förslagsanslag så-

Landskapsstyrelsen. lunda observeras 70.000 mark. 

I~ Centralförvaltningskostnader. II. Polisväsendet på land~t. 

2. Ledamöternas i l~Rdskapsstyrelsen arvoden och resekostnader - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. ~v~öEiEg~r. Landskapsstyrelsen har funnit att behov av en 

(förslagsanslag). · ARslaget beräknades onödigt högt senaste år. En extra poliskonstapel i Jomala distrikt föreligger även för år 1954, 

inbesparing av ea. 500.000 mark på årets anslag är sannolik, varför varför det i årets budget observerade anslaget för denne kvarstår • 

. I 

anslaget föreslås till l.000.000 mark. 7. För polishäkte i Jomala länsmansdistrikt. På ansökan av läns-- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och städning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mannen i Jomala distrikt har landskapsstyrelsen beslutat föreslå att 

(förslagsanslag). Anslaget har varit för litet. 1952 · åtgi~k 855.000 , sanuna belopp som finns i årets budget under momentet, eller 120.000 

mark. Föreslås en förhöjning med 60.000 mark till 860.000 mark. mark, observeras även i 1954 års budget. Polishäktet kommer senast 

8. Kostnader för tjänstemännens semester (förslagsanslag). Enär - - - - - - - - - - - - - - - - - - - från nästa års början att förläggas till överkonstapel Georg Widemans 

landskapsstyrelsen så långt det är möjligt ordnar semestervikariefrå-



nybygge i J ohannebo. Årsh · nkl ·· yran i • varme och lyse är kalkylerad 

till 90.000 mark. Härtill kommer kostnader för telefon, mat för 

· fångarna, städn~ng och diverse oförutsedda utgifter. 

4 Huvudtiteln. 

Hälso- och sjukvården. 

I. Läkare. 

anslag). I propositionen till riksdagen om temporär reglering av 

vissa statens understö~ och andra förpliktelser föreslås bl.a. att 

de i lagen de.n 9 mars 1951 om allmän· läkarvård ( 141/51) avsedda stats 

understöden för upprätthållande av läkart·jänst skola tillkomma endast 

sådana landskommuner och s~mmanslutningar av kommuner, som äro belägn 

i avlägsna trakter mea gles och mindrebemediad befolkning eller ha 

dåliga kommunikationer 
' o c.Jj. endast så länge deras ekonomiska bärkraft 

är väsentligt svagare än kommunernas i landet i genomsnitt. I des sa 
.I 

fall skulle statsunderstödet utgå såsom tidigare. På grund härav och 

med tanke på att en landskapets distriktsläkare finnes för den åländ~ 

skärgården, ävensom med hänvisning till den till landstinget avgivna 

framställningen (Ng 25/1953) med förslag till landskapslag om temporär 

reglering av vissa landskapets understöd och andra förpliktelser, 

föreslås att anslaget på 1.500.000 mark under momentet i övrigt utgå 

förutom att såsom i allmänna motiveringen omförmält K-förslagsanslag 
~ --. 

observeras 1.000 mark. 

II. Ålands centralsjukhus. 

Förslaget upp~ager i regel samma tjänster som 

observerats i årets budget för de fyra sista månaderna. 

På grund av antaget bruk i riket har benämn~ngen ttavdelningsläkare" 

ersatts med benämningen "överläkare". 

Jämlikt landskapsstyrelsens framställning m 17/1953 till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskaps- lj 

l~gen om centralsjukhus i landskapet Åland skall landskapsstyrelsen 

för centra~sjukhusets ~dministration och dess ekonomiska förvaltning 

utse en a~ överläkarna till sjukhusets. chefsläkare, som för befatt-

ningen skall erhålla ett särskilt av landskapsstyrelsen fastställt 
. -

arvode. Jämlikt landskapsstyrelsens framställning N2 21/1953 till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag angående gemensam eko-. -

nomisk förvaltning vid Ålands centralsjukhus, Ålands centralsanatorium 

och Ålands tuberkulosbyrå skall den gemensamma ekonomiska förvaltnin-

gen mellan dessa inrättningar handhavas mot särskilt arvode av chefs-

läkaren vid llands centralsjukhus med biträde av sjukhusets syssloman 

jämte honom underlydande kanslipersonal. Med 

sagda föreslår landskapsstyrelsen, att såsom 

hänvisning till det ovanl 

ett gemensamt arvode, 



chefsläkararvode, observeras 96.000:-. - - - - - - - - Detta belopp är detsamma som 

budgeterats t.ex. för Mellersta Finland~ centralsjukhus för den be-

fattning som närmast motsvarar chefsläk~xens uppgift enli~t ovannämnd 

lagframställning m 17/1953. För chefsläkaren vid Ålands"centralsjuk-

hus tillkommer dessutom uppgiften visavi den gemensamma ekonomiska 

förvaltningen enligt lagframställningen~ 21/1953. På grund av sjuk-

husens storlek har landskapsstyrelsen dock ansett att någon skillnad 

i detta arvodeshänseende icke skulle förekomma. Direktionen för 

Ålands centralsjukhus har i sitt budgetförslag icke observerat något 

anslag för dylikt arvode, men i stället har observerats 100.000:- för 

"direktionsarvode till ordförande inkl. medlemmar". · Detta anslag har 

av landskapsstyrelsen åter utelämnats, med hänvisning till ovannämnda 

lagframställning N:! 17 /195 3, enligt vilken bestämmelserna om en särski11 

direktion för centralsjukhuset skulle slopas. Till dess förenämnda 

lagförslag slutligt godkänts och lagen emanuerats, kan eventuellt er-
,I 

forderliga medel för direktionsarvoden och resekostnader tagas ur 

landskapsstyrelsens dispositionsmedel för centralsjukhuset. 

Enär enligt gällande lag gynekologläkartjänst skall finnas inrät-

tad, har medel därför även observerats i budgeten, men har landskaps-

styrelsen icke för avsikt att ännu 1954 anställa någon gynekolog, då 

överläkaren Gunnar Hellström åtagit sig att tillsvidare handhava 

---- --

- l '.' 

.gynekologläkarens åligganden utan särskilt arvode. 

Av förbiseende antecknades lönen för underläkaren i årets budget 

såsom "grundlön" i stället för"årsarvode". 

Antalet avdelningssköterskor är observerat till nio, d.v.s. till 

en mer än för innevarande år, emedan landskapsstyrelsen ansett det 

vara skäl att hava en bestämd avdelningssköterska också för epidemi-

avdelningen~ . Däremot har annan särskild personal icke tänkts för epi-

demiavdelningen, enär ett anställande redan nu av sådan personal för 

att vara "till hands" bleve för kostsamt. 

nat till tjugo, torde kunna nedskäras till fjorton, varvid dock visavi 

• 
epidemiav~elning gäller vad som ovan sagts, sålunda, att för denna 

avdelning s~lle eljest ha erfordrats två assistentsköter-skor. · På 

grund av ovanståend~ har i ~öreliggande budget avdragits lön för sex 

assistentsköterskor. 

har observerats såsom tillägg. 

har - ansetts - kunna · ·undvaras1
, varför 

anslaget härför strukits. 

Då en tjänst som ~?-!t~k~t;;r~k~ ,hörande till 13 löneklassen, visat 

sig nödvändig, har anslag härför observerats. 

I• 

• I 

,! 

I 

I 

I 
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I inneva.r:ande års budget observerades icke något anslag för an-

ställande av en centrallagerföreståndare. Då · sysslan som förestånd , a 

för detta lager emellertid icke kan up· ptaga en pe_rsons hela 'arbets tid 

.oGh .med tanke fäst även på besparingsmöjligheterna, föreslås att sag-

da syssla ombetros det E?na av de tvenne kontorsbiträdena, vilken skul~ 

le benämnas ~o~t~r~biträde-centrallagerföreständare - - - - - - - - - - - - - - - _, och som i gengäld 

uppflyttas en löneklass från åttonde till nionde. 

Tjänsten som tvättföreståndarinna - - - - - - - - - - . har slopats och kombinerats med 

Ei~n~b~f~t!n~n~, vars löneklass .. därigenom föreslås höjd från åttonde 

till tionde. 
• 

Antalet !e~e!o~i~t~r har höjts från två till tre. Då arbetstiden 

' jämfört med detta år har · rnåst förlängas med i medeltal 5-6 timmar da~ 

ligen till en arbetstid från kl 7.00 - 23.00 och då varje telefonist 

också bör beredas lagstadgad ledig dag i veckan, har ifrågavarande 

personalökning varit nödvändig. 

Vidare har antalet kokerskor; tvätterskor och bostadsstäderskor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
höjts från två till tre, köksbiträden från .fem till sex och serverer-- - - - - --- ---
~k~r=d~s~eEskor från tre till fem. All denna utökning har redan nu 

i praktiken visat sig absolut nödvändig. Vid uppgörande av årets bu~ 

get gjordes bet~äffande dessa befattni'ngar d f 1 en e kalkylen att anta-

219 
let befattningshavare jämfört med mot~varande befattningshavare vid 

t 
ett centralsjukhus i riket av betydligt större storlek ställdes i dire1 

proportion till vardera sjukhusens vårdplatser, vilket natu,rligtvis 

i praktiken redan i och för sig icke kunde hålla streck, vartill kom-

mer att det hos oss är fråga om . två arbetsställen, centralsjukhuset 

och centralsanatori~t. 

Med beaktande av vad som framhållits beträffande personalen vid 

epidemiavdelningen har icke bµdgeterats en för epidemiavdelningen 

beräknad sjukhusstädersketjänst. Dessutom har ytterligare en sjukhus-- - - - - - - - - - -
städersketjänst av landskapsstyrelsen ansetts kunna slopas. På grund 

hänav har i förslaget antalet sjukhusstäderskor sänkts från 17 till 15 . 

Sedan det visat sig att eldarpersonalen i 9ch med sjukhusets öp:p-

nande är tvungen att året runt gå i fyra ski~t, d.v.s. dygnet runt, 

är en ökning av värmecentralens personal nödvändig. Härvid torde det 

vara lämpligast att anställa en maskinskötare till. . Denna maskinskö~ - - - - - _ .. _ 

tare skulle då få vikariera maskinmästaren och den andra maskinsköta-

ren samt eldarna under deras semester, och under den övriga tiden av 

året hjälpa till m~n de många syss~or, som tillhör värmecentralens 

åligganden och på detta sätt även inbespara kostnader för anlitande 

av oli}:ca firmor. 

Na~tvaktsbefattningen föreslås slop~d och i stället ombildad till 

... - - - -------
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en hjälpkarlsbefattning. H ···1 lt 1 · ft _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ Ja par ens uppgi er skulle främst gälla 15 % indextillägg 5.100:- i mån. 

' 
en mängd grovgöromål. Härigenom avlastas chauffören-vaktmästaren 39.lOOc- månaden, 

och i synnerhet trädgårdsmästaren-gårdskarlen mindre kvalificerat exklusive dejourarvode om 20 % av löneförmånerna eller 8.985 mark. 

arbete, och kunna de sistnämnda i stället utfo"'ra 11 h d t· a e an a s åndigt Dessutom erhåller han fri bostad på 2 rum och kök samt värme och lyse. 

förekommande snickeri- och reparationsarbeten av olika slag, arbe ten _ Enligt intyg från Mjölbollsta. Sanatorium skall -maskinmästarens lön 

som man eljest måste lämria ut till firmor. därstädes fr. 1.1.54 ordnas enligt följande: 

Beträffande de olika befattningshavarnas hänförande till löneklas- grundlön 33.000:- med 15 % index= 37.950:- exklusive dejourerings-

ser ha vissa justeringar gjorts. arvoden. Ålderstillägg samt naturaförmåner såsom i statens tjänst. 

Enär riksdagen i 1953 års statsfirslag höjt lönerna åt utbildade På grund av det ovansagda har landskapsstyrelsen ansett det rättvist 

sjuksköterskor med 1 löneklass har motsvarande förhöjningar beaktats att maskinmästaren uppflyttas från nuvarande 17 till 22 löneklassen. 

i detta förslag liksom även i förslaget om andra tilläggsbudget för Genom denna förhöjning kan man också räkna med att få fullt kompetent 

innevarande år. Härav beröres översköterskan, avdelnin~ssköterskorna 
' ' 0 

person att hållas vid sysslan, vilket givetvis är av stort värde redan 

och sköterskorna. därför, att inom sjukhuskomplexet finnas maskiner o.dyl. för flere 

En särskild justering visavi löneklassen har skett beträffande ma- 10-tals miljoner mark. 

skinmästarens lön. Denna befattningshavare har, sedan centralsjukhu- I årets budget finns upptaget en fa.::m~c~u~ i 15 löneklassen. Då 

,I 

set färdigställts, att sköta såväl de till centralsjukhuset inklusive det emellertid beräknas att farmaceuten ej behöver vara heltidsan-

epidemiavdelningen, som till centralsanatoriet och tuberkulosbyrån h~ ställd, utan endast tre timmar om dagen med varje lördag och söndag 

rande maskinanläggningarna. Enligt intyg från Kiljava sanatorium är ledig, har en månadslön om 15.000:- i ett för allt ansetts skälig. 

maskinmästarens lön därstädes följande: 

grund penninglön 27.200:- i mån. fattning ombildas från extra ordinarie till ordinarie. Samma är för-

ålderstillägg 5 x 5 % 6.800:- -"-
hållandet med kosthållerskebefattningen, som föreslås ombildad från - - - - --- - - - - - -

I 
I 



. extra ordi~arie till ordinarie befattning. minskats, dock så att anslaget för dejoureringsarvoden icke berörts - - - - - - - -
2-9. A~slagen under momenten 2-9 äro givetvis att betrakta blott härav_, utan har tvärtom höjts på grund av tindrade bestämm~lser härom 

såso~ ~pproximativt beräknade eftersom sjukhuset ännu varit i gång i riket. - Löneklassificeringen är densamma som i år utom för överskö-

endast ungefär 2 månader och sålunda icke hunnit giva någon större ters~an, avdelningssköterskorna, laboratorie- och röntgensköterskan, 

erfarenhet visavi ifrågavarande kostnaders storlek. Kosthållningen nattsköterskan, assistentsköterskorna och ambulerande sköterskan, vil-

har dock uppenbart budgeterats för litet äv?n,för årets fyra månader , 
ka samtliga, enligt motiveringen under denna huvudtitels II kap. momen 

för vilka bera··knas å+gå 4 mi"lJ"oner ~ mot budgeterade 3 miljoner mark. 1, höjts med l löneklass. I' 

För 1954 beräknas därför 12 miljoner mark vara erforderligt under mo- (2). Kosthållningen (förslagsanslag). -------
Enär anslaget ingår till 

I 

mentet. erforderlig del i centralsjukhusets motsvarande anslag, ~tgår momentet 
I 

\I 

III. Ålands centralsanatorium. För sin andel i denna kostnad belastas sanatoriet UI)..der moment 7. 

1. ~v~ö~i~g~r. Under momentet har observerats endast sådan per-

sonal, som enbart har med sanatoriet att göra. Resten av den i å rets har ett avdrag av 665.000 mark kunnat göras, enär årets anslag visat . 

budgej; ob~erverade personalen ingår nu i centralsjukhusets budget . sig vara för stort. 

sistnämnda personal är: 1 ekonom (syssloman), 1 kosthållerska, 2 ko- (4). yä~m~ ~c~ ~y~e_(förslagsanslag). Härom gäller samma som unde 

kerskor, 1 bagerska, 2 köksbiträden, 1 amb. köksbiträde (köksbiträde) , moment (2) framhållits. 

2 telefonister, 2 tvätterskor, 4 eldare, l gårdskarl och 1 halvtids- 3 (5). Rengöring (förslagsanslag). ,Momentets rubrik är ändrad. - - -"' - -

anställt· kontorsbiträde (kontorsbiträde). For sin del i avlöningen Då tinder momentet observeras kostnader enba~t för själva .sanatoriets 

av de enligt ovan till central~jukhusets budget överförda befattnings· del och då årets anslag dessutqm varit i överkant, har en mtnskning 

havarna belastas sanatoriet genom påförandet av moment 7. De under här skett från 400.000:- till 100.000:~. 

avlöningsmomentet i årets budget observerade gemensamma posterna för 

ålderstillägg etc. hava behandlats p~ samma _sätt, varför de överlag anslag). Anslaget har kunna~ minskas från 315.000:-.till 250.000:-. 



Anslaget har kunnat minskas från 1954 kommer att verkställas på hela fasta Åland. Jämfört med 1952, 

550.000:- till 400.000:-. 
då skä"rmbildsfotografering verkställdes .på samma område, är det nu 

7 (9). Sanatoriets andel i centralsjukhusets gemensamma drifts-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 t 50.000 mark Sto··rre ·, beroende på att man nu räknar föres agna ans age 
I I 

Momentets rubrik är ändrad. Beträffan- med en något större anslutning. 

de under detta moment avsedda gemensamma kostnader hänvisas till land 3. .Diverse utgifter. Anslaget har kunnat minskas från 120.000 - - - - - - - -
skapsstyrelsens framställning m 21/1953 till Ålands landsting med för till 60. 000 mark. . 

slag Vill landskapslag angående gemensam: ekonomisk förvaltning Vid 4 .. Tuberkulosbyrå~s~a~d~l:_i_c_:n~r~l~a_::a_!oEi~t~ · ~e~eE-s~IDE,la_dEi!t~-- - - - - - -
Ålands centralsjukhus, Ålands centralsanatorium och Ålands tuberkulos kostnader (förslagsanslag); och 5 (4). Tuberkulosbyråns andel i cen-- - - - - - - - - - - - - -
byrå. 

-t;rals jukhusets gem~n~a:EID~ ~r~f_!s~o~t~a~e:: (för.slagsanslag). Dessa - - - - - - - - -
8 (10). Till landskapsstyrelsens disposition för centralsanatori-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - båda moment voro förut sammanslagna i ett moment (4). Sammanlagt ha 

et. Anslaget för_eslås minskat . från 600.000:- till 400.000:-. anslagen höjts mild .300.000:- -beroende på justerade fördelningsgrunder, 

Inbesparingen på drygt 4 miljoner maFk under detta kapitel, järn- i vilket avseende hänvisas till landskapsstyrelsens framställning m 

fört med årets anslag, beror i huvudsak på ·att den gemensamma ekona- .21/1953 till Ålands landsting med förslag .till landskapslag angående 

miska förvaltningen, · sedan centralsjulchuset vidtagit med sin verksam- gemensam ekonomisk förval t:ning vid Ålands centralsjukhus·, Ålands cen-

het, gör driften för varje enhet förmånligare. tralsanat0rium och Ålands tuberkulosbyrå. 

IV. ·Ålands tuberkulosbyrå. 

pensärsköterskan (förslagsanslag). · Anslaget har höjts från 245.000:-- - - - - - - -
under denna huvudtitels II kap. 1 moment, höjts med 1 löneklass från . till 420.000 :..; be·roende på de tidigare . förmånliga hyresvillkoren, 

13 till 14 löneklassen. som enligt hyresreglementeringelagen gäller för s.k. gamla byggnader. 

Till , landskapsstyre.lsens d.isposi tion -f.ör tuberkulosbyrån. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mo-

. från 220.000:- . för i år till 750.000:- för 1954, emedan fotografering 
mentet är· ny-tt- och har i · årets --bud-get uteblivit på grund av. förbise-



ende. Anslagssumman är 40.000:-. 

(V). Ålands allmänna sjukhus. 

Hela kapitlet utgår, enär sjukhuset upphört med sin verksamhet . 

Avdraget utgör, jämfört med årets budget f.. "ukh or SJ usets verksamhet 

under 8 månader, 13.449.000 mark. 

Enligt 13 § 2 mom. i förordningen den 15 september . 1950 ·· d om an ring 

av förordningen den 8 februari 1945 angående d d or nan e av ~ de förval~ 

ningsgrenar, som hänföra sig till hälso- och ·.1 1r å s J u..n. v rden inom land ska. 

pe~ Åland ( 444/50), är landskapet Åland förpliktat att till statsver. 

ket återställa Ålands allmänna .SJ.ukhus t ·11h·· · b 1 origa yggnader, sedan 

dessas användning för sJ'ukhusa"ndamål uppho··rt. Emellertid föreskrives 

i 25 § av självstyrelselag för Åland, att äganderätten till statens 

fasta egendom och byggnader i landskapet Åland vid lagens ikraftträ-

dande skall övergå till landskapet. Enligt landskapsstyrelsens åsikt 

har sistnämnda stadgande upphävt stadgandet i 2 mom. 13 § av förord-

ningen den 15 september 1950 (444/50), varför såled~s ifrågavarande 

sjukhusbyggnader övergått i landskapets ägo. Härom har landskapssty-

relsen även meddelat inrikesministeriet i avseende å kännedom. _ Land-

skapsstyr~l~en föreslår att sjukhusbyggnaden jämte vaktmästarbostader. 

uthyres till Ålands kommunalhem, eventuellt till viss del åt kommu- { 

nalläkarförbund eller annan likartad sarnmanslutning, samt att uthyr-

ningen sker utan att därför uppbäres någon egentlig hyra, men så att 

hyrestagaren själv bör iordningställa och_under~åll~ de hyrda byggna-

derna. 

V (VI). Kumlinge sjukstuga. 

1. Avlöningar. Sköterskorna ha, jämlikt motiveringe~ under denna - - - - .-
huvudtitels II kap. 1 moment höjts med 1 löneklass från .11 till 12 

löneklassen. 

VI (VII). Särskilda anslag. 

slag). I propositionen: till riksdagen om temporär reglering av vissa 

statens understöd och andra . förpliktelser föreslås bl.a. att de i la-

gen den 3~ mars 1944 om kommµnala hälsosystrar (220/44) avsedda årliga 

statsunderstöden för avlönande av kommunala hälsosystrar skola tillkom 

ma . endas~ sådana landskorrunuh~r, yarom talas i motiveringen under 4-I-4 

(stad~- och ko:q:unun~1läkare) i detta budgetförslag. På gr.und härav 

och me~ tanke på att ingen av de åländska skärgårdskommunerna har 

kommunal hälsosys~er, ävensom med hänvisning till lan~skapsstyrelsens 

framställn~ng m 25/1953 med förslag till landskapslag om temporär 

reglering av vissa landskapets. understöd och andra förpliktelser, 

för~slås att anslaget på 2.500.000 mark under momentet i övrigt utgår 

/ såsom i allmänna motiveringen omför mält/ 

förutom att såsom/K-förslagsanslag observeras 1.000 mark. 
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Tilläggas kan att anslaget i år icke beräknas utnyttjas till mera än 

ungefär 1.000.000:-. Att det varit så väl tilltaget som till 

2.500.000 mark har berott på att för året medräknades flere nya häl-

sosystertjänster; som dock icke blivit inrättade eller besatta. 

slag). Angående statens understöd för i momentet avsedd verksamhet 

gäller detsamma som ovan sagts under moment 3 om hälsosystrarna. Å 

andra sidan bör antecknas att de åländska skärgårdskommunerna enligt 

den i regeringsproposi tionen omförmäl.Q,a principen bleve berättigade 

till landskapsunderstöd har landskapsstyrelsen icke funnit skäl att 

taga ställning till i detta skede. På grund härav och med hänvisning 

till landskapsstyrelsens tidigare hämnda framställning angående t em-

porär lagstiftning om vissa understöd och förpliktelser: .. :föreslås att 

från årets anslag avdrages 1.900.000 mark och att såsom K-förslags-

anslag under momentet sålunda observeras 1.400.000 mark. Antecknas 

kan även här att årets anslag förmodligen kommer att visa sig unge-

fär 800.000 mark för högt på grund av medräknade nya barnmörsketjän-

ster, som dock icke blivit inrättade eller besatta. 

(förslagsanslag). Härom gäller i tillämpliga delar vad ovan under 

r~ -·_i ,.,·~ 

l.- !~ *'· 

momentena 3 och 4 är sagt beträffande hälsosystrar och ba~nmorskor. 

Av de åländska skärgårdskomrnunerna har endast Brändö kombinerad häl-

sosyster-barnmorska. På grund härav och med hänvisning till landskaps 

styrelsens tidigare nämnda framställning ~ 25/1953 angående temporär 

lagstiftning om vissa understöd och f'örpliktetser föreslås att från 

årets anslag avdrages 530.ooO mark och a~t s~som K-förslagsanslag 

under momentet sålunda observeras 370.~00 ~ark. 

(förslagsanslag). Enär sjukhusets verksamhe~ upphört 1953 utgår mo-

mentet. 

6 ( 7). Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (förslags-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
anslag). Enligt regeringspropositionen om t empor är reglering av vis-

sa statens understöd och andra förpliktelser skola i sinness ·juklagen 

den 2 maj 1952 (187/52) avsedda årliga statsbidrag tilldelas till 

klass A hörande kommunala vårdanstalter för underhålls- och drifts-

kostnaderna per vårddag, efter vad statsrådet inom ramen för stats-

törs~aget : beslutar, enligt 30- 40 procent av. ~ede~talet av de godtag-

bara verkliga underhålls- och drifts~ostnader?a för alla centralsin-

nessj:u-Jrhus. I statsverkspropositionen beräknas de godtagbara under-

hålls- och driftskostnaderna uppgå till 520 mark per vårddag, varjämte 

som understöd föreslås 30 %, vilket skulle utgöra 156 mark per vård-



.. 

dag. Hittills har understödet utgått med 50 %. På grund härav och av vissa st~tens und~rstöd och andra förpliktelser föreslås bl.a. 

med hänvisning till landskapsstyrelsens mernämnda framställning r;-g att de i lagen den 31 mars i944 om kommunala rådgivningsbyråer för 

25/1953 angående temporär lagstiftning om· vissa understöd - och för- mödra- och barnavård (224/44) avsedda statsunderatöden för byråläka-

pliktelser och då antalet vårddagar 1954 på Grelsby sjukhus beräknas rens arvode och resekostnader samt inr~dning, utrustning och under-

till ungefär 24.000 föreslås,, att såsom K-förslagsanslag under mom . en-
håll av byrån skulle tillkomma endast sådan~ landskommun~r, varom 

tet observeras 3.750.000:-, vilket skulle innebära en minskning av talas i motiveringen under 4-I-4 (stads- och ·kommunalläkare) i detta 

årets anslag med 1.750.000:-. budgetförslag. På grund härav och med hänvisning till landskapssty-

relsens .mernämnda framställning m 25/1953 angående temporär lagstift-

(förslagsanslag). Med hänsyn till att behandling av specialist kan n~ng om vissa understöd och förpliktelser .föreslås att från årets 

fås på Åbolands barnsjukhus och sådan behandling sannolikt icke kom- anslag avdrages 1.000.000 mark och att såsom K-förslagsanslag sålunda 

mer att kunna erhållas vid Ålands centralsjukhus, åtminstone icke observ,eras 300.000 mark. 

inom de närmaste åren, har landskapsstyrelsen, i enlighet med chefs-

läkaren Gunnar Hellströms utlåtande, meddelat Åbolands barnsjukhus, s+ag). Momentet är nytt. Enligt § 6 i landskapslagen d~n 2 juli 

som därom anhållit om besked, att landskapet fortsättningsvis skall 1953 _om läkarbefattl'.ling vid folkskolorna i landskapet Åland (21/53) 

hålla tre platser vid sagda barnsjukhus. Enligt förslaget till bud- är landskommun.berättigad att årligen i landskapsunderstöd ~rhålla 

get för barnsjukhuset skulle kostnaderna för ovannärrnda tre andelar tre fjärdedelar samt Mariehamns stad två tredjedelar ·av ko~tnaderna 

stiga till 1.601.120:-, varför Un.der momentet föreslås 1.600.000 mark för skolläkares avlöning. · Dessutom kan å~ avlägsna, glest bebodda 

mot årets 1.300.000 mark. och mindre bemedlade kommuner; vilkas ekonomiska ställning är svag, 

9 (10). Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barnavård - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - erläggas extra bi.drag. Storleken av skolläkarens arvode är i riket 

(förslagsanslag). I regeringspropositionen om temporär reglering fastställ~ mede+s förordning (123/53) varierande i regel mellan 50 

och 300 mark per undersökt fall. På grund härav har landskapsstyrel-



· , sen observerat förenämnt anslag till 200.000 mark. timarvoden och timlärares timarvoden fördela sig ungefär så att de . 

