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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat för landskapet Åland under år 

1960. 
Föreliggande budgetförslag följer vad uppställningen beträffar samma 

grundprinciper som senast år. Budgetförslaget balanserar på 999.404.370 
mark mot 944.757.630 mark för det nu löpande året. I tilläggsbudget har 

deesutoLl innevarande år redan beviljats 5.555.160 mark. Skillnaden mellan 

förslagets slutsumma och det som för 1959 hittills budgeterats innebär så

ledes en utgift3stegring om 49.091.580 mark. Samtliga avdelningar på in

komstsidan utvisa ökning. Statsanslaget för skattefinansiell utjämning 

är beräknat till 861.239.870 mark. I rikets budgetproposition föreslås 

härför ett förslagsanslag under 15 Ht. II:6 uppgående till 830.000.000 ok. / 

Vad utgifterna åter vidkomma utvisa samtliga huvudtitlar med undantag av 

12 Ht. som är oförändrad, ökning. Den största utgiftsstegringen utvisar 

4 Ht., Hälso- och sjukvården, där stegringen är ca 13,7 milj. mark, där

näst följer 7 Ht., Kommunikationsväsendet, med en ökning om ca 8, 6 milj .mk. 

För övrigt har landskapsstyrelsen även denna gång i görligaste mån 

eftersträvat ett realistiskt budgetförslag för att begränsa tilläggsbud

geteringen. Landskapsstyrelen har där så befunnits nödigt särskilt hört 

vissa underredovisare, av vilka må nämnas företrädare för Ålands yrkes

skola och Ålands centralsjukhus. 

Slutligen önskar landskapsstyrelsen med anledning av inträffad avvikel

se från tidigare tillämpat förfaringssätt beträffande den årliga skatte

finansiella utjämningen för landstinget inberätta, att vid sagda utjämning 

för 1957 kompenserades av de i budgeten upptagna reservationsanslagen en

dast de belopp, som under ifrågavarande år de facto åtgått. Under tidigare 

lr hade reservationsanslagen i sin helhet kompenserats för det år desamma 

ipptagits i budgeten. Rent principiellt kan någon invändning mot det nya 

örfaringssättet icke göras. I praktiken innebär det likväl en nackdel 

•åtillvida att landskapsstyrelsens kassamedel begränsades. Landskapssty

'elsen har emellertid under innevarande år och i likhet med tidigare er

~lli t förskottsmedel i tillräcklig omfattning och har de förskotterade 

tbetalningarna ur ordinarie medel för ändamål för vilka medel, beviljade 

extraordinär väg, bort användas, kunnat inskränkas, varför det nya sys

emet enlig t vad man i detta skede kan se icke torde påverka landskapets 

Ushållning i anmärkningsvärd mån. På grund av denna förändring i kompen

~tionsförfarandet vidtog landskapsstyrelsen nödiga omläggningar av bok-

ringssystemet, vilket första gången korilliler till synes i bokslutet för 
, enas te år. 
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Hittills budge- Förslag för 
terat för 1959 1960. 

Inkomster~ 

Ökning + 
Minskning -

1 Avd. Skatter o. avg. av skatte-
10.800.000 

7 4 .100. 000 

12.~00.000 

79.150.000 

+ 1.700.000 

+ 5.050.000 

+ 4.655.195 

natur 
2 Ink. från sjukv.inrättn. 

3 Ink. av blandad natur 

4 Återburna understödslån 

5 Finansieringsinkor,1ster 

Utgifter~ 

1 Ht. Landstinget 
2 Ht. Landskapsstyrelsen 

3 Ht. Polisvården 

~- Ht. Hälso- och sjukvården 

5 Ht. Undervisnings- o. bild-
ningsväsendet 

6 Ht. Näringarnas främjande 

27.806.305 32.461.500 i 

; 11.000.000 i 13.000.000 11 + 2.000.000 ! 

' I I 
I 826.606.485 ! 86.2.292.810 : +35.686.385 -1 

Summa I 950.312.790 I 999.404.370 i +49.091.580 I 
=======1================r==============~================== i 

I I I 
I 11.211.500 I 12.279.980 l + 1.068.480 I 

. I 
26.527.700 I 29.559.600 I + 3.031.900 ! 

23.288.680 

175.347.820 

248.750.030 

l l I 

I 25.927.540 \ + 2.638.860 j 

I 189.112.020 I +13.764.200 I 
I I I 
I ' ! 256.159.630 1

1

1 

+ 7.409.600 i 
56.835.400 + 3.351.400 I 

7 Ht. Konrnmnika tionsväs ende:~ 

53.484.000 

95.632.900 -! 104. 243. 900 

19.325.000 

60.040.000 

88.918.300 

+ 8 . 611 .'-.J00 

+ 195.000 

+ 995.000 
8 Ht. Socialvården 

9 Ht. Diverse anslag 

10 Ht. Investeringar 

11 Ht. Understödslån 

12 Ht. Finansieringsutgifter 

19.130.000 

59.045.000 

87.791.160 

149.601.000 156.500.000 

503.000 503.000 

+ 1.127 .140 

+ 6.899.000 

I 

Suriuna I 950.312.790 1 999.404.370 ! +49.091.580 ' ; =======1================;==============1=~=============== 
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I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen, vari gives närmare redo

görelser för kalkylerna till budgetförslaget jämfört med budgeten för 

det nu löpande året. I detaljmotiveringen betecknas förslagsanslagen och 

reservationsanslagen med (f) resp. (r) och tidigare moment, som föreslås 

utgå
1 

står inom parentes. 
I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen vörd

samt föreslå, 
att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Åland för år 1960 samt be

myndiga landskapsstyrelsen att för budgetens 

förverkligande upptaga erforderliga lån. 

Mariehamn den 10 november 1959. 

På landskap~el e~~ 

Lantråd~' J hansson&..i e). 
Landskapskamrer Curt Carlsson. 
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F ö r s 1 a. g 

om antagande av ordinarie inkomst- och vtgiftsstat för landskapet 

Åland.under år 1960. 

INKOIViSTER ~ 

.. 1 Avdelningen .. 

I. Skatter och avgifter av skattenatur .. 

i~ Nöjesskatter O••••oo•••••••••oo•••"•e(l••·••o••••••••••-? 5,500.000 

2, Apoteksavgifter .... (I •••• o •••• ••• Cl •• '° •• o ••• ~ '° •••••••• , , 

3. Övriga skatter och avgifter av skattenatur •.•.••....•.• 

Summa I kap. 12.500.000 

Summa I Avdelningen.12.500.000 

.2 Avdelningen. _ .. _ ... _ 

2,000.000 

5.000.000 

I. Inkomster.från landskapets.sjukvårdsinrättningar. 

Ålcmds. centralsjtikl:rns~ 
1, Dagavgift er ........... o ., ••••• "' o ••••••••••• o •••••••• , , l3, 000. 000 

2, Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .•• 

3. Centralsanatoriets andel i.centralsjvkhusets gemensam~ 

6.200.000 

ma driftskostnader ••...•••..•..••••••.•......•...•. 14.500.000 

4. Tuberkulosbyråns andel i centralsjvkhusets.ge~ensamma. 

driftskostnader ............. o •••••• o •••••••• •••• , , ,. 

5, Kommunernas andel i föregående års driftskostna~er. ,,, 

6. Inkomster frän öppen_poliklinik ••!!,,,, •.• , •••••••••• 

Ålands centralsanatorium. 

7. Dagavgifter ••••o••••••••O•••••••••••••••••oo ... o ••• ,,_, 

8, Vederlag för ndturaförmåner samt diverse inkomster ·~, 

9, Kommunernds andelar i föregående års driftskostnader •• 

1, 

Tuberkulosbyråns andel i.c~ntralsanat gem~ns. driftsk.. 
Ålands tuberkulosbyrå.~. 

Kommunernas andelar i föregående år.s.9.rift~köstriader .. 
Kumlinge sjukstuga. 

Dag- och övriga vårdavgifter ••..••••.••••..•••••.. ,~, 

Vederlag för naturaförmåner s~mt qiverse inkomster •.• 

Summa I kap. 79-150.QOO 

Summa 2 Avdelningen.79-150.000 

.3 Avdelningen. 

I. Inkomster av.blandad.n~tur, _. 
Polisinrättningen i Mariehamn. 

Stadens andel i kostnaderna för_polisinrättningen ••• 

. Ålands. :)_yc e-u.m, ............. . 
Elevavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' , 
~ederlag för naturaförmåner samt diverse.inkomster 

..,_': 

,700,000 

15,500,000 

1.900.000 

600~000 

.500.000 

22 .. 500. 000 

900.000 

2.000,000 

500,000 

350.000 

4.416.500 

3, 500,c100 
150.000 
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Elevavgifter ...... o ••• ., .............. e ••• Cl •• ,. •• o ••• ir,, 1.100~000 

Vederlag för naturaförmåner_samt_diver$e inkomster 70.000 

Ålands yrkesskola. 

Inkomst av arbetsverksambeten samt_diverse inmomster 1.000.000 

Ålands lantmannaskola. 

EleVd.Vgifter ..... Il ••••• 0 ••• 0 ••••• 0 e •••••• e •• 0. 0 .... ! ~'' 30.000 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •••! .150.000 

Inkomst från skoll~genheten på Jomala_gård ........•..• 3.000.000 

11. 

Åldnds kvinnliga hemslöjdsskola. 

Elevavgift er ... o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••• , • , , 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .•••• 

.. Åldnds ambulerande.lanthushållsskola .. , 
~~~~~~---·~ 

Elevavgifter 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Grelsby plantskola. 

Inkomst från försäljning av plantskolealster • • • • 0 • • • ' ' 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands fruktförsök .. - .... ____ _ . . . . 

16, Inkomst från fruktförsäljning ......•..........•.•.. ,., 

17. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands försöksfält. 

18. Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster 

Vägavdelningen. 

19. Hyror och övriga :j_nl_rnmster .........•. ! , •••••••• , •••••• 

Övriga inkomster av blandad natur. 

20. Ränteinkomster från av landskapet beviljade understöds-

lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 (I D D 0 0 0 O 0 0 G 0 0 D 0 0 0 0 0 O 0 0 ~ 0 • ~ 

21, Inko ITBter från försäljning av bilnummerbrickor ..•... 

22. Diverse inkomster O•O••••o11••••••••C1••••••••0••••••'! 

23. Inkomster från lantbruksavdelningens 9rbetsmaskiner •. 

Summa I kap. 32-461!500 

Summa 3 Avdelningen.32.461.500 

.±_!Y-_~~2:-n~~l?.en. 

I. Till la~~skapet återburna understödsl~n. 

35.000 

80.000 

10!000 

15.000 

500.000 

170.000 

150.000 

70.000 

15.000 

550.000 

15.000.000 

150.000 

.300.000 

2.000.000 

Avkortningar på understödslån ····•!••·············· 13.000.000 

Summa I kap. 13.000.0QO 

Summa 4 Avdelningen 13.000.000 

.. ___ -~~vdelnin~~n,_ 

I •. Fi~~ns~eringsinkomster, _. 

Avräknin~s- och ränteinkomster!. 

Statsanslag för skattefindnsiell utjämning .••..•..• 861.239.870 
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Ränteinkomster från finansieringsmedel ..•..........• 

Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid 

avräkniugen såsom ordiuarie.~tgifter.icke godkänd~ 

belopp o • o o o o •••• o ........................ c •••••••••• 

Av landskapet upptagna fin<lnsieringsl~n för ordinari~ 

budgetens_ förverkligande ...•... ! •••• ! •••••• , ~ ! •• 

Inkomster, vilka icke företräda betal~~n~a!·. 

Indragning av utgiftsrester ...... •? ••••••••••••••••• 

Indragning av reserverade anslag ·~··· ?··· .......... . 
Summa I kap. 862. 292.870 

Summa 5 Avdelningen 862.292.870 
Summa inkomster mk 

149 
1.000.000 

50.QOO 
1.000 

1!000 

1.000 

999.404.370 
===================================== 
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______ UTG IF'.L1ER • 

. l.Buvudtiteln. Landstinget. 

l.!_~}-männa landstingskostnader. 

Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och rese

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

Arvode åt landstingets sekreterare oct.not9rie (för~ 

slag sans lag ) ................. -o •• o •• " •• o ...... o '! • , ~ 

Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) ••.. 

1 kanslist och renskriverska: 

grundlön (18 lkl) ••....•........•.. 501.600 

älderstillägg ................... , ., 125,700 

dyrort stillägg .................... ! 16 ~ 680 

lönejustering (förslagsanslag) ...•• 20.000 

Stenografer (förslagsanslag) .. ··········!••••·····• 
Bibliotekarie, arvode ........ (I ••• " o ••• ., ~ ••••• o ••••• 

Till kanslikommissionens disposition för avlönande av 

extra arbetskraft .... ,, .. o •• " • 4lc o -o ••••••••••••••••• 

Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) 

Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städ

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

Inköp och inbindning av litteratur till landstingets. 

bibliotelt •••o••••••••••oa••••••••••o•••••••••••••• 

För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) 

Revisionskostnader (förslagsanslag) .,, ••• ,, ..•.•..• , 

Expensme de 1 ......................... , . ! , ~ , , , ~ • , , ••• , 

Kanslikommissionens dispositionsmedel .. , .•..••.••.... 

Avlöningar: 

Summa I kap. 12.279.980 

_Summa 1 Huvudtiteln 12.279.980. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen! 

l__~----·C entral.fö_r\j'~l tningskostnader. 

1 lantråd, grundlön (42 lkl) ...••..•.. ,,,,1,816,200 

1 första sekreterare, grundlön (35 lkl).,,,1,150~200 

1 andra sekreterare, grundlön (33 l~l) •.••• 1,025.400 

1 vägingeniör, grundlön (33 lkl) ~·······,,1,025.400 

1 kamrerare, grundlön (33 lkl) ...•... ,,,,,l.025,400 

1 bitr. sekreterare, grundlön (JO l~l).,.,, 877,200 

1 agronom, grundlön (31 lkl) •.•• ,,,, ..... , 921,300 

1 forstmästare, grundlön (30 1~1),.,.~,,.,, .877,200 

1 arkeolog, grundlön (33 lkl) ...••••.....• 1.025,400 

1 kolonisationsinspektör, grundlön (29 l~l) 837,300 

1 byggnadsinstruktör, grundlön (23 lkl) ..•. 627.300 

150 

7.500.000 

663,980 

650,000 

36.000 

90,000 

350.000 

850.000 

40,000 

50,000 

550.000 

500.000 

50.000 
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1 huvudbokförare, grundlön (20 lkl) .....• 546.600 

1 registrator och arkiv~rie, grundl9n ... , 

(19 lkl) ················•••!!!!''•'' 523.500 
l kassör, grundlön (17 lkl) ............•• 480.600 

1 kanslist och.bibliotekarie,.grundlön, 

( 18 lkl) . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . 501. 600 

1 bitr. bokför~re och kassör, grundlön 

(15 lkl) .......•............ ,.!'''''' 441,300 

1 vaktmästare, grundlön (12 lkl) .. ,,, .• !, 387,600 

1 renskriverska, grundlön (11 lkl),,,,!,, 371,100 

l renskriverska, grundlön (11 lkl).,,,,,, 371,100 

1 renskriverska, årsarvode (11 lkl) .•. ,,1 371.100 

1 kontorsbiträde, årsarvode (11 lkl) ...• , 371!100 

l telefonist, grundlön (11 lkl) .........• 371,100 

l chaufför, årsarvode (14 lkl) 

arkivarietillägg åt kanslisten 

ålderstillägg (förslagsanslag) 

422.700 

21.900 

2.000.000 

300,000 

600.000 
dyrortstillägg (förslagsanslag).,, ..•• ~ 

lönejusteringar (förslagsanslag) ••....• ------
2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtra~t9-

menten och resekostnader (förslagsanslag).,., .••• , 

3, För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) .......• 

4, Trycknings- och inbindningskostnader (förslagsanslag) 

5. Hyra för landskapsstyrelsens,lokal jämte lyse.och 

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

6, Expensme de 1 ...... " .. o ••• o • o o ••• o • o • o ••• o o o ••••• o • o • 

7. Resor och dagtraktdmenten (förslagsanslag) .... , .... , 

8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) ••.. ,, 

9. Hyra för lantrådets tjänstebostad (förslagsanslag),, 

10, Landskapsstyrelsens dispositionsmedel .. , ........•.• 

1. Avlöningar~ 

Summa I kap. 29.559.600 

Summa 2 Huvudtiteln 29.559.600 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

I. Polisinrättningen i Mariehdmn. 

l polismästare, grundlön (26 lkl) ..•...•• 727.500 

2 överkonstaplar, grundlön å 501.600 
(18 lkl) •• 1.003.200 

5 äldre konstaplar, grundlön å 460.800, .... 
(16 lkl) •.•• 2.304.000 

6 yngre konstaplar, grundlön å 441.300 .. , , 
(15 lkl) ..•.• 2.647.800 

19.289.600 

2.500,000 

100~000 

1.400.000 

2,000,000 

1,500,000 

1.800.000 

600~000 

120,000 

250.000 
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8 extra konstaplar, drYOd$.för sa~~9ni~gt 

36 män. (14 lkl) ........... ,,,,,,,,,,,, 1. 514.675 

1 kanslist, grundlön (13 lkl) .... ,,,,.,,, , 405,000 

älderstillägg (förslagsanslag).,., ... ,.,, 1.450,000 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ......... . 320.000 

ersättning$r för söndags~rbeten (förslags- . 

anslag) o....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 000. 000 

nattarbetsersättningar (förslagsanslag),, 

kriminalpolistillägg (förslagsansl-9g).,'., 

polistillägg (förslagsanslag) ..... , .•..• ~ 

282.045 
100,000 

340. 020. 

lönejusteringar (förslagsanslag) .•... ,,. 100,QOO 

2, Beklädnadsbidrag å l0.300 .... ,,,,,, ..... , .... ,.,,,,, 

3 • Ex p ens med e 1 . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • ~ • o , o • • • • ~ • ~ • • , , , , ~ 

4. Telefonkostnader (förslagsanslag) ... , •...... ,., .. ,,, 

5, Beväpning och utrustning ........................•..• 

6, Ersättning för under tjänsteutövning förstörda kläder 

7, Barnbidrags- och folkpensionspremier (förslagsanslag) 

8. Till landskap$styrelsens disposition för polisinr~tt~ 

ningen ··················••9•••tJ•••,11•••••········· 
... Summa I.kap. lJ.252~140 .. 

Il. Polisväsendet på landet. 

1. Avlöningar: .... , . 

2, 

1 överkonstapel (Jornala), grundlön (18 lkl),,,,,.,, 

1 överkonstapel (Sund), grundlön (17 lkl) .......•.. 

6 äldre poliskonstaplar, grundlön å 441.300 (15 lkl) 

1 yngre poliskonstapel (Jomala), grundlön (15 lkl) 

9 yngre poliskonstaplar, grundlön å 422.700 (14 lkl) 

1 extra poliskonstapel (Jomala), årsarvode (15 lkl) 

2 extra poliskonstciplar (Jornala), arvod~ för sa~~an-

lagt 8 månader (15 lkl) .................... , ... , 

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

kriminalpolistillägg, Jom~la OQb Saitvi~. (förslags~ 

ans lag ) . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • Cl • • • • • • • 

ersättningar för söndagsarbeten (förslagsanslag) !,. 

nattarbetsersättningar (förslagsansl9g) ,.,.~,····· 

polistillägg (för slagsanslag) .•. , . , , ...•... , .. ~ ~,, 

lönejusteringar (förslagsanslag) 

Beklädnadsbidrag å 7.700 ..................•.......•• 

Ersättningar.~t landspolisen för resor (förslagsans::J._9g) 

Expensme de 1 ......... o •• '° ••••••• lill o o .................. . 

Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 

152 

12.194,240 

133,900 

216,000 

150,000 

45,000 

3,000 

410.000 

100.000 

501~ 600 

,480,600 

2.647~800 

.441,300 

3.804~300 

441.300 

294, 200 

1.000.000 

40,000 

300,000 

30,000 

500~000. 

.300,000 

10.781,100 

146,JOO 

500!000 

400,000 

50.000 
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För polishäkten .................................... . 

Till landskapsstyrel$ens disposition.för polisv~s$n~. 

det på landet ......... ,, .. e. ••• ! ••• ! ••• ! •••••••••••• 

Summa II kap. 12.675.400 

Summa 3 Buvuotiteln 25.927.540 _. 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården . 
...;,_~~-----:--·~~--'~~~~......;...~.;;;_..;_~~~ 

I. Särskilda avlöningar. 

Avlöningar~ 

1 distriktsläkare, grundlön (27 lkl),,,,, 762,600 

ålderstillägg (förslagsanslag) . ·······•~ 80.000 

lmejustering (förslagsanslag) ......... . 20. 000 

Resekostnader och dagtraktamenten för distrikt$l~ka~. 
ren (förslagsanslag) ... 0 •• 0 e •••••••••• ~ '' •••••• ~ ! '! 

Distriktsläkarens kanslimedel ..... ,,., ........ ,,,,., 

Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) .•••..........•... 

Landskapshälsosyster-barnworskans aviöning~ 
659,400 grundlön (24 lkl) ......•...... , , • , .•• , , • 

ålderstillägg (förslagsanslag) ,.,.,, •. ~, 100,000 

dyrortstillägg .................• ~ .... ,,, __ 20, 64-Q 
20.000 lönejustering (förslagsanslag) ......... . -----

6. Landskapshälsosyster-b~rnmorskans resekostnader (fö~-
slagsanslag ) ........... o •••••••••••••••••••• ! ~ • , , 

Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel 

_Summa.I kap. 2.375.640 

II. Ålands centralsjukhus. 

1. Avlöningar~ 

Läkare. 

chefsläkararvode ... , ..• , ..........•..•.. 180.000 

1 överläkare (kirurg.avd.), grundlön ... , 
(31 lkl) •.•• 921.300 

1 överläkare (inre med.avd.) grundlön 
( 31 lkl). . • • 921. 300 

1 överläkare (gynek.avd.) grundlön 
(31 lkl) ••.•. 921.300 

1 underläkare (kirurg.avd.) grundlön 
(29 lkl) ..••• 837~300 

1 underläkare (med.avd,).grundl9n (29.ikl) 837.300 

Skolad sköterskeperson0l. , , 

1 översköterska, grundlön (22 lkl) •..... 597.900 

10 avdelningssköters~or,.g~vDdion.$ ... , 

480.600 (17 lkl) ..•....•.•.•..••...• 4.806.000 

1 nattsköterska, grundlön (17 lkl) 480.600 

153 
l98.000 

600.000 

862.600 

200~000 

15 .ooo 
300. 000 

800. 040 

150,000 

48.000 



- 11 --

16 sköterskor, grundlön å 422~700 (14 lkl) 6,763,200 

4 barnmorskor, gruDdlön å 422.700 (14 lkl) 1.690.800 

Övrig skolad persoD9l, 

1 sjukgymnast, grundlön (16 lkl) , ,, .. ·~1 

1 farmaceut, årsarvode (9 lkl) .... , ..... 

10 hjälpsköterskor, årsarvode å 371.100 .. 

460~800 

339.900 

(11 lkl) .•.• 3.711.000 

7 barnsköterskor, årsarvode å 371.100 .... 

( 11 lkl) •. . • • • 2. 597. 700 

3 tekniska biträden, årsarvode å 371.100. 
(11 lkl) ....• i.113.300 

Kontor ~yer s_~?_E1al_ ....... . 

1 syssloman, grundlön (27 lkl) ....••...• 762.600 

1 bitr. syssloman-bokförare, grundlöD .. ,, 
(18 lkl)..... 501. 600 

1 kassör-centrallagerf9reståDd9re~ .ärs9r,-

vo de ( 15 lkl ) " ... IJ ••• Q e ~ ••• ~ $ 0 Q •• ~ ' ~ 'J 

1 kontorsbiträde 9 ärs~rvode. (11 lkl)_, •.• 

Qvrig_):vinnlig persoD9l. , 

1 kosthållerska, grundlön (17 lkl) ....•• 

1 bitr. kosthållerska, årsarvode (13 lkl) 

1 tvätt- o. linneföre:;:;tånQ_arinna,. årsc~.r,.. 

441,300 

371.100 

480.600 

405.000 

vode (13 lkl) .......... .......••..... 405,000 

3 telefonister, årsarvode å 325.200 (8 lkl) 975,600 

3 kokerskor, årsarvode å 325.200.(8.lkl),~ 975,600 

1 bagerska, årsarvode (8 lkl) ....•.....•• 325.200 

2 maskintvätterskor, årsarvode å 339~900 .. 
(9.lkl) ...•.• ,679,800 

4 tvätterskor, årsarvode å 325.200. (8.1~1) 1.300,800 

2 sömmerskor, årsarvode (8 lkl) ...•... ,,, 650.400 

1 baderska-städerska, årsarvode (8.lkl).,, 325~200 

1 baderska, årsarvode (8 lkl) ....•....•.• 325.200 

8 sjukvårdspraktik9Dter i c§irsq,rvode. $. ..... , 

120. 000 ....... :> •• 0 CJ •••••• ri 4 ' 0 • Cl •••• 0 • • • 960' 000 

7 köksbiträden, årsarvode å 297.900 (6 lkl)2.085.300 

6 servererskor-diskerskor, ärsq,rvo~e.$ ... , 

297.900 (6 lkl) ...... ····· ..... , •..•.• 1.787.400 

18 sjukhusbiträden, årsarvode å 297.900 . , 

- - - . - - - - - - (6.lkl) ....•• 5.362.200 

Övrig manlig personal. 

1 maskinmästare, grundlön (23 l~l).. ...... 627~300 

2 maskinskötare, grundlön å 405.000 (13 lkl) 810.000 

154 
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1 chaufför-vaktmästare, grundlön (14 lkl) 

1 snickare-gårdskarl, årsarvode (12 lkl) 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvo~$. 

( 12 lkl) .• ' ~ 

422~700 

387.600 

.387~600 

4 eldare, årsarvode å 387.600 (12 lkl)., 1.550,400 

1 hjälpkarl, årsarvode (10 lkl) ···~···· 355.200 

Gemensamma lönef ör~åner . 

ålderstillägg (förslagsanslag) ..••.•.•• 3.700.000 

ersättning för söndagsarpet$. (förslags-. 

anslag) o •••••••••• o •••••••••••••• o • • • 5. 400, 000 

nattarbetsersättningar (förslagsanslag), .275,000 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) .• ,, 1,750.000 

vikariatsarvoden (förslagsans1ag). ··~?' 4.300,000 

beklädnads bidrag ..............•. ~ 9 ~ , , , , . 316, 800 

lönejusteringar (förslagsanslag) .• , .• ,, 2,000~000 

Kosthållningen (förslagsanslag) .....•.•.•....•.•• ,, 

Medicinalier och förbandsmateria1. (förslags~nsl9g),, 

Värme och lyse (för slagsanslag) ...•..•.....••..•.••. 

Tvätt- och rengöringsmedel in~l. vatten9vgift (för~. 

slagsans lag ) . . . . . " o • • • • • 19 • 9 • • • • • • • • • • • • o • " • • • • • • • 

Utgifter för öppen poliklintkver~saml).et (förslags~,, 

ans lag) .... " 111 •••• o o •••••••••••••••••••••••••••••• 

7. Röntgen- och ann~n behandling i.polt~ltni~en (för~ , 

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

8. Arvoden och resekostnader för röntgenologen. (för- .. , 

slag sans lag) . '! ••••••••••••••• ~ • ! ! ~ , :I , ~ , ! • '?' ,. ! , ~ , , 

9 ! För själavården ... Q o •• ~ • ~ ••••••••• , , ? , , •••••••• , • ~ , 

10! Underhåll av fastigheten •. •! ••••• ···•·•••••!!"!'''' 
11, Underhåll av inventarier .•.•• ~ . , • , , , ~ , , , , , , •• , , , , • , 

12, Underhåll av området ..•.•. , .. , •.. ,,,,,,,,,,,, •... ,,, 

13, Diverse utgifter ........................ • .. e • • • •• • • 

14. Arvode och.resekostnader för.ögonläkar~n. (förslags~. 
anslag) ..... o •••••• o ................. ~~ ••• I'!'"'., •••• , 

15, Hyra för läkarbostad (förslagsanslag) •..•.........• 

16 · Till landstapssty::relsens disposi tiou, för. centrals jv.k-
huset • • • • 9 0 • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • ' • • • ' • • • • • • • • • • • • 

1. Avlöningar~ 

_Summa.Il kap •. 110.789.200 

III. Ålands centralsanatorium. 

1 sanatorieöverläkare, grundlön (41.lkl) 1.704,000 

1 översköterska, grundlön (22 lkl) ....• 597.900 

2 avdelningssköterskor, grundlön å 

155 

68,582,200 

11,500,000 

6,500.000 

11.000.000 

2.600.000 

3.250.000 

700.000 

450,000 

, , 72, 000 

l!900,000 

950,000 

.720,000 

1.650.000 

100,000 

65.000 

750.000 
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50l.600 (18 lkl) ....•................•. l.003.200 

1 laboratorie- och röntgens~öterska, 

grundlön (l8 lkl) .............• ~,,~,., 501,600 

1 nattsköterska, grundlön (18 lkl). ••!•••• 501.600 

2 assistentsköterskor, grundlön å 441!300, 

(15 lkl) ••...•• 882,600 

1 ambulerande sköterska, grundlön (15 lkl) 441.300 

3 sköterskebiträden, årsarvode å 371.100 .. 

(11 lk+). ,,,!l.113t300 

1 arbetsterapeut, grundlön (15 lkl) •. !!!"-' 441.300 

1 baderska, årsarvode (8 lkl) ·~·········· 325,200 

2 servererskor, årsarvode å 297.900 (6 lkl) 595,800 

2 diskerskor, årsarvode å 297.900 (6 lkl) 595.800 

3 avdelningsstäderskor, årsarvode.~ ... 

297.900 (6 lkl) •••....•......••.•... 893.700 

1 ambulerande avdelningsst?dersk~,.års~r7 

vode (6 lkl) .,,!••••''"'''''''''''''' 297.900 
beklädnadsbidrag ..............• ,,,,,,,,, . 84.800 

ålderstillägg (förslagsanslag) ..•.•.•••• 1.700.000 

ersättning.för.sönd9gsaroete. (förslagsan7 

slag) ................ ., ............ ! , ~, 1.150,000 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag). ,,,, 730,000 

vikariatsarvoden (förslagsanslag).,, •. ,,,. _ 650.QOQ. 

lönejusteringar (förslagsanslag) . ......• 500.000 

2, Medicinalier och förbandsmaterial (för slagsanslag) ... , 

J, Rengöring (förslagsanslag) .........••...............• 

4. Operationskostnader samt arvode ooh resekostnader för. 

lungkirurgen (förslagsanslag) .... ,, ..... , ......... , 

5. Underhåll av inventdrier ..• ,, .........• , ..•....... ,.~ 

6, Underhåll av fastigheten ... , ...... , •............... ,, 

7, Diverse utgifter o •••• ., ... o••••••e••••••o•""•O•d••ooo•• 

8. Sanatoriets andel i centralsjukhusets gemensamma.~rifts-

15ö 

14.710~000 

780' 000 

l00.000 

500.000 

170,000 

450,000 

250.000 

ko stnader ( f örslagsanslag) ...•. , , . . . . . . . . . . . . . . . . • • 14. 500. 000 

9. Till landskapsstyrelsens disposition för centralsana7. 

toriet 

1. Avlöningar: 

_ . _Summa III.kap. Jl.560,000 

IV. Åldnds tuberkulosbyrå. 

1 dispensärläkare, halvt årsarvode (30 lkl) 438,600 

1 dispensärsk~terska, grundlön (18.lkl). ,,, 501,600 

ålderstillägg (förslagsanslcig) ., ,., .•.. ,,, 

dyrortstillägg (förslagsanslag) 

45,000 

17. 580 

l00.000 
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beklädnadsbidrag •••.•.........•.• , •. , .. ,~,_9t600 

l~nejustering (försl9gsans1ag) ..•...•.. , •• 35.QOQ 

Diverse utgifter ·················••O••••••tt••····· 
Tuberkulosbyråns andel i centralsänatoriets_gemen~, 

samma driftskostnader (förslagsanslag) ...•..•...• 

Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemensam

ma driftskostnader (förslagsanslag) •...•.•...... 

5. Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren ocb 

dispensärsköterskan (förslagsanslag) ...• , .... ,,~ 

6, Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) ..•..•.••• 

7. Till lan~skapsstyrelsens disposition f9r tuberkulos-

byrån •••o••oo••••eo••••••••••!o••,•00000•••••••• 

Summa IV kap. 4.947,380 

V. Kumlinge sjukstuga. 

1. Avlöningar; 

1 läkare, arvode •............... ,,,,,,, 48,000 

1 sköterska, grundlön (15 lkl) .,.,,,,,. 441,300 

1 sköterska, årsarvode (14 lkl) .••...•. 422,700 

1 ekonom och gårdskarl, årsarvode(l3 lk1)405,000 

1 kokerska, årsarvode (7 lkl) .. ,.,,,,~, 311,400 

1 städerska, årsarvode (7 lkl). ,,,,,,.,, 311,400 

hyresbidrag för sköterska ....• ,,,,,,,,, 18,000 

ålderstillägg (förslagsanslag) .....•..• 250.000 

ersättning_ för sön~agsarbete. (f9rs1ags~. 

anslag) . ~ ~ '!" , ~ , ! • ~ • ~ ! ••••••• ~ •• , , , , , , , 120 ~ 000 

tvätthjälp •..........•.•...... , .•. ,,,,, __ 12,000 

lönejustering (förslagsanslag) .. ,,,,,,. 65.000 

2, Vikariatsarvoden (förslagsanslag) .,.,., •.•.. , .• ,. 

3, Kosthållningen (förslagsanslag) ....•...•.•.....•. 

4, lVIedicinalier och förbandsmaterial (förslagsansl<;i.g) 

5. Värme och lyse (förslagsanslag) •..• ,, •.•.. ,, .. ,., 

6 • Inventariernas underhåll . ~ .•.•..•.. , ~ ~ . , ..•..•..• 

7 · Diverse utgifter ... o Q •• o. ~ •••••••• o ~. ~. ~ !' !' •• ! • , ~ ! 

8, Sjukhfilsområdets underhåll ......... ~,.,., •.•...•. , 

9, Byggnadernas underhåll ••....•....•......•.•...•.. 

10. Till landskapsstyrelsens disposition för sjukstugan 

Summa_Y_kaP· 3.544.800 

VI. Särskilda anslag. 

Bidrag till avlönande av st~ds~.och.kommu~~lläk9~. 

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

Bidrag till avlönande av kommun~ldjurläkare (för~. 

slagsanslag) ............ , . ., . 11 , , " ••• o ••• " ••• , •• , 

157 

1.047,380 

30.000 

900.000 

700.000 

.400~000 

1.840.000 

30.000 

2. 404, 800 

120,000 

360.000 

80.000 

380.000 

40~000 

50,000 

20.000 

75. 000 

15.000 

2.000.000 

25.000 
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Bidrag till avlöncinde av kommunala h~lsosystrar (för-

slag sans 1 ag ) 0 0 0 • 0 0 $ 9 • • 0 • 0 0 9 9 dl 0 0 GI 0 $ 5 9 ID 0 @ 111 0 tll 0 9 GI 9 $ e 11 11' 

Bidrag till avlönan~~ av kommunala barnmorskor (för-. 