5 Huvudtiteln. förra erfordra 3.006.000:- och de senare 330.000:-. - Anslag~ts slut-

Undervisnings- och bildningsväsendet. summa överstiger årets anslag med 634.200 mark. 

I. Ålands lyceum. Anslaget har visat sig otillräck-

1. ~v!ö~i~g~r. Då numera åt den lärare vid samlyceerna, vilken ligt och har innevarande år redan överskridits, varför en förhöjning 

samtidigt 1 är rektor, erlägges avlöning i enlighet med en tre klasser med 120.000 mark till 350.000 mark föreslås. 

högre klass än avlöningsklassen för hans l"' t . egen arar jänst, observeras 
( 11). !i.!l _ l~n~s~al?s~tir~l~e!:s _ d~sEo~i _!i~n _ f~r _ llc~e_!. Enär ett 

" . " 

under momentet en rektor hörande till 29 löneklassen. I stället 
motsvarande gemensamt anslag för hela undervisnings- och bildnings-. 

har under momentet avdragits anslaget för "Rektorsarvode 90.000:-" . väsendet finnes observerat under denna huvudtitels XI kap. föreslås, 

Under detta moment har hänförts också det anslag, som tidigare fun. att momentet utgår ur budgeten. Avdraget utgör 35.000 mark. 

nits under kapitlets andra moment under benämningen "Timlärar- och II. Folkskolväsendet. 

5. Mariehamns stad (förslagsanslag). - - - - - -. - - Enligt regeringens propo-

sition angående vissa temporära regleringar rörande folkskolväsendet 

tets rubrik är a··ndrad. I ri'ket h ,,0 ar en ca. ~ procents minskning av föreslås bl.a. indragning av fortsättningsundervisningen från ingån-

anslaget föreslagits i statsverkspropositionen. Emellertid_ har någon gen av höstterminen 1954. Unnlantagslagen skulle vara i kraft under 

.I 

redogörelse för den planerade nedskärningen i detta fall icke givits åren 1954-58. Lagen skulle även innebära andra regleringar än visavi 

i sagda proposition. På grund av utgiftens art har det därför varit fortsättningsundervisningen. Den sju årsklasser omfattande egentliga 

svårt att i detta förslag föreslå någon ändring av tidigare tilläm- folkskolan skulle ombildas till en sexklassig skola. Maximiantalet 

pade principer. Anslaget har, frånsett · viss utjämning, därför uppta- elever, som undervisas i en grupp skulle ökas. För avlöning av folk-

gits till av .skolans rektor föreslaget belopp. Kostnaderna för över- skollärare utan kompetens till tjänsten skulle kommun få statsbidrag 

endast för den del av läsåret, som undervisningetiden varar, d.v.s. 
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för 9 månader. Den avgiftsfria utdelningen av läroböcker och andra 

skolförnödenheter skulle tillåtas endast ' åt elever till medellösa 

föräldrar. På"grund · d h d av ovansag a oc me hänvisning till särskild 

framställning m 20/1953 med Iörslag till landskapslag angående Vissa 

temporära regleringar rörande folkskolväsendet har under momentet av.. 

dragits 500.000 mark eller 25 %, varför såsom K-förslågsanslag obser-

veråts ·l.500.000 mar~. 

6. Lärarnas vid folkskolorna på landet i·· · ' ( __________________ ~v _ O!?-l.!:!g förslagsans lag), 

Årets anslag på 31 milJ'oner mark a··r fo··r li'tet · h k oc ornmer att överskri 

dä.s beräknat till 34 milJ'oner m' ark. -Avdrages h'' · f å f d ari r n unge är 4 p 

på grund av särskilda"under föregående moment omförmälda temporära 

regleringar, skulle under momentet såsom K-förslagsanslag kvarstå 

föreslagna 32.750.000 mark. 

7. !i_!.l~g~s~r!o~e~ :föE _!.äEa::e _i _g,!e~t-b;:f~l!a_9.e och avsides beläg-
. ------- --

!:!a_k~~~e! (förslagsanslag) • . Jämlikt motiveringen till statsverks· 

propositionen skulle det här ovan under föregåenae moment omförmälda 

lagförslaget·, som vid tiden för statsverkspropositionens uppgörande 

ännu icke avlåtits till riksdagen, innebära även att tilläggsarvode 

åt lärare i glest befolkade och avsidesbelägna ·kommuner skulle erläg .. 

gas enligt 10-25 %, vilket skulle inbespara ungefär 66 % av i · rike t 

budgeterat belopp för ändamålet. Emellertid finner landskapsstyrel-

sen förenännda proposition med lagförslag icke innehålla dylika reg-

leringar. På grund härav har årets anslag på 1,6 miljoner mark läm-

nats ograverat i detta förslag. 

slag). Årets anslag på 5.750.000 mark beräknas bliva överskridet 

till 5~975.000 mark. Avdrages härifrån under moment 6 omförmälda 4 

% återstår såsom K-f örslagsanslag ungefär föreslagna 5.500.000 mark. 

9. !i~a!v~d~n (förslagsanslag). Med hänvisning till motiveringen 

till 5 momentet av detta kapitel skulle från anslaget för timarvoden 

och indexförhöjningar till dem kunna avdragas beräknade 3,2 miljoner 

mark, varför föreslås att såsom K-förslagsanslag observeras 3.000.000 

mark. 

lO. Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av folkskolelo-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~a_!.e! (förslagsanslag). Jämlikt regeringens tidigare nännda lagför-

slag om vissa temporära regleringar rörande folkskolväsendet och land-

skapsstyrelsens motsvarande lagförslag m 26/1953, skulle kommun befri-

as från skyldigheten att inrätta ny folkskola om det sammanlagda anta-

let barn i skoldistriktet , .som skall intagas i lägre och högre folk-

skolan, understiger trettio. Om kommunen anordnar daglig transport 
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av eleverna till och från skolan, skulle skol styrelsen resp. land-

skapsstyrelsen kunna befria kommunen från skyldighet att grunda ny 
f olk-/ 

/skola fastän antalet elever i skoldistriktet överstiger trettio . 

Vidare stadgar lagförslagen att kommun är berättigad att erhålla 

statsunderstöd och amorteringslån för ~nskaffande av egna folkskol-

byggnader endast därest den för" skoi byggnadsarbetet erhållit byggnads-

tillstånd av undervisningsministeriet resp. landskapsstyrels.en, såvida 

by~gnaasarbetet icke redan påbörjats . Kommun, som på grund av ovan-

nämnda icke kunnat beviljas byggnadsunderstöd och -lån, skulle icke 

kunna fö rpliktas till byggnadsverksamhet, ehuru den med stöd av annat 

stadgande vore skyldig därtill. ~å gru..~d av det ovansagda har ansla-

'get för byggnadshjälp i riket sänkts frän 1,5 miljarder mark till 1 

miljard mark. Årets anslag för byggnadshjälp i landskapets .budget, 

40 miljoner mark, har, jämfört med rikets anslag varit stort . Detta 

har motiverats med att fluktuationerna 'mellan olika år bli stora på 

et t så litet område som Åland. För 1954 beräknar folkskolinspekt ören 

byggnadsbehovet kräva 15-20 miljoner mark under förutsättning a t t nor-

malprisen höjas. Å andra sidan har tills dato ungefär 15 miljoner 

mark icke utnyttjats av årets anslag, varför här torde bliva en i nbe-

sparing. 

11. :i~l~g~s~~e~s~ö~ åt fattiga och glest befolkade kommuner 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

för anskaffande ay folkskolelokaler (förslagsanslag). Härom. gäller 

i tillämpliga delar vad vid motiveringen till föregående moment fram-

hållits. Rikets anslag är sänkt från 330 miljoner till 230 miljoner 

mark. Behovet hos oss för nästa år beräknas av folkskolinspektören 

till ungefär 7. 000 .000 mark, vilket belopp också landskai.::lsstyrelsen 

observerat i detta förslag. Också här gäller att en inbesparing på 

årets anslag torde inträffa; tills dato är µngefär 7,5 miljoner icke 

utnyttjat av årets ansiag på 15 miljoner mark •. 

12 • Understödsanslag för folkskolorna på landet (förslagsanslag). 
. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med hänvisning till motiveringen til~ 5 momen~et av detta kapitel, 

och då arbetsgivarna fr.o.m. nästa ~rs början, enligt förslag, som 

omnämnts i motiveringen till l-I-8 (landstinget), skulle befrias från 

erläggandet av barnbidragspremierna föreslås under momentet ett avdrag 

på 22 % av beräknade utgifter för i år 19 miljoner mark, varför som 

K-förslagsanslag skulle observeras 14.500.POO mark. 

gaste· och glest befolkade kommuner åtnjuta i enlighet med grunder, 

som fastställ.as av landskapsstyrelsen,. extra understöd där deras kost-

nader för upprätthållande av folkskolväsendet eljest blev:e oslt:äligt 

betungande. Anslaget har kunnat __ höjap med l miljon I)lark till 

I 

i 

I 

[ 
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3.000.000.mark i relation till rikets anslag. Såsom även skett i 8. Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen. - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - Anslaget har 

riket har anslaget dock ändrats från förslagsanslag till fast anslag, 
kunnat nedskäras från 30.000:- till 10.000:~ och omfattar kostnader 

14. Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medellösa, främs t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
för gas och material. 

statsverksproposition ansett att en dylik understödsverksamhet ankom-
jubileum (engångsanslag). Landskapsstyrelsen,har ansett det vara i - -- - ~ 

mer på vederbörande kommuner och församlingar samt föreslagit att mo-
sin ordning att i rubriken avsedd historik utgives. Kostnaderna här-

mentet skulle utgå. På grund härav föreslår landskapsstyrelsen at t 
för har beräknats enligt följande: 

anslaget på 120.000 mark i årets landskapsbudget skulle avföras, dock 
Tryckningsko~tnade~, klicheer etc. 65.000:-

så att kvar skulle bli ett i allmänna motiveringen omförmält K-för- Författararvode , 35.000:-

slagsanslag på 1.000 mark . 
Diverse utgifter bl.a. arkivforskningar 50.000:-

(18). Diverse utgifter. - - - - - - --- Detta. moment har varit avsett främst för 
Summa mk 150.000:-
====================== 

sjukunderstöd åt lärare. Enligt statsverkspropositionen anser rege-

ringen dock att denna understödsverksamhet icke bör ankomma på staten, . 
Inom den åländska handelsflottan råder uppenbar brist på svensktalande 

varför anslaget för understöd åt sjuka folkskollärare föreslagits slo- rådiotelegrafister. I riket äro radiotelegrafistkurserna helt finsk-

pat i rikets budget •. Av. enahanda orsak föreslår landskapsstyrelsen . 
språkiga. Landskapsstyrelsen har ett flertal gånger handlagt frågan 

att förenämnfu. moment " Diverse utgifter" utgår. För eventuella oför- om ordnandet av dylika kurser vid Ålands sjöfa~tsläroverk och nurnera 

utsedda utgif.ter finns ju ändock anslaget under 5-XI-14 "Till land- gått in för att om möjligt hösten 1954 anordha en kurs ·, som skulle 

skapsstyrelsens disposition för undervisnings- och bildningsväsendet "· · pågå 8 månader, d.v.s. lika länge som radiotelegrafistkurserna i riket 

III. Ålands sjöfartsläroverk. Enligt införskaffade uppgifter skulle för kursens upprätthållande er-

1. ~v~ö~i~g~r. Förslagsanslaget för städhjälp har kunnat minskas fordras, förutom under investeringsutgifterna observerade 2 miljoner 

från 196.000:- till 170.000:-. 



mark för teknisk utrustning, ungefär 500.000 mark, utgörande arvoden grad som kontot för råvaror och arbetsredskap belastas. Årets anslag 

för lärare ca 250 ;{)00 : .... , teknisk servis och uppmontering ea 50. ooo :-
' 

är 1,8 miljoner, medan i detta förslag observerats 1.825.000 mark. 

städning och vaktmästare ca 50.000:-, arbetsgivarens andel i -folkpen-

sions- och barnbidragsutgifter ca 18.000:-, tidningsannonser och ex- år påförts expensmedel, men då de utgöra en väsentlig post och då det 

pensmedel ca 50.000:- samt oförutsedda utgifter ungefä:J;:'.__ 82.000:- . på grund av skolans ar~ är skäligt att anslaget för tryckningskostnader 

Ehuru det i detta nu icke med absolut säkerhet kan fastslås, att ifrå upptages såsom förslagsanslag, ha dessa kostnader hänförts under ett 

gavarande kurs kan anordnas hösten 1954, föreslår landskapsstyrelsen skilt moment, vars summa föreslås till 110 .000 mark. · 

att under momentet observeras sagda 500.000:-. 6 (5). ~x,;ee~s~e~e~. Årets. anslag har visat sig alltför knappt. 

IV. Ålands yrkesskola . Trots att tryckningskostnaderna hänförts under skilt moment har ansla-

1. ~v~ö~i~g~r. För möjliggörande av en jämnare gång visavi kan s1· get höjts från 212.00Q mark till 235.000 mark. 

arbetet-- har -ett nytt anslag, stort 20 .000 mark, observerats för· "kans-
' I 

lihjälp" avsett för början och slutet av terminen. 

2. ~l~v~rEa~ ~ö~eE (förslagsanslag). Till följd av något utökad slaget till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan äro vart- · 

arbetsverksamhet föreslås en förhöjning med 100.000 mark till 350 .000 dera avsedda för oförutsedda behov kunna de sammanslås. -Men då land-

mark. Den utökade arbetsverksamheteri medför också ökning av inkomst er. skapsstyrelsBn har ett gemensamt dispositionsanslag för hela undervis-

na under 3 Avd. I-6. nings- och hildningsväsendet under XI kapitlet av denna huvudtitel, 

4. Råvaror och ~r~e~sEe~sl;a,;e (för slagsanslag). Detta anslag upp- kunna vartdera av. de båda förtsnämnda anslagen strykas. 

tager ännu i detta förslag huvudsakligen kostnader för arbetsredskap. V. Ålands folkhögskola. 

Till följd härav är slutsumman stor i jämförelse med de under 3 Avd . 1. ~v~ö~i~g~r. Vid uppflyttningen 2-3 löneklasser av de ordinarie 

I-6 budgeterade inkomsterna för arbetsverksamheten, vilket konto ju och extraordinarie lärart jäns.t .erna · vid skolan j_ årets första tilläggs-

'• 

under normala driftsförhållanden borde ökas i ungefär motsvarande budget förblev ar;vodena för kristendomsläraren och sångläraren icke 
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justera.de. Då landskapsstyrelsen har ansett skäl föreligga till en 

sådan, jus.tering har anslagen härför höjts från 12.000:- resp. 15 . ooo: 

till 14.400:- res~. 17.760:-. Det förhöjda anslaget för ~kolans två 

lönerna vid olika folkhögskolor i riket. - Arvodet för" 1 båtbyggare 
- - - - -

20.000:- har avseende på ekstocksbygge, där eleverna själva håller 

material • . Undervispingen beräknas uppgå till 30 timmar, vartill kom-

mer kostnader för mat och resor. - För en kurs om inalles lQ timmar i j 

praktisk ~l~k!r~t~k~i~ har observerats 15.000:-. Undervisningen skul-

le handhavas av ~n fackman och beröra el-strömmens användti.i~i hem 

och lanthushåll samt arbetsskydd, allt i anslutning till praktiska 

demonstrationer. 

3. Undervisningsmaterial. Anslaget har kalkylerats enligt föl-- - - - - - - - - - -

jande: 

1 vävstol 17.000:-

vävskedar 8.000:-

3 järnhyvlar N:o 7 9.000:-

2 f3ågar 2.000:-

huggjärn 1 .. 000:-

~ · :; ~~j lf. 
'!-f · t ~ 

innebär en minskning med 25.000:- jämfört med årets anslag. 

4. ~x~e~s~e~e~. Från årets anslag på 150.000:- utgår beräknade 

kostnader på 40.000:- för brandförsäkringspremier, som föres på gemen-

samma anslaget för brandstodspremier under 9 huvudtiteln, och för 

o~ycksf~ll~försäkringspremier för skolans . lärar- och arpetspersonal, 

varom gäller detsamma som, för övriga landskapets tjänstemän, vilka 

numera äroförsäkrade mot olycksfall i försäkringsbolag enligt de grun-

der, som gälla i riket visavi statens tjänstemän. Från årets anslag 

fpr expensmedel har även avskiljts till särskilt anslag anslaget för 

allmän hälsovård 20.000:- • . På årets anslag för expensmedel emellertid 

, visat sig för snävt tilltaget föreslås å andra sidan ett tillägg på 

25.000:-, varför anslagets slutsumma skulle bliva 115.000:-. 

5. Allmän hälsovård (förslagsanslag). ~ ... ..,.. __ _ Momentet är nytt. Enligt 

rikets lag om statsunderstöd åt folkhögskolor (361/50) räknas till de 

verkliga utgifter, för vilka folkhögskola.erhåller statsunderstöd bl. 

a. "allmän hälsovård". På grund härav och till följd av anslagets 

n;:i.tur har det avskiljts från anslaget för expensmedel samt observerats 

till 20.000:- såsom förslagsanslag. 

planscher, filmband, lit- .Anslaget har kunnat sänkas från 75.000:- till 60.000:-o 

teratur 13.000:-

Anslagets slutsumma mk 50.000:-

J 
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'J (6). Planering av skolgården. och trädgården. 1954 års anslag Enär ändring en av el-ledningsinstallation fr ån snodd til·l kuhlo 

för detta ändamål, 75.000 mark, är avsett a~~ ~nvända~ närmast för är ett landskapsstyrelsens påbud (gäller överhuvudtaget alla el-led-

att få skolans idrottsplan utvidgad och vissa ~laneringar vid andra ningsinstallationer på Åland) föreslås att anslaget denna .gång obser-

lärarens bostad utförda, allt i enlighet med tomt- och trädgårdsrit- veras såsom förslagsanslag. 

ning.ar, . uppgjo-rda av landskapets trädgårdskonsulent. Fr. Mörn. .Årets (8). ~å~blg~e~ Anslaget utgår såsom· obehövligt. För undervis-

anslag .under momentet är 50.000 mark. - ning i ekstocksbygget finns under avlöningar ~.tt ~1il:3l~g på 20 o 000 :-

för en båtbyggare. Eleverna håller själva materialet:.och får då även 

720.000 :- har. beräknats enligt. följande: - .behålla de färdiga arbetena. 

Andr? yttermålning av två sidor av skolbyggnaden 75.000:- (g). Till landskapsstyrelsens disposit:ilori för folkhögskolan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Modernisering av skolköket enl. r~tningar och kost- Enär ett motsvarande gemensamt ans l a g för_ hela , undervisnings- och 

- nadsförslag av byggnadsinstruktören Walter Danielsson 211.000:- - , bildningsväsendet finn.es observerat under. denna- huvudtitels XI kap. 

. 2 st • . Hemmets spisar med slingor till andra lärarens föreslås att momentet utgår ur budgeten. Avdraget utgör 200.000 mark • 

och vaktmästarens kök . 100.000 :- Att anslaget i.år varit relativt §tqrt beror på att skolan i år för 

Ändring av el-ledningsinstallationen i skolans bygg- första gången hade . specificerad budget i landsl{apets budget. 

nadskomplex från -snodd till kuhlo enl. approximativ · 

kalkyl av Mariehrunns stads elektric~tet sverk (för- skolans budget för första gången specificerades i årets landskapsbud-
, I 

._ slagsanslag) 283.000: - get förbisågs anslag för URder. momentet avsett_ ~ndamål, vilket anslag 

Lackering av skolsalsgolven och uppsnyggning av tidigare ingått i anslaget för understöd åt folkhögskolan. - För i år 

ett par elevrum. 25.000:- har därför anlitats "oförutsedda utgifter" under , nionde huvudtiteln. 

Diverse 26.000:- Jämlils:t lagen 7 juli 1950 om statsunderstöd åt folkhögskolor ges om-

720.000:- förmälda bidrag för . var je mindrebemedla.d elev till högst 70 pro-



cent av de för arbetsperioden fastställda studieavgifternas total- städning med hjälp av skolans husmor under 

belopp. Detta totalbelopp fastställes årligen av skolstyrelsen, ferierna 10 dagar å 800:- 8.000:-

vilken fastställelse även tillämpas av landskapsstyrelsen. Anslaget 24.000:-

VI. Ålands lantmannaskola. 

1. !v~ö~i~g~r~ Lärarlönerna vid lantmannaskolan äro ordinärt 

hänförda till 22 löneklassen, men efter 10 ~rs tjänst såsom ordinarie 

lärare vid skolan uppflyttas han 1 löneklass. (Ll 12/52 § 4) I . • en-

lighet härmed har den i år avgångne föreståndaren varit hänförd till 

23 löneklassen, medan befattningen i detta förslag hänföres till 22 

löneklassen. - Anslaget för en kosthållerska har höjts från 97.200:-

~ill 120.000:-. 

2. ~äEm~,_v~t~e~ och ~y~e_(förslagsanslag). Momentets rubrik har 

ändrats. Då anslaget visat sig för litet föreslås en höjning från 

250.000:- till 30Q.OOO:-. För tiden 1.1 - 31.8.53 har åtgått 

268.000:-. 

3. ~t~~i~g~ Momentet är nytt. Anslaget har utbrutits från ex-

pen~medleno Kalkylen är följande: 

Städning en gång varannan vecka å 2 dagsverken; 

10 ggr. 1.600:- 16.000:-

Fönsterinsättning på hösten jämte grundligare 

till 25.000:- för a tt möjliggöra anskaffande av bandserier för film-

bandapparat som lånas och anv~ndes för undervisningsändamål. 

9. (8). 
' 

~n~e~h~l~ ~v_blg~n~d~r~a~ För målning av golv och diver-

se underhåll har under moment~t observerats 40.000:-. Avdraget un-

der momentet utgör 260.000:- j ämfört med årets anslag. 

. 
rubrik är ändrad. Totalswmnan jämförd med årets anslag är höjd från 

1.300.000:- ti~l 1.400.000:-. Emellertid motsvaras utgiftsökningen 

0 

av lika stor inkomstökning under 3 Avd. I kap. Hela specialbudgeten 

för skollägenh.eten är av följande utseende: 

Inkomster. 

15.000 kg spannmål å 32:-

15.000 kg sockerbetor å 6:

. För mjölk 

Slaktdjur 

Vattenkörning till skolan 

Fiskevattenarrende 

Arbeten för försöksfältet 

Skogsförsäljning 

Hyra ' 

480.000:-

90.000:-

400.000:-

60.000:-

12.000:-

12.000:-

25.000:-

150.000:-

43.440:-



Diverse inkomster 

Löner: 

Förvaltararvode 

Arbetsledare 

Stalldräng 

Deja 

Summa mk 

Utgifter. 

74.520:-

192.000:-

210.000:-

154.800:-

127.560:-

1.400.000:-

1 •. Av.löningar •.. ~ärarinn~rna.·.vid. denna ; _skqla_, -lik~~ v~d Ålands . - ·- - - - -

ambu+e:rande lanthushåll skola, ba enligt :Lands~apf?.styr.~l~en:'t. uppfatt-

. ning reda~ läng§. var:i. t c i. en: lönegrp:p• .·. · :f årets budget ä;r9 9-B ~sålunda 

hänförda till .13 löneklassen medan t.exi vtd ' lands folkhögskola lära-. . 

-
:rim1an i hu~lig ekonomi _är hänförd till .18 :J-öriel(Las_sen 09h handarbets-

· lärarinuan till, 17- l_öneklassen. .:På grund härav har .. landskaJ>sstyrelsen 

Tillfälliga arbetare o. i detta förslag föresl agit att lärarinnorna v~d .Ålands kvin:i;i_liga hem-

dikare 200.000:-

Semesterarvode 

Folkpension och barnbi-

dragspremie 

Skogsavverkning och kultur 

Skatter och onera 

30.000:-

45.000:- 906.920:

-~o.ooo :-

80 .ooo :-

Frövaror, betningsmedel, ogräsbekämpningmm.40.000:-

Bigödsel 

Kraft och belysning 

60.000:-

60.000:-

Smide och underhåll av maskiner o. redskap 70.000:-

Diverse och oförutsedda utgifter 

Summa mk 

133.080:-

1.400.000:-

t f å fast anslag tl. 11 förslagsansl-ag med motiAnslaget ha~ ändra s r n 

vering att landskapsstyrels en borde kunna bevilja överskridningsrätt 

i det fall att· överskridningen motsvaras av en minst lika stor in-

komstökning, vilket på grund av verksamhetens art i allmänhet är 

fallet. 

VII. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

slöjdsskola och } lands ambulerqnde lanthusl-1ållsskola uppflyttas från 

13 till 15 löneklassen •. I riket -ära till l5 löneklassen hänförda 

t.ex. lärarinnc:>r~i huslig ekonomi 3 kl •. 

BefattYJ,inge~ som kokersk __ ·-med:· ett arvode~ på 56. 000 :- i - året har 

ändrats till en kosthällerskebefattning med ett arvo~~ pä·70.000:-
, - - - - ·- - - - - - ' 

i året. penna.åtgärd har varit nödvändig för erhälla:nde:av önskad 

arbetskraft. 

3. Värme . och lyse (förslagsartslag). Årets ans~ag på 100.000:-- - - _.,_ - - -

har visat _sig yara för litet och erford;r-ar .ett tili~gg -p~ ,:: 50.ÖOO:-. 

av att arvoden~ och dagtraktamentena justerats. 

9. Underhåll av by_ggna~erna. 
- - - - - - - - - -

För utvändig målning _av byggnaderna 



b eräknar skola ns direktion 50.000 mark vara · erforderligt: För annat 5. Direkt:j..onsarvoden och resekostnader (förslag sanslag). På 
I I 

underhåll beräknar direktionen lika stort belopp behövas. Föreslås grund av att arvodena justerats har en förhöjning från 10.000:- till 

att ett anslag på 100.000:- sålunda ob s erveras under momentet. 20.000:- föreslagits under momentet. 

VIII. Ålands ambulerande l anthushållsskola. 6. ~r_§n~p~r!k~s!n.§d_::r (förslagsanslag). Momentet är nytt. Under 

1. ~v~ö~i~g~r~ Beträffande lärarinnornas hänförande till löne- momentet avsedda kostnader, d.v.s. k9stnaderna för transporter i sam- : I 

I 

klass hänvisas till motivering en under 5-VII-l (Ål ands kvinnliga band med skolans ambulerande från ort till ort, ha tidigare belastats 

hemslöjdsskola). anslaget för expensmedel. Då sistnämnda ansl a g varit fast har detta 

kunnat medföra praktiska fina nsieringssyårigheter beroende på var 

moment är kalkylerat enlig t följande: · skolan för varje särskild gång skall förläggas. För den skull och 

Kokkärl av olika slag 10.000:- då.anslagets art sålunda motiverar att det observeras såsom förslags-

Baknin&sinventarier, knivar, vispla r m. m. 4.000:- anslag, har under detta moment observeratB 2n.ooo mark, med vilket . I 

Hu shållsvåg 4.000:- belopp expensmedlen minskats. 

Rexburkar 1.600:- I X. Fornminnesvården. 

Spolrullar m.m. för handarbetsundervis- 1. Till landskapsstyrelsens disposition för Ålands MuseUln. Enär - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ningen 1. 500 :.;.. anslag et under detta moment användes uteslutande för t_ lands Museum 

Stoppning av 2 madrasser 3.000:- till hyror, visning etc., har r~br~ken ändrats så att ordet "museiända · 

Reserverade medel för förhandsinköp av mål" ersatts med "Ålands Museum". För andra museala ändamål beviljas 1 

böcker och garn 5.000:- medel ur momentet "Till vetenskapen, litteraturen och konsten främ-
" . ~ . 

Oförutsedda · behov 10. 900 :- jande ändamål" under denna huvudtitels XI kapitel . Storleken av an-

Summa mk 40.000:- slaget för Ål?nds Museum är oförändrat jämfört med åre t s , budget. 

vilket innebär en besparing av 30.000:- jämfört med äre~s anslag. 



För mikrofilmning av åländska arkivalier. . 5. 1Vlomen te t är nytt • - - - - - - - - - - -
tidigare nämnda lagförslag om temporär reglering av vissa statens 

Då det enligt självs tyrelselagen åligger de åländska myndigheterna understöd och andra förpliktelser må kommunerna under åren 1954-56 

att efter bästa förmåga arbeta för utforskandet av Ålands historia , tilldelas för ändamå ], som avses i lagen den 20 april 1928 om folk-

0 är det även av betydelse, att de tekniska framstegen på arkivforsk- bibliotek (131/28), statsunderstöd endast i den mån medel härför an-

ning ens område utnyttjas. Genom mikrofilmning av äldre arkivalier visas i statsförslaget. Emelle t· l h å d k r ic ar n gon ne s ärning av anslaget 

har studiet av dessa underlättats i särdeles hög grad. Överallt i icke föreslagits i förslaget till rikets budget för 1954, utan fast- ' I 

världen utnyttjas nu denna teknik , ieke minst inom officiella och mer har en fö.rhö jning på ungefär 20 % observerats utan motivering. 

privata arkiv i riket. Det kan erinras om, att en stor del viktiga Då landskapets biblioteksinspektör räknar med att de åländska kommu-
I 

åländska a;r.'ki valier redan äro filmade på initiativ av mormonsamfundet I 
1-

nernas anslag komma, att öka under 1954~ Iöreslår landskapsstyrelsen 

i Amerika, sålunda alla åländska kyrkoarkiv, alla räkenskaps- och 
1 

en ökning under momentet från 700.000:- till 840.000:-. 

domböcker från 1500-talet och de flesta domböcker från 1600-talet. 

Kopior av dessa mikrofilmer kunna nu erhållas till 1/3 av priset 
Momentet är nytt. Anslaget h.. d ·· b arun er ar o serverat till 20.000:-. 

eller ca. 4 mark per exponering. Det · är också ur säkerhetssynpunkt 
5. 

0 av vikt att de åländska arkivalierna mikrofilmas och förvaras på 
sin orsak i de svårigheter för bibliotekari·erna h oc biblioteksstyrel-

b ok-/ 

Åland. Detta gäller ej blott de äldre urkunderna utan också yngre serna att kunna välja lämpliga biblioteksböcker ur hösiyflo den, där 

viktigare dokument såsom t. ex. särskilda landstingshandli.ngar m.m . alla förlag prisa sina böcker. Meningen är at t Ålands Biblioteksför-

- Av förenämnd orsak har under momentet observerats ett belopp på ening skall som medverkande part deltaga i utgifterna* Anslaget är 

75.000:-. 
, observerat till 20.000:-. 

X. Socialt bildningsarbete. 
7 (5). Understöd åt Arbetarinsti tutet i Mariehamn (f·· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ orslagsanslag) 

3. Ei~~g_t~l~ bibl~o~e~e~ (förslagsanslag). _Jämlikt regeringens 
Enligt reg~ringens mernämnda lagförslag angående temporär reglering 

av vissa statens understöd och andra förpliktelser skola i lagen den 



28 april 1938 om statsunderstöd åt arbetarinstitut (167/38) avsedda mom. 1 "Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande ändamål" 

statsunderstöd tilldelas arbetarinstitut efter vad statsrådet inom skall kunna användas även 0för understödjande av populärvetenskapliga 

ramen för statsförslaget beslutar, enligt 30-40 procent (mot hit tills föreläsningar. Mom~ntet föreslås sålunda utgå ur budgeten. Avdraget 

varande 50 % ) av de godtagbara verkliga utgifterna, var jämte tilläggs gäller 22.000:-. 

understöd (högst 10 fo) till det årliga, understödet skulle tillkorrm1a -( 7). Understödjande av ungdomsarbetet. Motsvarande moment i ri-- - - - - - - - - - - - - - - -
endast de institut, vilkas ekonomiska ställning är synnerligen svag . kets budget är föreslage~ att utgå, enär tippsvinstmedel kunna använ-

Enligt nugällande landskapslag om understöd åt arbetarinstitutet i das för ändamålet. Ur momentet har hittills endast Ål ands Ungdomsför-

Marieharnn (5/47) tillkommer institutet i årligt landskapsunderst öd bund lyft medel. Med hänvisning till motiveringen under kapitel XI 

60 procent av dess s.k . v erkliga utgifter. Anslaget i riksbudget en moment 5 föreslår landskapsstyrelsen a.tt momentet utgår ur budgeten. 

har med häns~n till ovannä mnda lagförslag föreslagits ombildat ti ll Avdraget gäller 45.000:-. 

fast anslag samt sänkts i enlighet med lagförslaget. På grund härav 

och med hänvisning till landskapsstyrelsens tidigare nämnda frams täll Ee~ä~n~ trakter. Motsvarande moment i rikets budget har föreslagits 

ning Ng 25/1953 angående temporär lagstiftning om vissa understöd och slopat. Ur momentet har hi tt~lls epdas:t Ålands_ Ungdpmsförbund lyft 

förpliktelser och till den allmänna motiveringen samt då institutets medel. På grund av det ovansagda och med hänvisning till motiverin-

verkliga utgifter för 1954 b eräknas till 1,2 miljoner mark, föreslår gen under kapitlet XI, moment 5 föreslår landskapsstyrelsen att momen-

landskapsstyrelsen att under momentet såsom K-förs lagsanslag observe- tet utgår ur budgeten. Avdraget gäller 12.000:-. 

ras 480,.000:-. 
XI. Särskilda anslag. 

(6). Understödjande av populärvetenskapliga föreläsningar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mot-

I 

svaran de moment i rikets budget är föresl~get att utgå, enär penning· Momentets rubrik har ändrats, Enli t f.. d · 18 9 53 ( ..,64/5 ) , g oror ning • • .) 3 om I 
- 1 

lotteriets vinstmedel kunna användas för ändamålet. Med hänsyn här- ändring av förordning en a ngåe n de vadhållning vid idro~tstävlingar för-

till är det meningen att anslaget i landska,~ts budget under kap. Xl delas numera den till staten influtna inkomsten från_ v_ad_hållningen 



,,.. ~ 

·,'; -.. ,.,. 2 8 4 

till 70 % mellan ändamål, vilka avse främjande av idrott 'Och fysisk ställandet av anslaget under detta moment har även t agits i beaktande 

fostran, samt till 30 % mellan ändamål, vilka avse stödjande av ve_ att den speciella art av konsten som kan kallas för scenkonsten, er-

tenskap, konst och ungdomsfostringsar1Jete. Av de under momentet av- håller s ärskilt anslag under 3 momentet "Understöd åt teatrar, sång-

sedda ändamål tilldelas sålunda numera vetenskapen och konsten fr äm- körer och orkestrar'' och att detta anslag observerats till 600.000 . . 

jande ändamål medel., förutoip. såsom tidigare ur penning:lotteriernas mark. 

vinstmedel, även ur tippsvinstmedlen. Även om man kan konstatera 2 (4). För främjande av idrott och fysisk fostran (reservations-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
att andra direkta anslag för konst och vetenskap i stället indrages anslag). Momentets rubrik har ändrats. Såsom av mo~iveringen under 

i riket, kvarstår dock faktum att dessa gebit genom den nya ordningen föregående moment visats, tilldelas idrott och fysisk fostran numera 

erhåller större statsbidrag än tidigare, å~minstone tillsvidare med endast 70 % av de s.k. tip:psvinstmedlen. Med beaktande av de enligt 

nurådande intresse för vadhållning v1d idrottstävlingar. Pä grund riksbudgeten starkt stigande vinstmedlen, skulle emellertid, oaktat 

av det ovansagda och med hänsyn till nvrådande förhållanden har land- förenämnda fördelning av medlen, anslaget i landskapets budget för 

skapsstyrelsen föreslagit en förhöjning av ans.laget under mo.mentet idrott och fysisk fostran skäligen kunna höjas till ca. 3 miljoner 

från 900.000:- till 1.200 . 000:-. Härvi d är dock att märka att de t i mark. Då emellertid ett planerat föreningskansli har under moment 4 

årets budget observerade anslaget under detta kapitel "Understöd åt erhållit ett anslag på 600.000:- och då landskapsstyTelsen anser att 

Ålands Forreminnesförbund för byggande av l illstuga vid bygdegården . landskapsunderstödet för detta kansli huvudsakligen kunde tagas ur 

i Kastelholml'-indragits och att förbundet för 1954 beräknas ur det medel som eljest kunde komma idrotten till godo i annan form, föreslår · 

nu motiverade momentet bliva tilldelat hela 300 . 000:- eller lika landskapsstyrelsen att under momentet observeras 2.500.000:-. Tilläg-

stort belopp som den föreslagna förhöjningen utgör •. Dessa medel är get utgör 400.000:-. Då anslaget under momentet till största delen 

Folkminnesförbundet i behov av såsom understöd för underhåll och u t- är avsett att användas till grundanskaffningar, vars förverkligande 

byggande av bygdegården. - Även anslaget för populärvetenskapliga i regel icke kan ske under ett år, har anslaget observerats såsom 

föreläsningar ingår enligt förslaget under detta moment. Vid fast- reservationsanslag. Detta har skett även med tanke därpå, att upp-



gift om motsvarande anslags användning i riket, viDcen användning 

hittills alltid inneburit ett överskridande av budgeterat belopp, 

kan erhållas först senare genom statsbokslutets publicering, varför 

sådan överskridning kan beaktas i landskapets budget först vid up:p-

görande av ett senare års budget och behovet av förslagsanslag därför , 

icke är framträdande. 

Anslaget 

under detta moment har höjts från 300.000:- till 600.000:-. Beträf-

fande anslagets finansiella motivering hänvisas till motiver i ngen 

under _1 momentet. Anslaget har av l andskaps styrelsen beräknats bliva 

dispone:Pat ..: enligt följande: 

Ålands ' Säng- och Musikförbund för avlönande av instruk-

tör eller motsvarande 250.000:-

Ålands Ungdomsförbund för avlönande av teaterinstruk-

tör (Se motivering under moment 5) 250.000:-

För särskilda ändamål 100.000:-

Summa mk 600.000:-

. 
4. För ~rl!'.ä~t ande_o~h_u2PEä~t~å~l~n~e_a~ ~t~ !ö~eEi~g~k~n~l~. 

Momentet är nytt och dess anslag föreslås till 600.000:-. Beträffa~ 

de den finansiella motiveringen hänvisas till motiveringen under mo-

ment 2. - Initiativet till ett föreningskansli har tagits av Ål ands 

. . 
l andskapsidrottsnämnd och vid ett möte i år enades representanter f ör 

Ål a nds Idrottsdistrikt, Ålands Distrikt av Finlands Bollförbund, Å-

l ands Ungdomsförbund samt Ålands Sång- och Musikförbund att under för-

utsättning av ekonomiskt bistånd från landska pet inrä tta ett förenings 

kansli (av representanterna kallat kulturkansli). I sin framställning 

till landskapsstyrelsen om ekonomiskt bistånd framhåller organisatio-

nerna bl.a. "I likhet med vad som ä r fallet i riket kan inom l andska-

pets kulturorganisationer konstateras kontaktsträvanden för större 

förståelse och samverkan i framtiden, en strävan att centralisera och 

därigenom effektivisera organisationernas verks amhet". Vidare 

s ä g:es i framstä llningen att ett gemensamt kansli slcul:j..e"avsevärt be-

fria fri villiga ledarkrafter från rutinarbete och s ålunda ·. ·· .. 1 . ·· · -moJ iggora 

mer s :Kapande : y erksamhet"; "nedskära förbundens driftskostnader genom 

gemensamma kontorsmaskiner, hyresutgifter m. m.'/ rrge utrymme för och 

skapa ordning i förbundens arkiv och s. amli"ngar"·, "h d · an ha f örberedel-

serna för större arrangemang"; "bli basplats för förbundens ombudsmän 

och instruktörer"; · "bli en fast plats dit varje medlem i de berörda 

förbunden kunde vända sig med r· f å or r gningar", samt på längre sikt öka 

. 
förståelsen och samverkan mellan förbunden". 
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2) TeaterverksamheteB: 

a) teaterinstruktö-

rens avlöning , 
277.200:-
========= 

---. 

Erhållit Enskilda II-20 
"Bidrag för avlönande av 
Ålands Ungdomsförbunds 
teaterinstruktör" 140.000:-

------------------
b) Övriga utgifter: 79.017:-356.217:-Erhållit ur Ordinarie 

5-XI-5 "Understöd åt 
teatrar, sångkörer och 

Avgår 
Intäkter från teater-

verksamheten .L, 23.100:-

Summa mk 333.117:-. --------------------------------------
År 1950 hade föroundet 

414.000 marks inkomster och 
384;336 marks utgifter för 
teaterverksamheten exkl. -· 
teaterinstruktörens lön 
156.400 mark. • 

- - - - - - - - - - - - - - -
3) a) Folkdansledarens 

arvode 

b) Ålandsafton i Stock
holm 

c) För föredrags- och 
studiecirkel verksam
heten 

24.605:-

48.367:-

61.835:-

orkestrar" _22. 917 :-

Summa mk 195.917:-

- - - - - - - - ·- -
a) Erhållit ur Ordinarie 

5-XI-l "Främjande av 
vetenskapliga, konst
närliga och litterära 
strävanden" 24.605 :-

b) Erhållit Enskilda II-
24 "För up:pJ?ätthållan-
de av kontakten med å
länningar i Sverige" 25.000:-

c) Kan på samma sätt som 
· aNdra studiecirklar få 
understöd ur 5-X-4. 
"UnderstQdjande av stu-
diecirice iv-erlcsa.mheten. " 

---

Ur ordinarie 5-XI-3 
"Understöd åt teat
rar, sångkörer och 
orkestrar" 250.000:- , 

------------------
Princip: 100 procent 
av teaterinstruktö
rens avlöning, dock 
högst 250.000:-

------------
3 a-e: 
Föreslås att för de 
under 3 a-e) nämnda 
kostnadsarterna ob
serveras ett allmänt 
anslag i enskilda me
dels budgeten under 
benämningen "Ålands 
Ungdomsförbund" och 
att anslagets storlek 
blir detsamma som 
under motsvarande mo
ment hittills obser-
verats d.v.s. 125.000:-

========= 11 

5. ~öE ~v~ö~a~d~ ~v_Å~a~d~ ~n§d~m~f~rEUE-d~ ~§d~m~l~d~r~. Momentet är nytt. Utgivande av land-

skapsunderstöd åt Ålands Ungdomsförbund borde göras mera överskådligt i det att förbundet bl.a. icke 

borde beviljas medel för ett och samma ändamål under flere moment åtminstone icke i en och samma budget 

(ordinarie budgeten resp. enskilda .medels budgeten). Om förbundets utveckling under de senaste åren 

måste sägas att den ur finansiell synpunkt varit betänklig i det att förbundet 1950 klarade sig med 

411.000 marks landskapsunderstöd på bruttoutgifter om 890.000 mark (46 %), medan det år 1951 behövde 

565.000 marks landskapsunderst öd på 790.000 marks bruttoutgifter (71,5 %) och 1952 hela 790.000 marks 

landskapsunderstöd på 936.000 marks bruttoutgifter (84,3 %). Under innevarande år har förbundet t.v. 

erhållit på basen av 1952 års utgifter i l andskapsunderstöd ur olika anslag 748.000 mark. 

På grund av det ovansagda och med hänvisning till motiveringen under moment 1 av detta kapitel visavi 

ändrade dispositioner av anslagen för ungdomsfostringsarbeten i riket har nedanstående ändringar före-

slagits av landskapsstyrelsen. Härvid har även ändringarna i enskilda medels budgeten observerats, 

enär det eljest skulle vara omöjligt, att giva rättv,is bild av förhållandena. Som jämförelsebokslut 

har tagits förbundets senaste bokslut, d.v.s. för 1952, där bruttoutgifterna stega till 936.000 mark. 

1952 års bokslut. Årets anslag. 1954 års anslag. 
==================================~==================================================================== 

1) Ungdomsledarens 

avlöning 258.800:-
------------------

- - - - - - - - - -------

Erhållit Enskilda II-19 
11 Bidrag för avlönande av 
Ålands Ungdomsförbunds 
ungdomsledare" 

-------

Ordinarie 5-XI-5 "För 
avlönande av Ålands 

230.000:- Ungdomsförbunds ung- 258.000:-
========= domsledare". Inne- ======== 

bär att avlöning till 
21.500:-/månad erläg
ges 100 % ur landskaps
medel. Befattningen 
innehas såsom halv
tidsbefattning 

- - - - - - - - - - - - - -
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Sammandrag. 

Sa div. utgifter 

Il 11 inkomster 

97.232:-

52.140:- 45.092:-

Summa mk 156.095:-
===================== 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summa mk 748.012:- 785.522:- 633.000:-
=================================================================================== 

d) För ungdomskurser, 
fester och lotterier: 

Utgifter 98~142:
Inkomster 112.946:

Inkomstsaldo 23.804:-

e) Diverse utgifter och 
inkomster: 

Utgifter: 

./' 
23.804:-

Post- o. tel. 
Annonser 

31.762:-
6.970:-

s~~~:;~~~~nresor 
Kanslitillbehör 
Div: resekostn. 
Olycksfalls- o. 

28.452:-
3.108~-

14.825:-

brandförsäkr. 3.115:-
Avskrivning av 

lösegendom 6.000:-
Ålands Kulturdagg: 3.000:-
Sa div. utgifter 97.232:-

Inkomster: 
Anslag ur llands 
kulturfond 20.000:-

Anslag ur Finlands 
svenska kultur-
fond 10.237:-

Anslag ur alkohol-
vinstme del 10.000:-

Medlemsavgifter 7.500:
Ränta å banlcrä.k-

ningar 4.403:-

Sa div. inkomster 52.140:-

under förutsättning 
bl.a. att utläggen 
verifieras. 

d) För rena förtjänsten 
ges ännu icke land
skapsunderstöd. 

e) Utom ovan nämnda anslag 
har förbundet erhållit 
följande allmänna 
anslag: 

1) Ordinarie 5-XI-9 
"Understöd åt Ålands 
Ungdomsförbund 140.000:-. 

2) Ordinarie 5-X-7 
"Understödjande av 
ungdomsarbetet 45.000:-. 

3) Enskilda II-2 
"Ålands Ungdoms-
förbund" 125.000:-

Summa mk 

För utgifter enligt 
c) kan förbundet få sär
skilt landskapsunderstöd 
enligt nämnd princip. 

För övriga under 3) nämnda 
utgiftsrester skulle däre
mot icke utgivas speciella 
anslag. 

310.000:-

359.605:-
======================= 

x:-
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(9). Understöd åt Ålands Ungdomsförbund. Med hänvisning till till läroverkens rektorer och utlåtanden avgivna av rek tor erna och 

motiveringen under ·moment 5 föreslås att momentet utgår. lärarkollegierna, och sålunda även de åländska studerandena, i samma 

grad som övriga högskolestuderanden, komma i å t njutande av sagda 

~k~l !eEk~~2t ( förslagsanslag). . Enligt regeringens tidigare nä nnda medel, är det sakenligt att anslaget utgår ur landskapets budget. 

proposition angående lag om temporär reglering av vissa stat ens un- Härvid kan även antecknas att medel ur detta anslag aldrig utdelats. 

' 

derstöd och andra förpliktelser skulle det i lagen den 23 maj 1929 Avdraget gäller 200.000:-. 

om läroanstalter för hemslöjd (197/29) avsedda årliga statsunderstöd 
I 

som erlägges utöver statsunderstöden för lärarnas löner, tilldelas slagsanslag). I regeringens s~ats~erksproposition föreslås att mot-

läroan.stålter för; hemslöjd enligt 50 procent (mot nuvarande 65 %) svarande ans~ag i r:ike~ på grund av statens svåra finansiella läge 

av de godtagbara verkliga utgifterna. Årligt tilläggsunderstöd sk.all utgå ur budgeten. Undantag göres för de under:stöd för skol-

skulle åter kunna tilldelas endast läroanstalter, vilkas ekonomiska året 1953~1954, som qkolstyrelsen redan beviljat eller m.a.o. beträf- [ 

. ställning är synnerligen svag. På grund av det ovansagda samt med fande 5/9 (vårterminen) av anslaget. På grund av det ovansagda och 

hänvisning till landskapsstyr elsens framställning Ng 25/1953 angående ehuru visserligen jämväl landskapsstyrelsen r~dan fqstst ä llt under-

temporär reglering av vissa landskapets understöd och . andra förplik- stödet för skolåret 1953-1954 men behov av anslag härför observeras 

telser, liksom oc.kså till den allmänna motiveringen, föreslår land- i andra tilläggsbudgeten för i år föreslås att såsom K-förslagsan-

skapsstyrels~n at_t under momentet såsom K-förslagsanslag observeras slag observeras .1.000:-. 

925.000:-. Avdraget utgör 192.000:-, varav en del dock utgör för . 

mycket budgeterat. anslag). Enligt regeringens lagproposition angående temporär regle-

ring av vissa statens understöd och andra förpliktelser skulle i la-

derstöd som utgår ur motsvarande moment i rikets budget fördelas gen den 10 november 1944 om under s töd för yrkesstudier (796/44) av-

[I 
sedda stipendier och un.derstöd icke bevilja.s. Avsikten är att stöd-av studentexamensnämnden på basen av ansökningar, som inlämnas 



ja mindre bemedlades yrkesutbildning enbart i form av lån och detta 

endast i den mån medel för ändamålet anvisas i statsförslaget. På 

grund av det ovansagda och med hänvisning till landskapsstyrelsens 

framställning N: o 25/1953 angående temporär reglering av vissa land .. 

skapets tmderstöd och andra förpliktelser, föreslår landskapsstyrel-

sen att anslaget under momentet utgår, f.örutom att såsom i allmänna 

motiveringen omnämnt K-förslagsanslag kvarlämnas 1.-000 :- • Året s an-

slag under momentet är 2.200.000:- och behovet -enligt nugällande 

system har för 1954 beräknats till 2.500.000:-. 

veringen under moment I -föreslås att anslaget utgår. Avdraget ut-

gör 200.000:-. 

Anslaget, som icke behövde utnyttjas, utgår. 

och bl.ldningsväsendet .- Med hänsyn till att de för särskilda skolor - - - - - - - - -

i årets budget observerade dispositionsanslagen ha föreslagits in-

dragna och sammanförda med detta moment, föreslås en höjning av an~ 

slaget från 300.000:- till 500.000:-. 

6 Huvudtiteln. 
----------------------------

Näringarnas främjande. 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksam -

het en. 

. 
1. ~v~ö~i~g~r. !r~d~åEd~k~n~u~e~t~n~ ~cE ~i~r~d~n~e_tEä~g~r~s-

konsulentens avlöningar har av Ålandsdelegationen 1949 i löneavseende 

jämförts med lärare i trädgårdsskötsel av I kl. vid statens läroan-

stalter för huslig ekonomi. I förordningen angående avlöning i sta-

tens tjänster och befattningar (enl. lydelse 87/53) finnes emellertid 

icke upptaget någon sådan befattning av I kl., utan endast av II kl. 

Samma är förhållandet i rikets specialbudget. Förenämnd lärare av 

II kl. hör enligt förordningen till 16 löneklassen, alltså till sam-

ma löneklass vartill omförmälda landskapst jänstemän enligt årets bud- I 

get hänföras. Vid jämförelse med lärare i trädgårdsskötsel närmast 

jämförbara tjänstemän i riket, skulle en :hä~are ':i . tirädgåF-dS:skötsel 

av I kl.. med all sannolikhet vara hänförd till 18 löneklassen. Då 

såväl landskapets trädgårdskonsulent . såm-b:iträdande trädgårdskonsu-

lent måste i förhållande till dem förelagda tjänsteuppgifter, anses 

klart ligga i en "lönegro:p", föreslår landskapsstyrelsen att sagda 

tjänstemän uppflyttas från 16 till 18 löneklassen. 
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ja mindre bemedlades yrkesutbildning enbart i form av lån och detta 

endast i den män medel för ändamålet anvisas i s t atsförslaget. På 

grund av det ovansagda och med hänvisning till landskapsstyrelsens 

framställning N:o 25/1953 angående temporär reglering av vissa lan~ 

skapets understöd och andra förpliktelser, föreslår landskapsstyre1. 

sen att anslaget under momentet utgår, rörutom att såsom i allmänna 

rnoti veringen omnämnt K-förslagsanslag kvarlämnas 1.-000 :- • lrets an. 

slag under momentet är 2.200.000:- och behovet -enligt nugällande 

system har för 1954 beräknats till 2.500.000:-. 

veringen under moment 1 -föreslås att anslaget utgår. Avdraget ut-

gör 200.000:-. 

(16). Garanti belopp för li.lands Kul tur dagar 195 3 (engångsanslag). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anslaget, som icke behövde utnyttjas, utgår. 

och bildningsväsendet •· Med hänsyn till ·att de för särskilda sko lor - - - - - - - - - - -
i årets budget observerade dispositionsanslagen ha föreslagits in-

dragna och sammanförda med detta moment, föreslås en höjning av an--

slaget från 300.000:- till 500.000:-. 

6 Huvudtiteln. 
----------------------------

Näringarnas främjande. 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverks am -

het en . 

. 
1. ~v~ö~i~g~r. !r~d~åEd~k~n~u~eEt~n~ ~c~ Ei!r~d~n~e_tEä~g~r~s-

konsulentens avlöningar har av Ålandsdelegationen 1949 i löneavseende 

jämförts med lärare i trädgårdsskötsel av I kl. vid statens läroan-

stalter för huslig ekonomi. I förordningen angående avlöning i sta-

tens t jän ster och befattningar (enl. lydelse 87/53) finnes emellertid 

icke upptaget någon sådan befattning av I kl., utan endast av II kl. 

Samma är förhållandet i rikets specialbudget. Förenämnd lärare av • 1 

II kl. hör enligt förordningen till 16 löneklassen, alltså till sam-

ma löneklass vartill omförmälda landskapstjänstemän enligt årets bud-

get hänföras. Vid jämförelse med lärare i trädgårdsskötsel närmast 

jämf örbara tjänstemän i riket, skulle en läJ?are :~i . trädgår-dsskötsel 

av I kl. med all sannolikhet vara hänförd till 18 löneklass en. Då 

såväl landskapets trädgårdskonsulent . söm biträdande trädgårdskonsu-

lent måste i f örhållande till dem förelagda t j änsteuppgi fter, anses 

klart ligga i en "lönegrop", föreslår landskapsstyrelsen att sagda 

tjänstemän uppflyttas från 16 till 18 löneklassen. 