slagsanslag) . o o •••••••••••••••••• ., ••••• ,, •• ~ • " ••••• 

Bidrag till avlönmnde av komm~nala hälsosystrar-barn7 

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

Bidrag till upprätthållande av Gre1soy sjukhus (för7. 

slag sans lag) ...... o ••• " ........................... . 

Kostnaderna för fyra friplatser i Grelsby sjukhus 

(förslagsanslag) . Cl •••••••••••••••• o ••••••••••••• ". 

Sjukhuskostnader för tre platser i Åbotands barnsj~k7 
hus (förslagsanslag) ...............••....•.....•.• 

Understöd åt rådgivningsbyr~erna i mödra-.ocb barna-. 

vå:äd (förs lag sans lag) ...............•.••.•......•• 

Bidrag för avlön~n~~.av komm~nern~s.skoli~kar$. (f9r7. 

slag sans lag) .... c ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11. Bidrag åt kommuner för vacoin4tionskostnader (för- ... 

sla.gsans lag) ... '° • G ••••••••• ~ ~ •• ~ ~ ~ , •• ~ ~ ! ~ ~ • , ~ • , ~ ~ , 

12. Bidrag till Kumlinge apotek ..•... , ..•.....•.. ~ ... ,,, 

13. Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r.f ..•..• 

14. Bidrag till A/B Skärgårdsflyg för ambulansflygningar 

15. Till landskapsstyrelsens disposition för.bälso- o~h .. 

s jukvårdsändamål ............... " ! ••• '!J ••••••••••••• 

Summa VI kap. 35.895,000. 

Summa 4 Huvudtiteln 189.112.020 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildnings

_ väsendet. 

I. Äländs lyceum. 

1. Avlöningar~ 

1 rektor, grundlön (31 lkl) •... , ••.•..•.•• ~'921.300 

4 äldre lektorer, grundlön å 799.200(28 lkl)3,196,800 

2 äldre lektorer, grundlön å 762.600(27 lkt)l.525,200 

1 yngre lektor, grundlön _,26 lkl) ~,,,.,,,, 727, 500 

1 yngre lektor, grundlön (25 lkl) ··•••!••' 
4 yngre lektorer, grundlön (24 lkl) .• ,.,,. 

1 gymnastiklärare, grundlön (21 lkl) ....• , 

1 gymnastiklärarinna, grundlön (21 lkl) ,., 

1 teckningslärarinna, grvndlön (18 lki) ,,, 

1 sånglärare, arvode ................. ,,,,, 

1 gårdskarl-eldare, grundlön (12 lkl) ., .. , 

1 vaktmästare, grundlön (ll lkl) .. ,,,., .. , 

2 städerskor, årsarvode (6 lkl) ..•....•..• 

693,000 

579. 200 

571,200 

571. 200 
501. 600 

167.100 

387.600 

371.100 

595.800 

158 

3.000.000 

4.000.000 

920.000 

16.500.000 

1.200.000 

5.000.000 

800.000 

250.000 

250,000 

250,000 

600,000 

800.000 

300.000 
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kanslihjälp ••••••OO•••••.,O•••••oe•'·~··•,&••' 54. 650 

ålderstillägg (förslagsanslag) .,.,,9,.,,, 2.100.000 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .. ,,,,,,,,, 350.000 

lönejustering (förslagsanslag) •.•••.••••. 600,000 

ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag) 45,000 

ersättning för övertidsarbete (förslagsan$lag)l30,000 

övertim- och timarvoden (förslagsanslag) .• 4.800.00Q 

undervisning i språkklubbar (förslagsanslag) 100.000 

2. Upprätthållande av parallell~l9$S$r. (försl9gsanslag): 

övertim- och tima~voden ..•• , ••• ,,.,,,,,, 8.000,000 

rektorns arvode ··············•·•!•·····'. 239,760_ 
vaktmästarens arvode ............. , . , , •. , . :J-9. 260 -------

3. Undervisningsmateriel och bibliotek., •. ,,,,, ... ,,.,,, 

4, Städning (förslagsanslag) ..... ··········•!••·•····••• 
5. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) .••........••• 

6. Material för undervisning i slöjd oc::h.huslig ekonomi 

( förslagsanslag) .. <!> • It ••••••••••••••••••••• , •••• ~ ~ , , 

7, Tryckningskostnader (förslagsanslag) ,, ......•...•••• , 

81! Diverse utgifter oo•.,e••o'!o••"•••••o•••o••·~·,··~···,, 

9. Underhåll av inventarier .......... ,,, ..•.•• !,.,., .. ,, 
10, Underhåll av byggnader ..............•••..••••. ,., .• ,, 

11, Hyresavgift för klassrum (förslagsanslag). ,,,,, ••. ,.~, 

12. Undersökning av elevernas hälsotillstånd •.•.••.•.•••• 

Summa I kap. 31.422.270 

II. Folkskolväseudet. 

Folkskolinspektören. 

1. Folkskolinspektörens avlöning: 

grundlön ( 30 lkl) .. ·• .•..•.. , .. , , . , , , ••.•. , ~ 877. 200 

ålderstillägg ........... , .. 1 , 0 , •• ,., • 1 •• ,, 273,000 

dyrortstillägg ..............••. ,,,,.,,,,,, 31,320. 

lönejustering (förslagsanslag) ...•..•••.•. 35.000 

2. Arvode för folkskolinspektörens.$emestervikarie 

(förslagsanslag) . o •• o. o ••• o ••••••• o ••••••••••••••• , ~ 

4. Hyra för kanslirum l'l••••••••c•···~'?l!'!,!•'1!'•••,.,,.,~,, 
5 •. ( ) Kansli bi träde. avtalsg.nställQ. ....• , ..•..•.•.. , .....•• 

•1 , Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

6. Nlariehamns stad (förslagsanslag) ...••...•.........•.•. 

7. Lärarnas vid folkskolorna på l~ndet avlöning (förslags~ 

159 

19.288.250 

8. 259. 020 

170,000 

_300.000 

1. 500. 000 

210,000 

100,000 

250,000 

150,000 

200~000 

~65.000 

30.000 

1.216.520 

50' 000 

227,000 

60,000 

100.000 

5.700.000 

anslag) oooo••l'l••o•••••Oe•••••••••••eeoeeeeeeo•••e••e 55.000.000 

8. Tilläggsarvoden för lärare i glest befol~ad~ och aysi~. 
des belägna kommuner (förslagsanslag) .••..•.•••••••• 2.670.000 
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160 

Ålderstillägg (förslagsanslag) .. ·--·············~·····' 9!500.000 
Timarvoden (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . • . . •. . • . . . . . . . . • 11.280.000 

Byggnadshjälp åt landskommuner f9r.uppförande av.folk~. 

skollokaler (förslagsanslag) . . • • • . • . • . . • . . • • • • . . . • • 18.000.000 

Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner.för anskaffc:i.nde av folkskollokaler (förslag$-

anslag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 0 e • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 5.000.000 

Understödsanslag för folkskolorna p? landet. (förslc:i.gs~. 

anslag) o • o • o ••••••••••••••••••••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 3, 000, 000 

Extra_vnderstöd.för_upprätthållandet.av folkskolväsendet 4.000.000 

Särskilda utgifter för folkskolväsendet. 

Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medellösa 

främst svaga ocb sjuka folks~olbar~ (förslagsanslag). 

16. Diverse utgifter •••o···········~····,···,············· 

1. Avlöningar~ 

_Summa II kap~ .146.098!520 

III. Ålands sj6fartsläroverk. 

Navigationsskolavdel~ingen .. 

1 överlärare, grundlön (28 lkl) ...••...••• 799.200 

1 lektor i navigationsämnen, grundlön 

( 2 6 lkl ) .............•••......••... ' • ' 7 2 7 ! 500 

1 lektor i matematik, grundlön ( 26 l~l) ~,, 727, 500 
1 lektor i språk, grundlön (26 lk:J-) .• ~ •. ,, 9 727 .. 500 

rektorsarvode 00000000••••···~··~··!••·~··· 48.000 

Maskintekniska avdelningen .. 

2 lektorer, grundlön å 837.300 (29 lkl) .• ,,1.674.600 

1 lektor, grundlön (28 lkl) .. , .•. ~., ..• ,,, 799.200 

avdelningsföreståndararvo4e ..... ,.,~.,·~~' 24,000 

kansli st ., 0 0 0 ••••••• " ~ t ~ ! ~ ! • e • • • • • • • • • • • • .. • 13 2. 00 0 

Gemensamt 

1 vaktmästare, grundlön (13 lkl). •••··••!•' 
städning ( förslagsanslag) ..•.... , , •..•.• , , 

ålderstillägg (förslagsanslag) ... ,,~ •• ,.,, 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ..•••• ,.,,, 

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

ersättning för söndagsarbete (va~tm~st~r$~) 

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

ersättning för övertidsarbete. (vaktmästare~) 

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

rådgivande kommissionens arvoden ......•••• 

405. 000 

265.000 

830.000 

190.000 

250.000 

30.000 

lQ0.000 

40.000 -----
Tjänstgörings- och timarvoden (förslagsans10g)~ 

na.vigationsskolavdelningen i timarvoden ••• 600.000 

120,000 

175.000 

7°?69.500 
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hemarbet ser sättning ••..••••..••••••••.•.•. 600, 000 

maskintekniska avdelningen i ttmarvo~~n 1.760~000 
hemarbetsersättning ••..••.•.•••.••••••. 470.000 

parallellavdelning för navigationssKol~. 
avdelningen ..••...•••.•...••• ,.,,,,,,_l.035.000 

hemarbetsersättning 

Skepparskolan~ . 

••••••••• o ••••• o •••• _. __ 1.;..5_0_. _o_o_o_ 
• ••••••••• ' • # 

timar v oden • • . • . • . . . . • , , . • • • • • , . , . • ~ • • , , . _ 5 3 0 , 00 0 

hemarbetsersättningar •....••.••..•.•... 70.000 

4. Undervisningsmateriel och bibliotek: .. 
för navigationsskolavdelningen .. , •.•.. , 120!000 

för maskintekniska avdelningen ...••.. ,, 120.000. 

5. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) •••..•.•.••• , 

6, Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••.•....••..•.•• 

7. Expensmedel: 
för navigationsskolavdelningen ······••! 
för maskintekniska avdelningen . . . . ~ ~ . . . 

85.000 

85.000 

8, Underhåll av byggnaden ...••.•.... , ..•.•.•• , .•••• , • , 

9, Underhåll av inventarier •.•.•.•.••••••••• , , , • , , , , •• 

10. Maskinlaboratoriets driftskostnader ••.••••••.•• ,,., 

11, Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen.,.,.,, 

12, F'ör exkursioner (maskintekniska avdelningen) .••.•.• , 

13, Stipendiemedel (båda avdelningarna) ••••.• ,, •.. ,.,,, 

14, Specialföreläsningar (förslagsanslag) ••..••...•.••• 

15. För anordnande av radiotelegrafistku~s (förslagsanslag) 

S1,.UD.ma.III.kap, 15. 
IV. Älcinds yrkesskola. 

1. Avlöningar: 
1 ingeniörlärare~ årsarvode (25 lkl) ••••• 693.000 

1 lärcire, dip1omkorr$$pondent, årsarvod~. 

( 2 6 lkl ) e • • • 8 e 0 0 O • • O • O ID O • 8 • • 8 0 • • e 8 8 ~ ' 

1 yrkeslärarinna, årsarvode (22 lkl) 

1 lärare i teoretiska yrkesämnen (19 lk1) 

3 yrkes1ärare, årsaryod~. (19 ]_kl) å . .,. r> > 

727.500 

597.900 

523.500 

523.500 •···•••·••••••·•·•··••••••• 1.570.500 
lärarnas ttmarvoden (förslagsanslag): .. 

dagkurs er ............. ! ••••• ~ • , ••• , ~ '!I , 

aftonkurser ................... , ..... , , 

1 ekonom, årsarvode (18 lkl) ..••..•.•• 

1 kanslist, årsarvoa.e (10 lkl) ... ,., .. , 

1 bibliotekarie .•..••••.• , ••••• ·.,., •• 

1 skolläkare ....... fil •• , ••••••••••••••• 

4.335.200 

587,000 

501. 600 

355.200 

82. 800 

65.000 

161 

4.615.000 

600.000 

240.000 

500.000 

200.000 

170,000 

100,000 

50.000 

30,000 

15.000 

50.000 

15.000 

12,000 

960.000 
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direktionsarvoden (försl~gsanslag),,,,,, 108.000 

rektorsarvode .........••..••••.•••.••• 72.000 

timarvoden för avdelningsförest~nd9rna .. 

(förslagsanslag) ...•..•...•..• ,,,,.,, 165,000 

ålderstillägg (förslagsanslag) .• ,,,,,,, 537,100 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .,,,,.,, 190,740 

lönejustering (förslagsans1ag) .. ,,,,,,, 170~000. 

hemarbet ser sättning ...•..•..•..•..•• , . , . 5 2l, 200. 

2, Elevernas flitpengar (förslagsanslag) .•......•• ,,. 

3, Städning och eldning (förslagsanslag) .••.••.• ,.,,, 

4. Råvaror och arbetsredskap (förslagsdns19g) ......• , 

5. Tryckningskostnader (försl9gsanslag) .• , ....•••.•. , 

6, Expensme de 1 ... a ••••••••••••• o ••••••• ~ ••• o ~ ••••••• , 

7. Undervisningsmateriel och bibliotek ....•.••.••...• 

8. Inmontering och reparation 9V maskiner och inventa~ 
rier (förslagsanslag) .•••••.••..•.•••••••••.•••• 

9. Hyra, bränsl~, lyse, kraft och vatten. (förslags9l'.l-

slag ) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • ~ • ~ • • • • • • ~ , 

10, Förstahjälputrustning (förslagsanslag) ...•••••..•• 

11. Till landskapsstyrelsens disposition.för yrkesskv~. 

lan .................. " .... , ... , ... , ............ . 

. Summ9_JV_kap._23.632.740 

V. Ålands folkh9gskola. 

1. Bidrag till Ålands folkhögskola (förslagsanslag) 

... Swuma V.kap. 6.000.000. 

VI. Ålcinds lantmannaskola. 

1. Avlöningar~ 

1 föreståndare, grundlön. (25.ltl),,,,,!, 693,000 

föreståndararvode ..••..•..•••••••• ,,!,, 57,600 

1 andra lärare, grundlön (25.ltl),, ,,,~, 693,000 

timlärare 0 ••••••• e ••••••••••••••••• '. ! 9 

ålderstillägg (förslagsanslag) • • • 0 ~ • • ~ ' 

lönejustering (förslagsanslag) ··~····•' 
kosthållersk9 ....•...•.••.....•. ,.,,,,, 

200,000 

230.000 

75 ,000 

l97,500 

gårdskarl •.•.••.....••....•...•••• , , • , ~ . 120, OQQ 

Värme och lyse (förslagsanslag) .. , ..••• , .. ,.,.,.,, 

Städning ... o •••••••••••••••••••• • • • • ~ • , '!' • • • f!' • • • • ' 

Undervisningsmateriel .•.•. , ..... ~.,,.,,.,,,., ..•• 

Ex p en sm e de 1 . . . . . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • , , 

Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen •••.•.•• 

Direktionens resor oob.~9gtrakt~menten.(försl~gs~. 
anslag) ... 9 ...................... • • • • • • • • • • • • • • • 

162 

11.803,240 

875' 000 

_463,000 

4.600.000 

100,000 

,600,000 

1.000.000 

441.500 

425.000 

6.000.000 

2.266.100 

350,000 

90,000 

50.000 

100,000 

20. 000 

50.000 
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Underhåll av skolplan och stängsel 
Underhåll av byggnaderna ..•....•... , • , , , , , ~ , . , , , • , , , , 

Anslag för kurser.,~.,!,!, I! f. '! ! , • ~ ! ~., ! ~, (! e ! t t • • ••••••• 

Skollägenheten på Jomala gård. 

Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag)~ 
a) löner, semesterdrvoden samt fol~pen~ 

sions- och barnbidrdgspremier ,,, ..• , _l,543!465 

b) övriga löpande utgifter ..• , ...••..•• 1.390.035 

_Summa VI.kap. 6.109.600 

VII. Ålands kvinnliga hemslöjdss~ola. 

Avlöningar: 
1 vävlärarinna, grundlön (19 lkl) ••• ,.,, 

1 sömnadslärarinna, grundlön (19 l~l).,,, 
föreståndarinnearvode ... , • , . , , • , • , , .• , , , 

kosthållerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ' ~ ~ ~ . ~ . ' 
ålderstillägg (förslagsanslag) ..• , ••.• ,, 

523.500 

523,500 

20.000 

240,000 

150,000 

lönejustering (förslagsanslag). ,,.,,.,.,, ... 40,0QQ 

1 biträdande lärare i spånad .•••••••.... 20.000 

Kostnader för anordnande ay kurser ~tow $~olan (för~ 
slagsanslag) .............. o •• ~ •••••••••••• ! • , I , • , 

slag) . o .......................................... . 

Resekostnader.och dagtraktamenten för före$tånda~ 
rinnan ........................... ~ .. ! '!' , ~ ~ • , ~ ••• , , 

Underhåll av trädgården., ..•.......••..•. , .. , .. ,.,, 

Underhåll av byggnaderna ..•••.. ~ ....••...•.•.••.••• 

Summa VII kap. 2.227.000_. 

VIII. Ålcinds ambulerdnde lanthushållsskola. 

Avlöningar: 
1 lärarinna i huslig ekonomi, gr~ndl9n 

( 19 lkl) . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • • • • 5 2 3. 500 

1 lärarinna i kvtnnlig.sli;5jd, _gr~nd:J-<;ir;i. 

(19 lkl) .. ·······••!······,··~''' 523,500 
föreståndarinnearvode ..• ,., ...••. ,,,, 20,000 

biträdande timlärare ........••.. ,,,,, 30,000 

ålderstillägg (förslagsanslag) .. ,,,,,_ .l45,000 

lönejustering (förslagsanslag) ..•••••... 35,QQQ 

Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) 

Undervisningsmateriel och inventarier • • 0 • • • • • • • • 

lOfOOO 

200,000 

40.000 

2.933.500 

i.517.000 

70,000 

200,000 

30 .ooo 
100.000 

50.000 

10,000 

150,000 

100.000 

1.277,000 

200,000 

130.000 
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Expensmedel •.•............•......•.•.•..•••.. • ••• 

Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsans)_ag) 

Transportkostndder (förslagsanslag) ..•.........•• 
Summa VIII kap. 1.697.000 

IX. Fornminnesvården. 

Till landskapsstyrelsens disposition för.Ålcinds.~~seum 
För arkeologiskt fältarbete ....•.• ,,,,,,, •. ,, •• ,.,. 

Bomarsunds fornminnesområde 
För publiceringsverksdmhet •...•••..••••..• , • , , • , • , , 

För mikrofilmning av åländska arkivalier •.•• , •• ,.,, 

För underhåll och inlösen av ga.mla byggnader ••• ,~,, 

För bevarande av 4 m/bk Pommern som,museifartyg ••.• 
Summa.IX kap. 2.350.QOQ 

X. _$ociolt bil_9E:i~gsarbete. 

164 
50.000 

20. 000 

20.000 

650,000 

550,000 

500,000 

150~000 

100,000 

150.000 

250.000 

BiElioteksv~sambete~, ... , , .. 

1, Biblioteksinspektörens arvode •••.•••.•••.••••••.••• 144.000 

2, Biblioteksinspektörens resekostnader (förs)_~g$ansl9g) . 30~000 

4. För inköp och inbindning ~V facktidskrifter.i bi9lt9-

teksinspektörens arkiv···········~'!"!'''''''!''' 12.000 

3, Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ..••....••• 1.150.000 

5. För kurs- och föredragsverksa.tphet _.,, ..••• e......... 30 .000 

Annat socialt bildningsarbete. 

6, Understödjande av studiecirkelverksaffi.t~eten •..•••.•• 70.000 

7. Underst öd åt. 4rbetarinsti tutet. i IVIariehc;i.rnl'.l- (för slags-
anslag) .•••.•......•.••..• , .• , ••• , . • • . • • . . • . • • • • • 1. 200. 000 

.Summa X kap. 2.636.000 

XI. Särs.ki]:.~ ansla~:... 

1. Till vetensk~pen, litteraturen och kOn$tel'.l- fr~mjal'.l-~e 
ändamål ... o ••••••••••••••••••••• o •••••••• o ••••••• 

2. För främjande av idrott och fysisk fo$tr~n (reserva~ 
tionsanslag) ....... 8 .......... o ••••••••••••• , ~ , , , , 

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar ••.••• 

Bidrag för avlönande av verksamhetsle~~re.för.kul~., 
turorganisationer . (I ••••••• o." •••••••••••••••••••• 

Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för.förel'.J.in~,. 
gens skolverksamhet (förslagsanslag) ...•....••••. 

4.500.000 

5.000?000 

700.000 

1.500.000 

1.400.000 

Understöd åt Koclc- Qt;!h. stuert$ko1c;m. i.~c;i.rii:;:l,laml'.l- ... 
(förslagsanslag) • . • . . . . • . • . . • . . . • • • . • • • . • . . • • . • • • 1.500,000 

Understödjande av skolgången för elever i läroverk 110.000 

Understöd för mtn~re_bemedlade$,Yrkesutoildl'.l-il'.l-g (f9r-
slagsanslag) ••..•..........•.•... , •.••••.•• ~.,,, 1 3.000,000 

För anordnande av kurser i yrkesvägledning ••.•••••• 200.000 
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Kommunal upplysningsverksamhet ...........•.....•..• ,. 

Underst@d åt Samfundet Finland-Sovjetunionen .....•... 

Understöd åt Betania församling för upprätthållande .. 

av läsesal för sjömän .....••........•...........••• 

Till landskapsstyrelsens disposition för undervis-

nings- och bildningsväsendet .•... , ..••......•...•.. 

summa XI kap. 18.660.0QO 

. __ Summa 5 Huvudtiteln 256.159.630 _ . _ 

Sjätte huvudtiteln· _Näringarnas främjande! __ 

I. Jordbruket och dess.binäringar samt kolonisa

tionsverksamheten. 

i. Avlöningar: 
1 byggmästare, grundlön (23 lkl) ..•••.••• 627.300 

l husdjurs- och jordbrukskonsulent~_grund~ 
lön (24 lkl) ........•....•............ 659.400 

1 bokförings- och jordb~ukskonsulent, ..... 
grundlön (24 lkl) ..................••• 659,400 

1 jordbruksinstruktör, årsarvode (23 lkl) 627.300 

1 trädgårdskonsulent, grundlön (21 lkl) 571.200 

1 bitr. trädgårds~onsulent, årsarvode 
(20 lkl) ......................•.... ! ~' 546. 600 

ålderstillägg (förslagsanslag) .,., .•. , •• , 250.000 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .• ,~'''''' 100.000 

lönejustering (förslagsanslag) ..•.•••.•.• 15Q.000 

2, Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •.••.•..• 

3· Allmänna kostnader för lantbrukets tnstruktionsverk~ 
samhet ...•••................•...•••••...•......•. 

4. Bidrag för jordförbättringsarbeten (reservations~n~ 
slag ) . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . · . . . · · · · · · · · , , • , ~ , 

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

6, Ny- och stenröjningspremier (reservdtionsanslag) ..•. 

7, För främjande.?V jordbruket s0mt häst-_och boskaps~. 
sköt se ln . • . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 

Understöd för uppförct.nde av A.I.V.-silos (förslags-. 

anslag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ! , , • • , ~ • • • • • • , , 

Kreatursförädlingsföreningcir .................... ,,. 

Svin-, får-, fjäderfä- och biskötselns frä~jande .,, 

Lantbruksklubbverksamheten ·······~···············,, 

Lantbruksbokföringens främjande 
•••••oo••••o•o•••••• 

Jordbruksförsöksverksamheten~ 
a) Ålcinds försöksfält ........•....• 704,000 

b) Åldnds fruktförsök ..•..••.•..... 590.000 

150.000 

50.000 

50.000 

500.000 

4,191.200 

2.000.000 

100.000 

5.500,000 

_500.000 

2.000.000 

1.500.000 

50.000 

4.000.000 

,250.000 

1.050~000 

20. 000 
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c) lokala fältförsök o. demonstrationer 20.000 

~· 
Bidrag åt småbruka rsammanslutningar till maskinanskaff-

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

5. Understöd för byggande av vatten- och avloppsledning9r 

på landsbygden (reservationsanslag) ............ ,, .. 

Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag) ••.. 

Arvoden och kostnader för l andskapet enligt landskaps

lagen angående ko lonisat i onsnämnder i landskapet 

Ål and (förslagsanslag) •....................•....... 

_8. Kos tnader för iståndsättande av kolonisatio:r:isvägar 

(reservationsanslag) ...........•.........•.•..... ,, 

_9. För utrotning av berberis (reservationsanslag) ...••.• 

pa. Underhål l och drift av maskiner och redskap för jord-

förbättringsarbeten (förslagsansl ag ) ............. , , 

21. Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag).,,, 

22. För sänkning av vattendrag (reservdtionsanslag) ... ,,, 

23. För lantbruksräkning (re servdtionsauslag) .•... . ...••. 

Summa I ~ap, 35,477.200 

II. Fisket. 

1. Avlöningar: 

l fiskerikonsulent, grundlön (24 lkl) .,., 659.400 

1 fiskeriinstruktör, grundl ön (20 lkl) .. ,, 546,600 

å l derstillägg (förslagsanslag) ...••.•..•• __ 65,000 

löne justering (för slagsanslag) ....•.••.. , _ 40. 000 

2, Resor och dagtraktamenten (förslagsdUsl~g)_ .,., . • ,., 

3. Fiskerinäringens främjande ..... ... .•.••....... , .. , , 

4, Underhåll och drift vid romkläckningsanstalten •.... 

5. För fiskeriundersökningar och anord:r:ie:r:ide ay _ fis~ar~. 

kurser ( förslagsanslag) ......•. , . , , , , , • , , , , , ..• , , 