J. Allmänna kostnader .för lantbrukets instruktionsverksamhet. under momentet i landskapets budget hittills varit märkbart lågt i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Momentet är nytt och avses att användas för vissa av instruktions- förhållande till rikets budget. Då det .dessutom för landskapets 

verksamheten föranledda kostnader, framförallt för underhåll och vidkommande är av största betydelse att åkerarealen utökas samt att 

anskaffning av reser..delar till landskapets filmprojektor samt frakt_ . den befrias från besvärande stenar, föreslås att anslaget förblir 

och hyresavgifter för filmer. Anslaget föreslås till 100.000:-. oförändrat eller 1 miljon mark. 

av att motsvarande anslag i riket föreslagits sänkt, har en sänkning Motsvarande anslag i rikets budget har föreslagits utgå med hänvis-

i sarnma mån föreslagits jämväl i detta förslag, eller från 5 mil jone. ning till att man i mån av möjligh~t borde slopa utgifter av under-

mark till 4,2 miljoner mark. stödsnatur. På grund av det ovansagda o.ch med hänvisning till den 

allmänna motiveringen föreslås att under momentet såsom K-förslags-

målmedveten instruktionsverksamhet har lantbruksavdelningen icke anslag observeras 1.000:-. 

lyckats få täckdikningen i gång. För att komma i åtnjutande av ifrå· 

gavarande bidrag m~ste täckdikningen verkställas enligt godkänd plan att anslaget ändras till fast anslag. I statsverkspropositionen 

Större arealer torde icke komma att täckdikas år 1954 än att reser- föreslås jämväl en ca • .15, % nedskärning av motsvarande anslag. Detta 

vationsanslaget på 500.000:- från i år jämte ett anslag på 100.000:· är emellertid-avsett att möjliggöras på så sätt att föreskrifterna 

för nästa torde förslå. Avdraget utgör sålunda 400.000:-. om grunderna för fördeiliningen av understöden skulle ändras, vilket 

troligen skulle göras så .att större besättningar faller utanför. 

svarande anslag i riket har visserligen föreslagits sänkt avsevärt. Då en sådan förändring dock ic,ke skulle hava någon .inverkan på Åland 

Emellertid har detta till stor del kunnat ske därför att drygt hälf· föreslår landskapsstyrelsen att anslaget under momentet förblir 

ten av årets anslag beräknas bliva inbesparat och kunna utnyttjas till sitt belopp oförändrat. Ur anslaget erhålla Ålands seminföre-

nästa år såsom reservering. Vidare kan konstateras att anslaget 



ning samt kontroll- o·ch tjurföreningarna bidrag . En utökad tjur- Inkomster. 
( 

förenings- och kreaturskontro.llföreningsverksamhet borde fås till För-säljning av frö 20.000:-

stånd. Utgifter • 

. Anläggnings- och underhållskostnader 14.000:-

anslaget under momentet är så litet föreslår landskapsstyrelsen, Konstgödsel och utsäde 20.000: .... 

trots att i riket under motsvarande moment föreslag.i ts någon ned- Försöksledarens arvode 84.000:-

skärning, att anslaget observeras till samma belopp som i årets bud- Övriga arbetskostnader 200.000:..,, 

get eller till 100.000:-. Under 1954 skall en ny galtstation UPP- Barnbidrags- och folkpensionsavgifter 15 .ooo : .... 

rättas i Lumparland. Försöksresultatens publicering 10 .ooo :"'."' 

11 (10). Lantbruksklubbverksamheten. Under innevarande år har Andel i Jomala gårds arbetskostnader 25.000:-

I 

Il 

lantbruksklubbverksamhet bedrivits inom landskapets samtliga lands- Telefon och post 15 .ooo : .... 

kommuner. För verks.amheten ha nio ledare varit ans.tällda och enbart Diverse utgifter 6.000: ... 

i l öner kommer att utbatalas 630.000:-. Resten av årets anslag har 389.000:- . 

använts för kurser, premieringar m.m. _ Då lantbruksavdelningen emel-

lertid till nästa år vågar påräkna understöd även från annat håll förslaget till specialbudget är fö.ljande: 

har en reducering av anslaget på 50.000 mark kunnat ske med hänsyn Inkomster. 

till i riket föreslagen reducering. Anslaget har sålunda minskats Inkomst från fruktförsäljning samt diverse inkomster. 100.000:-

från 750.000:- till 700.000:-. Utgifter. 

1. . Fruktkällargolvets färdigställande . samt_ inred-

försöksfält. Det till grund för anslaget liggande förslaget till ningsanordningar, fläktanskaffning 65.000:-

specialbudget är följande: 



2. Inhägnadens förstärkning, tråd- och nätanskaff-

ning, stolpar, spik m.m. 30.000:-

3. Halm- och jordanskaffning för täckning och på-

fyllning av spolpyramidskiftet 35.000:-

4 . . Komplettering av handredskap, fruktlådor, för 

packningsmaterial 25.000:-

5. Markbrukning och ogräsbekämpning 150.000:-

6 •. Trädens skötsel, beskärning, bindning och be-

kämpande av växtsjukdomar, fruktens nedtag~ing, 

sortering m.m. 120.000:-

7. Inköp av växtskyddsmedel 25.000:-

8. Koustgödselanskaffning 35.000:-

9 • . Ledning, observation och rapportgivning av 

försöksverksarnheten 32.000:-

517.000:-

c) Lokala fältförsök. Anslaget har såsom tidigare observerat s - - - - - - - - -
till 5.000 mark. 

Det gemensamma anslaget f.ör jordbruksförsöksverks~mheten har föf 

sla.O"i ts ombildat till förs lagsanslag med inoti vering att 1fl,ndskaps-
o 

st~rrelsen borde kunna bevilja överskridningsrätt i det fall att ove 

skridningen är förorsakad av sådan verksamhet, som medför minst li~9 

stor inkomstökning . 

Jämfört med årets anslag i första budget.en har under momentet en 

minskning slcett med 81.000 :- • 

ning (förslagsanslag). I riket har .J.Jllan, liksom hos oss, kunnat fast-

I 

slå att anskaffningen av l~ntbruksm8:skiner avsevärt främjar förbättran- J· 

11 

det av småbrukarnas ekonomiska ställning. Det oaktat har i riket fö-

reslagi ts att anslaget skulle ut.gå med motivering . att man i så stor 

utsträckning som möjligt borde str äva till att indraga utgifter av 

understödsnatur och att anskaffningen av lantbruksmaskiner ·ät småbru-

karbefolkningen i mån av möjlighet skulle stödjas enbart genom lån. 

På grund av det sagda föreslår l andskapsstyrelsen att såsom i allmänna 

motiveringen omnämnt K-förslagsanslag, observeras 1.000:-. Årets an-

slag är 800.000:-. 

Eå_l~n~sEy~d~n (reservationsanslag). Då nämnda anläggningar i regel 

icke kunna byggas på ett år, föreslås, såsom i rikets budget, att an-

slaget under momentet ändras till reservationsans~ag. Såsom i riket, 

föreslås att anslaget höjes med 100 % ell er från 100.000:- till 

200.000:-. 



17. ~~o~e~ och kostnader för landskapet enligt landskapslagen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
skridits. På ~rund h~rav föreslår landskapsstyrelsen at~ under mo-

mentet observeras 200.000:- mot årets 160.000:-. 

Momentet är nytt och motiverat av att J.:andskapet genom nya självsty_ III. D~n pri~ata skogshushållningen. 

relselagen övertagit kolonisationsverksamheten på Ålan-d. Anslagets 

summa är 100.000:-. 
finnes icke . . upptagen i llands_delegationens klassifi,ceringsförslag av 

II. Fiske't. 
år 1949. Då emellertid denna tjänsteman borde i löneavseende jämn-

1. ~v~öEi~g~r. Bnär lan , stinget -fastställt fiskerikonsulentb e-
ställas med landskapets trädgårdskonsulent, föreslår 1 d l t . an s rap ss yr el-

f ·attningen till ordinarie befattning~ har för fiskerikonsulenten an-
sen, med hänvisning till motiveringen under I kap. 1 momentet av denna 

tecknats .grundlön. Med hänsyn till nedannämnda förhöjning av fisk e-
huvudtitel, att piantskoleskötaren-bitr. skogsvårdsinstruktören UPP-

riinstrukt'örens löneklass, har fiskerikonsulenten föreslagits hänförd 
flyttas från 17 till 18 löneklassen. A.. d 1 t • 1 ~ rvo esans age fö; ~x~r~ ~k~g~-

till 19 löneklassen. 
teknikern föreslås slopat, då skogsvårdsföreningen börjar sin verk-

Enligt Ålands.delegationens k l assificeringsförslag av år 1949 b orde 
samhet. . ' . 

landskapets fiskeriinstruktör i lön·eavseende vara jämnställd med 

landskapets trädgårdskonsulent. På grund härav och då också fiskeri-
härför har i år påförts landskapsstyrelsens expensmedel. Anslagsbe-

instruktören måste anses vara i en lönegrop, föreslår landskapsstyrel-
loppet föreslås till 25.000:-. 

sen, me d hänvisning till motiveringen under I kap. 1 momentet av de~ 

na huvudtitel, att fiskeriinstruktören uppflyttas från 16 till 18 och ha kostnaderna härför i år påförts underhåll a~ plantskolan. An-

löneklassen. 
slagsbeloppet föreslås till 50.000:-. 

fiskebåtar (förslagsanslag). Under senaste år har försäkringsvärdet 
menten 4 och 6. Då årets anslag emellertid varit för litet, föreslås 

av försäkrade fiskbragder stigit så kraftigt att anslaget har över-
nu, med hänsyn till det sagda, at+ morne111tetQ 1 1 

v ~ ans ag ämnas oförändrat. 



6. Underhåll av plantskolebyggnaden. Momentet ar nytt och ha - - - - - - - -

kostnaderna härför ~ år påförts anslage~ för underhåll av plantskolan. 

Anslagsbeloppet föreslås till · 20.000:-~ 

7. Arrende för' plantskolans område. Momentet är nytt" e:>ch ha dessa - - - - - - - - - - - - - - - -
kostnader 1· år påförts lanc1skapss t yrelsens disposi tiorismedel. An-

slagsbeloppet föreslås till 8.500:-. 

servationsan'slag). Enligt regeringens mernärnnda lagproposition angå-

ende temporär reglering av vissa statens understöd och andra förplik-

telser skulle stadgandena i 1 ·§ lagen den 11 september 1953 om skogs- I 

förbättring rörande beloppet av de anslag, som skola upptagas i stat~ 
l 

förslaget för sl{ogsförbättringsarbeten på privata marke'r samt för 

främjande av virkestransporten, icke äga tillämpning. 
I 

Eniellert i d har 

i stat'svE/rlrnproposi tiorien endast en mindre nedskärning av motsvarande \ 

anslag skett. På grund härav föreslår· landskaps styrel s en att und er 

· 1 3 mi· 1J·oner n1ark mot årets anslag .. pa 1.500.000:-· momentet observeras , 

Då anslaget är reservationsanslag och då det dessutom är fråga blott 
1 

d k · •~ de+ · i· cke observerats såsom K-förslagsanom en mindre n e s ärning uar v 

slag. Skulle rikets anslag höjas utöver förslaget i sta~sverkspropo-

sitionen, är det i detta fall god tid på att fa en förhöjning för 

landskapet i en tilläggsbudget. 

IV. Särskilda anslag. 

Anslaget har såsom engångsanslag 

strukits. Avdrage~ gäller 25.000:-. 

7 Huvudtiteln. 
============== 

Kommunikationsväsendet. 

I. Arbetsledning. 

gen, liksom inom väg- och vattenbyggnadsförvaltningen i riket, har i 

' 
stället för dagtr~ktamente enligt resereglementet erlagts s.k. halv-

dagstraktamente. Detta att väg- och vattenbyggnadsförvaltningen haft 

ett sådant system har i riket på andra områden av förvaltningen föran-

lett en strävan till ett likadant system. I statsverkspropositionen 

-
säges nu att halvdagstraktamentet i dess nuvarande form icke kan anses 

, · 
sakenligt, oberoende av huruvida det avses såsom ett lönetillägg av 

avlöningsnatur eller såsom en ersättning av sanm1a slag som tjänstgö-

' 
ringspenningarna. Vidare göres gällande att systemet och speciellt 

" 

en utvidgning därav medför en ökning av utgifterna. På dessa grunder 

föreslås i statsverkspropositionen att halvdagstraktamentet inom väg-

och vattenbyggnadsf'örvaltningen avskaffas och dagtraktamenten och 



tjänstgöringspenningar i enlighet med Vcad som a äller vid andra a·· 
<..J m-

betsverk införas. - Oberoende av huru saken ordnas föreslår landskap s~ 

styrelsen at~ momentet lämnas oförändrat och att ifrågavarande ersätt~ 

ning i var je fall får uttagas från momentet. Landsksrpsstyrelsen ifrå~ 

gasätter nämlig en huruvida en omreglering för vä gavdelninge?s vidkon~ 

mande skulle innebära någon minskning av utgifterna. Anslagets summa 

är 500.000:-. 

II. Väghållningen. 

Anslagets slutsum-

ma är densamma som i år, d.v.s. 27 miljoner mark. I momentets inbör-

des storlek har en mindre förändring gjorts så att 500. 000 :- minskats 

. ,, .. 3JJ7 
f• ~j ~ 

nämnda betingas av den för reglering av förortsområdena uppgjorda 

planen. Anslaget är höjt från 1 miljon till 1,5 miljoner m.ark. 

III. Sjökommunikationerna. 

slås sänkt från 500.000:- .till 300.000:- • . 

3. 

Anslaget föreslås sänkt från 4.000.;0Q~) :- ti~l 1.000.000:-, , vilken 

sistnämnda summa är avsedd främst till understöd för underhåll och . . 

byggande av konununala bryggor, men också till underhå ll av landskaps-

bryggor. Nu pågående arbeten på bryggor skola slutföras med årets 

anslag. 

från sommarvägunderhållet och tillagts färjhållningen. Motsvarande Särskilda anslag. 

anslag i riket är föreslaget oförändrat. 2. Till anskaffning av registerböcker för motorfordon (f9rslags-

anslag). Anslaget har kunnat sänkas från 200.000:- till 100.000:-. 

============= 
8 Huvudtiteln • . lika med årets eller 6.800.000:-, ehuru en ändring av anslagets in-

bördes storlek gjorts så att 500.000:- minskats från "För byggnad och 
Socialvården. 

förbättring" och tillagts "För underhåll 11. Proportionen gentemot ri-
I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

kets budget är densarruna som i år. 

mentet, som ändrats till förslagsanslag, har sänkts från 100.000:-

Anslaget har måst höjas me d tanke på uträtningen av vägen Mariehamns 
till 40.000:-. Inspektionen har i stöd av avtal skötts av inspektören 

stads gräns - Dalkarby vägskäl samt landsvägen Klinten, vilken sist~ 



för socialvården i I distriktet i riket (Nyland) för ett arvode om ser skulle i lagen den JO december 1949 om statsunderstö~ ät barnhem 

· 18. 000 :- , vartill kommer re:seko stnader och renskri vningsko stnader . (852/49) avsedda statsunderstöd för komnunala och privata barnhems 

årliga utgifter tillkomma endast specialbarnhem för andesvaga barn 

varit för 2ågt och föreslås höjt från 600.000:- till 850.000:-. och andra barn, som äro i behov av särskild vård. På grund härav och 

då barnhemmen på Åland äro vanliga barnhem föreslår la~dskapsstyrelsen, 

slagsanslag). Anslaget bar varit för litet och föreslås höjt från med hänvisning till landskapsstyrelsens framställning N:o 25/1953 an-

lJ0.000:- till• 170.000:-. gående vissa understöd och förpliktelser, att såsom K-förslagsanslag 

Enligt regeringens lagpro- observeras 1.000:-. Årets anslag är 250.000:-. 

position angående temporär r~glering av vissa statens understöd och 

andra förpliktelser skulle i lagen den JO december 1946 om invalid- gens lagproposition angående vissa statens understöd och andra för-

värd (907/46) avsedd, med statens medel bekostad vård, neviljas en- pliktelser skulle för ändamål, som avses i lagen den 11 november 1927 

dast i den mån medel för· ändamålet anvisas i statsförslaget. - Inne- om statsunderstqd åt barnträdgårdar (296/27) statsunderstöd kunna be-

varande års anslag i landskapets budget på 2,5 miljoner mark kommer v~ljas endast i den mån mede l därför anvisas i statsförslaget. I 

ai;t överskridas med nästan det dubbla. Beaktas den inskränkning som stöd därav har i ,. rikets statsverksproposi tion en mindre nedskärning 

föreslagits i statsverkspro~ositionen skulle, med hänvisning till av anslaget gj orts. Med hänsyn till att på ~land finnes endast en 

landskapss tyrelsens frarnställning _N:o 25/1953 angående vissa under- barntlltädgård, anser landskapsstyrelsen att en ,prövning av behovet icke 

stöd och förpliktelser, anqlaget skäligen kunna budgeteras till 4 
.1 • 

motiverar en sänkning av ~~ets anslag, varför anslaget föreslås oför-

miljoner mark för 1954, vilke,t belopp landskapsstyrelsen sålunda fö- ändrqt eller, till 250.000:- dock så att det med hänvisning till land-

reslår att observeras under:oomentet såsom K-förslagsanslag. skapsstyrelsE;ns framställning N:o 25/53 angående vissa understöd och 

förpl~ktelser är avsett såsom K-fö~slagsanslag. 

lagproposition angående vissa statens understöd och andra förplikt.eJ..-



8. Bidrag till avlönande av kommunala hem.systrar (förslagsanslag) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enligt regeringens lagproposition angående temporär reglering av Vis_ 

sa statens understöd och andra förplik t elser skulle i lagen den 2 

juni 1950 om kommunala hemvårdarinnor (272/50) avsedda statsunderstöd 

för avlönande av kommunala hemvårdarinnor ., tillkomma endast landskorn-

a··ro bela·· p-
0
na i avlägsna trakter med gles och mindre bemedlad muner, som 

befolkning eller ha dåliga kommunikationer, och endast så länge deras 

ekonomiska bärkraft är väsentligt svagare än kommunernas i .lande t i 

På g·rund av det_ovansagda och med beaktan~e ·av ant alet genom.snitt-. 

· d å1·· d k ska··raa0 rdskommunerna f öreslår landskapsstyrel-hemsystrar 1 e an-s a ~ 

t · 11 landska1:::isstyr els ens framställning N: o 25/195) sen, med hänvi sning 1 ~ 

angående vissa understöd och förpliktelser, att under momentet obser-

1 250 000 • Avdra0aet utgör 550.000:- . -veras såsom K-förslagsans ag • ·-· 

( 10). Momentet föreslå s 

utgå ur budgeten. Anslaget har, åtminstone under de senaste tio åren, 

icke utnyttjats. Skull e för någon gäng något sedlighetsarbete påkal~ 

å -'- · under det nya momentet landskapsunderstöd, kunde sådant änd uug1vas 

till -lan dskapsstyrelsens disposition för sociala ändamål. 

10 ( 11). 
Anslaget har i 

konformitet med rikets anslag föreslagits något minskat, nämligen 

från 220.DOO:- till 200.000:-. 

13. 

Momentet är nytt. Då det torde vara i sin ordning at't landskapssty-

relsen har dispo.si t:Lonsmedel för _s ociala ändamål, har under momentet 

observerats 100.000:-. 

9 Huvudtiteln. 
============== 

Diverse anslag. 

I. Särskilda ansla~. 

3. Utgifter för Alandsdelegationen (förslagsanslag). I sitt be-- - - - - - - - - - - - - - - -
tänkande med anledning av landskapsstyrelsens förslag till budget för 

1953 framhåller finansutskottet såsom önskvärt att en överenskommelse 

med Ålandsdelegation.en skulle tr~tf'fas därom, att de utgift'er för 

Ålandsdelegationen, vilka slutligen komma att belasta ord
0

inarie bud-

geten, skulle erläggas av statsverket direkt till Ålandsdelegationen, 

varigenom de utgifter, som ankomma på landskapets del, kund e erläggas 

direkt ur landskapets enskilda medel. Landskapsstyrelsen har för sin 

del ingenting emot en sådan överenskommelse, men anser dock att repar-

tiseringen 'av kostnaderna borde göras av Ålandsdelegationen självmant 

och utan överenskommelse eftersom Självstyrelselagen föreskriver 

"Att landskapet bör ansvara för de kostnader, som påkallas av Ålands-

delegationens verksamhet såsom organ för den skattefinansiella utjäm-



... 
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ningen, till den del dessa kostnader hänföra sig till de· av l a nds-

tinget utsedda ledamöterna av delegationen, m€dan däremot övriga kost~ 

der för delegationen bestridas ur statsmedel". Så länge en dylik re_ 

partisering av kostnaderna dock icke verkställts torde det vara läm:p-

ligast att anslå medel i land skap ets ordinarie budget för att kunna 

utbetala de arvodesräknln gar, som de av landstinget utsedda tvenne 

ledamöterna i Ålandsdelegationen representerar landskapsstyrelsen. 

En annan sak ä r att i landskapets budget för enskilda medel beaktas 

' I 

att en del av nunämnda kostnader komma a t t . ställas utom kolumn. På 

grund av det ovansagda föreslår landskapsstyrelsen att anslaget på 

300.000:- under :momentet får kvarstå 1954. 

6. Barnbidrags- och folkpensionspre:mier, som ~~d~lc~p~t _i_ e~e~s~a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

av arbetsgivare äger erlägg a (förslagsanslag). - - - - - - - - - - - - - -
Med hänvisning till 

motiveringen under l-I-8 (Landstinget ) , och då nästa års behov skulle 
• 

vara ungef3.r 5. 000. 000 :- om någon ändring i barnbidrags systemet i clce 

skulle inträffa, föreslår landskapsstyrelsen att såsom K-förslagsan-

slag observeras 1/5 av 5.000.000:- eller såil..unda 1.000.000:-. År ets 

anslag är 4.300.000:-. 

från 400.000:- till 700 .000:- på g~und av motsvarande förhöjningar i 
.... 

riket. Behov av större anslag förefinnes också inom landsk a pet då 

-
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under de senaste å r en enda st 4-5 k å r er i å ret kunnat beviljas ans lag 

om 50.000:- till 100.000:- och då dessa anslag motsvarat ungefär 

5-15 % av kostnaden för de nyanskaffningar -l a ndskap et härig enom hjälpt 

till att finansiera. -

(11). 9s~r~ ~a~t~i~s_l~n~m~nEa§i~l~ !öE !äEd~g~t~llande av v ägen -------

fr§n_L~n~b~r9s~d~ till Orrdalsklint. - - - - - - - - - Ans laget -utgår . frå n budg eten. 

landskapsstyrel s en förhöjt premierna på säl från 200 :- till 1. 000 :-

och f ör trut fr å n 200:- till 5CO:-, erfordras under anslaget beräknade 

800.000:- mot ärets 500.000:- som med hittillsrädande premier varit 

i överkant. 

17 (18). Av lagen om främjande av bostadsproduktionen föranledda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~o~t~a~e~ (förslag sanslag). Jämlikt regering ens proposition till 

riksdagen med för s lag till lag om bostadsproduktion skulle av lånta-

garna kunna uppbäras en halv pro~ent av det beviljade . lånebeloppet 

för täckande av Ara vas förval tningsko_stnader. Regeringen har nämli-

gen ansett det vara på sin .plats att mottag arna av Aravalån _skola er-

lägga de av låneverksamheten föranledda förvaltningskostnaderna • .L ,:J'å 

grund härav , men me d beaktande dock a v att förvaltning skostna derna för 

varje mark som utlånas, vid en utlåningsverksamhet på ca~ 30 miljoner 

mark per år blir högre än vid en utlåningsverksamhet på 7,5 miljarder 

mark per år, h a r landskapsstyrelsen, då under 1954 boeotad l å 
;:; 8 n torde 
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komma att kunna beviljas även för det orriråde runt I\Iariehamn för Vil- lån, föreslår landskapsstyrelsen att under momentet observeras 500.000:-

ket byggnadsplan är under utarbetande och, behovet av med~l under mo- mot årets 1.500.000:-. 

mentet enligt nurådande system därför beräknats till 250.000:-, före~ 19 (20). ~v_l~n~s~a~s~a~eE _§n~å~n~e_b_;zg~n~d~s_!a~g_§ för byggnadspla-- - - - - -

slagit ett anslag på 100. 000 mark till . vill{et belopp man kommer om !!e~Ill!å~eE J_>å _ l~n~s_Eyf?d;;n _i_ l~n~s_!;:a,I?e~ !l~n~ !öEaEl~d~a-v~rkställighets-- - - - - -

man från 250.000:- avdrager 1J % av budgeterat låneanslag på 30.000 ,occ ~o~tEa~eE ( fö.rslagsanslag). Momentets rubrik har ändrats då också 

eller 150.000:-. Anslaget . är avsett såsom K-förslagsanslag, synnerli. längre komna åtgärder skola vidta_gas 1954. .Anslagets storlek har sänkts 

gast som statsutskottet i sitt betänkande med anledning av förenämn da från 1.000.000:- till 300.~00:-. 

lagproposition anser det icke vara än~amålsenligt att av låntagarna På grund .av nytillkomna 

skulle uppbäras provision för täckande av Aravas förvaltningskostnade försäkringsobjekt, särskilt centralsjukhuset, har anslaget höjts från 

och därför föreslår att stadgandat därom uteslutes ur lagfprslaget . 200.000: - till 300.000:-. 

10 Huvudti.teln. 
=============== 

Enligt undersökningar som 
Investeringsutgifter. 

verkställts skulle på Käkar 86 procent av bostadshusen och på Föglö I. · Landska;pstyrelsen. ' 

28 % av bostadshusen vara angripna av husbocken. Dessutom har hus-

bocken påträffats på Sottunga. I övriga trakter av Aland har husboc- inredningen av landskapsstyrelsens s q_mmanträdesrum verkstä'11 ts under 

ken icke med bestämdhet påträffats enligt vad landskapsstyrelsen har innevar"and-e år och med beak,tande av att komplettering a·ch förnyande av 

sig bekant. Då husbocken anses vara en av de farligaste skadegörarna övriga lnventarier beräknats ske med ungefär .lika störa ånslag under 

på förarbetat virke är det naturligt att dess förekomst utgör ett några år till, har under momentet observ· erats 500.000:- mot årets 

ganska allvarligt problem. Då emellertid fjolårets och årets reser- 950. 000':-. 

vationsanslag under momentet till .största delen kommer att kunna öve 
II. Häiso~ och s jukvården. 

föras till 1954 och då verksamheten stödjes främst genom räntefria 



l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av,inventarier och in-- - - - - - - - - - - - - - - - -
strument. Momentet är nytt. Då centralsjukhusets verksamhet pågått 

blott en kort ti"d -är det möjligt att det·, ännu efter ·det räkenskaper~ 

na för grundanskaffningar· avslu_tats, för nästa år erfordras någon 

engångskomplettering av inventarier och instrwnent. Då det dessutom 

'alltid föreligger ett visst löpande behov av 'kompletteri ngar, har 

under momentet observerats 500. 000 :- • -

2 (1). Ålands centralsanatorium för ans kaffning av inventarier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

och instrument. Behovet .för under momentet avsedda anskaffningar 

beräknas i detta nu till 300. 000 :- per år, vi•lket belopp även obs er-

verats av landskapsstyrelsen. Avdraget jämfört med årets budget ut-

gör 300.000:-. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

slag). Anslaget 450.000:- är kalkylerat enl~gt följande: • 

40 st. pulpeter och elevbord å ca. 5.800:- 232.000:-

Arkivskåp till rektorskans liet 20.000:-

Bokhylla tilJ- rektorskansli et 7.000:-

Nya bord till skolköket 30.000:-

Nya bokhyllor till biblioteket 20.000:-

--

Voltigematta f ör gymnastikundervisningen . 50.000 : -

Planschställningar 7.000 : -

Klädhä ngare 14 .•. 000 : -

Strålkasta re till festsalens scen 50.000: ... 