6, .Underhåll och drift av fiskefyrar ..•.•....• ,., ...• , 

7. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ........• 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrad$ 

fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) .....• 
9. 

10, 

1. 

Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yr kes

fiskare för anskaffning av fiskredsk~p och fis~e~. 

båtar (reservationsanslag) ...•........••.•..•.••. 

Bidrag f ör l andskapsPidragsfoud _för fiskeriförsäkrin-
gar •••••«>•o••e••••••••••••••!'••,•••,••••••••••••• 

Summa II kap, 8.061,000 

III. Den privata skogshushållningen. 
Avlöningar: 

1 skogsvårds i nstruktör, grundlön (24 lkl) 659.400 

166 

1 .314.000 

500.000 

1 .000,000 

500.000 

1.200.000 

1 ,000 

1 .000 

1,500,000 

10.000,000 

1 .000.000 

300.000 

1. 311, 000 

.400,000 

1. 800,000 

400.000 

300.000 

250,000 

800.000 

900.000 

1 .400.000 

500.000 



1 plantskolskötare-bit:r.. skogsvårdsilJ..,. 
struktör, grundlön (21 lkl) ...••.. 571,200 

1 forsttekniker, årsarvode (18 lkl) ,, 501.600 

ålderstillägg (förslagsanslag) . ..•..• 75.000 

dyr ort stillägg för slrngsvårdsinstrut:t ö-
ren ( förslagsanslag) .......•.• , •• , , . _ 15 e 000 

lönejustering (förslagsanslag) ....••• 40.000 
Resor och dagtraktamenten. (försl~gs91J.sl~g). ,,.,,, 
Ex:pensmedel , •.... , ..... , , ...........•.••... , , , • , , 

:Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) .,, •• ,~! 
Underhåll 2v :plantslrnlan ....•.. , ...•. , .. , •• , .• , , 

Underhåll av plantskolbyggnaden~·,,··~····•••••' 
Arrende för :plantskoldns område ... , •••..•.•.•.•• 

:Bidrag för. skogsfö:i~btittringsc;trbeten. (reservatio:r:is-

anslag) •.•. , .. , .. Q •• , • , ••••• , •••••••••••••••••• 

9. Främjande av oolJ.. tillsyn övc:-c d$n prtvat0. s}{ogshµs-

hållni11g en a 4t I) ,~ ,, 0 0 0 I) 0 0 (I IJ 0 ,. " .... 0 ~ 4, • ,., ••••••• 0 • 0 •••• 

10. Insamling av n•_a-'.:;e::'.'io.l f 

( f
.. 1 ~ -:perna ·ors .. 2':S2ci.ns.<.c:1.g) •.• ", •• , ..• , •••••••••••• 

~ e 7 •· 7 2 2 ~ 200 

"I:V :_E.~Esl~g~~-- .'3:.~-~~~.f!;.<0_ 
1. Understöc. åt föreni:'.lg2,r~ ... , , , 

a) Älcinds fiska~fö~snirg .. ····""'"'' 250,000 

b) Ålands J'v'L::::.r+,lladi stril:::t sförhtJnd .. ~ , 300, 000 
c) Åldnds Msjeriförbun{ ..•..... ,.,,, _l50tOQO_ 

d) Ålands F:L~u~;:todlarförening .... ~ •.••. 50 .000. 

29 Hemslöjdens f~-1än~anCJ._e o. o o ;i o. o ..... o • ., o. ;J •••••••• 

3. Understöd för trygg~nne 0v sysselsättninge:r:i.(för-

slagsan.slag) 0 0 Ej ,, f.I 0 .., 0 0 -.') e • Q • (I. • 0 0 " •• oj> ........... . 

4. Rådgivning fö::c och a,nrat. främjanQ.e. q,v. hem- oQh .. 

småind·J.strin 
5$ För geologisl:ci. u"::iclersö 1_:ni11ga.~c "~ ,:; ;) . o o,. o o o ••••••• 

6. Till landskapss cyrelssns cli$POSi tio:t;-i. för näring0rnas 

f r äm j ana_ e ,. 0 • 0 ~ • 0 ö .r 0 • e (I ej ft .. • ., " • • • ~ • • • Il?' • • ,.. • • • • • • 

Suw.,na IV lrn p. 2. 5 7 5 • QOO 

Summa 6 I:IuvuQ.titeln 56.835.400 

7~-li~~-'!Ydt. ~_:1:-E:.~----~.2JE~;::!?-i~9.tionsväsendet. 
E , _____ !:-E 1?~~ -~ ~'.3-~.~-:i_:.12-_g_:_ 

Avlöningar~ 

1 vägbyggmästare, 0rundlqn ( 24- J_kl) 

1 vägbyggmästare, grw1d.lö:'.":1
• ( 23 lkl) 

659,400 

627. 300 

1 extraordinarie väc;mästare 1 årsarvoO.e .. , 
(23 lkl) •··•·• 621.300 

167 

1.862,200 

900,000 

25~000 

.100,000 

1.000~000 

20,000 

15.000 

2.000.000 

800.000 

1.000.000 

750,000 

175 .ooo 

l.000.000 

150~000 

300.000 

200.000 
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1 extraordinarie vägmästare, årsarvode .. 

( 20 lkl ) .• ' ' ' ' 

1 lagerförva1tare, grundlön (16 lkl),,.~ 

546,600 

460,800 

ålderstillägg (förslagsanslag) ... , •. !~' 300~000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ! .,,,,,,_ .50e000 

lönejustering (försl8.gsanslag) ..••.••.•. 70,000,. 

2· Resor och dagtraktdmenten (försl9gs0nsl9g) •....•••• 

_Summa I kap. 5~641.400 

II. Väghållningen. 

168 

_3.,341~400 

2.300.000 

i. Underhåll av landsvägarna och bygdev~garn9 (förslagsanslag): 

a) sommarunderhållet ...•....•.••. , , 4 3, 800, 000 

b) vinterunderhållet . ···········~'' 8.000.000 

c) färjhållningen ···········•·•··•• 6.000.000 

2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggnad och förbättring (res~r- . 

vationsanslag) •....•.....•.•. ,, 5,300,000 

b) för underhåll (förslagsanslag) •• 5.500.000 

c) för förbättring av vägförhållande

na i skärgården (reserv9tions~. 

anslag) ...............•.•••.•• 1.200.000 

d) understöd för iståndsättning av 

kommunalvägar, vilka skola över-

tagas som bygdevägar. (reserva~., _ ........ . 

tionsanslag) .......•.....•••..• 1.300.000 

3, Bidrag för inlösen av vägområden (förslagsanslag) 

4. Förberedaµde arbeten för verkst~llighet.av ny9_väg-

lagen ... o •• " ••••••• o •••••••••• , ••• , Cl •• ~ •• c ••••• 

Summa II kap. 73.350.000 

III. Sjökommunikationerna. 

1. För upprätthållande.av trafik i skärg~rden. (för~ .. 
slagsanslag) ...... e ........... Q •••••••••••• 0 •• " ' 

2, Upprensning av båtleder (reservationsanslag) .•.•• 

3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor. (reser-

vationsanslag) 

Avlöningar: 

_Summa_lII kap. 12!2QO.OOO 

JV._Särskild9 9nsl9g~ 

Motorfordonstrafiken. 

1 bilbesiktningsman och inspektör för 

landskapets motorbåt0r.och färjor, 

årsarvode ( 26 lkl) •...... , .•• " ,, 7 27, 500 

ålderstillägg (förslagsanslag) ...••. 30.000 

57. 800. 000 

13,300.000 

2.000.000 

250.000 

8.500.000 

200.000 

3.500.000 
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dyrortstillägg (förslagsanslag) ~·'~'' .20,000 

lönejustering (förslagsanslag) ...•..• 25.000 

Till anskaffande av registerbrickor.för motorfor

don (förslagsanslag) e!••• •"!• , ••• 1··········· 
Övriga anslag. 

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

Kostnader för underhåll a,v b,_;ggnader, arbetsmaskiner 

och inventarier samt drift av vägav~elningens verk-

städ er . "' . . I> o • • o • • Q " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • •• 

5. Till landskapsstyrelsens disposition för.kommunik0-

tionsväsendet o • • • • • • • o o • • o • o • ~ • • • ' o • • ' a • • • • • o • • • • 

Summa IV kap. 13.052.500 

Summa 7 Huvudtiteln 104f243,900 

8 Huvudtiteln. Socialvården. 

I. Särskilda anslag för socialf;l._ändcimål .. 

1, Socialvårdsinspektionen (förslagsanslag) ......... ,, 

2, Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) ..•.• 

3. Hälso-, läkar- och sjukhusv~rd åt lan~skapets arbe~. 

tare (förslagsanslag) ........ !"!'''"'"'""""'''''" 

4, Invalidvården ( förslagsanslag) ...•••..•. , , , , , .. , , . , 

5, Familjebostadsunderstöd (förslagsanslag) ,, .... ,,,,, 

6, Understöd åt barnhem (förslagsanslag) •.•.•..... ,,,, 

7, Understöd åt barnträdgårdar (för slagsanslag) ...•••. 

8, Sommarrekreation för barn, som ej äro folkskolbarn 

9. Bidrag till avlönande av.komml;U).aia hemsystr0r (för~. 

slag sans lag) o o •••• tio •••••••••••••••••••••••••••••• 

Socialhjälpsutgifter, som skola ersättas 0v.+0n~s~0~ 

pet (förslagsanslag) .........•... ,.,,, ..• ,,,, •• ,. 

11! Understödjande av nykterhetsarbetet ••••...•.......• 

12. Bidrag åt Ålands kormnunaiförbund. för. q.rbetsförmeO."".". , 

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

13. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngd0, 

husmödrar i barnrika familjer .. ,~,,,, •• ,, ..•..•• , 

14, För förebyggande socialhjälp ......•..•••.....•.•..• 

l5. Till landsk0:psstyrelsens disposition. för. socic:J,J .. Q.. än-:-
damål ..................... , ... , ... , ............ . 

Summa I kap. 19.325.0QO 

.Summa.8 Huvu~titeln 19~325,000 

9 Huvudtiteln •.. Diverse.anslag. 

I. Särskilda anslag. 

På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna så

som särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) 

169 

802. 500 

150.000 

400.000 

11.200.000 

500.000 

75~000 

2.000.000 

:J,.70.QOO 

11.000,000 

,300,000 

1.300,000 

500,000 

50.000 

1.200.000 

1.300,000 

350.000 

800.000 

150,000 

30.000 

100.000 

100.000 
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Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) ........... ,. 

Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag). ~' 

Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) •....•.• 

På grund av landskapstjänst peyilj9~e.pen$ioner ... , 

(förslagsanslag) ..... 0 ••••• a •••••••••••• 0 •• 0 •••••• 

Familjepension och begravningshjälp (förslagsanslag) 

7. :Barnbidrags- och folkpensionspremier, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare.~ger.erlägga.(f9r$iag$~ 
ans lag) o "' •••••• o .. ,,. ••••••••••• ,, •••••••• ., .......... . 

s, Kostnader för förande av kortregister.över.personer, 

viH;:c:, åtn.juta åländsk hembygdsrätt ..• , , . ~, .•••• ,, 

9. Understöd för främjande av brandskyddet .... , .... ,,!, 
Understöd till turismens främjande ..••........•.••• 

Av natursky~dsätgärder.föranledda utgifter (förslags-

anslag ) ~· . Q .. '1 ("· • 1' • fil • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

12! Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsan$lag) 

13, Premier fö~ dödande av rovdjur (förslagsanslag) •••• 

14
9 

Bidrag för utbildning av polismän (för slagsanslag) 

15. Stödjande av el~ktrifieringen på laOd$bygden. (för~ . 

slagsan~slc ... g; e 11 .... e'I •• 'l ..... ') •••••••• 0 •• 0 ••• 0 ••• 0 •••• 

16, För av undersöknings- och byggnadspublikationsverk

samheten för utvecklande av bostadspro~uktioneo, 

föranledda kostnader (förslagsanslag) .........• 

17. Av lagen om främjande av bostadsproduktioneo.föran~ 

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

18. Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande av 

bostadsbebyggelsen i av husbocken.t~rj~~e tr0k~. 

ter (reservationsanslag) ..........•.......••.•• 

Av landska:pslagen angående byggnadsstadga för bygg-

nadsplaneområden på landsbygden i landskapet 

Åland föranled~9.v~rk9t~lltghet$kO$tn0der.(för~ 
1 ~ \ s agsans_Lag 1 " ,,,. '° • ,, • (l •• f! • tl •• f,l •••• ~ 4! ! , , , , , • , , , • " , 

Brandstodspremier (förslagsanslag) . ········••••!• 
Utgifter för skärgårdsnämnd ( försl9g9ai.islag). , ~ ~, •. 

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

Sänkning av räntan på lån från vissa peoninginrätt-

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

Till landska:p9styrelsens.~isposition.för.brandvä~. 

sendet ~0•3000;t,.,c•o•••••<11••••~•••,•••,•C1••0•••••• 

Summa I kap. 60.040.000 

Summa 9 Huvudtiteln 60.040.000 

170 
1.500,000 

450~000 

350.000 

30,000,000 

2.000.000 

11.000.000 

.200~000 

1,000~000 

1.750.000 

300,000 

' 50,000 

2.000,000 

100.000 

2.000.000 

150.000 

200.000 

3.000.000 

300.000 

375 ,000 

,215,000 

1.700.000 

1.000.000 

300.000 

1 
! 



- 28 -

lO Huv~gtiteln~ _ .Investeringsutgifter. 
I. Landskapsstyrelsen. 

Anskaffning av inventarier (reservdtionsanslag) 

. Sumn1a I kap. 600. 000 _ . 

~Hälso- och sjukvården. 

.... @l 

Ålands centrdlsju);chus för anskaff11i11g. f?..V ir:ivr;mtc;i.ri\"r 

och instrument .... o • o o •••••••••• It ••••• o •••••••••• 

Ålcinds centralsjukhus för permanentbel~ggni11g av 

parkeringsplan och gångar •........•••••.•....••••• 

3, Ålcinds centralsjukhus för avlopps- och vattenledning 

4. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventa~ 

rier och instrument 

5, Kostnader för platser i Grelsby sjukhus •• ,,,, .•..• ~ 

6. Kumlinge sjukstuga för hydroforanläggnir:ig •••......• 

_Summa.II.kap,_lJ.110.000. _ 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet •. 

1, Ålands lyceum för anskaffning av inventarier .•..••• 

2. Ålands yrkesskola för anskaffning av.i11ver:itarier 

(reservationsanslag) ..............•.........•...• 

3. Ålands yrkesskola för.a11skaffning av maskir:ier (re~ . 

serva tionsanslag) ...... 0 • 0 e •• Q Q • 0 0 ••••• Cl •••••••• 

4. Ålcinds sjöfartsläroverk för särsl\:ilda investeringar 

5. Ålcinds kvinnliga hemslöjdsskola för.~l1skaff11ir:ig av .. 

inventarier ................................ " .... . 

6. Ålands lantmannaskola för omläggning ay gårdsplan .. 

och inköp av särskildci maskiner 

7.. Skollägenheten på Jomala gård för 

Summa III kap. 

dräneringsarbeten 

5.818~300 

IV. Näringarnas främjande. 

1. Anskaffning av mciskiner för jordförbättringsarbeten. 

(reservc:i.tionsanslag) .• , •••......•••...• , , ~ ...•. , 

2' Anskaffning av fiske fyrar- ••.. , ........•....•••••••.• 

3. Elektrifieringskostnader för plants~ola~ i Grelsby 

.. Summa IV kap. 1.530!000 
V. Kommunikationsväsendet. 

1• Vägbyggnads~. och vi;igförbättringsaroeten (reservations-

anslag) •••••e•••· .. ·············••oo••••••••o•''~' 
Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) .• ,,, 

Anskaffning av instrument för trafikkor:itroll .....• , 

Anskaffning av radar till Föglö.färja .••.••....•..• 

Summa V kap. 67.800.000 

Summa lO Huvudtiteln 88.918.300 

600.000 

2.100.000 

.760,000 

7.500.000 

.150,000 

2.500,000 

100.000 

750.000 

320.300 

3.433,000 

75. 000 

170.000 

800,000 

330.000 

,500~000 

1.000,000 

30.000 

60,000,000 

6.500,000 

,100,000 

1.200.000 
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11 H~vudtiteln. Understödslån. 

I. Näringarnc;i.s fräi:p.jande. _ 
- .Ja i 

Jordbruket och dess binäringdr samt kolonisations-
' 

verksamheten. 

Lån för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) 5.000~000 
Lån för täckdikning (reservationsanslag) ..••.•..••• 500.000 

Lån för främjande av hem- och småindustrin till_tryg-

gande av sysselsättning (reservationsanslag) • ..•. 10.000.000 

Lån för byggande av vatten- och avloppsledningar P~-
landsbygden (reservationsanslag) ..••.. ,., .,, ..• 9. 6,000,000 

Jorddispositionslån (reservationsanslag) ..•.••...•. 50.000.000 

Amorteringslån för främjande och upplagring av spann-
mål, potatis och trädgårdsprodvkter .............. 6.000.000 

Fisket. 

Lån för fr~i:p.jande av fisknvsh~llning$n"(~$serv 
Skogshushållningen. 

8. Lån för skogsförbättringsarbeten , ... , ... , .....•.••. 
Summa I kaP· 82.500~000 ____ _ 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Studielån åt mindre bemedlcide för yrkesstudier (för~ 
slagsdnslag) ..•....................•..........•.• 

2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolbyggna"7' _ 

der (förslagsdnsldg) ········••!•••t••·,·········· 
Summa II kap. 13.500.000 

III. Särskilda anslag; 

1, Bostadslån (reservationsanslag) ...••..•.....•.•..•• 

2. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av_n~sboc-
ken utsatta trakter (reservationsanslag) ·······~· 

3, Amorteringslån för turismens främjande ••o••······· 
Amorteringslån för uppfördnde av kommunal9_vårdan"7'. 

stal ter (reserv.::J.tionsanslag) .•...•... , ........ . 

Summa III kap. 60.50Q.000 

. __ Summ0 ll_Buvudtiteln 156.500,000 __ 

l2 H~vudti tein. _ Finansierj.ngsutgifter. 

~· Avräknings- och ränteutgifte~. 

Utbetalningar till landskapets enskilda medel för vid 

avräkning utom kolumn ställda in~owster (förslags~ 
anslag) •........................................• 

Ränteutgifter för av landskapet upptagn0.fin0nsie- .. 

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

Avkortningar på dV landskapet upptagna finansierings

lån för ordinarie budgetens förverkligande (för-

4.000~000 

' . ~ 
l.000.000 

2.500.000 

11.000.000 

30.000.000 

3,000,000 

7.500.000 

20.000.000 

1.000 

500.000 
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slagsanslag) o•eoti••••G••••••••,•••&,••A•••••o••• 

Summa I kap. 502.000 

II. Utgifter, vilka ej företräda betalningar. 

Avkortning av inkomstrester (förs1ag$anslag) 
Summa II kap. l.OQO 

...... 

173 

1.000 

1.000 

Summa 12 Huvudtiteln 503.000 ~~~~--~~~~_...;'"-~;...._ 
Summa utgifter mk 999. 404 .. 370. 
========================~===~======= 
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Inkomster. 
Inkomstposterna ha dels be:ri'knats efter bokslutet för 1958, dels efter 

de inkomster, som hittills influtit under år 1959, varför ytterligare 
motivering i detta avseende icke torde behövas. 

Utgifter. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
I. Allmänna landstingskostnader. 

1 Ht. I:l. Lanstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resekostnader 
(f). 

Ökning 900.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräck
ligt. Enligt bokslutet för 1958 åtgick under momentet ca 
7,3 miljoner mark. 

1 Ht. I:4. 1 kanslist och renskriverska. 
Ökning 18.480 mark. Under innevarande år inträffade, räknat 
från 1 april en förhöjning av statstjänstemännens löner. Mot
svarande förhöjning har även vidtagits inom landskapsförvalt
ningen, med utnyttjande av de under respektive avlönings
anslag upptagna förslagsanslag för lönejustering, varför 
dessa moment även i fortsättningen bibehållits. 

1 Ht. 1:5. Stenografer (f). 
Ökning 150.000 mark. Det tidigare förslaget otillräckligt. 
Under 1958 belöpa sig utgifterna för landstingets stenografer 
till in emot 650.000 mark. 

1 Huvudtitelns slutsumma~ 

Ordinarie budgeten för 1959 
Budgetsförslag för 1960 

Ökning l.068.480 -

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
I. Centralförvaltningskostnader. 

~ Ht. I~l. Avlöningar. 

11.211.500 

12.279.980 

Ökning 1.881.900 mark. Motivering som under 1 Ht. I:l. Tele
fonisten föreslås därjämte nu anställd såsom ordinarie med 
grund.lön i stället för tidigare års-arvode. Ändringen påverka 
icke avlöningsbeloppet. 
I enlighet med tidigare till landstinget avlåtet förslag an
gående särskild omorganisering av förvaltningen vid landskaps 
styrelsen har anslag nu observerats för en andra sekreterare 
i 33 lkl. Härtill föreslås inrättande av en renskriverska 
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med årsarvode enligt löneklass 11. Tidigare har ifrågavarande 

renskriverska varit avtalsanställd, men då behov av en års

anställd renskriverska föreligger, har landskapsstyrelsen 

ansett det befogat att inrätta ifrågavarande tjänst. Beträf

fande löneklassen för den föreslagna andra sekreteraren, och 

biträdande sekreteraren, kommer landskapsstyrelsen innan 

tjänsterna lediganslås att höra Ålandsdelegationen. 

2 Ht. I:4. Trycknings- och inbindningskostnader (f). 

Ökning 500.000 mark. Det tidigare anslaget otillräckligt. 

2 Ht. I:5. Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och städning.(f) 

Ökning 200.000 mark. Det tidigare anslaget otillräckligt. 

2 Ht. I:7. Resor och dagtraktamenten (f). 

Ökning 400.000 mark.föreslås såväl på grund av förhöjd rese

kostnadsersättning som ökat antal resor. 

2 Ht. I:lO. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel. 

3 Ht. I :1. 

Ökning 50.000 mark. Enligt bokslutet för 1958 åtgick under 

momentet något över 260.000 mark, varför en ökning nu synes 

påkallad. Det tidigare beloppet om 200.000 mark har varit 

oförändrat under ett flertal år. 

2 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för 1959 

Budgetförslag för 1960 

Ökning J.031.900 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

Avlöningar. 

26.527.700 

29.559.600 

Ökning 1.505.460 mark.Motivering som under 1 Ht. I:4. Dessutom 

tillkomma kostnader för 8 extra konstaplar för sammanlagt 43 
månader mot tidigare 3 extra konstaplar för sammanlagt 11 ···. -

nader. Orsaken till utökningen av antalet konstaplar under 

sommaren står främst att söka i den ökade trafiken på Marie
hamn. 

Expensme del . 

Ökning 96.000 mark. Kriminalavdelningen vid polisinrättningen 

har i stadshusets andra våning fått egna rum med egen telefon. 

Kostnaderna för n0 r'U g mFL terial bl. a. anslag för en skrivmaskin 

och en räknemaskin motivera den föreslagna förhöjningen av 
anslaget. 
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Telefonkostnader (f). 

Ökning 50.000 mark. 

176 

Det tidigare anslaget otillräckligt. Dessutom tillkommer ut

gifter för kriminalavdelningen som numera har egen telefon. 

Beväpning och utrustning. 

Ökning 30.000 mark. På grund av anställandet av flera extra 

konstaplar under sommarmånaderna måste föreskriven beväpning 

och utrustning anskaffas. I anledning härav föreslås ansla

get höjt. 

Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrättningen. 

Ökning 65.000 mark. Ifrågavarande ökning närmast motiverad 

därav, att anslag för kanslistens vikarie skall utgå från 

detta moment. Under sommarmånaderna kan dessutom behov av 

en extra kanslist visa sig vara av nöden. 

II. Polisväsendet på landet. 

3 Ht. II:l. Avlöningar. 

Ökning 363.400 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. 

Ht. II:7. Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet på 

landet. 

Ökning 550.000 mark. Då ytterligare färjförbindelser torde 

tillkomma under nästa år synes en ökning av antalet konstap

lar för sommarmånaderna bliva behövlig. Dessutom skall vid 

genomförandet av det nya beskattningsförfarandet poliserna 

på landet indriva korrm1unalskatten. Då behovet av extra per

sonal inom polisen på grund därav ökar, men för närvarande 

är omöjligt att närmare angiva, föreslås att medel härför 

upptages under föreslaget mor:ient. 

3 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för 1959 23.267.680 

Budgetförslag för 1960 25.927.540 

Ökning 2.659.860 

4 Huvudtiteln. Fälso- och sjukvården. 

I. Särskilda ~,~vlöningar. 

Avlöningar. 

Ökning 21.300 mark. Motivering som under 1 Ht. I:4. 

~~~I~:~5~. Landskapshälsosystern-barnmorskans avlöning. 

Ökning 18.600 mark. Motivering som under 1 Ht. I:4. 

1:6. Landskapshälsosystern-barnmorskans resekostnader. 

Ökning 50.000 mark. Det tidigare anslaget otillräckligt. 

Antalet resor och förrättningar för landskapshälsosystern-
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barnmorskan synes öka från år till år. Dessutom ha resekost

nadsersättningen förhöjts. 

II. Ålands centralsjukhus. 

II ~ A-, Avlöningar. 
:___;,;:..;;:...;;........---

Ökning 2.996,400 mark. Motivering som under 1 Ht. L~4. Dess-

utom föreslås en ökning av antalet sköterskor med en eller 

från 15 till 16, och en utökning av personalen vid sjukhusets 

sömmerskeavdelning såtillvida, att den tidigare halvtidsan

ställda sömmerskan föreslås bliva heltidsanställd. Ökningen 

av antalet sjuksköterskor beror därpå, att sjukhusets rönt

genavdelning utvidgats. Dessutom har arbetsbördan, särskilt 

på denna avdelning, blivit större. Medicinalstyrelsen, som 

i ärendet avgivit utlåtande har ansett ifrågavarande befatt

ning befogad. Beträffande anställningen av sömmerskan såsom 

heltidsanställd ligger orsaken däri, att det tidigare färdig

sydda linneförrådet så småningom blivit utslitet och nu tar

var ständig lagning. Tidigare inköptes dessutom färdigsydda 

kläder och linnevaror, medan vid sjukhuset numera sådana ar

tiklar till stor del sys av sjukhusets sömmerskor. 

Från sjukhusets sida har föreslagits inrättandet av ytterliga

re en sköterskevakans vid poliklinikavdelningen och en ökning 

av antalet sjukhusbiträden med 1. Landskapsstyrelsen har lik

väl vid behandlingen av dessa frågor beslutat, innan ärendet 

slutligt avgöres, dels infordra medicinalstyrelsens utlåtande 

till denna del, dels i enlighet med här om givna föreskrifter 

inbegära inrikesministeriets utlåtande beträffande antalet 

anställda överhuvudtaget vid sjukhuset. Jämlikt en förordning 

från 1957 FFS skall nämligen inrikesministeriet fastställa 

antalet anställda vid centralsjukhusen. Finnas anställda ut

över vad inrikesministeriet föreskrivit, erhålles icke bidrag 

för avlönande av sådan personal. 

4 Ht. II ~ 3. Medicinalier och förbandsma terial ( f). 

Ökning 650.000 mark. Föranledes av en fortsatt prisförhöjning 

på läkemedel och förbandsma terial, mcm också till en del på 

en intensivare medicinsk terapi. 

~~_..;I~I::...::..:~5. Tvätt och rengöringsmedel inklusive vattenavgift (f). 

Ökning 100.000 ~ark. Det tidigare anslaget synes bliva otill-. 
räckligt. Vattenkonsumtionen synes öka år från år. 

II :10. Underhåll av fastigheten. 

Ökning 700.000 mark. Efter drygt sex års användning av 
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_p~;rsonalbosti.=Lderna synes dessa tarva en grundlig reparation, 

so~ är planerad att utföras under inkommande år. Härtill kom

ma Ttgifter för vissa reparationsarbeten i köket och vakt

:_:2~arens bostad. Vidare böra södra fönsterna av första etan-
"" 

per'. or-r -:,:i s,s och sysslomannens bostad undergå vissa renove-

_cJn- r se dan tmderläkaren vid kirurgiska avdelningen flyttat 

tiL_ c'..en för honom nu under byggnad varande bostaden. 

L1 r;:t, ~l:ll. Un~_erhåll av inventarier. 
~~------~~-· ···--' _....,.______ . -----

Ökn~:1g 200, 000 mark. Ifr~,gavarande ökning föranledes närmast 

d~rsr, at~ linneförrädet börjar bliva utslitet, varför ny

aris:wffning nu borde göras. 

LL Ht. II :13. Ili ~ erse utgifter. 
_:---·~----~"--- ----------~-----

Ökn~~1g 150.000 mark. Ilet tidigare anslaget otillräckligt. 

L1. Ht. II :15. H,y::a för läkarbostad (f). In till dess tjänstebostaden för 
-~ .. ...-------·~-·~---- -·--- ·-~~---,.. 

underläkaren vid kirurgiska avdelningen blir färdig har 

lanC.skapsstyrelsen för honom upphyrt en bostad i Strandnäs, 

för --ilken utgiftGrna under ca 3 månader belöper sig till 

65.0CO mark. 

III. Ålands centralsanatorium. 

4 Ht_.:__~~-I :l~ Avlcningar. 

Öknir_g 407. 600 mark. Motivering som under 1 Ht. I: 4 • 

. ± H~.II=L~:L._ Opcra~ionskostnador samt arvode och resekostnader för kirurgen. 

Minstning 250_. 000 mark synes kunna företagas, enär antalet 

operationsfall börjat nedgå. 

4 iit. III: 6. pnde::-':1åll av fastigheten. 

Qknint 200. 000 mark. Såsorn tidigare i samband med central-

s jukhi:_se ts byggnad framhölls ära vissa reparationer av per

sonalbcstäderna och köket planerade. I anledning härav före

slås momentet förhöjt med 200.000 mark. 
!l. P:-!-;, TI-r,rl' ri·1,-·:·v:.·. ·u-rui· .~-l--:>r-· 
-_:,_· ~....:'.:.~·-' _a _ _,; " - - . ).._, \_, V b __!_ V G o 

Ökni!!:,g 50.000 n1ark. Ilet tidigare anslaget synes otillräckligt. 

IV. }i.lands tuberkulosbyrå. 

_...!f!: ·IV: 1 . Avlöningar. 

Ökning 30. 300 mark. l\foti ve ring som under 1 Ht. I: 4. 

_§_~ärmbild~il'.11-5..?f_otografering (f). 

Momentet nytt. Enligt lag skall skärmbildsfotografering verk

ställas vartannat år, Kostnaderna härför hava beräknats till 

det föreslagna beloppet. 
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V. Kumlinge sjukstuga. 

V~l. Avlöningar. 
~;:;..;::...,;..._--

Ökning 90.000 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. 

V~5. Värme och lyse (f). 
_:::.-;;,;:;.;:;...;._.-.;;.... 

Ökning 20.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräckligt 

Enligt bokslutet för 1958 belöpo sig utgifterna under ifråga

varande moment till in emot det nu föreslagna beloppet. 

VI. Särskilda anslag. 

4 Ht. VI:6. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (f). 

Ökning 4 2 5 miljoner mark. Rubr. b~drag utgår enligt lag med 

50% av de godtagbara underhålls- och driftskostnaderna. 

4 Ht. VI~8. Sjukhuskostnader för 3 platser vid Åbolands barnsjukhus (f). 
Ökning 2.500.000 mark. Enligt avtalet med Åbolands barnsjuk

hus. äger landskapet rätt att med samma förmånsrätt och enligt 

samma ekonomiska grunder som kommunalförbundets medlemsko:nunu

ner nyttja vårdplatser vid Åbolands sjukhus' barnavdelning. 

Patientavgifterna för de åländska patienterna äro desamma som 

för ko.omunalförbundets övriga patienter. Landskapet deltager 

i driftskostnaderna på samma sätt som delägarekonnnunerna, 

så att underskottet i avdelningens drift fördelas enligt ut

nyttjade vårddygn, dels i form av en fast grundavgift, dels i 

form av tillskottsbidrag. 

4 Ht. VI:lO. Bidrag för avlönande av kommunernas skolläkare (f). 

Ökning 100.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräck

ligt. Ifrågavarande bidrag utgår enligt lag. 

4 Ht. VI:l6. Resebidrag för medellösa kräftpatienter. 

Anslaget föreslås utgå 9 enär anslaget under 1959 icke an

vänts. Vid behov kan landskapsstyrelsen bevilja motsvarande 

bidrag ur anslaget"till landskapsstyrelsens disposition för 

hälso- och sjukvården. 

4 Huvudtitelns slutsumma~ 

Ordinarie budgeten för 1959 

Budgetförslag för 1960 

Ökning 14.464.200 

174.647.820 

189.112.020 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsend~!

I • Ålands lyc eum. 

Avlöningar. 

Ökning 2.286.930 mark. Iviotivering som unEier l Hto I:4. Där

jämte tillkommer avlöning för 4 ;yngre lektorer med grundlön 

enligt 24 löneklassen, räknat från höstterminen 1960. 
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Beträffande motiveringen härför här.visas till särskild fram

ställning om ändring av landskapslagen angående .Ålands lyceum. 

Ytterligare tillkommer en städerska med årsarvode enligt 

6 lkl. Ifrågavarande städerska har tidigare varit avtalsan

ställd under ett flertal år. 

5 Ht. I~2. Ul,3prätthållande av parallellklasser (f). 

Ökning l.035.660 mark. På grund av den ökade tillströrmingen 

av elever till .Ålands lyceum har ytterligare paraJ.lellklasser 

inrättats. I anledning härav har anslaget för övertim- och 

timarvoden ökats med l.000.000 mark. Såvida icke den före

slagna anställningen av 4 yngre lektorer godkännes, borde 

anslaget öka med motsvarande belopp. På grund av ökningen 

av antalet klasser har även rektorns arvode och vaktmästarens 

arvode justerats. 

5 Ht. I~ 4. Städning ( f) . 

Anslaget oförändrat. Oaktat landskapsstyrelsen äskat medel 

för en heltidsanställd städerska synes anslaget för städning 

icke kunna minskas, enär vid lyceet efter tillbyggnaden, som 

beräknas bliva färdig från höstterminen 1960, ytterligare 

en avtalsanställd städerska bör tillkomma. 

5 Ht. I~5. Värme 2 lyse och vatten (f). 

Ökning 150.000 mark. Ifrågavarande ökning är närmast beroende 

av ökade utgifter för rubr. ändamål efter det tillbyggnaden 

vid lyceet blivit färdig. 

5 Ht. 1~8. Tiiverse utgifter. 

Ökning 25.000 mark. På grund av den ökade tillströmningen av 

elever och utvidgningen av skolan torde det tidigare anslaget 

bliva för knappt. 

5 Ht. I~ll. Hyresavgift för klassrum.(f). 

Anslaget oförändrat. Tillbyggnaden kommer visserligen att 

tagas i bruk från höstterminen 1960 men kommer då den gamla 

delen av skolan att undergå ombyggnad, varför klassrum utom 

skolan även då synes behövliga. 