Mörkläggning sgardi ner och diverse 20. 000:-

Summa mk 450.000:-, 

vilket innebär ett tillägg av 50 . 000 :- j.ämfört med årets anslag. 

2. !l~n~s_ s]ö!aEt~l~rov~rk för inköp av gyrokompass ( reservations-- - - - - - - - - - - - - - -
en/ 

anslag). Då numera gyrokompassen hör till/god och tidsenlig utrust-

ning av navigationsinstrumen~ och undervisningen i detta instruments 

s ä regna användning är en nödvändighet för sjöfolk, har under anslaget 

observerats 700.000:-. Nämnas kan att gyrokompass tidigare anskaf-

fats till navigationsskolan i Kotka och att navigationsskolan i Åbo 

/löfte om ~tt s om gåva frå n en eng elsk firma ännu under detta år erhålla 
erhåll it/en dylik apparat~ 

servationsanslag ) . Reparationsarbeten ombord utföras i allt högre 

grad g enom svetsning. Und~r n å gra å r har dä rför en svetsningskurs 

anordnat s för maskintekniska q.vdelning ens elever,. först i Mariehamns 

lVIekaniska Verkstads lokaler, $enare i .~lands yrkes skola. Maskintek-

niska avdelning ens vid sjöfartsläroverket förest~ndare anser likvä l 

att lcursen hi:;lst borde kunna anordnas iµo m skolans e gna väggar, då 



det alltid inneb~r vissa svårigheter att få undervisningstiderna i 

skilda skalor lämpligt avpassade. På grund härav har under momentet 

observerats 50.000:-. 

Till de planerade radio.telegrafistkurserna beräknas 2 miljoner mark 

vara erforderligt för anskaffning av teknisk utrustning, varför sagda 

_belopp o_bserverats under momentet. Innan anslaget dock :t;'år utnyt tjas 

bör landskapsstyrelsens tillstånd därtill utverkas, varvid landskap~ 

styrelsen konnner att pröva möjligheterna att låna eller upphyra ut-

rustning för ändamålet i stället för att anslraffa sådan. 

Då ur årets budget utgår .f .ör sjöfartsläroverket anslagna 200.000:-1 

för maskinlaboratoriets utbyggnad, 250.000:- för oljeeldning till ång1 

panna, 275.000:- för pulpeter och möbler samt 2.100.000:- för radar, 

blir summa budgeterade investeringsutgifter för skolan 1954 jämfört 

med innevarande år 75.000:- mindre. 

5 (6). Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier (reservs.- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tionsanslag). Anslaget är beräknat enligt följande: 

Metallarbetaravdel ningen: 

Skåp 4 st. å 16.000:- 64.000:-

Stolar 10 st. å 1.400:- 14.000:-

Bord 1 st. 16.000:-

. Hyllor 2 st. å 6.000:- 12 .ooo :- . 

Väggskåp 2 st. å 9.000:- 18.000:-

Lärarstol 1 st. 7.000:-

Diverse 4.000:- 135.000:-

El-avdelningen: 

Skåp 2 st. å, 15.000:- 30.000:-

Bord 10.000:-

Stolar 5.000:-:. 45 .000:-

Sömnadsavdelningen: 

Skåp 1 st. 18.5.00:-

Provdockor 3 st. 16. 900 :.- .37. 400 :-

Summa mk 217.400:-, 

vi lket innebär ett tillägg a~ 102.400:- jämfört med årets anslag under 

momentet. 

6 (7) . Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (reservations - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
anslag ) . Anslaget är kalkylerat enli gt följande: 

El-avdelni ngen: 

Bänk svarv 500.000:-

Pelarborrmaskin 150.000:-: 

_Slipmaskin ( smärgel) 25.000:- 675.000:-
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2 st. el-motorer 

Sömnadsavdelningen: 

~ 25.600: -

Summa mk 700.000: -
' 

vilket innebär: ett avdrag på 1.399.400:- järn.fört med anslaget under 

momentet innevarande år. 

Då ur årets budget utgår ett· anslag på 200.000:- för projektering 

av yrkesskolans skolbyggnad, har skolans investeringsutgifter för 

1954 budgBterat-s t ill inalles 1.497 .000:- lägre än för innevarande är, 

anskaffning av kokkärl och diverse inventarier har under momente t ob-

serverats 30.000:-. Avdraget i jämförelse med år.ets anslag utgör 

245.000:-. 

~-e _ v~n~n~e~ (reservationsarislag). På anhållan av skolans direkt ion 

har landskapsstyrelsen l..mder momentet observerat för ,ändamålet 200.000' 

Då direktionen ern.ell-erti,d icke inkommit med något konkret förslag i 

detta ärende skulle anslaget icke få användas förrän 1andskapsstyrel, 

sen efter ansökan av direktionen bestämt om inredning överhuvudtaget 

skall verkställas samt ifall inredning be slutes, godkänt arbetsbeskriv 

ning och kostnadsförslag. I detta sammanhang kan nämnas att landslca}l 

s~yrelsen kommer · att överväga möjligheterna att överflytta lantmanna~ 

,--:~ ='" i: ir""1: 
i! .-- ·~ ~~ 

skolan till Strömsvik. Då ur årets investeringsbudget utgå anslagen 

på 150.000:- för mjölkmaskin och på 850.0QO:- för vattenledning till 

Jomala gård, äro s~lunda skolans investeringsutgifter för 1954 budge-

terade till 800.000:- mindre än för innevarande år. 

~a~eE (reservationsanslag}. Anslaget utgår ur budgeten. Avdraget 

jämfört med år.: ets första budget utgör _, 2. 750. 700:-. 

9. Ålands kvinnliga hemslöjd$skola tör anskaffning av inventarier. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anslaget under momentet är 30.000:- och avs~tt närmast för anskaffning 

av ~4 st. s .tolar. Då i årets första budget mk 2.750.,700:- observe-

ra:ts för omqyggnad av heII1E1löjdsskolan och detta anslag nu utgär, är 

avdraget jämfört med första budgeten 2.720.700:- för s kolans investe-

ringsutgifter. 

Momentet är nytt. Beträffande mikrofilmning av åländska arkivalier 

se motiveringen under 5-:IX-5. För att mikrofilmerna skola kunna an-

vändas måste en läsapparat an$kaffas. Denna apparat först orar upp 

slcriften minst 12 gånger. Riksarkivet i Helsingfors .har någJ:1a ameri-

kanslca Kodak-apparater, vilka, dock de l s äro dyr8i, dels ära omöjliga 

att nu få på 'grund av valutabrist. - Vidare finnes på riksarkivet och 
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annorstädes i landet svenska apparater, men dessa torde icke mera 

kunna komma i ' fråga •. I stället har tyska läsapparater 0 av olika s l ag 

bjudits ut. Vilken sorts apparat ·som skulle anskaffas är dock ännu 

oklart, men från riksarkivet har föreslagits ett belopp på 150.000 :_ 

i budgeten för ändamålet, vilket belopp även landskapsstyrelsen före_ 

slår under momentet; 

:LV. ·Näringarnas främjande. 

Årets anslag på 75.000:- för motorspruta till Godby fpuktförsök 

utgår ··ur budgeten. 

.mentet har för 1954 observerats 300.000:- mot 600.000:- innevarande 

år. 

2 ( 3). Anskaffning av maskiner för jordförbättringsarbeten (re ser-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vationsanslag). Landskapsstyrelsen har m1der året flerf:aldiga gånger 

uppvaktat licensmyndigheterna med anhållan om licens för grävmaskin 

av danskt fabrikat, men utan resultat. Om ett nytt försök nästa år 

icke heller me dför något .resultat, ser sig landskapsstyrelsen föran-

låten att köpa err grävmaskin.av inhem.skt fabrikat som är dyr:are än 

det planerade. Med beaktande härav och med hänsyn till storleken av 

årets reservationsanslag haD landskapsstyrelsen under momentet före-

slagit 1.500.000:-. Avdraget utgör 3.200.000:-. 

V. Kommunikationsväsendet. 

Med beaktande av att anslaget för ~ägbyggnads~ och vägförbättringsar-

beten enligt statsförslaget för år 1953 utgjorde 720.000oOOO -mark, 

men att detsamma för år 1954 sänkts till 609.000.000 mark föreslås 
- ' 

att motsvarande moment (10-V-l) sänkes från 6.000.000:- till 

5.000.000:-. Anslag.et, föreslås att användas på följande .sätt; · 

1) För tjärbehandling av vägen Mariehamns stadsgräns - flygfältet 

och Dalkarby vägskäl - Ringsböle vägskäl, sammanlagt 9 km, reserveras 

till år 1955 3.000.000:-

2) för påbörjande av uträtningsarbetena på 

vägen _stadsgränsen - Dalkarby vägskäl 1.000.000:~ 

3) Byggande av väg till Brändöström, Föglö 1.000.000:-

5.000.000:-

Underhållskostnaderna för de livligt trafikerade vägarna Mariehamn 

och/ 

- Godby, 15,0 km/Mariehamn - Gottby Anq_elshap.del, 6,1 km, stiga årli-

gen till 200.000_250.ooo mark/km. Svårigheter finnas därjämte att. 

hålla dem i ,gott skick, isynnerhet under den torra sommartiden. På 

grund av dess~ o~ständigheter ha ~öjli~h~terna fö~_ytbeläggning i en 

eller annan form unders9kts. _Då valet av ytbel~ggning till stor del 



-

- ~, lt2 4 
..... ~ -
är beroende av trafikens storlek, verlrntä:Lldes fredagen den 25 se:pt ein .. 

ber detta år en _trafikräkning. "nligt den:na var · trafilcen• vid Marie-

hamns stadsgräns, östra utfarten 1558 ton/dygn och i Godby 715 t on/ 

dygn; vid· västra utfarten åter 1167 och vid G~ttby-- Ai1delshandel 588 

ton/dygn. 

Om såväl underhålls- som trafikkostnaderna beaktas, anses en tra-

fik om 600 ton/ dygn berättiga till en s. k. t järbehandling av- vägytan, 

Övre ·gräns för en sådan behandling anses åter vara, dryga 1000 ton/dygn, 

Enligt detta skulle alltså, med beaktand-e av att från vägen Mariehamn 

- Jumala' kyrka c: a 500 ton/ dygn från och med år 1954 redan i §trandnäs 

kommer at't avlänl{as genom den nya Önningebyvägen, vägarna· :från Marie-

h amn til:l Go'ttby Andelshandel och Godby kv..nna ekonomiskt ytbehandlas 

mea tjära. ~ostnaderna för denna beläggning inklusive alla förarbe-

2 
ten· ha på grundvalen av inkomna offerter beräknats till 215 mk/m på 

I 

de vägsträclrnr, som omnämnts ovan under punkt 1). Efter det att 

s t räckan stadsgränsen - Dalkarby samt Ringsböle - Go dhy och flygfältet 
1 

Gott by Andelshandel u t rätat's, al ternati'vt ' fÖrbä~trats, blir en per-

man~ntning i en eller annan form även här alr:tuell . 

Kos t naderna för s.k. halvpermanent, som t. ex. senaste sommar lades 

2 
i lVIarieharnn, stego till 720 rnk/m 'enbart för själva beläggningen, var· 

till kommer förarbetena. Med hänsyn till de · stora investeringar den!l~ 

metod erfordrar, torde det knappast bliva möjligt att inom de närmaste 

åren belägga ens de livligast trafikerade str,äcko.rna närmast staden 

med halvpermanent beläggning, utan fär man även här, åtminstone till 

en början, nöja sig med tjärbeläggning. Enligt ovanstående siff ror 

" kunde en hal vpermanent beläggning ur ren ekonomisk synpunkt komma 

if~åga. Ovanpå tjärbeläggning en kan dock efter lägenhet halvpermanent 1 

med fördel läggas. 

"På grund av att trafiken på fasta Åland i stor utsträckning är rik-

tad på Mariehamn, representerade det på vägarna från rJarieharim till 

, God by och till Gottby Andelshandel den 25. 9. 5 3 utförda trafil\:arbetet 

c:a 21.000 ton kilometer, vilket är ungefär 1/3 av hela det på fasta 

Ålands landsvägar utf9rda trafikarbetet, ehuru ifrågavarande vägar 

endast representerar 10 % av landsvägsnätet. 

Enligt erhållna offerter kostar tjärbehandling av vägyta, utförd 

t ill 6,0 m bredd, per kilometer för under 1 ) närrmda. vägar: 

Tjära och dennas uts1Jridning, 24.000 kg 

3 
Makadam och dennas utspridning, 240 m å 

. I 3 1.000 mk m 

760.000:-

240.000:-

Härtill kommer balansering och profilering av · · 

väg enl. vägavdelningens uppskattning 300.000:-

1.300.ooö:-



För beläggning av ovannämnda 9 km skulle alltså 

erfordras 11.700.000 mark, vilken utgift föreslås 

finansierad på följande sätt: 

1954- års budget, enJ.. ovanstående per 10-V-l, 

vilken sunrrna reserveras för år 1955 för tjärbehandling 3.000.000:_ 

Profilering av väg per 7-II-1-a 2. 700 .ooo =-

1955 års budget: krossning av sten till grus och 

utspridning 2 • 200 • 000 :-

Tjärbehandling per 10-V-l 3.800.000:-

11.700.000:-

Genom uppläggning av arbetets finansiering på detta .sätt skulle 

-na/ 
utgifteII? för vägunderhållet kunna hållas inom det normala. So mmar-

' underhållet skulle visserligen under tvenne år belastas med samman-

lagt 4.900.000 mark, med vilken summa underhållsarbetet i form av 

diknings- och stensprängningsarbeten skulle bliva eftersatt. Utgif-

terna för .dessa arbeten ha hållit sig kring c:a -3.000.000 mark per 

år. Emellertid beräknas underhållskostnaderna för tjärbehandlad väg 

st.iga \;ill högst 100. 000 mark/km/år .~ men bli va antagli gen lägre, var i' 

genom här åstadkommen besparing kunde anväp.das till en återhämtning 

av upp~kjutna arbeten. 

Ifrågavarande ytbehandling är synnerligen vanlig i Sverige, där det 

samma varit i användning ett par tiotal år och där vägar med trafik 

upp till 2000 ton/dygn me d framgång ytbehandlats. Bel äggningens sam-
- -

2 
manlaKda tjocklek är 2, 5. - 3, 0 :cm och t j ärå t gången 4, 0 kg/m • Bero-

ende på trafikens storlek pålägges högs t vart :tredje, år, men vanligen 

betydligt mindre ofta ett nytt slitlager till en kostnad av omkring 

en tredjedel av den ursprungliga kostnaden. 

2. Extra anslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (re-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
servationsanslag). På samma grunder som angivits i motiveringen till 

1953 års budget föreslås, att i nästa års budg-et upp,tages ett anslag 

om 5. 000. 000 mark under momentet. Till grtmd .för anslage.ts storlek 

har lagts utgifterna för. arbetslöshetens bekämp~nde i riket under år 

1951 i den utsträckning dessa använts till byggande och förbättring 

av vägar - och .broar, o~h vilka stigit till 902.000.000 mark samt med 

beaktande av att landskapet under 1951 för reservarbeten anv.änt 

1.610.000 mark. 

11 Huvudtiteln •. 
=============== 

Understödslån. 

I. Näringarnas främjande. 

att under momentet beviljas J.300.000:- mot årets . J.500.000:-. Av-



draget har föreslagits i konformitet med förslaget till riksbudget . gällt offentligt understödjande av under momentet avsedd verksamhet. 

Detta har i huvudsak haft sin förklaring därci att landskapet saknat 

tionsanslag). Föreslås att under momentet beviljas 200.000:- mot en egen kolonisationsinspektör, som även skulle haft hand om omnämnd 

årets 400.000:-. Avdraget har föreslagits ~.konformitet med förs l a- låneverksffiohet. Då numera landskapet erhållit egen kolonisationsin-

get till .riksbudget. spektör väntar landska:psstyrelsen att intresset för förbättrandet av 

3. ~å~ !ö~ ~ä~~i~~n~ (reservationsanslag). Då behov av för- bostäderna på landsbygden ,skall stiga avsevärt och att eft erfrågan 

höjt anslag föreligger och i stöd av statsverl{sproposi tionens förs l ag på s.k. bostadsförbättringslån skall stiga i jämbr.edd därmed. På 

till förhöjt anslag, har under momentet föreplagit9 1.000.000:- mot grund av de,t ovansagda har under momentet observerats 7 miljoner mark 

årets 500.000:-. mot årets 3 miljoner. 

7. Kolonisa~i~n~k~s~alån (reservationsanslag). Visavi den verk- . 

~y~s;:l~ä~t~i~g_:n (reservationsanslag ). Då behov av förhöjt anslag samhet som här är fråga, gäller i tillämpliga delar vad som sagts i 

föreligger och i stöd av statsverkspropositionens förslag till för- motiveringen till föregående moment. -Under .momentet har 10 miljoner 

höjt anslag .har .under momentet föreslagits 2.500.000:- mot årets mark mot årets 5 miljoner observerats. 

1.500.000:-. - Anslaget har ändrats till reservationsanslag. 

(reservationsanslag). Anslaget, som är lika stort som i år eller 

den (reservationsanslag) •. För under momentet avsedd verksamhet f öre- 2, 5 mil joner mark, kommer att fördelas samt utgivas enligt sarruna grun-

ligger ett stort behov av förhöjt anslag. Årets anslag har också i der som varit gällande för i år. 

jämf'.örelse med motsvarande anslag i riket varit lågt. På grund härav 

föreslås under momentet 700.000:- mot årets 400.000:-. mentet fanns icke i 1953 års budget. Anslaget, vars storlek är 1,5 

6. Byggnadslån till förbättrande av bostadsförhållandena på _l~n~s-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - miljoner mark, kommer att utgivas för ordnande av försäljning av 

bygden (reservationsanslag). - - - - Aland har hittills legat efter då det fiskarbefolkning~ns produkter och i övrigt :på enahanda grunder och 
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villkor som gäller för motsvarande anslag i riket. III. Särskilda anslag. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 1. ~o~t~dslän (reservationsaqslag ). Med 1953 utgår nugällande 

lags tiftning om s.k. Arava-lån. Ett nytt lagförslag för åren 1954 _ 

anslaget hos oss icke utbyttjats åtminstone på ,många år och då mot_ 1959 i sanuna ämne -har emellertid avgivits till riksdagen. Enligt 

SV?rande anslag i riket strukits från statsverkspropositionen, f öre_ regeringens _propo~itiqn skulle för i lagen avsedda bostadslån obser-

slås att momentet u t går ur budgeten. Anslaget i år är 50.000:- . veras i 1954 års st8:t~förslag 5 miljarder mark. Utgående härifrån 

och med beaktande ·av ått förutom inom Mariehamn jämväl _byggµ.adsföre-

har, emedan motsvarande anslag i riket föreslagits ändrat till fast tag inom de randområden, för vilka byggnads:plan är, .under utarbetande, 

anslag, me~ hänvisning till vad som sagt8 vid motiveringen under kunna under år 1954 oc~ därefter beviljas bostadslån, an~er landskaps-

5-XI-9 (Und~rstöd för mindre bemedlades yrkesutbildning) . och t ill styrelsen att under :momentet skulle observeras 20 miljoner mark. Då 

allmänna motiveringen, observerats såsom K-förslagsanslag. Beloppet det emellertid vid tiden för uppgörande av denna budget förefaller 

är oförändrat . 900.000:- • . sannolikt att riksdagen kommer att höja statsanslaget till 7,5 miljar-

der mark, har under momentet observerats 30 miljoner mark. Anslaget 

(för slagsanslag). lVIed hänvisning till mot i ve1 .. ingen unde~ 5-II-10 har, såsom i ri.ket o~serverats såsom reservationsansla g. Landskaps-

"Byggnadshjälp åt landskommuner för uppf<:Jrande av folkskolelolrnler" styrelsen har tänkt sig att anslaget däremot det sista året av lagens 
. - ' 

och då också låneanslaget varit i landskapets budget relativt högt giltighetstid .skulle upptagas såsom ·förslagsanslag, så att landskaps-

detta år, föreslår landskapsstyrelsen, med omfattande av folkskolin- styrelsen under det året utan vidare omgångar skall· kunna överskrida 

spektörens förslag, att 15 miljoner mark observeras .under momente t a_nslaget i sarm:na mån som det under året eventuellt höjes ,i riket; 

mot 30 miljoner för i år • . I motsats till vad fallet är med bid~ags- alltså på sarmua sät t som också innevarande år varit fallet med bostads 

anslaget för i år, kommer av låneanslaget någon inbesparing icke a tt låneanslaget enligt nugällande lagstiftning. 

ske, utan blir här tvärtom en överskridninP. 
0 l 



villkor som gäller för motsvarande anslag i riket. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

anslaget hos oss icke utbyttjats åtminstone på .många år och då t mo _ 

svarande anslag i riket strukits från statsverkspropositionen, f öre_ 

slås att momentet utgår ur budgeten. Anslaget i år är 50.000:- . 

har, emedan motsvarande anslag i riket föreslagits ändrat till fas t 

anslag, med hänvisning till vad som sagtq vid motiveringen under 

5-XI-9 (Und~rstöd för mindre bemedlades yrkesutbildning) .och t ill 

allmänna motiveringen, observerats såsom K-förslagsanslag. Beloppet 

är oförändrat 900.000:-. 

2 ( 3). Amorteringslån för landskommunernas folkskolebygo-nader - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
(förslagsanslag). Med hänvisning till motiveringen unde~ 5-II-10 

"Byggnadshjälp åt landskommuner för uppfgrande av. folkskolelokaler" 

och då också låneanslaget varit i landskapets budg~t relativt högt 

detta år, föreslår landskapsstyrelsen, med omfattande av folkskol in-

spektörens förslag, att 15 miljoner mark observeras . unde~ momentet 

mot 30 miljoner för i år • . I motsats till vad fallet är med bidrags-

anslaget för i år, kommer av låneanslaget någon inbesparing icke at t 

ske, utan blir här tvärtom en överskridning. 

III. Särskilda anslag. 

1. ~o~t~dslän (reservationsaqslag). Med 1953 utgår nugällande 

lagstiftning om s.k. Arava-lån. Ett nytt lagförslag för åren 1954 -

1959 i samma ämne -har emellertid avgivits till riksdagen. Enligt 

regeringens _propo~iti~n skulle för i lagen avsedda bostadslån obser-

veras i 1954 års stci:t~förslag 5 miljarder mark. Utg_ående härifrån 

och med beaktande ·av att förutom inom Iftarieharnn jämväl pyggnadsföre-

tag inom de randområden, för vilka byggnadsplan är. under utarbetande, 

kunna under år 1954 oc~ därefter beviljas bostadslån, an~er landskaps-

I 

styrelsen att under momentet skulle observeras 20 miljoner mark. Då ' 

det emellertid vid tiden för uppgörande av denna budget förefaller 

sannolikt att riksdagen kommer att höja statsanslaget till 7,5 miljar-

der mark, har under momentet observerats 30 miljoner mark. Anslaget 

har, såsom i ri.ket o~serverats såsom reserv:ationsanslag. Landskaps-

styrelsen har tänk~ sig att anslag~t däremot det sista året av lagens 

gilt~ghetstid _skulle upptagas såsom förslagsanslag, så att landskaps-

styrelsen under det året utan vidare omgångar skall· kunna överskrida 

apslaget i sarm.'lla mån som det under året eventuellt höjes .i riket; 

alltså på samma sätt som också innevarande år varit fallet med bostad 

låneanslaget enligt nugällande lagstiftning. 



2. ~å:: ~ö: !r~m~a~d~ ~v _ b~s~a~s~e~y§g_:l~e:?: ~ ~v _ h'.::-s~o:k_:n_ u~s~t!a 

!r~k~eE (reservationsanslag) ~ Med hänvisning till motivering en under 

9-I-18 och med hänsyn till att 'medel också kommer att reserveras fråri 

de två senaste årens anslag, har lands-kaps styrelsen ·under momente t 

observerat samma belopp som för i år, 2.000 .000:-. Angående villkor 

och förutsättn~ngar för erhållande av s.k. husbockslän resp. -bidr % 

har landskaps styrelsen genom beslut den 26 augusti 1953 givit nya be-

stämmelser. 

3. · ~o~ä!t~i~g~l~n ( förslagsanslag). Enligt regeringens lagpro:pos 

tion angående temporär reglering av vissa statens understöd och andra 

förpliktelser skulle lagen den 29 november 1945 om bosättningslån 

(1177/45) icke äga tillämpning. På grund härav och medhänvisning 

till landskapsstyrelsens lagframställning N:o 25/1953 har under momen 

tet såsom K-förslags anslag observerats 1.000:-. Anslaget i årets 

första tilläggsbudget är 1,5 miljoner mark. 

grund av sin art såsom engångsanslag. 

är avsett att de1)oneras på bank som säkerhet för att turistföreningen 

av banken skall erhålla garanti, erforderlig för utverkad rätt at t 

sälja järnvägsbiljetter i Finland. Lånet är avsett att bliva lång-

..:. .. ; 

fristigt och utfallande depositionsränta skulle gottskrivas landskapet. 

har den 2 dennes tillställt landskapsstyrelsen en sålydande skrivelse: 

"Under de senare åren har turismen för Ålands vidkommande visat en 

allt mer stegrad frekvens. En avsevärt märkba~ ökning av turisternas 

antal kunde noteras under den senaste säsongen, då statistiken visar 

att landskapet besöktes av c:a 23.000 turister. Trots den då pågående 

polioepidemin hade likväl antalet kunnat stiga till en betydligt högre 

siffra, men härbärgeringsmöjligheterna lade härvidlag hinder i vägen. 

Turistbyrån i Mariehamn, som förmedlar större delen av turisternas 

rumbeställningar, var under så gott som hela juli månad och in i au-

gusti tvungen att säga ifrån till beställningar i alltför stor ut-

sträckning på grund av rumsbrist. För dem som skall härbärgera turis-

terna blir lönsamheten likväl icke överhövan, då säsongen härför är 

för kortvarig och det förefaller som om det ena före och det andra 

efter av de åländska pensionaten upphör med sin verksamhet. Under 

qen senaste säsongen var endast 16 pensionat i verksamhet på Åland. 