2 Ht · I ~12. Undersökning av elevernas hälsotillstånd. Anslaget nytt. Mot

svarande anslag finnes i rikets budget. I enlighet med givna 

föreskrifter skola alla nyintagna elever och alla i klass V 

samt omkring 10 % av de övriga eleverna undergå läkarunder-

sökning och skall från detta anslag såsom arvode åt läkaren 

utgå 150 mark per elev. 

Tiet tidigare mom. 12 "Arovde och resekostnad för föräldra

rådet" föreslås utgå, enär motsvarande utgift icke finnes 

vid rikets skolor, varför .Ålandsdelegationen icke kompenserat 

utgifterna under detta moment. 
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II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektören. 

Ht. II:l. Folkskolinspektörens avlöning. 

Ökning 33.240 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. 

5 Ht. II:4. Hyra för kanslirum. Rubriken delvis ändrad. Anslaget mins

kat till 60.000 mark. 

5 Ht. II:5. Kanslibiträde (avtalsanställd). Momentet nytt. Sedan folk

skolinspektören numera fungerar såsom föredragande vid land

skapsstyrelsen har hans kansligöromål ökat i sådan grad, att 

ett kanslibiträde tidvis måste anställas och detta särskilt 

med beaktande av att folkskolinspektören icke har sitt tjäns

terum i landskapsstyrelsens lokaliteter. 

Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

På grund av det ovan tillkomna nya moment 5 få de efterföljan

de momenten i kapitlet ändrade ordningsnummer. 

5 Ht. II:l4. Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet. 

Ökning 500.000 mark. Det tidigare anslaget torde bliva otill

räckligt. 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

5 Ht. III~l. Avlöningar. 

Ökning 1.96. 000 mark. Mo ti ve ring som under 1 Ht. I: 4. 

5 Ht. III:3. Skepparskola (tid. undermaskinmästarkurs). Under innevarande 

år pågick en undermaskinmästarkurs. Från nyåret 1960 har en 

skepparskolkurs planerats. Kostnaderna härför ära desamma som 

för den tidigare undermaskinmästarkursen 9 eller 600.000 mark. 

5 Ht. III:6. Trycknimgskostnader (f). 

Ökning 100.000 mark. Anslaget för tryckningskostnaderna har 

höjts med 100.000 mar~ 1 på grund av att förutom de vanliga 

tryckningskostnaderna (annonser, årsberättelser m.m.) under 

året en del nya tryckningar bliva nödvändiga såsom betygs

blanketter, matrikelkort för maskintekniska avdelni~cn och 

brevpapper och kuvert • 

.2. Ht. III: 7. Expensmedel. 

Ökning 25.000 mark. Då det länge visat sig vara en stor olä

genhet att för sjöfartsläroverkets bägge avdelningar endast 

en telefon funnits att tillgå har ett anslag om 25.000 ma.ck 

observerats för installation av en telefon i maskintekniska 

avdelningens kansli. 

III:l5. För anordnande av radiotelegrafistkurs (f). En ny radiotele

grafistkurs är planerad att påbörjas hösten 1960 såvida till

räcklibt antal anmälningar inkomma. 
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IV. Ålands Yrkesskolao 

Avlöningaro 

Ökning 1. 5 51. 040 mark. Mot i voring som undor 1 Ht. I~ 4. Dess

utom föreslås en uppflyttning av ekonomens årsarvode med en 

lönGklass eller till löneklass 18, vilket landskapsstyrelsen 

ansett befogat med hänsyn till utvidgningen av skolans verk

samhet. 

Ålands Yrkesskola arbetar för närvarande med 

1) en fast metallarbetaravdelning med en 2-årig dagkurs för 

metallarbetare och två klasser samtidigt, samt till denna 

avdelning hörande tvenne tillfälliga kvällskurser i gassvets

ning under vårterminen, dels ena omfattande 120 timrnar dels 

andra 80 timmar samt en tillfällig kurs i el-svetsning under 

höstterminen omfattande 80 timmar. 

2) en fast bil- och motoravdelning med en 3-årig kurs för 

biluoko.nikor och on klass por år, saIJ.t t~ll denna avdelning 

bärande tillfällig aftonkurs under yårterminen i bil- och 

traktor-dieselnotoror, . o:mfo. ttancle 50 tinnar, 

3) en fast handelsavdelning med en 1-årig kurs för affärsbi

träden samt till denna avdelning hörande tre tillfälliga af

f onkurser i maskinskrivning tvenne under vårterminen och en 

under höst terminen samtliga 0111fa ttande 7 5 tirmnar, smnt en på

byggnadskurs till dessa kurser under våren, omfattande 40 

timmar, 

4) en fast elektrikeravdelning med 1-årig kurs för fartygs

elektriker, 

5) en fast sörnnadsavdelning med en 2-årig dagkurs för yrkes

sörnmerskor och en klass per år, sarn t en till denna avdelning 

hörande kväll skurs i husbehovssömnad om 180 tirm1mr. Vid upp

görandet av budgetförslag beträffande lönerna har i hLnrudsak 

iakttagits de löneklasser, vilka för närvarande äro i kraft 

vid yrkesskolorna i riket. Enligt landskapsstyrelsens beslut 

av den 17 juni 1959 skall särskilt arvode för klass- eller av

delningsföreståndare icke mer erläggas. Vid yrkesskolan ut

föres emellertid det arbete, som ankommer på en centrallager

föreståndare av avdelningsföreståndarna gernensamt. I anledning 

härav har ett anslag om 165.000 mark upptagits och skall det

samma fördelas mellan avdelningsföreståndarna. Från skolans 

sida har även detta år föreslagits inrättande av en vaktmäs

tarbefattning, men har landskapsstyrelsen såsom tidigare anset 

att en sådan tills vidare kunde anstå, intill dess den nya 
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skolan färdigställts. 

Ht. IV:2. Elevernas flitpengar (f). 

Ökning 110.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräckligt 

IV:3. Städning och eldning. 
d._:;::..-=---~-

Ö k ni n g 37.000 mar~, beror närmast på förhöjning av lönerna för 

såväl städning som eldning. Från skolans sida har föreslagits 

ett anslag om 487.000 mark, varvid även beaktats städning av 

ett rektorskansli, men har landskapsstyrelsen icke ansett det 

nödvändigt att inrätta något rektorskansli för den korta tid 

som återstår innan den nybyggda skolan tas i bruk. 

5 Ht. IV:4. Råvaror och arbetsredskap. 

Ökning 600.000 mark. Råvaror och arbetsredskap äro budgete

rade på basen av tidigare erfarenheter. Vissa komplettering

ar av arbetsredskap vid de olika avdelningarna föreslås 

emellertid. Sålunda borde till metallavdelningen anskaffas 
11 mätverktyg 0 varmed närmast avses en mindre sats passbitar 

jämte verktyg för att möjliggöra undervisning i grunderna 

för industriell mätteknik. För de olika avdelningarna skall 

anslaget fördelas sålunda att 2 .158. 000 mark faller på1mtall

avdelningen9 943.000 mark på bilavdelningen, 267.350 mark 

på handelsavdelningen, 726.000 mark på fartygselektrikerav

delningen och 179.000 i1iark på sömnadsavdelningen. Dossu tom 

skola utgifterna för elevernas arbetsdräkter och tvättningen 

av desarmna i fortsättningen föras på detta moment mot tidiga

re anslaget för exp·.:msmedGl. Från yrkes skolan hnr i detalj 

angivits för vilka ändamål ifrågavarande medel skola användas, 

och har landskapsstyrelsen för sin del icke funnit skäl till 

anmärkning mot förslaget från direktionens sida. 

5 Ht. IV:6. ExpGnsmedel. 

Minskning 400.000 mark. På grund av att utgifterna för Gle

vernas arbetsdräkter, såsom ovan sagts komma att belasta ett 

annat moment har detta anslag kunnat minskas. Från skolans 

sida har föreslagits ett något större anslag, med beaktande 

av förslaget om inrättande av ett rektorskansli, vilket land

skapsstyrelsen dock icke för sin del kunnat godkänna. 

IV:ll. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan. 

Ökning 25.000 mark. Ifrågavarande anslag är helt och hållet 

avsett för att täcka kostnader i samband med studieresor för 

eleverna. 
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VI. Ålands lantmannaskola. 

Avlöningar. 

Ökning 249.000 mark. Motivering som under l Ht. I:4. Dessutom 

har ett belopp om 120.000 mark observerats för avlönande av 

en gårdskarl såsom halvtidstjänst under 8 månaders tid, vilke 

måste anses nödvändigt med tanke på eldnine:;en och centralvär

mepannorna. 

Värme och lyse (f). 

Ökning 50.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräckligt. 

Städning. 

Ökning 60.000 mark. Motivering som under föregående moment. 

Tidigare ha eleverna städat sina bostäder, men är avsikten 

nu att frångå detta system och i stället anställa en städerska. 

5 Ht. VI:6. Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen. 

Minskning 60.000 mark. Anslaget är närmast avsett såsom under

håll av tidigare anskaffade verktyg. 

5 Ht. VI:8. Underhåll av skolplan och stängsel. 

Minskning 15.000 mark synes kunna .företagas. 

5 Ht. VI:9. Underhåll av byggnaderna. 

Minskning 1 miljon mark. Efter om- och tillbyggnaden av skolan 

kan det nu föreslagna anslaget om 200.000 mark förefalla högt, 

men med beaktande av att målning och lackering av golv och 

trappor årligen bör göras likaså smärre reparationer av inven

tarierna torde anslaget vara befogat. Härtill konuuer lmder

håll av lärarbostäderna 9 där lJland annat några fönsterkarm.ar 

i föreståndarbostaden måste utbytas. 

Skollägenheten på Jomala gård. 

5 Ht. VI :ll. Skollägenhetens u tc~ifter ( f). 

Ökning 166.305 mark. Anslaget om 2.933.500 1iark har speci

ficerat följande utseende: 
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Förval tararvo de 
Arbetsledare 
Kreaturs skötare; 
Jordbruksarbetare 
Tillfälliga arbetare 
Arb.giv.andel av folk
pens.och barnbidr.prem. 

96.000:-
406.000:-
400.000:-
335 .000:-
240.000:-

66.465:-

Växtodling: Handelsgödselmedel 250. 000 :-

Hus djurs
skötsel: 

Allmänna 
kostnader: 

Utsäde 30.000:-
Insekt- och ogräsbekämp. 40.000:-

Veterinär och medicin 
Semineringskostn. 
Grisar o.spec.vit.prep. 
Kraft-o.mineralfoder 
Tvätt-o.desinfekt.medel 

Underhåll av byggnader 
11 av mask. o .redsk. 

El.ström o.flyt.bränsle 
Skatter o.försäkringar 
Diverse 

20.000:-
25 .000:-
50.000:-

300.000:-
20.000~-

120.000:-
150.000:-
200.000:-
100.000~-

85.035:-

185 

320.000:-

415.000:-

655.035:-

2.933.500:-
============ 

VII. Ålands Kvinnliga Hemslöjdsskola. 

5 Ht. VII:l. Avlöningar. 

Ökning 196.000 mark. Motivering som under 1 Ht. I:4. Dess

utom föreslås arvodet för föreståndarinnan höjt med 5.000 

mark per år och 100.000 mark observerats såsom tillägg för 

kosthållerskan som föreslås bliva årsanställd 9 enär höst

och vårkurserna numera hållas på skolan och det måste anses 

olämpligt att kursdeltagarna skola sköta hushållet. Arvodet 

för spånadslärarinnan föreslås likaså höjt med 5.000 mark. 

5 Ht. VII: 5. Expensmedel. 

Ökning 25.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräckligt. 

5 Ht. VII: 6. Direktionens arvoden och resekostnader. 

Ökning 20.000 mark. På grund av ökade sammanträden och för

höjda resekostnadsersättningar föreslås anslaget höjt med 

20.000 mark . 

.2... Ht. VII: 8. Underhåll av trädgården. 

Ökning 50.000 mark. Utöver sedvanligt underhåll av trädgården 

skall inkommande år nytt staket uppföras kring densanma. 

VIII •. Ålands ambulerande lanthushållsskola • 

.2_Ht. VIII:l. Avlöningar. 

Ökning 41.000 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. Dessutom 

har föreståndarinnearvodet i likhet med Ålands Kvinnliga Hem

slö j dsskola höjts med 5.000 mark. 
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IX. Fornminnesvården. 

För arkeologiskt fältarbete (tid. för arkeologiska ut

grävningar.) 

Ökning 50.000 mark. Tidigare anslaget synes otillräckligt. 

Anslaget användes såväl för arkeologiska utgrävningar sc:n 

för restaureringar av fornlämningar ävensom för kartläggning 9 

inköp av fornlämningar, redskap m.m. 

5 Ht. IX:J. Bomarsunds fornminnesområde. 

Ökning 250.000 lilark. Ökningen är närriiast motiverad av en fö

restående restaurering av murarna och uppsnyggning av de gam

la begravningsplatserna inom ifrågavarande fornminnesornråde, 

sm11 efter tillkomsten av Bomarsunds bro blivit ett omtyckt 

utfärdsmål. 

XI. Särskilda anslag. 

5 Ht. XI:l. Till vetenskapen 2 litteraturen och konsten främjande ändamål. 

Ökning 1.000.000 mark. Anslaget föreslås disponeras på föl

jande sätt: 

a) Ålands Folkminnesförbund 450.000 mark. ])en fortsatta 

utbyggnaden av Jan Karlsgården i Kastelholm kräver fortsatt 

kraftigt ekonomiskt understöd från landskapets sida. lless

utom förekomma kostnader för medlemskapet i den av de fin

landssvenska landskonmmnerna bildade hemby gdsvårdens sam

arbetskommi tte. Beloppet smmm som föregående år. 

b) För utgivandet av publikationen "Åländsk odling". 

150.000 mark. Beloppet samma som senaste år. 

c) Ålands kulturstiftelse för uppteckning av ortnaEm. 

100. 000 mark. Beloppet sarrillla som föregående år. 

d) Ålands kul turstiftolse för urkundsamlingen 600. 000 riiark, 

för fortsatt arbete mod urkundsamlingen. Närmast på program

met står utgivningen av häfte N~ 3 av medel tidsurkunderna. 

Fil.mag. Kaj Mikander har påbörjat arbetet med första bandet 

av andra delen som konmer att innehålla en beskrivning av de 

mått och vikter, som förekomma i Ålands 1500-talsurkunder, 

av handstilar, handskrifternas olika proveniensc;r m.m. dyl. 

f~·ån sagda tid. Beloppet samma som föregående år. 

e) Ålands Spelmansgille 155.000 mark för uppteckning, arrange

mang och fotostatkopiering samt tryckning av åländska folk

melodier. 

f) Ålands Sjöfartsmuseum, 150.000 mark som årligt understöd 

för sin museiverksamhet. Beloppet oförändrat. 
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g) Ålands Fågelskyddsförening l80.000 mark, f'ör vetenskapliga 

fågelobservationer. Beloppet oförändrat. 

h) Ålands KonstnäLmd 800.000 mark.för fortsatt inköp av 

konstverk för det blivande åländska museet. Beloppet oför

ändrat. 

i) Föreningen Brage 20. 000 1~1ark för dess urklippsverk. 

j) Vet,2nskaplig bladundersökning av det åländska folket 

300.000 rnark. Beloppet oförändrat. För ifrågavarande ändamål 

har tills dato u tgi vits 600. 000 mark. Undi:::rs ökningen som tor

de avslutas under innevarande år har i vissa avseenden blivit 

mer omfattande än vad som ursprungligen planerats. 

k) Ålands Skeppsbefälhavarförening för utgivande av Ålands 

s ,jöfarts historia 400. 000 mark. Anslaget nytt,, Ifrågavarande 

verk är avsett att innehålla en omarbetad och förkortad upp

laga av den "Åländska segelsjöfartens historia" 9 en beskriv

ning över segelsjöfartens sista skeden och en redogörelse 

över den åländska sjöfartens utveckling i allmänhot fram 

till den dag som i dag är. Som författare av ifrågavarande 

bok har sökandeföreningen träffat avtal med fil. mag. Georg 

Kåhre, som bör anses väl skickad för denna uppgift. 

1) Föreningen Ålands vänner 250.000 mark. Ifrågavarande 

förening har tagit initiativet för att i samband med lOOärs

minnet av konstnären Viktor Westerholms födelse resa en minnes

sten vid LeE1ströms kanal. Professor Wäinö Aal tonen, elev till 

Westerholn, har utfäst sig att utan kostnad uppgöra ritningen 

till minnesstenen samt konstnärsarbotet av reliefen som gju

tes i brons. Enligt professor Aaltonens uppgifter skulle kost

nader för huggande av stenen och gjr,;.tningen av reliefen belö

pa sig till 400.000 mark. Ålands vänner har för avsikt att av

täcka ifrågavarande minnessten under våren eller sommaren 

1960 i samband med en minneshögtid. ])å ifrågavarande förening 

har begränsade resurser har föreningen vänt sig till landskaps

s tyrelsen med en anhållan om 250.000 mark för ovan nämnt ända

mål .Landskapsstyrelsen har vid behandlingen av ärendet för sin 
del beslutat bifalla anhållan, 

ir1) Tryckning av vetenskapligt arbete, 600. 000 mark. Landskaps

arkeologen ~ Matts Tireijer, har författat ett större arbete om 

N0 rdens kristningshistoria och Ålands ställning under denna 

tid. Arbetet 1 som utrustats med fullständigt vetenskaplig 

apparatur, är av g-.cundläggando betydelse för åländsk historia. 

Arbetet är avsett att utgivas på tyska, och kostnaderna för 
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översättning härtill jämte otryckningskostnaderna torde belöpa 

sig till ovan angivet belopp. Avsikten är att få verket pub

licerat såsom numner 2 i Ålands Kulturstiftelses skriftserie~ 
n) För oförutsedda behov 345.000 nark.1 
För fränja:adeav idrott och fysisk fostran (r). 
Anslage-r; oförändrat .De inori1 la1.1dskapet verksamma idrotts orga-

nisationerna ha till landskapsstyrelsen ingivit ansökningar 

om bidrag för nästa år och har landskapGts idrottsnämnd vid 

i saken angivet utlåtande över sagda ansökningar förordat 

ett belopp om sanmianlagt 3. 800. 000 Eiark och föreslagit 9 att 

rubr. anslag skulle höjas till 6,5 miljoner mark, varav 2 1 7 
1~1il joner mark skulle ro serveras för idrottsanläggningar. Land

skapsstyrelsen har dock icke funnit skäl föreligga för en 

förhöjning av anslaget, varför detsamma föreslås utgå oför

ändrat och komner landskapsstyrelsen sedan inko111st- och ut

giftsstaten fastställts att taga slutlig ställning till bi

dragsbeloppen till de olika organisationerna. 

5 Ht. XI~J. Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar. 

Öknint2; 200.000 niark.Ur anslaget om 700.000 lllark har landskaps

styrelson för avsikt att bevilja Mariehamns Teaterförening 

500.000 mark, närmast såsom garantibelopp för kostnader för 

det planerade återupptagandet av festspelen på Kastelholms 

slott under nästa år. Föreningen har då för avsikt att uppföra 

"Regina von Ernmeritz". Dylika festspel uppfördes under några 

år i följd omkring 1930. Då ett återupptagande av ifrågavarande 

festspel är att hälsa mod tillfredsställelse har landskaps

styrelsen ansett det föreslagna bidraget befogat. Av återsto

den av anslaget, skall 150.000 mark, såsom under tidigare år 

utgivas såsom bidrag till Ålands Sång- och Musikförbund och 

50.000 mark reserveras för oförutsedda behov. 

5 Ht. XI~4. Bidrag för avlönande av erksamhetsledare för kulturorganisa

tionero 

Anslaget om 1.600.000 mark föreslås disponeras på följande 

sätt~ 

a) Ålands Spolmansgilles instruktör 140.000 rnark. 

b) Ålands Sång- och MusikförrJunds verksamhetsledare 300.000 

mark. 

c) Ålands Ungdomsförbund för folkdansledare 40. 000 rnark. 

d) Ålands Ungdomsförbund för avlönande av verksamhetsledare 

och teaterinstruktör 1.020.000 mark. 

e) Åt Mariehamns stad gives bidrag för avlönande av ungdoms

ledare ur annat anslag. 
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f) för oförutsc:;dda behov 100.000 mark. 

5 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för 1959 

Budgetförslag för 1960 

Ökning 7.869.600 

248.290.0JO 

256 .159 '630 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 

1. Jordbruket och dess binäringar saut kolonisationsverk-

Sal~lr' 0 ton. 

Ht. 1:1. Avlöningar (f ). 

Ökning 109.200 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. 

6 Ht. 1:4. Bidrag för jordförbättringsarbeten (r). 

Anslagsbeloppet har höjts med 1.300.000 mark. Per den 1.10 

1959 har bidrag on inalles 3.659.437 mark beviljats, vilket 

betyder, att årets anslag icke konuaer att förslå. 1 stats

förslaget för 1960 föreslås 750 miljoner mark. 

6 Ht. 1:5. Bidrag för täckdikningar (r). 

Anslaget om 500.000 mark är oförändrat. 1 årets budget finns 

på grund av tryckfel angivet 5 miljoner mark. 

6 Ht. 1:11. LantbruksklubbverksaLlheten. 

Ökning 50.000 lllark. 1 riket beviljar lantbruksstyrelsen extra 
er 

anslag för traktorskötarkurs/8om anordnas vid lantmanna- och 

jordbruksskolor. En dylik kurs är planerad vid Ålands lant

mannaskola 1960. 1 anledning härav föreslås anslaget höjt med 

50.000 r.aark. Tilläggas kan att motsvarande anslag i statsför

slaget likaså förhöjts. 

6 Ht. 1:13. Jordbruksförsöksverksamheten~ 

a) Alands försöksfält. Anslaget om 704.000 mark har specifi

cerat följande utseende: 

Anläggnings-och underhållskostnader 
Handelsgödsel och utsäde 
Försöksledararvode 
Övriga arbetskostnader 
Arrende och del i Joriiala gårds arbets
kostnader 
Barnbidrags-och folkpensionsavgifter 
Försöksresultatens publicering 
T~lef on och post 
Diverse utgifter 

50.000~
JO.OOO:-

144.000:-
350.000:-

40.000:-
24 .000:-
6.000:-

30.000:-
30.000:-

:ZQ:t~QQQi_= 

Utgifterna för anläggnings- och underhållskostnader ha höjts 

i;1e d 30. 000 r;1ark i och för anskaffning av by ggnadsLm terial till 

ett planerat källarutrynmc:; för försöksfältets behov. Försöks

fäl tets arbetskostnader har även för dc:;tta ändamål liksom i 
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någon mån för övrigt blivit höjt i motsvarande grad. "En för

höjning av försöksledarens arvode i;1ed 2 .000 mark per månad 

eller till 144.000 Illark per år föreslås. Försöksledaren har 

själv anhållit om en förhöjning till 180.000 mark i året, nen 

har landskapsstyrelsen ansett den föreslagna höjningen skälig. 

b) Ålands fruktförsök. Anslaget ori1 590.000 uark har specifi

cerat följande utseende: 

Arbetskostnader: 

Ogräshackning, fruktplockning 
upptagning 

och potatis-
125 .000:-

Häst och traktorkörning 

Försöksledning. (Höjning av 
försöksledarens arvode på grund 
av ökade arbetsdagar i salilband 
med nya försöksodlingar). 

Dräneringskostnader (för det 
nya tilltänkta området till 
höger om försöksfäl tGt). 

Nyanskaffning av redskap: 

Traktorharv. (för att ratio~ 
nellt kunna sköta försöksod
lingarna fordras en speciellt 
för fruktodling konstruerad 
harv). 

Div. material: 

Växtskyddsmedel 
Handels gödselmedel 
Anskaffning av fruktlådor 
Komplettering av träd (skifte I) 
Bränsle till Brinkhaga 
Div. material 

65.000:-

80,000:-

70.000:-

15. 000 :-
30. ooo :-
15. 000 :-
15. 000 :-
55. 000:-
10.000:-

Mk 

380.000:-

70.000:-

140.000:-

590.000:-
============== 

6 Ht. 1:14. Bidrag åt småbrukarsma111anslutningar j;_:i:JJ- maskinanskaffning. (f). 

Anslaget har reducerats med 300.000 l:llark, enär behovet av dy

likt bidrag minskat i och r11e d j ordbruksväsendets r;1ekanisering. 

Arvoden och kostnader för landskapet enligt landskapslagc:m 

angående kolonisationsnä11mder i landska-µet Åland (f). 

Ökning 300. 000 Mark. Jä:i1llikt ifrågavarande lag erlägger konmu

nerna arvodena för ledamöterna i kolonisationsnärnnderna, medan 

arvodena åt ordförandena endast såsom förskott utbetalas av 

kornmunerna 1 vilka sedan erhålla Il1otsvarande belopp såsom bi

drag från landskapGt. Då, enligt företagen uträkning 1 det ti

digare anslaget synes bliva otillräckligt, föreslås en för

höjning om 300.000 mark. 
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!:19. För utrotning av berberis (r). 

__;_;...;;,_.----

M~nskning 999. 000 111ark. Tidigare reserverade medel torde för-

slå. 
6 Ht. !:20. Underhåll och drift av maskiner och redskap för jordförbätt-

ringsarbetcm. (f). 

Anslaget har reducerats Iiled 500.000 mark, enär en försäljning 

av den mindre grävmaskinen är planerad. 

Il. Fisket. 

6 Ht. II:l. Avlöningar. 
Ökning 36.600 mark. Motivering som under 1 Ht. J:4. 

6 Ht. II:3. Fiskerinäringens främjande. 
Anslaget oförändrat. Ur ifrågavarande anslag har landskapssty-

relsen under 19 59 beviljat stiftelsen för Åbo Akade1-:ii 340. 000 

n1ark för biologiska undersökningar på Husö i Finströ1n 1 J3ergö. 

På grund härav kunde professor J3.J. Wikgren under somr:1aren 

utföra en kartläggning av vattenfaunan i närheten av Husö, 

varvid ett rätt 01n.fattande material insamlades. En undersök

ning av åländska insjöar fortsattes och dessutom deltog pro

fessor Wikgren jäi;:1te assistent under tre dagar i en expedition 

för uppsökande av läHpliga trålbottnar. 

För nästa s oErrilar planeras en fältkurs för sex del tagare och 

ett utökat deltagande i fiskerivetenskapliga undersökningar. 

En1ellertid visar erfarenheten från denna sornmar, att ett ar

bete av denna oillfattning korim1er att stöta på många praktiska 

svårigheter. I r,iangårdsbyggnaden kan beredas bostad för en 

far11il j och en ensam person utöver arrendatorns faillil j. Andra 

bostadsutryEmen finns inte. Vattenförsörjningen på Husö är 

problematisk, sålunda 11åste allt sötvatten transporteras Med 

båt från brunnar på 2 a' 3 kri1 avstånd. På något längre sikt 

tillko:rm11er dessutora nödvändigheten att erhålla elektricitet. 

En väsentlig förbättring och lättnad kunde erhållas genoEi att 

den gamla arrendatorsbyggnaden, som stått oanvänd sedan flera 

år tillbaka 7 iståndsattes, så att arrendatorsfamiljen kunde 

flytta över till denna och hela huvudbyggnaden upplåtas för 

den biologiska stationens behov. Detta framstår i själva verket 

som det uest angelägna önskenålet. Byggnaden är av stock under 

pärttak. Alla eldstäder äro slutbrända och måste förnyas. Gol

ven mås te tas upp och få ny fyllning, föns terkarr11ar och -bå

gar förnyas, sockeln förbättras och dörrarna ersättas 111ed nya, 

vartill ännu korn.aer tapetsering och It1ålning för att göra bygg-
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naden dräglig so11 lllänniskobostad. 

Kostnaderna för dess grundförbättringar (iståndsättandet av 

arrendatorsbyggrn1den 9 brunn och elektricitet) kan icke över

blickas 9 111en det är påtagligt att 111ed ett anslo,g på några 

hundratusen uark unc.er några år kunde det väsentligaste åstad

kornr.:1as • 
])å Åbo Akaderi1i emellertid icke har Lie del att investera för 

ovansagda ändam'il 9 cch den verksaElhet soL1 bedrives är av stor 

betydelse för landskapet, har landskapsstyrelsen för avsikt 

att även undGr inko]:':inande år bevilja bidrag för ovansagda 

ända:u1ål. 

6 Ht. II~4. Underhåll och drift vid romkläckningsanstalten. 

En ökning on 100.000 r:iark föreslås, enär vid den nya romkläck

ningsanstal ten vatt:'.let skall pulllpas upp till själva anstalten 

och då för verksanteten under det första året en viss komp

lettering ifråga or.: utrustningen torde bliva behövlig. 

6 Ht. II:6. Underhåll och drif~ av fiskefyrar. 

Ökning 50.000 mark~ vilket närmast beror på stegrade arbets

kostnader för skötseln av fiskefyrarna. 

6 Ht. II~9. Nedsättning av räntan på lån 9 som beviljats yrkesfiskare för 

anskaffning av fis~redskap och fiskebåtar (r). 

En ökning Y'2 d 200. JOO lllark föreslås, för att andelskassorna 

och sparbank även -i_;_nder 1960 skola kunna utgiva såsom tidiga

re 6 iailjoner Iiiark i fiskarlån 1 not 3% ränta. 

6 Ht. II~lO.Bidrag för landska0sbidragsfond för fiskeriförsäkringar. 

Anslaget oförändrat,. Enligt lagen 0111 f iskeriförsäkringar bör 

försäkrings givaren av allE1änna nedel få ett kapital bidrag, 

sori.1 r,iotsvarar 3% a7 försäkringsbeständet. 

III. Privata skogshushållningen. 
6 Ht. III:l. Avlöningar. 

Ökning 54.600 mark. Motivering son under 1 Ht. I~4. 

----~~I~I~I~:~5. Underhåll av ~lantskolan. 

Ökning 100.000 rnark 7 soEL föranledes därav, att vissa jord

förbättringsätgärder måste vidtagas vid ifrågavarande plant

skola, ~när den nuvarande jorden där är för finkornig, med 

påföljd att plantcrna, särskilt under våren, bliva skadade av 

kölden. 

Underhåll av plantskolbyggnaden. 

Minskning 280. 000 1,10,r1f_. Under näs ta år torde endast s11.1ärre 

underhållskostnader ifrågakorw1a, varför en rainskning synes 
kunna företagas. 
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flt. III~8.Bidrag för skogsför1·~ttringsarbeten (r). 

Ökning l~ failjoner _ _]:~~:rk. Anslaget för 1959 Iilinskat, enär 

reserverade racdel frän tidigare år ansågs räcka till: Då des

sa reserveringar nm1iera förbrukats synes en förhöjning åter 

böra vidtagas. Motsvarande anslag i statsförslaget är 500 

r;1il joner nark. 

6 Ht. III ~9. F)'.'änjap.~~ch til1:..f?.~r den privata skogshushållningen. 

Ökning ~~Q_Q. 000 Liark. Tidigare anslaget synes otillräckligt. 

Motsvarande anslag i statsförslage~ är 452 r;1iljoner mark. 

6 Ht. III ~10. InsaE1ling av i~1aterial för undersckn~g av skogs typerna (f). 

An§_lage_"L.!_lyj;t. Sor11 känt baserar sig klassificeringen av skogs-

11iarkerna i vårt land på skogstyper::ia och Skogsf orskningsans 

ten påpekar att det allt tydligare fra:c.1gått 9 att Ålands skogs

typer till den grad avvika från skogstyperna på fasta landet 9 

att det vore av stor betydelse at~ få en specialundersökning 

till s tänd. Skogsr,_iarkernas J::::l assi:::'icering åter 9 är av grund

läggande betydelse för all verksarbet ino:c.1 skogsbruket. T. ex. 

skogsr;1arkernas beskattningsindeln::_ng, skogSI;1arkernas boni te

ring vid skiftesförrättningar och planerandet av praktiska 

föryngrings- och skogsvårdsåtgärder äro i högsta grad beroende 

av en ändm~1ålsenlig ståndortsklas:::ificering som utgångspunkt, 

Då en utveckning av ständortsk:assificeringen på basen av 

skogstyperna för södra Finlands del redan ära i huvudsak klar

lagda, vore det av största betydelse att forskningsarbetet kun

de utsträckas att beröra även Ålar.cd, sor;1 eljest hotas att bli 

efter det övriga riket i detta härseende. 

Emedan landska:psstyrelsen inse";t nyttan av ovannä1~ilda un

dersökning, som Skogsforskningsan:::talten ätagit sig övervaka~ 

på bör jades insar~llingen av undersökningsua terial den 1. 9 .19 58 

av forstnästare :Bo Högnäs, soE1 av Skogsforskninc,sanstal t,=.m 

ansågs därtill länplig. 
För tiden 1.9 - 31.12.1958 erhö::_1 Högnäs av arbetslöshets-

:r::.iedel från riket 150.000:- och av le.ndskapsr11edel soE1 dagi:rak

tari1ento 112.000:- . Under tiden i.::_ - 31.12.1959 har ät Hög

näs beviljats ur stats@edel 40.075:-/Bån. och sou tillskotts

arvode ur landskapsHedel 20. 000 :-/r:1ån sai~1t resekostnader och 

Il kl. dagtrakta@ente för högst 20 dae;:o,r per Hånad under 6 

nånader. Dossu tou beslöts att r1ed landskapsuc.:;del avlöna en 

hjälpkarl (skogspraktikant) för fältarbe+,ena under tiden 

15.5 - 30.9. 1959 å 20.000:- per månad saut resekostnader och 

dagtraktauente ~ 500:- för högst 20 dagar ~er månad. 
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Då insamling av r11aterial för ifrågavarande undersökningsar

bete är avsett att fortgå under inkommande år föreslås att 

i nästa års budget upptages anslag för Högnäs arvode mot

svarande 27 löneklassen. Resekostnader och dagtraktamente 

för såväl Höe;näs som för hjälpkarlen föreslås utgå med sam

ma belopp som under innevarande år mcm under en tid av 6, 5 

månader (15.5 31.10). Bägge skulle sålunda erhålla hela 

sin avlöning ur landskapets ordinarie medel. 



195 

-52-

IV. Särskilda anslag. 

IV:l. Understöd åt föreningar~ 
....;!;.;!:.::..::-...;;..--

c) Ålands Iv1ejeriförbund. 

Ökning 100. 000 i11ark. 
Ålands IviejGriförbund har hos landskapsstyrelsen anhållit olil 

att deras nuvarande bidrag 01;1 50. 000 Mark skulle förhöjas 

till 200.000 foark, enär föreningen har för avsikt att vid 

r118 jerierna anlita speciella konsul en ter. Li::mdskaps styr els en 

har vid behandlingen av ärendet ansett förbundets anhållan 

befogad, r;;_en likväl ansett att såson bidrag för 1960 högst 

skulle beviljas 150.000 nark. 

6 Ht. IV:5. För geologiska undersökningar. 
Anslaget nytt. UndGr en följd. av år 9 ända till och med 1958 9 

funnos anslag för geologiska undersökningar i landskapet. 

])essa undersökningar avsågo närmast kartläggning och insauling 

av geologiskt r.1a tGrial. ])et nu föreslagna anslaget ou 300. 000 

r;iark är avse+;t för kostnader i samband med den vetenskapliga 

bearbetningen av det tidigare hopsaEU.ade materialet. ])cm ve

tenskapliga undersökningen avser utom annat 9 raineralisk mikro

analys av åländska bergarter inkl. nikrofotografering saElt 

vissa kompl2tterande analyser av berg- och jordarter. Materi-

alet ifråga är katalogiserat och uppställt på Åbo .Akademis 

geologisk-nineralogiska institut och bearbetas i huvudsak 

av nag. C.A. Wesm:.ian, därstädes. Geologiska undersökningar 

i landskapet har letts av professor Hans Hausen 9 sou för 
närvarande är sysselsatt ued att rita en geologisk översikts

karta över landskapet r"1ed tanke på publicering. ])enna karta 

upptager såväl berg- son jordarter och utföres i skala 

1~50.000. Text skall beledsaga kartan. 
6 Euvud ti telr.i.s slu tsuuma ~ 

Ordinarie budgeten för 1959 

Budgetförslag för 1960 
Ckning 3.851.400 

52.984.000 

56.835.400 

7 Huvudtiteln. KoErrJunika tionsväsendet. 

I. Arbetsledning. 

Avlöningar. 
Ökning 90.600 uark. Motivering son under 1 Ht. T:4. 

II. Väghållningen. 
Underhåll av lsndsvägarna och bygdevägarna. ( f) • 
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a) Sorrn11arunderhållGt. 

Ökning 2.8000000 nark. På grund av inträffad lönestegring 

under 1959 9 tillkonsten av ca 10 kE1 ytterligare landsväg, 

en livligare sori1uartrafik 1 sa111t underhållet av 30 ..... 40 ku 

bygdevägar föreslås anslaget ökat mecl 2.800.000 nark. 

Emellertid förutsätter den nya väglagen att vid fördelningen 

av kostnaderna för vägunderhållet på allmänna vägar underhåll 

bl .a. av bilar och arbets111askiner icko få föras på underhålls

nor11entet i varför till mo:n. 7 Ht. IV~4 (för underhåll av bygg

nader, arbetsmaskiner och inventarier) borde överföras kost-

naden härför. Denna har beräknats till 4 9 2 Ii1il joner nark 

varför det slutliga anslagGt borde fixeras till 43, 8 milj .]/Tu:. 

b) Vinter11r,1 (10rhållet. 

Anslaget oförändrat. 

c) Färjhållningen. 

Minskning 1 r"1iljon aark. Ehuru Marsunds färja, för vilken 

de direkta driftskostnaderna stego till ca 2 miljoner li~rk 

numera icke längre är i bruk 9 synes anslaget dock icke kunna 

minskas med r;1er än 1 Biljon mark, beroende på inträffade lö

nestegringar och ökade turer med landskapets övriga färjor.-

7 Ht. II: 2. Bidrag till kor.munal vägar: 

a) För byggnad och för förbättring (r)~ 

Ökning on 800.000 r.1ark, E10tsvarar ökningen i statsförslaget 

för 1960. 

d) Understöd för iståndsättning av koEJLmnalvägar, vilka skola 

övertagas såsol:l bygdevägar (r). 

Ökning 800.000 E1ark. J\!10 tivering sor.1 ovan under p.a'. 
7 Ht. IIg3. Bidrag för inlösen av vägonråden (f). 