Större delen av dessa fyller icke heller de krav på komfort som munera 

ställes på dylika inrättningar\ 

För att turismen skall kunna fortgå och utvecklas erfordras det 

nu betydande kapitalinvesteringar för turistanläggningar. Tyvärr 



förefaller detta hopplöst för enskilda företagare, då inkomsterna av sådana stugor är i detta nu otvivelaktigt den billigaste formen 

ej blir sådana att de kunna förslå för täckande av räntor, och amor- att frambringa en ökning av möjligheterna att emottaga .tu:rister. 

teringar. Den allmänna nyttan och fördelen av turismen är likväl av Föreningen nar därför tagit steget ut ocn börjat förbereda en anlägg-

så stor betydelse att den ej bör få lämnas åt sitt öde, för att småni ning av dylika stugor. 

om helt avtaga. De företag som upprätthåller trafik på Mariehamn har Apotekare Fjalar Grönberg har till ~öreningen, under villkor att 

också låtit oss förstå, att tiden är inne för att förbättra och u töka anläggningen kommer till, donerat ett för ändamålet mycket lämpligt 

våra möjligheter att emottaga turister, såvida vi io.ke vill vara ber e strandområde invid stadsgränsen mot Ytternäs och lViariehamns stad stäl-

da på ett kännbart bakslag i trafikhänseende. ler i utsikt erforderligt tilläggsområde invid detsanrrna. Föreningen 

I vetskap om att Turistföreningen i Finland äger betydande turi s t- ans er det ändamålsenligt att där uppföra ett antal småstugor, vilka 

anläggningar, såsom hotell, vandrarhem, turiststationer och stugor , tillsammans skulle bilda en 11 sernesterby" . och möjliggöra härbärgering 

vilkas antal alltmera utökas, har styrelsen för Ålands Turistförening av c:a 150 personer. En kostnadsberäkning har utarbetats för projek-

i mån av möjlighet försökt utröna på vilke t sätt dessa åstadkommes tet, som omfattar 25 stugor av tvenne typer, 15 . större och 10 mindre, 

och därvid funnit, att anläggningarna till stor del kommer till me d vaktmästarbostad med kiosk, tvenne avträden samt en båtbrygga och av-

statens och det allmännas hjälp, såväl direkt som indirekt. Turist- klädningsbodar för bad. Som av den närslutna kostnadsuppställningen 

föreningen inser tillfullo att vi även på Åland bör följa exemple t. framgår, stiger kostnaderna för h~l~ projektet till 25.000.000 mark. 

Att börja bygga någon större hotellanläggning under nurådande till- . I hyresinkomster beräknas för den större typen ay stugorna högst 

stramning på det ekonomiska området förefaller dock ogörligt. Vad 45.000 mark och för e den mindre 35.000 mark eller tillsammans c:a 

som eljest är mycket efterfrågat och tycks bliva alltmera populär t 1.000.000 mark. För skötsel och underhåll kommer självfallet att 

är små stugor för självhushåll~ För dessa ställs ej heller större erfordras en hel del kostnader och man kan således utan vidare fas-t-

krav på lyx och komfort och för användning endast somn1artid torde dY' slå, att företaget som sådant icke blir någon lysande affär. Detta 

lika. jämfört med annat bliva relativt billiga att uppföra. Byggande 
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bör likväl ej få avskräcka, · då man måste r äkna med att den indirekta 

behål·lningen från turismen i nationalekonomiskt avseend~ val bör up:p.. 

väga en eventuell förlust för en dylik anläggning. Det torde också 

kunna påvisas att större delen av Turistföreningens i :F'inland anlä!)'o· 
05~ 

ningar går m~d förlust. 

, : Den> enda förutsättningen att f å d~n liär planerade anläggningen 

t ·ill stånd synes helt vara beroende av o:ni lån för ändamålet -kan be-

I N K 0 M S T E R. 
l... Avdelningen. 

At. Skatter och -ävgifter av skattenat'l!f• 
i 

1, Nöjesskatter ••••••••••••••••••-..••••••••••••••••••• 3.000.0001-
2. Apo.teksavgifter • • •••••••• •·• ••••• • •• • ••••• , •••••• ~. 
3. Övriga skatter och avgifter av skattenatur • •• ••••• 

Summa I kap. 5.800.0001-
Summa 1 Avdelningen 5.800.000t-

2 Avdelningen. 

1.. J.,OO. 000 a
l . 700. 000 : -

I,,., · Inkomster från lan.dsE:a,]2._ets ·· sjukvårdsinrättningar. 
b ... • .. • 

Åla~ds centralsjukhus. 

i. Dagavgifter • •• ••••••••••••••••• •. ••. •• •••• • .••••• -. 
2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 
3. Centralsanatoriets andel i cent riölli:>jukhusets gemen& 

9.ooo.ooos-
3. 000.0001-

'- .-

-Vilja@ ur allmänna medel. Det torde ej finnas möjligheter att anskar &amma driftskostnader•••••••••••••••••••• • ••• • lO.ll0. 0001 -
4~ Tuberku,lasbyråns andel i cent ralsjukhuset s gemen-

fa medel på annat sätt och förövrigt skulle ränteutgifterna sluka samma driftskostnader•••••••••••••••••••••••••• 
5. Kommunernas andel i f öreg:B. ende äi·s driftskostnader 

520.000t-
2.100.0001-

alltför stora summor. Turist föreningen -får därför vördsammast anhål- 6. Dagavgifter ••••••••••• •. • ••• •. • •. • • ........ 11 .... .. . 1. 400, 0001-
_,, 7. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 900.0001-

la om att Landskapsstyrelsen till prövning upptar frågan om huruvida 

ett lån om 25.000.000 mark kunde beviljas för ändamålet och om så 

8. ~ommunernas ~ndelar i föregående års driftskostna~ 

der ••··~·••••••••••••••••••••••••··~·••••••••• • 
'· Tuberkulosbyråns andel i cent ralsanatoriets ge~ 

mensamlila drift sko stna der ·" • • •••• • ••••••• .••••• •• • 
anses möjligt i förslaget till landskapsbudget för år 1954 observera Ålands tqberkulosbyrä. 

10. Kommunernas andelar i föregående års drifts-

nödigt anslag härför. Lånet borde om möjligt bliva räntefritt och kostnader•••• • • • •••••••••••••••••• • ••• • • • ••••• 

ett såaant anspråk kan bl.a. motiveras med att staten i en följd av 

år f·ör Turistföreningen i Finland betalat ränta och amortering för 

av denna förening upptaget obligationslån. 

Som motivering till föreningens anhållan~ ka1l. även nämnas . att sta-

ten tidigare helt betalat anläggningskostnaderna för tvenne hotell 

, Kum.J..in,ge, s jµJf stue;ä• 

l l . Dag- ooh övriga vårdavgifter ••••••••• • •••••••••• 
12, Vederlag för nat\lraförmåner samt diverse inkomster 

Summa I kaJ?• 38,876.5001 .. 
Summa 2 Avdelningen 38,,S7p. 500t-

3 Avdelningen. 

.I.. Inkomster Av bl;ändad natur. 
Polisinrättnint~~en i Mariehamn.. 

' 
l . Staden~ andel i kostnaderna för polis~nrättningen • 

!.l,ands, lyceum. 
åt Turistförening en i Finland- e_nligt uppgifter från välini tierat hål 2 .. Elevavgifte~ • • ••• • ........ ...... •• •• • ... , ._ •••• _. •• • 

' 3. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Bndast tomterna har bekostats av föreningen. Det ena av dessa. ho tel1 

8.462.500:-

100.oooa .... 

l.834.000:-

150.000:
lOO.OOOt-

2. 281. 566-i-

i.275.000: -
70. 000;-

,, 
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4. Elevavgifter •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 
5. Vederlag. för naturaförmåner .samt diverse inkomster 

Ålands. y:slf_esskolae 
6. Inkomst av arbetsverksamheten samt diverse inkomster 

Ålands f o)..ic,höe;skola. 
7. Elevavgifter • • • ••••••••• • ........................ ... 
8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands, lap.tma,nnaskola. 

9• Elevavgifter·~····••••••••••••••••••••••••••••• 
10. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 
Il. Inkomst från skollägenheten ·pä Jomala gård •• •• 

Ålands kvi,nn;J,ic;a .h§ffislöjdsskola. 

12. Elevavgifter •••••••• •. • •.••••• • • • ........ • ...... . 
13· Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

ÅAAnds am buleran~e .. lAA thushålls skola-. 

14. Elevavgifter ••••••••••••••••••~•••~••••••••••• 
15. Vederlag för naturaförmåner sanit diverse inkomster 

Grelsby BJ.entskola • 
16. Inkomst från försäljning av :plantskolealster •• 
17. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålapds, fFU.l\t1örsökt 
. 18. Inkomst från fruktf örsäljning samt diverse in-

komster •••••••••••••••••••••••••~•••••••••••• 
Ålands :'.:ö:"Söksf-ält. 

19• Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster 
Väga,v, d,e,l,n.~nt: en, 

20. !{yrar och övriga inkomster•••••••••••••••••••••• 
Övri~a inkQmster ,a;r 0,blandad natur. 

21. Ränteinkomster :från av landskapet ~beviljade under-

835.0001-

25.0001-

250.0001-

20.oooa-
200.0001-

10 .. oooi-
41. ooo i

i.400.0001-

14.000t-
25.0001-

4.0001-
2.0001-

llJ.0001-
75. ooo a-

100,000t-

2.0.0001-

stöd$lån • • • • • •• • • • • • • ... • •• •••••••••• •• • • • • •• • • . 2.000.oooi-

22. Inkomster från försäljning av bilnummerbrickor •• 
2j' •. Diverse inkomster ............. •• •••••••••••••••• • • 

Summa I kap. 9.251.566:
Su.mma 3 Avdelningen 9·• 257. 5661-

4 Avdelningen .. 
========-==== 

~· Till landskapet ·· å,täi:!2llillfa U.Uderstödslå?k 
l. Avkortningar pä i budgeten beviljade understödslän 

Summa I kap. 2.000.0001-
Summa 4 Avdelningen 2.000.000t-

ioo.0001-
100 .. 0001-

z.000.0001-
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5 Avdelningen. 
=========== 

I. Finarisierm ··,siii.kömster • 
I - ~ ... ~ • • .;;:. 

Av.räknings- oc)?, ,ränt ej.nkomster • 
1. Statsanslag för skatteekonomisic ut järnning ...... • 454. 269• 529 , .. 
2. Ränteinkomster från f'inansieringsmedel ••••••••• • 200.0001.-

3. Inbetalningar a.v landskapets enskil·da medel för vid 

avräkningen såsom ordinarie utgifter icke god-... 

kända belopp •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. Av landskapet upptagna f inansieringslån för ordi-

l.OOOt-

narie budgetens förverkligande • •·•••••••••••••• l. OOOt-
Inkomster, ,vi.JJ&a, .,e.,i ,företräda betalnip.p;a;r:. 

5. Indragning av utgiftsrester •••••••••••••••••••••• l.OQOi-
6, Indragning a;v: reserverade anslag ••••Il•••••••••••• l.OOOt-

Summa I ka:p~ 454·41'3· 529t ... 
Summa 5 Avdelningen 454.269.529:-

Summa inkomster mk 510.407.5951-
==-=~========;::=====--,....:;:.;=====·=-====== 

U T ,G ,I. ;F t J R,. 

l Ifu.vudtit5ln, Ln5astin9et. 
I. Allmänna la,ncls,tJ8g·skostnader. 

l·· Landstingsmännens arvoden och resekostnader (förslags-

anslag) •• • •••••••• • •• o • •••• • • .• •. • •••••••••••••• • ·•.. 3• 300 .. 0001-
2. Arvode ät landstingets sekreterare ·och notarie (för-

slagsanslag) ••• ·• •• ••••••• • ••• ••c0 •••••••• •. • ........ •. 
3• Arvoden ät utskottssekreterarna(förslagsanslag) •••••• 
4. l kanslist och renskriverskas 

grund lön ( 15 l,kl) ...................... ·• 27 3-e 600 •~ 

ålderstillägg ••••••••••••••••••• ... ~••••• 
dyrortstillägg ••••••••••••••••••••••••• 
indextillägg (förslagsanslag) ••i••••••• 

76.800•~ . 
10.440t"'!' 
55. ooo..a:: . 

5. Stenografer (förslagsanslag) •••••••••••••••J•••·•~•• 
6. 1 ekonom och .bibliotekarie, arvode (74.5201- + 15 -%) 

(~örslagsahslag) •••••• , , ••• • • •• ••, ••••• ., •. ~ -.•••• • ~ • 
7 ~ Till kanslikommissionens disposition för avlönande 

~ ~ 

. · \ av extra arbetskraft·····~·• ••••••••••• ••••••••••• 
8. Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) 
9. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och 

städning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 
lo. Inköp (;H1h inbindning av litteratur till landstingets 

220.0001-
220.ooot-

415.8401-
350.0001-

81.0001-

ioo.ooos ... 
50.0001-

470.0001-
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bi bliot ek (rese:tv~tionsanslag) ••••••••••••••• 

11. För exkursioner och expertutlå.tand-en (förslagsansiagj 
12. Revisionskostnader (förslagsanslag) ••••••••••• 

13• Expensmedel ••••••••o•••••••••••••••••••••••••• 
14. Kanslikommissionens dispositionsmedel 

Summa I kap. 5.9?6.840t
Summa l Huvudtiteln 5.976.8401-

~ Huvudtiteln. L_g,n~s,1~a,psf3t7relsen1• 
1. Centralförval tp.,j,Jl,f~s,lcostnader. 

1. Av:t.öningsrt 
1 lantråd, grundlön (39 lkl) ••••••• 
l sekreterare, grundlön (31 lkl) ••• 
l vägingenjör, grundlön (30 lkl) ••• 
1 kamrerare, grundlön (28 lkl) ••••• 
l bitr. sekreterare, grundlön (28 lkl) 

1 agronom~ grundlön (28 lkl) ••••••• 
l forstmästare, grundlön (28 Del) .,. 

970.800•-. 
598.800•~ 

566.4001--
513.3001--
513 .• 3001--
513. 3001-. 
513.300•~ 

1 arkeolog, grundlön (27 lkl) •••••• 488.?00J-
l kolonisationsinspektör, grundlön 

(25 lkl) •••••• •• •• ••••••• ••••• ••• 444.000l"."!' 
l byggnadsinstruktör, grundlön (21 lkl) 360.gooi-
l huvudbokförare, grundlö~ (15 lkl) 273.6001-
l registrator och arkivarie; grund-

lön (15 lkl) ••••••••• , ••••• • • • • • 
1 kassör, grundlön (13 lkl) •••• .- •• 
l kanslist och bibliotakarie, grund-

lön (l-3 lkl) ................... ~. 
1 bitr. bokförare och kassör, års-

arvode (12 lkl) •••••••••••••••• 

273.6oor~ 

252.0001-

240.9001'!!" 
219.600:".'!' 
209.4001~ 

209.4001'!'!' 
209. 400J~. 
15.120•~ 

i.350.ooos-
230.0001~ 

3 f~ 
~u 

40_0001-

50.0001-
400.0001-
250.oooa-
30.0001-

1 vaktmästare, grundlön (10 lkl) • 
1 renskriverska, grundlön (9 lkl) 
1 renskriverska,. årsarvode · (9 Del·) 
1 telefonist, årsarvode (9 Del) • .• 
Arkivarietillägg åt kanslisten,.-. 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 
Dyrortstiålägg (förslagsanslag) •• 
Indextillägg (förslagsanslag) •••• 1.370.0001:-: l0.587.8201-

2. Ledamöternas i landskapsstyreisen arvoden och rese

kostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
3 • För J..a gl:;u~;r e, .~~*·ii~ • • lJ· • •• • • !; • ~, ~- • .~ '! , ~ , , . ._.,. •, ~ , ~, , •- • • • -• 11• • • ·• , 

:i .. oo,o. ooos-
5,0,.QOOs-. 
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4. Tryckningskostnader (förslagsanslag) • "' •••••••••• •-••. 
5. Hyra för landskapsstyrelsens lokal 'jämte lyse och 

städning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 
6., Expensmedel (reservationsansla.g) •••••••••••••••••••• 
7. Resor och dagtraktamenten (försl3gonnclag) .; •••••••• 
8. Kostnader för tjänstemännens semester (förslagsanslag) 

9o Lokalhyra för lantrådet (förslagsanslag) •••••••••••• 
lO .. Landskaps styrelsens di~:posi tionsmedel ............. . 

Summa I kap. l5.812.820i
Summa 2 Huvudtiteln 15.812.820&-

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

T. Polisinrättningen .i Märiehamn. == j - . ·-

1. Avlöningars 
1 polismästare, grundlön (23 lkl) 
2 överkonstaplar, grundlön å 286.500t-

( 16 lkl) • ·•. ' ••••••••••• --i •••.•••••• 
3 äldre konstaplar, grundlön å 

262.5001- (14 lkl) ••••••••;•o••••• 
5 yngre konstaplar, grundlön å 

252,,oooi- (13 Ul) •••••••• ; ••••••• 
2 extra konstaplar~ årsarvode å 

252.0001- (13 lkl) ••••••••• ~ •••••• 
2 extra konstaplar sommartid, arvode 

för 3 månader (13 Del) •••••••••••• 

1 kanslist, grundlön (12 lkl) ••••••• 
!lderstillägg (förslagsanslag) •••••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 
Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 
Ersättningar för söndagsarbeten 

(förslagsanslag) •••••••••••••-•••• 
Nattarbetsersättningar (förslags-

anslag) • .•• • •••••• ·•. •• •••• •. •• • •• • 
Kriminalpolistillägg (förslagsanslag) 

573.0001-

787.5001-

1.260.0001-

504.000,_ 

126.ooos~ 

240.900.~ 

850.0001-.. 
148.0001~ 

750 .• 000.:-

650.oooa-

J.44· 0001~ 
12.9001-, 

29 Beklädnadshi,nmg a 8. 6001-/är • • • •••.••••••••••••••• ;. 

3~ Expensmedel •••• ; •••••• ~··•••••••••••••••••••••••••• 
4 ~ Telefonkostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••' 
5. Beväpning och utrustning • • ...... , ••••••••••••••••••• 
6. Ersättning för under tjänsteu~övning förstörda kläder 
7. Barnbidrags- och folkpensionspremier (förslagsanslag) 
8.. Till landska:psstyrelsens disposition för polisinrätt-

9 ' 1 0.1;. ., 
.:L 

900.ooos-

. 860.0001-
1.ioo.ooor-
1. ooo. 000 ,_ 

50.0001-
65. 000i-

200. 000•--

6.445.600•-
116.lOOi-

90.0001-
70.0001-
15.000s-
3.000:-

70.0001""' 



ningen ••••••••••••··••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 6.844.7001-

II. J?olisväse.~.e~ på landet. 

I. Avlöningar1 
l överkonstapel (Jomala), grund-

lön (15 1kl) ••••••••••••••••••••• 273.600•-
1 överkonstapel (Sund), grundlön (14 

lkl) •••••• · •••••••••••••••••••••••• 262. 500i-
5 äldre poliskonstaplar, grundlönå 

240.9oos- (1a lkl) ••••••••••••• : •• i.204.5001-

1 yngre poliskonstapel (Jomala), 

grundlön (12 lkl) ••••••••••••••••• 240.900 t-

9 yngre poliskonstaplar, grundlön a 
2300-100•- (ll lkl) ••••••••••••• ; •• 2.010.-9001-

1 extra poliskonstapel (Jomala), 

arvode (11 lkl) ••• •••••••••••••••• 230.1001-.. 
Ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 7?1.000•~ 

Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 760,000t-
Kriminal:polistillägg, Jomala (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••• 12.900s~ 
Ersättningar för söndagsarbeten (för-

slagsanslag) ••••••••••••·~··••~•·• 
Nattarbetsersättningar (förslags-

25.000•-

35.0001-

anslag) •••••••••••••••••••;>•••&•• 25.0001- 5,876.4001-
2. Beklädnadsbidrag a 6.4001-/år • •••. •••• •••• ••• •• ••. •• ll6.800s-
3. Ersättningar åt låndspoliser för resor (förslags-

anslag) •••••••••••••••••••~·••••••··~·••···~··•••• 325.0001-
40 Telefonkostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 250.000t-
5@ Polisernas uniformering och utrustning (förslags-

anslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~o.ooos-
6. Kanslihyra och tillbehör för överkonstapeln i Jomala 

distrikt • ............ • .... • •. • • •. • • ................. •.. 18. 0001-· 
?. För polishäkte i Jomala länsmansdistrikt ~···•••••••• 120.000s-
8. Till landskapsstyrelsens disposition för :polisväsen.-

det på landet ••••••••••••••••••••••••••••••~•·•••• 35.0001-
.Summa II kap. 6.79l.200t

Summa 3 Huvudtiteln 13.635,9001-

4 Huvudtiteln. Häls.o• och sjukvården. 
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1. Avlönings 

l distriktsläkare• grundlön 

(25 lkl) •••••••••••••••••••••••••• 444.000•~ 
Ålderstillägg ............ • • •. •. •• •.. 111. 510•~ 
Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 84.ooq,~ 

2. Resekostnader och dagtraktamenten för distrikts-

läkaren (:förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 

3. Ku.mlinge läkarbåt •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4~ Bidrag till avlönande av stads~ och kommunalläkare 

(förslagsanslag) ••••••~··••••••••••••••••••••~••• 
5. Bidrag till avlönande av kommunal djurläkare (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. l.'1.10,510t

II. )\.lan;d§, o.~n+t.;:a,lsjukhus, 
1. A vlöningo.r s Lälrare. 

I t='t • • I 

Ohef släkararvode ••••••••••••••••••••• 
1 överläkare {kirg.avd,) grundlön (24 

lkl) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 överläkare (inre med.avd,) crundlön 

(24 lkl) ••••••••••••••••••••••••••• 
l överläkare (gynek~avd,) grunClön 

(24 lkl) ••••••••••••••••••••••••••• 

l underläkare, årsarvode (23 lkl) •••• 

96.000•-

420,6001-

420. 600f .... 

420.600•~ 

399.3ooa-
Skolad s~0te:r:sl;eversonal,. 

l översköterska, grundlön (19 J.kl) ••• 329.1001-
9 avdelningssköterskor, grundlön ~ 

252.0001- (13 lkl) •••••••••••• ~ •••• 2.262.4001~ 
li:.nattsköterska, grund.lön (13 lkl) ~ •• 

14 sköterskor; grundlön å 230.1001- , 
252. oooa .... 

(11 lkl) _ •• ~ ••••••••• ; ••••••••••••• 3.221.4001-
4 ba.rnmorskor; grundlön å 21.9. 6001-

( 10 lkl), •••••••••••• ~i01~~· ....... . 
ÖVriglP,ersonp)d 

1 farmaceut, arvode •••••••••••••••••• 
7 hjälpsköterskor, ärsarvode a 

878.4001-

180.0001-

190.500:- (7 lkl) ••••••••• ~ •••••••• 1.333.5001-
7 barnsköterskor, ärsarvode a 190.5001-

(7 :\.kl) •••••••••••••••••• ~ ••••••••• i.333,5001~ 
1 sjukgymnast, årsarvode (l2 lkl) • • • .. 240. 9001- , 
3 tekniska biträden, årsarvode 2. 

199.5001- (8 lkl) •••••••••••••••••• 598.5001-, 

639e510t-

1 ... 120.0001-
300. oooa-

i.0001-

50.0001-



I • 

.. s
Kont~~s~ersqnal. 

1 syssloman, grundJ.ön (25 lkl)t••••••• 
1 bitr. syssloman-bokförare; årsarv'o-

de (16 Del) •••••••••••••••••••••••• 
1 kontorsbiträde-centrallagerförestän,,.. 

444.0001-

286.500•-

dare, årsarvode ( 9 lkl) • • •-. •. • •• •.. 209. 5001'"" 
1 kontorsbiträde, årsarvode (8 lkl) •• 199.5001-

Övrig kvinnbi5 uersonal, 
1 kosthållerska, grundlön (14 lkl) ~·· 262.5001-

~. linne-
1 tvätv.i:oreständarinna, årsarvode 

(10 Del-) •••••••~••••••••••••••••••• 219.600t-
3 telefonister, årsarvodea 190.5001-

(7 lkl) ••·.•• •••••••••••• ~ .......... .. 
l överkokerska, årsarvode (7 . lkl) -•••• 
3 kokerskor, årsarvode a 181. 500 ,_ '. 

(6 lkl) ••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
l bagerska, årsarvode (6 lkl) •••••••• 
2 maskintvätterskor, årsarvode a 

190.500.i- (7 lkl) ............ ~ •••••• 
3 tvätterskor, årsarvode ci_ 181. 5001-

( 6 lkl) •• 0 •••••••• tl ••• ; •••••• - ..... 

1 sömmerska~ å~sarvode (6 lkl} ••••••• 
3 bostadsstäderskor, årsarvode å 1:11 

181.5001- (6 lkl) ............ ~ •••••• 
2 baderskor~ årsarv~de a 181. 5001- J 

( 6 lkl) . ••••••• 0 ••••• ;. -0 ••••••••••. •• 

3 sköterskepraktikanter; årsarvode a 
164QlOOs- (4 lkl) •·•••••••~•••••~•• 

6 köksbiträdeni årsårvode a 164.1001- . 
( 4 lkl) ••••••••••••••• •· ; • 0 • 0 .. 0 ••••• 

5 servererskor-diskerskor, årsarvode 
a. 164.1001- (4 lkl) •••••••••••••••• 

i5•sjukhusstäderskor, årsarvode a 

571.5001~ 

190.500•-
-:· ~ ;>"'-
.. i-...- ... " 

544.5001~ 

181.5001-

381.oooa-

544.5001~ 

181.0004-

544.5001-

36J.OOOt-

984. 600J.,.. 

820.5001-

164.lOOt- (4 lkl) ••••••••••••~••••• 2•461~500r-
övrig manlig Be~s~np..l;. 

l maskinmästa.re-, grund1ön ( 22 Del) •• 
2 maskinskötare, grundlön (12 Del) •• 
l chaufför-vaktmästare. grundlön (12 

lkl) •••••••••••••••••••••••••••••• 
l trädgårdsmästar-e-gärdskarlt_ärs,.. 

arvode (lO lkl) ••••••••••-o•••••••• 

379.8001-. 
481.800•-

240.9001-

219.6001-
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4 eldare, årsarvode a 2190600•-

(10 lkl) ••••••••• ; ••••• .•••••••••.•• 

1 hjälpkarl, årsarvo,d,e (7 lkl) •••• n 

Gemensamma lönef örr!l~ .. ne:i;.."'..!. 

Ålderstil1ägg (förslagsanslag) •••••• 
DyrQTtstillägg (förslagsanslag) ••••• 
Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 
Ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
Nattarbetsersättningar (förslagsan-

slag) ••••••••••••••••••••••••••••• 

878.4001~ 

190.000t-

1.100. 000 ·~ 
ioo.0001~ 

3.900.0001-

930.0001 ... 

Dejoureringsarvoden (förslagsanslag) l.lOO,OOOt~ 

Semestervikariearvoden (förslagsanslag)l.500.000.Jr 

2o Kosthållningen (förslagsanslag) ••••••••-'•• .. ••••••• 
3. Medicinalier och f örban<lsmaterial (f örsäagsanslag) 

4. Värme och lyse (förslagsanslag) ••••••••••••••,·••• 
5. Tvätt och rengi;iringsmedel inkl • . vattenavgift (för-

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

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••~• 
7. Arvoden och resekostnader för röntgenologen (för-

i2.ooo.0001-

3.500.0001-
10. 800.0001-

1.500.000t· 

slagsanslag) •• • •••• , •• • •. • • o •• • • o •., .......... •. • .• ,300. 000 s-
8. Underhåll av fastigheten •••••••••••••it••••o••••••• l7i.000t-
9. Underhåll av inventa1"ier • " ••• o •. • ••• •. • •• .,.,...... 175.000t-
lOo Diverse utgifter •••••••••••••• • •••• , •• ••• • ••••• • • 750.000t-
ll.. Till landskapsstyrelsens disposition för centra1-

sjukhus et ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i.000.0001-
Summa II kap. 65.289.8001-

III. Ålands centralsanatorium. 
1. Avlöningar& 

1 sanatorieöverläkare, grundlön 
(32 lkl) ........................... . 

1 översköterska, grundlön (19 lkl) •• 
2 avdelningssköterskor, grundlön a 

262. 5001- (14 lkl) •••••••••• •• : ••• 
1 laboratorie- och röntgensköterska, 

grundlön (14 lkl) •••••••••_.•.,.••••• 
1 nattslföterska, grundlön (14 lkl) •• 
2 assistentsköterskor, grundlön ä 

240.9001- (12 lkl) ••••••••••• i .•.. 
1 ambulerande sköterska, grundlön 

(12 J.kl) •••••••••••••••••••••••••• 

632.400 :~ 

329.1001-

525.000t"'!" 

262.500•~ 

262.500 .... 

240.9001-
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3 sköterskebiträden, årsarvode å 

190.5001- (7 lkl) ••••••••••• ~ ••••• 
l arbetsterapeut, grundlön (12 D~l) • 

l baderska, årsarvode (6 lkl) ••••••• 
2 servererskor, årsarvode å 164.1001-

(4 lkl) •••••••••••••••• : •••••••••• 
2 diskerskor, årsarvode 4 164.1001-

( 4 lkl) ••• ·-· ••••••••• i .•••...•..... 
3 avdelningsstäderskor; årsarvode a 

164.lOOt- (4 lkl) ••••••••••••••~•• 
l amb. avdelningsstäderska, årsarvode 

(4 lkl) ••••••••••••••••••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) • ... ·.,. 
Dyrortsttllägg (förslagsanslag) •••• ~ 
Indextillägg (förslagsanslag) •••~••• 

Ersättning för söndagsarbete _(för ... 

slagsanslag) ••••••••••••••••--••••• 

571.5001~ 

240.900~ 

181. 5001-

328.200; ... 

328. 2001,... 

492.3001-

164.lOOt~ 

170.0001--r 
50.000t~ 

800.ooot-

Dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 600.0001~ 

Semestervikariearvoden (förslagsanslag) 485,000•~ 

2. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •• 

3. Rengöring (förslagsanslag) • ••• ••. •••·• ...... ••• •• • •••• 
4. Operationsarvoden och resekostnader för lungkirurgen. 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••;•••••••• 
5. Underhåll av inventarrer •••••••• • .............. •. • •• .• 

6. Diverse utgifter•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7a Sanatoriets andel i central.sjukhusets gemensamma 

7.545.900~

l.l.OO. 000 s • 
100,0001--

250.coos--
lOO.t>OOJ .... 

driftskostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••• J..O.llO.OOOa-
8. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sanatoriet ..................... ·-· ................ -. . 
Summa III ka,p. 20.105. 900 r

IV. Å,J,anqs ~µ.9,erkulos b,yrå, 
1. Avlöningara 

1 dispensärl.äkare, årsarvode 

(33 lkl) ........... , ...... .. ..... ~··· · 
1 dispensärsk9terska, grundlön 

(14 lkl) •••••••••••••••••••••••• ~ •• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) ~~•••• 

Indextillägg (förslagsanslag) •••••••• 
2. Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) 

668.700 1-

262.5001'!!!' 
10.0801~ 

142.00,qt;-,. ..... "., .... 
J. Diverse utgifter•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. Tuberku,.losbyråns andel i centralsanatoriets gemensamma 

~0.0001-

i.oa3.2so1-
750.0001-

60,000•-
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driftskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

5. Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemen
samma driftskostnader (försle.e;sDnslag) •••••••• • ·• ~ 

6. Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren 
och dispensärsköterskan (för~lagsanslag) ••••••••• 

3 17 

700.0001-

520.000.t-

7. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulosbyrån 

Summa IV kap. 3~573.2801-

420.0001-
40.0001 .... 

v. Kumlipfie sjykstuga. 
1,, AvlöningarJ 

1 läkare, arvode••••••••••••~••••••••• 
1 sköterska, grundlön (12 lkl) •••••••• 
l sköterska årsar~ode (12 lkl) •••••••• 
1 ekonom och gårdskarl, årsarvode 

( 1 lk:l) .... ................ ........... . 

Betjäning••••••••••••••••••••••••••••• 
Hyresbidrag för sköterska ••••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) _,. •••••• 

Indextillägg (förslagsanslag) ••••••••• 
Ersättning för söndagsarbete (förslags-

anslag) ••••••••••·•~•••••••••••••··~ 

12.000t~ 

240.9001~ 

240.9001-

143.J.ooa~ 

275.000•~ 

112.000t• 
120.ooos~ 

112.000t-

2. Semestervikariearvoden (förslagsanslag) ••••••••••• 

3• Kosthållningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
4. Medi.cinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

5• Värme och lyse (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
6. Inventariernas under:håll .~•••••••••••••••••••••••• 

7Q Diverse utgifter ···~··•••••••••••. •.•••••••••••••••• 
8. Sjukhusområdets underhåll ••••••• •.• •••••••• , ••••••• 
9. Byggnadernas underhåll ••••• • ••• , •. , ............... .. 
10. Till landskapsstyrelsens disposition för sjukstugati 

Swnma V kap. 1.955.9001-
VI. Särski].da, anslag. 

L,o.ndskapshälso,sy_st,e,:r:-barrmorskari. 
1., Iiandskapshälsosyster-barnmor:a~ans avlönings 

grundlön (20 lkl) •••••••••••••••••··-· 344.1oot~ 
8.lderstillägg (förslagsanslag) • •• ..... .e.. 18. 5401-"."!' 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •!••••• 12.6001~ 

indextillägg (f örslagsanslag) • •• •..... 57. 000,1-.. 
2, Lar.;.dskapshälsosyster-barnmorskans resekostnader (för-

s '.a§sc:..nslag) ..................•• ' ·•· ....... ~ ..... •.• 
Övriga ... ~ns,J,ag. 

,;,~. j . ' . ..... ..:·dg ·i;~ •. :il avlönande av kommunala hälsosystrar (för-

1.215.9001-
. 30. oooa

a1o.ooos. 
50,ooot-

z50.000J-
30 .. 0001-
40.ooos..-
15.ooos.""' 
60, OOOt• 

15.00Ct• 

432.2401-

100.0001-



slagsanslag) •• • ......... • • •• • ••••, •. •_.• • • • • • • • • . 
4. Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (för-

slagsanslag) •• ,~··•••••••••••••••••••••••••••• 
5a Bidrag till avlö~ande av kommunala hälso~ystrar-

barnmorskor (~örslagsanslag) •••••••••••••••••• 
6. Bidrag till upprätthållande av Gre1sby ~jukhus (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7. Kostnader för ;eyra friplatser i Grelsby sjukhus (för-

slagsanslag) ••••••••••4••••••••••••••••••••••• 
8. Sjukhuskostna4er för tre platser i Åbolands barnsjukhus 

(f örE:!_lagsanslag) ••••• • • •• •. •• • ., .. ••. • •••••••• • 
9. Understöd åt rådgivningsbyråerna :J. mödra- (hch barnavård 

(förslagsÄnsla.g) ••••••••••••••••••••··~~··•••• 
10. Bidrag föp avlönande av kommune;rnas . skol+äkare 

(förs:ic;i.gsanslag) ....................... ,. r1 .. • •••••• 
11. Bidrag 't;ill Kumlinge apotek ••••••••••,11•.e,•••••• , . . r .. J 

12. Bidrag till Föreningen Folkhä:j..san på A,iat).d r.-f, 
13, Till l~ndskapsstyrelsens disposition fpr häiso• 

och sjukvårdsändamå;L •••••••••••••••·,.~··•••••• 
Summa VII ~ap. 9.l53.240s- ; 

Summa 4 Huvudt~teln 101.188.6)01-
. . , I 

5 ij.lvudti teln. Undervisniµgs- ocl). bildningsväsendet. 

I. lläriq.S ~c eum. 
1 I 8 • 

1. .Avlöningars 

l rektor, grundlön (29 lkl) ••••••••• 539.lOOJ~ 
3 äldre lektorer, gri.indlön ~-

465 .. 300 .... ( 26 lkl) ••••• ': .............. , 4395. 900 .... 
3 äldre lektorert grundlön ä 

444.oooc1- (25 lkl) ....... : ..... ;.-._ ••• i.332,000,-
2 yngre l~ktorer, grundlön_ l - . ~ 

399. 300 .... (2J lkl) •••••• ;_ .......... . 
1 gymnastiklärare, grundlön (l9 lkl) 
1 gymnastiklärarinna, grundlön (19 lkl) 
1 teckningslärarinna, grundJ.ön (l6 _lkl) 
1 sånglärare, arvode •••••••••••••••• 
1 gårdskarl-~ldare, grundlön (lO ;lk).) 
1 vaktmästar~~ grundlön (9 lkl) ••••• 

Kanslihjäl~ ••••••·~••••••••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ·~•••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) • ... ••• •• 

798.600•~ 

329.100•~ 
' ' 

329.1001~ 

286. 500·~ 
96.6001,-

219 .. 6901~ 
209,40.0t~ 

~4,000.t~ 

900.0001~ 

200.0001-

318 

J...400.0001- . 

370.0001-

3.750.ooos-

650 • .0001-

1.600.oooa-

300.oooi-

200.0001-
100, oooa-
100.000•-

l?O.OOOs-



•l.3-
Ind ext i llägg (förslagsanslag) •• ••• 
Ersättning för söndagsarbete (för-

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

slagsanslag) ••••••••••··~··~•••• 
Övertim- och timarvoden (förslags-: 

anslag) ••••••••·~~··•••••••••••• 

i.000.0001-

40.0001-

60.000&-

2.100.oooa-
2. -Upprätthållande av parallellklo.s ser (förslagsanslag) s - , 

Övertim- och timarvo den • • • • • .. • • • • • 3. 336. 000 •~ 

Rektorns arvode•••••••••··~··••••• 88.2001~ 

Vaktmästarens arvode ••••••••,••••• 
3. Undervisningsmaterial och bibliotek ••••••••••••••••• 
41l Städning (förslagsanslag) ••• ••• • • • ' · ••• , ••• •• • •• , •••• 
5. Värme o<;:ih lyse (f'örslagsanslag) • ••., .... ••• ••• .-•• •••• 
6 .. Material för undervisn.tng i slöjd o.oh hu_slig ekono-

mi (förslagsanslag) •••••• •• •, •·••• •• ••, •••••• ••, ••• 
7, Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••••••··~···•••• 

Be Diverse titgifter ••••••••••••••••••·~····•·~••••••••• 
9. Underhåll av inventarier ••••••••~··••••••••••••••••• 
108 Underhåll av byggnader ••••••••••••••••••••••••••••• 

Summa I kaJ?• l.6.059.lOOt
II. F.o;IJ!sko~v;ä,seadet,. 

F o J.l&s ko,Mn;s It., e,t&t 0 ren,. 
l. Folkskolinspektörens avlöningt 

_;rundlön (26 lkl) ••••••••••••••••• 
ålderstillägg••••••••••••••••••••• 

465.3001~ 

117.900•~ 

dyrortstillägg ••••••••••••~••••••• 15.9001~ 

indextillägg (förslagsanslag ) ••••• go,oooa~ ~ 

2. Arvode för f olkskolinspektörens semestervikarie 

3e Foil~!t~ttfi~~~t~~~n§ •t-~s~!~!iiti~a~1'~ tr~}~U~~åfi~1å~J • 
~. Folkskolinspektörens kansli-- och hyresme del ,. ..... , • •. 

Landskapsbidrag för . folks~olväsendeta 

5. Mariehamns stad (förslagsanslag) , •••• , •,.,, •. , , •• ••,• 
6. Lärarnas vid folkskolorna på landet avlöning (:t;örw 

slagsanslag) ••••••••••••••••••••~••••••••••~••••~ 
7. Tilläggsarvoden för lärare i glest qefolkade o ~ av-

sides belägna kommuner (förslagsanslag) ···~··••• 
8e Ålderstillägg ät lärarna vid f ollcskoJ,,or p~ landet 

( förslagsanslag) ••••••••• . • • •,, • • ·• ~, •• •,. •. 11 ••,. •, •• 

9, Timarvoden (förslagsanslag) •••• , • , , .· ~. •.• •• • ••••• ••. • 
10, Byggnadshjälp ~t landskommuner för UPJ?f.örande av 

io.459.9001-

3,434.200r- ' 
.100,000t""' 

: .• 3~o. ooo :-
1. 000 000•-

• 

90.0001:-

125. oooi-
200.ooor-
100.0001-
200.000:-

689,1001.-

i., 5po. eoo •-, . 

5. ~oc. ooo ,,-
3.000. ooo ... -
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f olkskoleloka ler (förslagsanslag) • • • • • • • • 

11. Tilläggsunderstöd åt fattiga -och glest befolkade. 

kommuner för anskaffande av f olkskolelokaler 

(förslagsanslag) •••••••••••••••~•••••••·~·••••••• 
12. Understödsanslag för folkskolorna pålal'.ldet (för- . 

3')J 
20.000.0001-

7.000.0001-

slagsanslag) •••••• ~ ••••• _.. • • • •·• • •· •• • •• • •-• .... • •• • • J.4.500.,0001-
13~ Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet 

i landskapets fattiga och glest befolkade kommuner 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Särski,lda utgifter ;f ö~ ,f,oJ,kskolväsendet. 

14. Till somrnarrekretation vid sommarkolonier ät medel.
lösa, främst svaga och sjuka f olkskolebarn (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
15. Ledarkurser för ungdomsarbetet •••• .. ••••••••••••••• 
16. Biblioteks- och resestipendier~iedel ••••••• ,. • •• • ~. •. 
17. Abnormundervisningens främjande (förslagsanslag) •• 

Summa II kap. 89.891.5101-
III. Å.la,n,cJ.s. B j ö:b.?;i;:tslä,;roverk. 

la Avlöningara 

Naviga tioAs.s,k;ol,a,v:,de lningen. 
1 överlärare, grund.lön (26 lkl) •••• 465.300•-
l lektor i navigationsä:rimen, grund-

lön (24 lkl) •••••••••••••••• •• •• • 420. ~6001,.. 
1 lektor i matematik, grundlön (24 lkl) 420.6001,.. 

1 lektor .i språk, grundlön (24 lkl) • 420. 6001"! 

Rektorsarvode •••••••••••••~••••••••• 30.0001-
Maskinteknisl;a ,a;v;,d,elningen. 

2 lektorer, grundlön å 488.7001--

( 27 lkl) • 111 •••••••• ~ •• · - · ....... ~ ••••• 

1 lektor, grundlön (26 lkl) 
Avdelningsföreståndararvode ••••••••• 
Kanslist ••• • ·• •••••••••• • ••• • ·• •• • • ~ •• 

Gemensamt. 
l vaktmästare, grundlön (10 lkl) ••• , 

Städhjälp (förslagsanslag) •••••••••• 
Ålderstillägg· (f örslagsanslag) •••••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• · 

Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 
Ersättning f9r söndagsarbete (vakt-

mästaren) (förslagsanslag) •••••••• 

977.400•~ 

465.JOOt-. 
24.0001""!' 

96.000•-

219.600t ... 
170.000t~ 

400.0001~ 

120.000t-
700.0001-. 

20.0001-

3.000.0001-

'· 

i.0001- 11 

30.0001-
30.0001-
50.0001-

Il 
111 

It 

1ll 



-1?
Ersättning för övertidaarbete 

(vaktmäs'taren)(törslagsans4g) •• • •• 
Rådgivande kommissionens arvo·de~ .._., .. ., 

30.0001~ 

1.ooea .. 
2., Tjänstgörings- och timarvoden (förslagsanslag)s 

För navigationsskoleavdelningen •••••• 405.0001~ 

Hemarbete • " •• • ••• -• •••.•• • ••• •......... 3 50. 000 s-~ 

För maskintekniska avdelningen •••••••1.200.0001~ 
Hemarbete ••• ~ ....... ;, ••• • ••••••• •. • • • • 300. 000 a ... : 
Parallellavdelning för navigations&kole

avdelningen . •••••••••••••••••o•••••• 700,.000•~ 

Hemarbete •• •-• •••••••••••••• • •• • ...... • 100. 000 •~ 

3. Timarvoden för skepparskolan (förslagsanslag)J 

37 x 18.4001- x 0,5 •••••••••••••••••• 340.4oor~ 

Hälsolära lO x 750&- •• •••••••-•••••••• 7. · 5001~ . . .. : 

Hem.arbete •••••••••••••••••••••••••••• 
4. Undervisningsmaterialt 

För navigationsskoleavdelningen •••••• 
För maskintekniska avdelningen••••••• 

lOo.oooa
lOO.oooi-

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

För naviga-Gionsskoleavdelningen ...... 
För maskintekniska avdelningen u • ••• 

75.ooos~ 

60.000t-
7. Stipendiemedel (båda avdelningarna) ••••••••••••••••• 
8. Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen ....... . 

9. För exkursioner••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10. Specialföreläsningar (förslagsanslag) •••••••••••••• 

ll. Underhåll av byggnaden••••••••••••••••••••••••••••~ 

12. För utgivande av en· hist:O~iJ..2:::u~1St1..a~~~erke"ts 100 ..... 

års jubileum (engångsanslag) •••••••••••••••••••••• 
13. För upprätthållande av radiotelegrafistkurs ·(förslags .. 

. anslag) •••• • ••• • •• • • • •• ... • • • • • • • • • • • • • • • • •'• • • ••• 
Summa lII kap. 9.918,500•· 

!V. Ålan.a.s. yr,l~esskola, 
1. Avlöningars 

2 ingenjörlärare, årsarvode a 399.300.-
(23 lkl) ••••••••••••••••• ~ ••••• ~ 798.600;.,. 

1 yrkeslärarinna, årsarvode (19 lkl) 329.lOOt-
1 yrkeslärare, årsarvode (18 lkl) •• 
Lärarnas timarvoden (förslagsanslag)t 

314.1001 .... 

Dagkurser ......... ............. • .... •. •.. 1. 500, 0001-. 

Aftonkurser •••••••••••••••••••••it•• 70.000t-

200.0001-

~oo.ooot-

135.0001-
12.0001-
10,0001-

40.0001-

7.2001-
100.0001-

i50,oooc-

! 
I 

I 

l.570.000&-

! 
I 
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1 ekonom, årsarvode (15 lkl) ••••••• 
Kanslihjälp •••••.•• • ••• • •••••••• •.• •• 
Direktionsarvoden (förslagsanslag) • 

Rektorsarvode .... · •••••••••• •• ••• •. •. 
Föreståndararvoden (förslagsanslag) 

Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) •• •• 

I . 

Indextillägg (förslagsanslag) •••••• 

273.6001~ 

. ; ~· . 20.0001 ... 
45.0001 ... 
31.5001~ 

38. 4001-. 
161.oooa ... 

86.0001-
300. 0001~ 

2. Elevernas löner (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
3. Städning och eldning (förslagsanslag) ·~···••••••••• 
4 .. Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) ••••••••• 
5 .. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ............... . 

60 Expensmedel ••• .•••••••••••• • •• • • • ••• • ....... • •••• ._ ... . 

7.- Undervisningsmaterial och bibliotek •••••••••••••••• 
8. Inmontering och reparation av maskiner och inven- . 

tarier (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••·~• 
9. Hyra, bränsle, lyse, kraft och vatten (förslags-

anslag) • • - ................. ••. ••• ••• ••••• .-.••••••• •• 
10. Förstahjälpsutrustning (f örslagsanslag) 

Summa IV kap. 70938.3001-
V. Ålands ,f oll;högskola. 

......... 

1. Avlöningars 
1 föreståndare, grundlön (2.6 lkl) 

l andra lärare, grundlön (22 lkl) 
l li;i.ra:re i huslig ekonomi, grund-

• • •• 
••• 

län ( 18 lkl) ••••••••••••••.•••••••• 
l handarbetslärare, grundlön (17 lkl) 
1 slHjdlärare och vaktmästare, års-

arvode (17 lkl) ••••••••••••••••••• 
Tillägg åt andra läraren för extra ~ 

fackundervisning (förslagsanslag) • 

1 kristendomslärare ••••••••••••••••• 
1 sång lärare ••••• • ••• , ••• ...__. •• • .-. • •• • • 

1 båtbyggare ••••••••••••e••••••••••-. 
1 elektrotek:nike:r ............. • • • •• ~ •• 
2 köksbiträden och städerskor, 7 mån. 
Ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• ....... ,. 

465.3001~ 

379.soos-

314.3001"."!" 
299.400 .t-

299. 400 .... 

22. 500t-~ 

14•400•~ 

l7.760t""!' 
20.000 ·~ 

15•000•-
21.8. 000&.-

· 386.000a""." 

322, 000 ·.~ Indextillägg (förslagsanslag) 
2. Värme och lyse (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
3. Undervisningsmaterial ••••••••••••••••••••••••••••• 

3.973.3001-
350.ooos-
240.0001-

1.825,0001-
llO,OOOa-
235.0001-
475.ooos-

135.000J-

510.000:-
25. ooo t-

~. 773, 8601-

700~00•-

50.0001-



4. Expensmedel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5. För allmän hälsovård (förslagsanslag) •••••••••••• 
6. Divektionens resor och dagtrnktamenten (förslagsanslag) 

70 Planering av skolgården och trädgården••••••••••• 

8. Underhåll av byggnaderna ••••••••••••••••••••••••• 
9o Understöd för mindre bemedlade. elever (förslagsanslag) 

SUIIUil8 V kap. 4e76J.860t-
VI. Ålan.ds •• J,,a,nt,m;a~na,sko6a• 

1. _Avlöningar t 
1 föreståndare, grundlön (22 lkl) ••• 

Föreständararvode ••••••••••••••••••• 
1 andra lärare, grundlön (22 lkl) ••• 
Biträdande timlärare ••••~••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 
Indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 

Kosthållerska ••••••••••••••••••••••• 

379.BOOt~ 

36.0001-. 
379.8001c~ 

lJO.OOOt-
178. 000t~ 
14:L.000t~ 

. 120.0001-

2. Värme och lyse (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 

3. Städning •••••••••••••••••••••••••••••••4•••••••••~•• 
4~ Un~aWtisnil!lg~lll~terial ••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. Expensmedel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
6. S.löjdverktyg 

··~····································· 
7. Direktionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

8. Underhåll av skolplan och stängsel•••••••••••••••••• 
9. Underhåll av byggnaderna•••••••••••••••••••••••••••• 

Skollägenheten,,~å ,Jomala gård. 
10. Skollägenhetens utgifter (:förslagsanslag)1 

a) Löner, semesterarvoden samt 
folkpensions- och barnbidrags-

premier ···~··••••••••••••••••••• 906.920~ 

b) Övriga löpande utgifter••••••••• 493.0801~ 
Summa VI kap. 3.281.6oos~ 

VII. Ålands l&Yil'Joll;,l;h.9\~.Aemslöjdsskola. 
18 Avlöningar• 

1 vävlärarinnat grundlön (15 lkl) ••• 
1 sömno.dslärarinna, grundlön (.15 lkl) 

Föreståndarinnearvode • • ·• •••••• •. • •• 

Kosthällerska •••••••••••••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ··~·· 

273.600J'1! 
273.600t-
15.oooa~ 

10.0001~ 

10.0001-
Indextillägg (f örslagsanslag) •• ., • • • 93. 000•~·-

2. Kostnader för anordnande av kurser utom skolan (för~ .. 

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, • 

353 

!..15.0001-
20.0001-
60.000t-
75.0001-

720.0001-
250.0001-

i.364.6001-
300.ooot-

24,000t-

25, 000a-
80.0001-

6. 0001-
30.000t-
1·2.0001-

40.0001-

795.200t-
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3. Värme och :Lyse (förslagsa.nalag) •••• •. •• •• , ", ... • •. • 
4. Undervisning.smaterial •• .-•••• •• ••. • •••••••••••• _.. •• 
5. Expensmedel • , • • ........ , •••••• • • •·• •• • •• , ........... • 
6, Direktionens arvoden oon resekostnader (förslagsanalsg) 

' 
7, Resekostnader och dagtra~tamenten för föreståndarinnan 

8. Underhåll av trädgården••••••••••••••••••••••••••• 
9. Underhåll ~v . byggnaderna •••••••••••••••••••••--•••• 

Summa VII kape l.169. 700&-

VIII. Ålands ambuler.§p.d,rs, lanthµshållssisgAA.,.. 
1. Avlöningar1 

1 lärarinna i huslig ekonomit 

grundlön (15 lkl) •••••••••••••••• 
1 lärarinna i kvinnlig slöjd; 

grundlön (15 lkl) •••••••••••••••• 
Föreståndarinnearvode •••••••••••••• 
Biträdande timlärare ••••••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

273.600•-

213. -600;~ 

15.0001-. 
6.0001~ 

10.0001 .... 

Indextillägg (förslagsanslag) •••••• 84,0001-

2 • .Hyra,~~ - värme och lyse (förslagsanslag) ••••••••••••• 
3. Undervisningsmaterial och inventarier •••••••••••••••• 
4·• Expensmedel • •. • ••••••••••• , •,., •• • .... , ••• •, •••••• ••, • 
5. Direktionsarvoden och resekostnader (f örslagsanslag) • 

6. Transportkostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 
Summa VIII kap, 942.2001-

I.X.. F orptninne,s,vår den. 
1. Till landskapsstyrelsens disposition förllands Museum . 
2. För f ornminnesvården (förslagsanslag) ....... •·• •••• ••., •• 
3. Bomarsunds f ornminnesområde ....... , • ••.••• • •••••• , ••• •,. 

4.., För publiceringsverksamhet • •••• •••.--·• •• ••••• • •• •~•••• 
5. För mikrofilmning av åländska arkivalier•••••••••••••• 

Summa IX kap. 850.000a~ 
X. Socialt bil~DiiEfisarbetet 

Bi blipt.ek;sverk;§arn)l~ ten, 
1. Biblioteksinspektörens arvode (57.7001- + 15 .%) (för~ 

slagsanslag) ............ ••., .~ .•• •• ••••• ·;· •• , •. • •• ~··., 
2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 
3. Bidrag till biblioteken (försl8gsanslag) ......... • •••• •: 
4. För inbindning av facktidskrifter i biblioteksinspek-

törens arkiv .................. • • ••••• , -........... .. , • •. 
5. Fö.r informations- och före dragsdag ••••••••••••• •,. • •• 

Annat socia6t bilqni;ngsarbete, 

150.000t-
20.0001-

40.0001-

30.0001-
4.5001-
5.0001-

i:oo~ooo•-

662.2001-

160.oooi-
40.0001-
40.oooi-
20.000~-

20, 0001-

400.000t-
200.0001-

75.0001-
100.0001-

75.0001-

66,355•-
30.0001-

840.0001-

20-0001-
20.0001-
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.6. Underst·ödjande av stu:diecirkelverl-csamheten ••••• , •• • .. 

-· 1. Underst·öd åt Arbetarinstitu·tBt i Mariehamn (förs],ags-

anslag) ······~·-~~···················~··········· 
. ' 

· ·.!f. Sfi;rski,lAc::, .a,rwlag. 
' 

.1. Till vetenskapen, ·. lit~·eraturen och ~onsten främ-
i . 

jande ändamål ••••••••.•• · •••••• •. • ••••• • •• • ·· ~ • • • '- • • 
2. För främjande av . idrott och fysisk fostran, (re.s.er-

vationsanslag) •. •·• ••••• ••. •·•• •••• • •• ~, •• • .• •·• • • • • • • 
3, Understöd åt "teatrar, ·Sångkörer och orkestrar ••••.• • 

4._ För inrättande · .och upprätthållande av ett f öre;nings

kans-li ( res:e~~tionsanslag.).. ···• •• ••• • ••••••••••••• • 
5, För avlönande ?J.V Ålands Unga.omsförbunds ungdomsledare 

6, Understöd åt -Ål-änds .hemslöjdsförening för föreningens 

skol verksamhet (f örslagsanslag) •••••••••• , •••••••.. 

7 c Understöd åt I<oc.k~ . öC·h stuertskolan i Mariehamii ·(för-

slagsanslag) ••••••••··~·~··~···••••••••••••~••••• 
8. Understödjanc1e av -skolgången för elever i läroverk • .. 

. - . . - .. 

9G Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (för-

slagsans la·g). .. .... .. ·• ·• ·• .... .. ... ... . ".-. ... • ··· • . , . .... .. , .-. ·• ..... .. , -. .. .... : •• • 

10~ Kommunal upplys.nirig·sverksamhet • ......... ,. ••••••• -~ ~. • 

11. Underst.ö.d åt .Samfundet Finland Sovjetunionen •••• • • 

.12. Understöd åt• Betania församling för upprätthållande 

läsesal fö;r . sjömän. •·•·• ••• • •.•• • ... •. • •••• • ••••• , .... 
. 

13. Bidrag för Å~andsutställningen .1956 ••••••••••••••• 
14. Till landskapsstyrels.ens .di·s:po.'.Jition för undervis- . 

nings- och- bildningsväs~nde~c •••••••• ., •••••• , • •• • 
. . Summa xrtf:323.0001-

Summa .5 Huvudtiteln 14-J.6J7.125t-

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
=::;=:c:::::-=--.-=--=========::;::=:.=====::::===;:=== 

av 

3 ......... )J 

480.000t-

i. 200.--000 ,_ 

2.500.ooot-· 

600.0001-

600.000:-

258.0001-

925.oooi-

500.0001-

.-1 .. 000:.-

i.ooo:-
48.0001-

40.000:-

50.0001-

100,0001-

500.ooor-

I. J ordt:r:,,,'et . och· . desd s .. b~näfiYi ,:;.åi" samt. k i· . . ~ _ .=: • , , "Y'a o .onisa tione.-
verksamhe ten. 

l. Avlöningart .. . 

1 byggmästare, g:rundlön (21 lkl) . 3.60. 90_0_s_-

l husdjurs- . och j ordbrukskonsulent, .,, ; 

grundlön ( 21 lkl) ••• , • $ • .•• • ••••• • , . • 

1 bokförings- o.ch j.ordbrukskonsulent, 

grundlön ( 21 lkl) . , ••• •• •••• • ••• • •• 
1 jordbruksinstruktör, årsarvode · 

(20 lkl) • ·•e$1e•eeeeat<t••· ete .. e•oat ·• 

360 900 ··-- ·· . . . . ..·· ... . 

·, :·· ~ 

3·60 gr...o •· · -- ·.· .~ ' .. ~ ·"-' ...... ~ 

344.100:-

I 

Il 

i 
I 

' 

I 

I 

/' 
I 

I 
\ 

I ., 
I 

I 

[ 
I 

Jj 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

r 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

.=
~-
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1 trädgårdskonsulent, grundlän 
(18 lkl) •••••••••••••••••••••••• 

1 bitr. trädgårdskonsulent, års-

arvode (18 lk1) ••••••••••••••••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 
Indextillägg (förslagsanslag) •••••• 

314.1001-

314.1001~ 

200.0001~ 

ioo.0001~ 

355,0001-~ 

2. Resor och dagtraktamenten (f~rslagsanslag) •··~··~•• 
3. Allmänna kostnader för lantbrukets instruktionsverk-

samhet • ••••• • ••• , .••••••• • •• •. • .-. • • •• • •••••• •. • • • ._ 
4. Jordförbättringsarbeten (reservations-anslag) •••••t 
5. Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) •••••• 
6. Ny- och betesodlingsprem:Ler (reservationsanslag) ••• 
7. För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps- . 

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

anslag) ••• •, • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • •·• • • •· • • • • • • • • • • • .• ·• 
9. Kreatursf ör'.;idlingsföreningar ••••••••••• ,, ••• •' •• , •, • • 
10, Svin-, fär-; fjäderfä- och biskötselns främjande •• 

11. Lantbruksklubbverksamheten ••• • •• • • ••• • •••. • •,. • • • •. 
12. Lant b:i::Ukskllnl!!f öringens f..I:äm~ ~'1-~ ................ • • • • • • 

lJ., Jordbruksförsöksverksamhetent 

a) !lands försöksfält ••••••••••••••• 389.0001~ 
b) Godby fruktförsök •••••••-•••••••• 
c) Lokala fältförsök•••••••••••••••• 

517.000•~ 

5.0001.~ 

14 • .Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskin

anskaffning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
15. Understöd för byggande av vatten- och avloppsled-

ningar på landsbygden (reservationsanslag) ••••• 
16. Understöd till förbättrande -av bostadsfttrhållandena 

landsbygden (reservationsanslag) ................ . 
17. Arvoden och kostnader för landskapet enligt land- . 

skapslagen angående kolonisationsnämnde,r . i land

skapet Åland (f örslagsanslag) • •• •• ••• ~ • ••••• •• • 
Summa I kap. 17.643.0,oos-

II •. F~s)&et. 
1. Avlöningarf 

1 fiskerikonsulent, grundlön 
( 19 lkl) ........................ . 329el00t-

1 f iskeriinstrtiktör, grundlön 

(18 lkl) ········~················ 314.1001-

J 
I 

: 

2. 710. 000 ,_ Il 

i.000.0001-

ioo.oooa-
4. 200. 000 l-

100.000:-
I\ 

i.ooo.oooa-

i.ooo.oooa-
I 

i.0001- ·:I 

3.000,0001- ·' . 

lOo.oooa-
100.oooi-

20.0001-

911.0001- I 
I 

i.oooa- L 

I 

I 

200,0001-
I 

pä I 
2.500.0001- • 

i 

I 
I 

i 

i 
I 

~ 
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Å l de r s tillägg (förslagsahslag) ••••• 
Indextillägg · (:f'örslagsanslag) ••. ••. 

65.0001 .. 

107.000•-

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ··~···•••• 

3 • . Fiskerinäringens .befrämjande •. •• • •• •• " ••••••• • ••• ••• 
·4. Underhåll av romkläckningsanstalten ••••••••••••••••• 
5. För fiskeriundersökningar och anordnande av fiskar- . 

kurser (förslagsanslag) ·••••••••••••••••••••••~··• 
6. Underbåll och drift av fiskefyrar ••••••••••••••••••• 
7. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar •••••••••• 
8. Landskapets andel i premier för försäkrade fiskredslcap 

och fiskebåtar (förslagsanslo.g) ••••••••••••••••••• 
Summa II kap. 3.605.2001-

I.II. De,n pr:i,vata s.,~o,gshushållningen, 
l. Avlöningar1 

1 skogsvårdsinstruktörj grundlön 

(21 lkl) ············~··········· 
1 plantskoleskötare-bitr. skogsvårds

instruktör, grundlön (18 lkl) •••• 
Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 
Dyrortstillägg för skogsvårdsinstruk-

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

314.1001~ 

55.620•-

12.6001 .... 

815. 2001-
_250.oooa-

i.500.0001-
60.000s-

100. OOOJ·-
80.0001-

600.000a-

200.0001-

2. Re~~~e~~li1a~~~r~~%~~~1\~~~ntt8~~1~gsån81åg-' 1~~: ~~~ !·';~ ••••• 
3. Expensmedel .... ... , ....... • •• • •• •• •• •• • ·•, •••••••••• • •. 

~~6:6681: 
25.0001-

4. Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) ....... r •• • 
5o Underbåll av plantskolan ••• • •• 11 •. • • ••••• • •• .•••• , •. • 

6. Underhåll av :plantskolebyggnaden••••••••••••••••••• 
7. Arrende för plantskolans område •••••••••••••••••••• 
8. Bidrag till kostnader f .ör skogsf örbättringsarbeten 

(reservationsanslag) •••••• ,,. • •••• • ••••••• ,. • ••• • • • 
9. :E'rämjande av och tillsyn över den privata skogs ... 

hushållningen • ••••••••• ,. ••••• • ••••••••••••. • ••••• , 
summa III kap. 4.ooa.1201-

1-.~ Särs,1-;ilc\a ,an;slag, 
i. Understöd åt föreningart 

a) Ålands fiskarförening ••• •• •• • ·• 
b) Ålands Marthadistriktsförbund • 

c) Ålands Mejeriförbund •••••••••• 

120.000•~ 

300.0001~ 

' . 50~000&,~ . 

2. Hemslöjdens främjande •••••••••••••••••••••••••••••• 
3. För främjande av hem- och småindustr~n till tryggande 

av sys.selsättningen •••••••• •. •. • • .............. • • • 
4. För geologiska undersökningar (reservationsanslag) 

50.ooos-
500.oooa-

20.0001-
8.5oos-

l. 300. 0001-

A70.0001-
175.ooor-

100,0001-
600, 000s-

I 

·1 

I 

I r\ 



....... 
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5. Till landskapsstyrelsens . dis.po.si tion för näringarnas . 

främjande " ••••• •·• ••••••• • • •. • • • •• •. • •••••••••• ••. •• 
Summa IV kap. i.544.000t

Su.mma 6 Huvudtiteln 26.800.9201-

7 Huvudtiteln. Konmmnikationsväsendet. 

1. Aroetsleunii?i...ä 
d i I I 

1. Avlöningarl 
2 vägbyggmästare, grundlön a 

360, 900t.- ( 21 lid.) •••••• ; •• 

!lderstillägg. (förslagsanslag) ••••• 

Dyrortstillägg ••••••••••••••••••••• 
Indextillägg (förslagsanslag) •••••• 

121.seoa~ 

134.8201~ 

16.160•~ 

175. 0001,- . 
2. Resor och d~gtraktamenten (förslagsanslag) ••••••·~• 

Summa I kap. 1.547.780a-
II. Väghå1NUngen~ 

l. Landsvägarnas underhåll (förslagsanslag)t _ 

a) Sommarunderhållet ••••••••••••• 19.500.oooi~ 
b) vinterunderhållet ••••••••••••• 4.500.000,~ 

c) Färjhållningen •••••••••••••••• 3, ooo. 000 i.~ 

2. Bidrag till komm.unalvägari 
a} För byggnad och förbätt-ring 

(reservati6nsanslag) •••••••• 2.500.0001 ... 
b) För underhåll (förslagsanulag) 
c) För förbättring av vägförhållan

dena i skärgården (reservati9ns- · · · 

\ ' 

anslag) ••••••••••••• . • •••••• ,. 800.0001 .. 
3• Bidrag åt kommuner för inlösen av vägområden (för.-

slagsanslag) • .••• ••• •• ••••••••Il.~~··•·••••••·-·· ·~~ 
Swnma II kap. 35,300.0001-

III. s j ö!\omu,ajJ\.a t ioner!\?e• 
1. För upprätthAllande av trafik i yttre skärgården 

(f örslagsanslag) •••••••••• • ••• •. • • •••• -. •• • •• • • • 
2. Upprensning av båtleder (reservationsanslag) •••••-
3. Till anläggning o·ch underhåll av båtbr;yggor (reser-

vationsanslag) •••••••••••••••••••••••··~·•••••• 

l. Avlönings 

Summa III kap. 5.300.0001-
J.V. Särs,Wda .anslag. 
Motorf oidanst,ia'fi}fen. 

200.oooi-

i.047,78ot-
509.ooos-

21.000.oooi-

6.aoo.oooa-

J.. 500• OOOt-

4.000,0001-
300.0001-

I 

I 

I 

I 
I 

I 

: 

I I 

I I 



::. 

l bilbesiktningsman och inspektör 
för landskapets motorbåtar och 

färjor, årsarvode (22 lkl) ••••••• 
Dyrortstillägg ••••••••••••••••••••• 
Indextillägg (förslagsanslag) •••••• 

379.8001 ... 

13. 560•~ 
79.oooi- ... 

2. Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

(f örslagsanslag) •• • ••••• • •. • • , .. •• •• • •• • ••• ,. •• •• • •• ·• 
övriga ans.J..ag., 

472.3601-

100.000t-

3. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) •••••• •• •• •• ..... 500.000l-
4. För underhåll av byggnader, arbetsmask.Lner . oc.h inven-. 

tarier • •• •••• ••• •• ••••••••••-e•• .... •••-.••.,.••• •••••••• 3.000.0001-
5. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunika- . 

tionsväsendet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa IV kap. 4,172.3601-

Summa 7 Huvudtiteln 44,772.360l-

8 Huvudtiteln. Socialvården, 
==~==::;===---=----.-;:::.=c=:;===== 

l. Särskilda afisläg-for ' sociala ändamå\: 
' A • •• - ~. 

l. Fattigvårdsinspe~tionen (förslagsanslag) ••••••••••••• 
2. Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) ••••••• 
3. Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt lanqskapets arbetare 

(förslagsanslag) ••••••••••••~•••••••••••••••••••••~ 
4e Invalidvården (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 
5. Understöd åt barnhem (förslagsanslag) •• ••••·••• ..... ~. 
6. Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) ••••••••• 
1. Sommarrekreation för barn, som ej äro folkskolebarn. •• 
8 .. Bidrag till avlönande avkommUJ'.lG!la . hemsystrar (för-

slagsanslag) •••••••••••~••••••••••••••••••••••••••• 
9. Fattigvärdsutgifter, som skola ~rsättas av landskapet. 

(förslagsanslag) ••••• ••. •• ••. •• •• ._ •• •• .......... •• • ·• 
10. Understödjande av nykterhetsarbetet ••••••••••••••••• 
ll. Bidrag åt Ålan<;ls koimnunalförbund för arbetsföriued-

ling (förslagsanslag) •••••.• ·, •••••••••••••••••••••• 
12. Bidrag för anordnande av seme::;ter åt överanstr ängda. 

ioo.oooa-

40.000J-
850.000t-

.170·,0001-

4.000.0001-

l.OOOt-

250.000a-

50.0001-

250. OOOa--

1.000 .. 0001-

200, 0001-

soo.ooos-. 

l Tihusmödrar i barnrika familjer.~····~~·····• ·i··~·~~~A, 88·888;-3. IL LanasKapss~yreLsens a1spos1~1on ~or socia a ana~ 10 • i-
Summa I kap. 7.79le9lOO:- · 

Summa 8 Huvudtiteln 7. 791. OOOi-
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9 Huvudti'ttln. Diverse anslag. 

· · I:t -sä.rsH 1 aa · änsiag,. - , ~ ... -
1. ~å lag grundade utgifteri vilka ieke äro upptagna 

såsom särskilda :poster 1 budgeten (före.lagsanslag) •••• l00.0001-
2. Oförutsedda utgif,ter (förslagsanslag) ....... • ••,. ••••••••• • 
3. Utgifter fö:r Å.lan.dsdelegationen (förslagsans1ag) •••••••• 
4. Komm.i ttåer och sakkunniga (i'tsrslagsanslag) ••••• -~, •. • • .. 
5. På grun~ av landskapstj~nst beviljade pensioner, in~ex-

600.000t.-
300.0001-
350. ooo ,_ 

tillägg medräknade (förslagsanslag) •••••••••••••••••15_.000.ooos-
6. Barnbidrags- och f olkpensionspremier, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare äger . erlägga (för- . 

slagsanslag) .... ••• •• ••••••••••••••••••• •••• ••·•••••• l.OOO,OOOt-
7. Kostnader :för f9rande av kortregister över personer, 

vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt •••••••••••••••• 
8. Av orandlagen iör Mariehamns stad föranledda kost~der 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
9. Understöd till främjande av brandskyddet •••••••••••• 
10. Understöd till turismens främjande •••••• • •••.•••• • •• .. 
11. Av naturskyddsätgärder föranledda utgifter (förslags-

anslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) 

60.oooc-

5,0001-

700.oooa-
850.0001-

300. 000:.s-
20. 0001-

13. J?remier för dödande av rovdjur (f örslagsanslag) ••• • 800, 000-1-
14. Bidrag för utbildning av polismän (förslagsanslag) • 50.000&-
15. Stödjande av elektrif ieringen på landsbygden (förslags-

anslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,000.0001-
16. För undersöknings- och publikationsverksamheten fö+. 

utvecklande av bostadsbyggrn~dsproduktionen (reser- . 

vationsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen för-

150.000s-

anledda kostnader (förslagsanslag) •• •• •• • ••• ••• • ·• lOO.OOOJ-

18. Bidrag för främjande av bostadsbebygge1sen i av hus-
bocken härjade trakter (reservationsanslag) •••••• 500.0001-

19. Av landskapslagen an.gående byggnadsstadga för byggnads
planeområden pä landsbygden i landskapet Åland för-. 
anledda verkställighetskostnader (förslagsanslag) 300.oooi,-

20e Brandstodspremier (förslagaansl~g) •••••••••••••••••• 
21. Utgifter för skärgårds nämnd • , • -.:, , , • • ••• • ......... •. • • 

Summa I kap• 24.560.000J-
Summa 9 Huvudtit~ln 24.560.0001-

300.000-1• 

75.000 ... 

' 

' 

' I 

I 

I 
I 

j 
J ~ 



.. ..._ 

10 fuvudti teln. Inves-ceringsutgifter. 

r. LandskäR§.6,-fi.,Y,i:e.=bs el\• 
1. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 

Sumnia I ka:p. 500,000•-
I,I. H;älso- . oc!J. ... PåiBJWrdeI.:!.!_ 

..... 

i. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument ••• , •• , • , • ·• •• • • • • •• ••••••••••••••• • 
2. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

och instrument ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sbmma Il ka:p. 800.0001-

III. Undervis,ni.ngsi-: ,oc,h bildnipgsväse.n~e.te 

1. Ålands lyceum för anskaffning av inventarier••••••• 
2. Ålands sjöfartsläroverk för inkö:p av gyrokompass 

(reservationsanslag) •••••••••••• .. ••••••••••••-.••• 
3. Ålands sjöfartsläroverk för inkö:p av gassvetsnings~. 

aggregat (reservationsanslag) •••••••••••••••••••• 
4, Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av teknisk 

utrustning till radiotelegrsfistkurser (reserva-

tionsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••·· ···••••~ 
5. Ålands yrkesskola för anskaffniuc av inventarier 

(reserv~tionsanslag) ....... ••• •• •• ••• •• -• ••••••••• ~ 
6. Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (re-

serva tionsanslag) ••••••••••••••• •-• ••••••• • ••••••• 
7. Ålands folkhögskola för anskaffning av inventarier 

(reservationsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••• 
8. Ålands lantmannaskola för inredning av tvättrum i 

3S1 

500.0001-

2.000.oooc-

217.4001-

700. 600t-

30.0001-

övre våningen (reservationsanslag) •••••••••--••••• 200.0001-
9. 1lands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av inve~ 

tarier •••••~····•·•·•••••••••••••••··~···~••••••• 30.ooos-
10. Anskaffning av läsa:p:parat för miki~ofilmer (reserva.,;. 

tionsanslag) ••••••••••••••••••••••••••··~··•••••• 
Summa III ka:p. 4• 528.000:·
IV, Närinl:carp.a,s, främjand.e1 

l. Anskaffning av fiskefyrar •••••••••••••••••••••••••• 
2. Anskaffning av maskiner för jord.förbättringsarbeten. 

(reservationsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••• 
summa "E'l kap. 1.800.oooa
v. Kommunikc. t;i_ ons'.-8.sendet • . .........._.... ............. ~ 

l" Vägbyggnads- och vägförbättringsa:r·beten (reserva-

tions-anslag) •• •••• ••• •fl••--• •• •••••••. •• ·••••••••• 

150.000s-

300.0001-

i.500.ooos-

5.000.0001-

' I 

I 
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4. Extra anslag för vägbyggnads- och vägf örbä~trings

arbeten (reservationsanslag) •••••••••••••••••••• 
3. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) ••• 

Summa V kap .. 14.000.0001-
Summa 10 Huvudti-teln 21. 628. 0001-

ll Huvudtiteln. Understödslån. 

i. · NäringarA3-s. ·'fj.:amjande,t -

5.000,0001-

4.000.ooos- l 

Jordbruk;et ,oc,h dess binäringar sapi1 ko,lonisationsverf&s,am}\et;en,, 
1. Lån för jordförbättringsarbeten (rese1"Vationsans1ag) •• 3.300.000:-
2~ Lån åt småbrukare för röjning av stenbundna äkrar (ree 

servationsanslag) • • ••• •• •• ••••• •••• ·• •• •• •••• , •• ••• 
3. Lån för täckdikning (reservationsanslag) +••••••••••• 
4. Lån för främjande av hem- och små.industrin till tryg

gande av sysselsättningen (reservationsanslag) •••• 
5, Lån för byggande av :eatten- och avloppsledningar på 

landsbygden (reservationsanslag) •••••••••••••••••• 
6. Byggnadslån t:Lll förbättrande av bostadsf örhållandeJ;la 

på landsbygden (reservationsc~nslag) •••••••• •• ••••• 
7. Kolonisationskassalån (reservatiilinsanslag) •••••••••• 

Fisket, •*• .. ., 
8. Lån åt fiskare för anskaffning av fiskredskap . och 

fiskebåtar (reservationsanslag) •••••••••••••••••• 
9. Lån för höjande av fiskhushållningen (reserva- . . 

tionsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 28.700.0001-

.U. Undervisnings~ .o,ch ,b;i;.ldn;inp;sväsendet. 
lo Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. Amorteringslån för landskom.munernas f olkskolebygg

nader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••• 
Summa II kap. 15.900,000s-

III. SärsktkJ:da anslag. 

l,, Bostadslån (reservationsanslag) •••••••••••••••••••• 
2. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus-

bocken utsatta trakter (reservatltonsanslag) ••••••· 

3. Bosättningslån (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 
4" Garantilf>n för Ålands turistförening •••••••••••••••• 
5. Amorteringslån åt Ålands turiscförening ••••••••••••• 

Summa III kap. 57.501.ooos
Summa 11 Huvudtiteln 102.101.000~-

200.000:- I 
1.000.0001-

700.ooos-

7.000.0001-
10.000.ooot-

2 • . soo. ooo:-

i.500.ooos-

900.ooos-

30~000.000:-

2.000.000:-
1. 0001-

. 500,000t-

25.000.oooc-

ljl 
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12 Hilvudti teln. F'inansiei .. ingsutgifter. 
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- ·I. J\xrä,!mW§: ··~cJi· r.äAt@u.tgifter. - ·· 
l. Utbetalningar till landskapets enskilda medel för vid 

avräkning utom kolumn ställda inkomstposter 

(förslagsanslag) •••• •·••••• ••• •• •••. 4! ••••••••••• •• •.. 

2. c. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings-
län (f·örslagsanslag) ........ •• ••• •••• ................ -_ 

3. Avkortningar på av landskäpet upptagna finansierings-

lån för ordinarie budgetens förverkligande ••··~··• 
Summa I kap~ 2,502.000t-

i.0001-

2.500.000:-

l.000:-

II, Utgifter, viJJ.&a e.;j !öreträda betalnin,..ga,r.. 
1.. Avkortade inkomstrester (f örslagsanslag) .......... • •·• i.0001-

Summa II kap. Lt 000 a "."' 
Summa 12 Huvudtiteln 2 .. 503.000t-

Summa utgifter mk 5l0e407,5951-
-- ----= 

Mariehamn den 9 november 1953. 

1'f: ~ttJ kr j sJ. '11- cA ~ 111 ~--1',a.. . . 
{w.i~J ~· ij._.J_,~~~ 
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är Airisto i Pargas. Sedermera har flere hotell byggts av staten 

för vilka skötseln överlämnats åt Turistföreningen i Finland utan 

' 

hyra eller arrende. Det förefaller därför ic~e oskäligt att Ålands 

Turistförenings här gjorda anhållan skulle beviljas. 

Närslutande ritni~gar, kostnadsberäkning och handlingar som styr-

ker föreningens rätt till det tillernade tomtområdet får föreningen 

vördsanunast ställa frågan till landskapsmyndigheternas avgörande." 

Landskapsstyrelsen anser för sin del att kraftiga åtgärder borde 

vidtagas i någon lämplig form för att Aland skall kunna ta emot en ·, 

större turistström. Även om det direkt synliga resultatet av turis-. · 

men knappast kan väntas bliva lönsamt, anser landskapsstyrelsen att 

den indirekta betydelsen av ökad turism inom landskapet är för Åland, 

liksom för riket i övrigt, uppenbar. Huruvida det av turistföreningen 

i ansökan gjorda förslaget för en sådan uppryckning är det mest ända-

målsenliga, vill landskapsstyrelsen dock icke uttala sig om, synnerli-
I 

I 

gast som så kort tid t'örfluti t sedan ansökan inlämnades, att en be- • 

stämd åsikt häruti icke kunnat bildas. Vid de diskussioner, som hit-

tills förts i saken inom landskapsstyrelsen har bl.a. den frågan upp-

stäl l t s huruvida det icke vore lämpligare att uppföra endast en bygg-

nad inne i staden. En kombination av turisthotell på sommaren och 

bl.a. elevhem på vintern har likaså diskuterats. Trots att land-

,L 
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skapsstyrelsen sålunda ännu icke tagit ställning till programme 

utformning har under momentet observerats begärda 25 miljoner m 

Innan anslaget emellertid skulle få utnyttjas skulle landskaps~ 

sen prestera för landstinget den lösning, som landskapsstyrelse 

komma att godkänna; varvid landstinget skulle i sista hand få g 

na programmet eller icke. G~nom att dock redan nu observera an 

blir turistförening en i tillfälle att fä ett principbeslut, som 

vara nödvändigt för att föreningen skall kunna avgöra om den bö 

sätta :planeringsarbetet eller icke. Landska1Jsstyrelsen anser. f" ' 

del a~t lånet bör utgivas såsom räntefritt amorteringslån sålun 

att de första åren skulle vara också amorteringsfr ia och att amo 

ringen sedan skulle ske t.ex. med 700.000 mark årligen eller ann 

summa, som kan tänkas inflyta netto per år på grund av den geno 

net igångsatta verksarrille t en • 

I anslutning till vad ovan :framhåll its får landska:psstyrelsen 

samt föreslå 

I att Landstinget måtte fastställa 

fogade förslag till ordinarie inkomst 

utgi ftss t at för landskapet J~land unde 

1954. 



hamn den 9 november 1953. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskapskamrer 

Th. E~ikss~ 
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Till Ala n ds l~ndsting. 

Då Ål~nds folkhögskola a rbeta r under mycke-c k na:ypa utrymmes-

förhålla n den - detta gäller bt de i fråga om un 6ei"'""Visnings-, öv

ningssala r . och elevinterna t - f å r underteckna d v ördsamt anhå lla 

om att l a n dstinge t ville i 1954 å rs budget f ör skola n upptaga 

ett 2nslag om mk 200.000:- såsom förs la gs a nslag för införskaf-

f a n de av ritninga r och vid-'CD.gande av andra f örbereda nde åtgärder 

för s kola n s utvidgning . Dessu t om a nhåll er undertec kna d vördsamt 

om 2 t t som nytt moment i f olk högskola n s bu dce~c :'.: :..ir 1954 u ppt ages 

mk 10. 000 :- s f"s om lö:;."s l aGsan s l ag ::1 tt under benciun j_Ll;:..,e n För vatten-

a nska ffning a nvända s :t'ör i~epe r;:·. tioner å skol2,11s hydrofora nlägg-

ning . 

Marieha mn den 19 no',-e1,1 ber 1953. 

Jan Erik Eriks son. 
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