Minskning 500. 000 Emrk. Rubriken ändrad. Anslaget avsett att 
l 

utgivas åt komnunerna för inlösen av vägarn.råden. 

III. Sjökouuunikationerna. 

7 Ht. III ~l. För upprä tthållcmde av trafik i skärgården (f). 

Ökning 1.500.000 mark. På grund av ökat antal turer såväl för 

turbåtarna soH för skärgårc1sflyget föreslås en förhöjning av 

anslaget till 8.500.000 nark. 

l_Ht. IV~l. Avlöningar. 

Ökning 20.400 nark. Motivering sor:1 under 1 Ht. I:4. 
lHt. IV:4. Kostnader för underhåll av byggnader 2 arbetsEiaskiner och in-

ventarier samt för drift av vägavdelningens verkstäder. 

Rubriken ändrad. Ökning 4 9 7 miljoner mark. Beträffande moti
veringen hänvisas till motiveringen under 7 Ht. II:l a). 
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Till landskapsstyrelsens disposition för ko:m:munikationsväsen-

det. 
Ökning 400.000 mark. Ifrågavarande ökning har företagits ol.a 

med tanke på eventuella undersökningar beträffande färjför

bindelser till och från landskapet. Det tidigare anslaget om 

1 miljon mark för undersökning av färjförbindelser har utgått 

7 Huvudtitelns slutsumma~ 

Ordinarie budgeten för 1959 

Budgetförslag för 1960 

Ökning 8.611.000 

8 Huvudtiteln. Socialvården. 

9 5. 632. 900 

104. 243. 900 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Socialvårdsinspektionen (f). 

Ökning 25.000 mark. På grund av förhöjt arvode åt inspek-

tören för socialvården i landskapet och även på grund av 

stegrade resekostnader föreslås anslaget höjt till 75.000 mark 

Understöd åt barnträdgårdar (f). 

Ökning 100.000 rnark. 

'.L1idigare anslaget synes otillräckligt. Sålunda åtgick enligt 

bokslutet för 1958 under detta moment ca 475.000 mark. Ifråga

varande bidrag utgår enligt lag med 1/3 av godtagbara ut

gifter. 

Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda husmödrar 

i barnrika familjer. 

Ökning 70.000 mark, vilken ökning föreslagits med anledning 

av landstingsman Lindfors motion angående anordning av sernes

ter åt vissa husmödrar. 

8 Huvudtitelns slutsurruna~ 

Ordinarie budgeten för 1959 

Budgetförslag för 1960 

Ökning 195.000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 

I. Särskilda anslag. 

19.130.000 

19.325.000 

,,_ __ .;;;;I..;;,~..;;:.6. Familjepension och begravningshjälp (f). 

Minskning 1 Iililjon mark synes kunna företagas. 

~-.;..-::.I~~~7~. Barnbidrags- och folkpensionspremier, som landskapet i egen

skap av arbetsgivare äger erlägga. 

Ökning 1 miljon mark. För år 1958 var motsvarande utgift ca 

10,2 miljoner mark. På grund av de löneförhöjningar som in

träffat sedan dess föreslås anslaget förhöjt till 11 miljoner 
mark. 



-55- 198 
Premier för dödande av rovdjur (f). 
Ökning 200.000 Elark. Redan för 1958 stego Eiotsvarande utgifter 

till något över 2 nil joner i~1ark, varför den nu föreslagna för-

höjningen torde vara behövlig. 
Sänkning av räntan på lån från vissa penninginrättningar (f). 

Anslaget nytt. Ifrågavarande anslag är avsett att erläggas 

såsou räntegottgörelse för vissa sådana lån, sor;i beviljas av 

penninginrättningar, vilka r10tsvarande lån hittills beviljats 

ur allmänna medel. Räntegottgörelserna skulle sålunda erläggas 

för följande lång 

a) Täckdikning; 
b) uppförande av vatten- och avloppsledningsanorcningar på 

landsbygden; 
c) fräE1jande av småindustri; 
d) allEännyttig bostadsproduktion; 
e) frär11jandet av upplagringen av spannDål 1 potatis och träd-

gårdsprodukter. 
De uoment från vilk~ lånen hittills beviljats (11 huvudtiteln) 

ha fortfarande upptagits oförändrade 7 enär det nya sys tei;iet, 

sou föreslås i statsförslaget för 1960 ännu icke blivit god

känt. Såvida det nya syste1~1et genonföros skall räntegottgörel

se beviljas för de lånebelopp 9 vilka föreslås i 11 Ht. 1~4 och 

6. 
9 Huvudtitelns slutsm~mag 

Ordinarie budgeten för 1959 58.845.000 

Budgetförslag för 1960 60.040.000 

Ökning 1.195.000 
10 l~uvudti teln. Investc;;ringsutgifter. 

I. Landskapsstyrelsen. 

10 Ht. I~l. Anskaffning av inventarier. 
Ökning 100.000 uark. På förslag av lantbruksavdelningen har 

landskapsstyrelson beslutat anskaffa en ny smalfilE1sprojektor, 

varvid den nuvarande projektorn so:c1 inköptes 1951 i och ned 

skärgårdens elektrifiering skulle stationeras därstädes. Prise 

för den nya projektorn är 300.000 1::iark, r;1en torde det oaktat 

anslaget icke behöva ökas r"1ed E1er än föreslagna 100. 000 nark, 

enär anslaget ändå torde vara tillräckligt. 
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II. E so- och sjukvården. 

II:l.Ålands ~entra~~ju~Eus för anskaffning av inventarier och 
.~_;;:.::..;;....---

ins trur1en t o 

Minskning~~~OO. 000 niark. Anslaget är avsett för vissa nyan

skaffningar till de olika avdelningarna vid sjukhuset. 

II: 2. g_a,nd~entr~.ls ;jukr~us för perm.anentbeläggning av parkerings
.:::.::::.~.:..:..---

plan <2._i:;~E;ånp;a~ 

Ökning 360. 000 i~iark. Under de 3 senaste åren har en planenlig 

perr.1anentning genomförts? ri1en återstår ännu pernanentning av 

:parkeringsplanen och vissa gångar, varefter sjukhusonrådet i 

detta avseende skulle vara i fullständigt skick, sånär soiil på 

vägen till de nya tj~nstebostäderna. 

10 Ht. II:3. Ålands ce~ntrals;jukhus för avlopT,S- och vattenledning. 

Västra Klintens dikeslag har tagit initiativ till ett full

ständigt ordnande av avlopps- och vattensystenet för ifråga

varande onråde. På anhållan av dikeslaget har landskapsstyrel

sen för sin del beslutat att Ålands centralsjukhus' vatten

och avloppssysten skulle anslutas till Västra Klintens vatten

och avloppssysten. Kostnaderna härför ha preliminärt beräknats 

för sjukhusets vidkonmande till 7 .500.000 :r:mrk. 

10 Ht. II:5.Kostnader för platser vid Grelsby sjukhus. 

Anslagr::;t nytt. Landskapet har hittills förfogat över 4 fri

platser vid Grelsby sjukhus, för vilka landskapet erlagt jän~ 

väl dagavgifterna. Då tillbyggnadsfråga11 började närI.J.a sig 

sitt förverkligande, anhöll konmunalförbundet on att landskaps 

styrelsen r1åtte fastställa det antal platser landskapet skall 

övertaga JjlGd beaktande.:; av, att sjukhuset efter tillbyggnaden 

kornuer att 0E1fa tta 79 s .k. A-pla tser och 21 B-pla tser. Efter 

järJ.förelse ued antalet statliga och koE11mnala sinnes jukhus

platser i riket och efter medicinalstyrelsens hörande,beslöt 

landskapsstyrelsen den 9.4.1958 fastställa landskapets plats

antal till 7 A-platser under förutsättning att Landstinget an

visar härför erforderliga ne del. De prelii:1inära kostnaderna ha 
ber:-'::.Cnats till 2 9 5 111iljoner rimrk. 

---.;;...;...:;,.._I:::..::.I~:~6~. Kuriuinge sjukstuga för hydroforanläggning. 

Anslaget nytt. I och för ordnande av vattenförsörjningen vid 

ifrågavarande sjukstuga har landskapsstyrelsen på därom gjord 

anhållan beslutat installera en hydrofor till en kostnad av 
ca 100.000 uark. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
--~.....;I:::.::.I.:::I_::.~..'.:::.2. 1\.land; 2_es_?J~.s:.la föi~ anskaffning av inventariGr (r). 

Minskni~_g 27~._,,___IOO Iil~rko Anslaget 0E1 320.300 mark skall användas 
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för särskilda inventarier vid Ålands yrkesskola, sora i sitt 

förslag till budget ingivit förteckning över vilka inventarier 

som under året anses erforderliga. Dessutom har f'rån yrkes

skolans sida föreslagits ett belopp om 202.100 mark för an

skaffning av inventarier till ett rektorskansli 9 uen då land

skapss tyrelsen, såsom vid tidigare sarrmanhang frarimålli ts, för 

närvarande anser att inrättandet av ett sådant kansli kan an-

s tå 9 har anslaget u telärnna ts. 

III ~ 3. Ålands yrkes skola för anskaffning av raaskiner (r). 
~_:;..::...:;..._;;;;.,-_.;;;..-

Ökning 61.000 mark. Ifrågavarande anslag skall användas för 

anskaffning av en ytterhoningsmaskin och en supportslipmaskin 

till bil- och r,1otoravdelningen. Med tillhjälp av förenämnda 

maskin sker undervisning i hur man får fram ytor med större 

noggrannhet än vid slipning och supportslipmaskinen avser att 

giva inblick i vad som kan åstadkornrnas med slipning. Till 

fartygselektrikeravdelningen skall anskaffas bl.a. lastvinsch

kontroller och pådrag för likströrnsmotorer, vilket är nödvän

digt för den praktiska undervisningen. För handelsavdelningen 

föreslås anskaffande av 3 st. kontorsmaskiner till ett samman

lagt pris av 186 .'.)00 Emrk och till metallarbetaravdelningen 

föreslås anskaffandet av en svarv till ett pris av 1.800.000 

mark 9 en punktsvetsrnaskin, bänkslipmaskin, en radialborrmaskin 

och tvenne svetstransforr;1a torer • 

..,..._ ___ I_I_I_~-'-4. Ålands Sjöfartsläroverk för särskilda investeringar. 

Minskning 35.000 raark. Anslaget är avsett för installation 
i 

av telefon i maskintekniska avdelningens kansli och för iord- .1 

ningsställandet av 111/s Käkars gamla Tuaskin till dernonstrations

material. 

--_.;,......;I::..:I::..:I=-::..~:::..5· Ålands Kvinnliga Hemslöjdsskola för anskaffning av inventarier •. 

Minskning 330.000 mark. Anslaget är avsett för inköp av en ny 

elektrisk symaskin, en ny vävstol och för särskilda erforder

liga inventarier bland annat stolar. 

-:----::....;;..;;__I:::..::.I::.I..:~..:::..6. Ålands lantmannaskola för omläggning av gårdsplan och inköp 

av särskilda maskiner. 

Av anslaget oH 800.000 I11ark är ca 325.000 mark avsett såsom 

kostnader för ornläggning av gårdsplanen, vilket är nödvändigt 

med beaktande av att de tidigare anläggningarna till stor del 

förstörts i sm;1band med om- och till byggnaden av skolan. Kost

nadsberäkningen härför har utförts av landskapets trädgårds

konsulen t. Maskinanskaffningarna utgöres av en Universal trä

bearbetningslilaskin till ett pris av ca 300.000 mark saut en pe

larborrmaskin jämte borrar ävensom bänkslipmaskin till ett 

pris av ca 160.000 mark. 
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III~7. Skollägenheten på Jomala gård. För dräninP'sarbeten. - 0 - 0 

Anslaget ou 330.000 nark är avsett för fullbordande av de 

tidigare påbörjade dränoringsarbetena på den onedelbart norr 

on driftsccmtruu saElt öster om Jouala-Björsby byväg befint

liga åkerEiarken. 

IV. Näringarnas frä:ujande. 

IV~2. Anskaffning av fiskefyrar. 
:.:::...~;,..;_---

tid. l 0 Ht. IV~3) Till hjälp för havsfiskarna behöver 2 nya fiskefyrar 

utsättas i Brändö norra skärgård. Vardera beräknas kosta ca 

500.000 nark inkluderande gastuber och fundament. 

IVr3· Elektrifieringskostnader för plantskolan i Grelsby. 
::,.:::._:;;;...;;...;...---'"...;.... 

Anslaget nytt. På grund av vissa 0111läggningar av elektrifie-

ringen i Grelsby erfordras för plantskolans del ett anslag ora 

30.000 uark. 

V. K81~11mnikationsväsendet. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 

Ökning 5 L1il joner nark. För byggande och för förbättring 

av landsvägarna föreslås 55 niljoner mark eller samma belopp 

som för innevarande år. För byggande av bygdevägar föreslås 

dessutom 5 9 0 mil joner uark 9 varvid skulle ko1:mia ifråga dels 

nya bygdevägar, J-'r;iala 9 Västerkal1~iare och Kumlinge, för vilka 

förslag redan finnes, dels landskapets andel i förbättringar 

av koLmunalvägar, vilka sko~a bliva bygdevägar. Den egentliga 

iståndsättningen av konnunalvägar skulle därenot såsen tidiga

re understödas ur L1on.7-ll-2a. I riket är vägbyggnadsanslagc;n 

uppdelade i så att säga ordinarie anslag och anslag för syssel

sättningens tryggando. 

Anslaget föreslås att fördelas på följande sätt: 

Pågående arbeten. 

a) Ytbehandlingar: 2 kL1 landsväg Iilellan Lens trö111s kanal och 

Södcrby folkskola i LeE1land 9 av resterande 2 kn av den nya 

vägen invid Långträsk på vägen Marieharm-Hauraarland sant O, 8 

kE1 av vägen på öuse sidor orc1 Fär jsundsbron eller .sm1mianlagt 

Ca 30 • 000 11
2 a250 nk/n2

? vartill kOIJI;1er 2, 0 Dil joner E1ark för 

förberedande arbeten ello- sar:u~1anlagt 9 9 5 nil joner uark. 

b) För fortsättande av :förbättringsarbetena på landsvägen Ha

raldsby-flterbrobacke föreslås '7 9 0 nilj. mark. De totala kost

naderna för denna ca 4, 5 k;_~ J :L:nga väg beräknas till ca 25, 0 uil 

joner uark, varav för år 19 59 är upptaget 5, O nil j. i~iark. 

c) För byggande av landsväg till Vargskären i Föglö före-
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slås 10 7 0 Bilj. mark. Tidigare har erhållits 4,0 milj. mark 

av. de till 26,0 milj. raark beräknade totalkostnaderna. 

d) För fortsättande av förbättringsarbetena på landsvägen Ma

riehali::i-LeEliand mellan Lernströms kanal och Sö derby folkskola 

föTeslås 11,5 milj. mark~ varigenom vägen fram till sagda sko

la i sin helhet skulle bliva iståndsatt. 

Nya arbeten. 
e) För påbörjande av förbättringsarbetena på vägen Godby-Geta 

mellan Godby och Grelsby alle föreslås 4, 0 milj. l'J.iark. Med 

beaktande av att Getavägen fram till Bartsgårda trafikeras 

av invånarna i Geta samt av en del av Finströms och Saltviks 

invånare samt att densai:m;ia soi;1 bilväg måste anses vara under

målig är en förbättring av densaE1ma påkallad. Som vidare skäl 

för detta förbättringsarbete kan näEmas att av alla de från 

Marieham.t"'l utgående och till Ålands perifera delar ledande 

landsvägar vägen till Geta är förbättrad till en mindre del 

än någon av de övriga. 

f) I avsikt att förkorta färjpasset över Gollands sund, Föglö 

från 100 m till 65 m föreslås 2,0 milj. mark. Genom denna åt

gärd ökas strömmens hastighet vid färjstället, varigenom is

bildningen skulle försvåras och färjans årliga gångtid för

längas. Under nuvarande förhållmlen medför menförestiden av

brott i trafiken, då färjan har svårt ·att forcera ishinder i 

rännan och isen längs isvägen ej tä:_ler att köra. Vidare skul

le vid det nya landfästet installeras en s.k. strömbildare. 

i avsikt att försvåra isbildningen. 

Övriga arbeten. 

g) för reservarbeten 6, 0 milj. rilark. 

h) för bygdevägars byggande och förbättring 5, 0 milj. mark, 

i) till landE?kapsstyrelsens disposition 5, 0 milj. mark. 

Om av en eller annan orsak besparingar skulle uppstå beträf

fande ovanstående moment, föreslås att dessa vid behov skulle 

få användas som komplettering till övriga föreslagna arbeten. 

Anskaffning av vägmaskiner (r). 

Anslaget föreslås ökat i proportion till anslaget i riket 

eller med 1,500.000 mark till 6.500.000 mark. Anslaget är 

avsett att till största delen användas för anskaffning av 

lastningsmaskiner m.Iil. för den nu inköpta hjulburna gruskrosaen 

Anskaffning av radar till Föglö fär;ja. 

Anslaget nytt. För att göra ifrågavarande färjförbindelse säk

rare har landskapsstyrelsen ansett det nödvändigt att till 
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Föglö färja anskaffa radar. Kostnac erna härför jär,1te im1onte-

ringen har preliL1inärt beräknats till l.200.000 mark. 

10 Huvudtitelns slutsununa~ 

Ordinarie budgeten för 1959 
:Budgetförslag för 1960 

Ökning 4.801.300 

84.117.000 
88.918.300 

11 Huvudtiteln. Understöd0l:'in • 

. ~. Näringarnas fräE1jand;_. 

Jordbruket. och dess ~inäringa ~~1t )::olonisationsverksaLlheten. 

Lån för jo:2dförbättringsarbetan (~:l~ 

Ökning 1. 500. 000 Bark. 

Per dem 1.10 1959 har lån ur rubr. anslag om inalles 

3. 666. 700 uark beviljats. Anslage-c :i'öreslås därför höjt t.1ed 

1.500.000 no.rk. I stats.förslaget för 1960 föreslås ett anslag 

Olll 6-00 .ooo. OQO :.io.r.k. 

;;;.;;;;.....;;.;o_---6-· Amorteringslån för fräl11jande och upplagring av spannmål, po

Pota tis. o .trädgårds-prnQ.ukter. Rubrik(_:n ändrad. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

II~2. Alllorteringslån för landskormnunernas folkskolbyggnader. ------
Ökning 1. 0 :) • 000 mark. Det ti,ligare etnslaget om 10 mil joner 

uark har eI.ligt gjord uträkning vl sa t sig tarva en förhöjning •. 

II'. Särskilda anslag. 

------I---I_I..:..:..:...2. Lån för ::_:,änjande av bostad:~beb~'ge:~lsen i av husbocken ut

satta trak: .3r. 

Ökning 2.900.000 mark. 

Vid uppgörc.nde av 1959 års budgetförslag funnos från tidigare 

år reserverade medel under detta anslag, varför beloppet då 

sänktes. D2. de reserverade medlen nuri1era åtgått föreslås en 

förhöjning av anelaget till 3 miljoner mark. 

______ I=-=.I=.I..::..~-"-4 .Amorteringslån för uppförande av kor~munala vårdans tal ter (r) 

.f\nslaget ot~rändrat. 

I inkomst- ch utgiitsstG.ten :f'jr ~-J~·tJ cbserverades ett belopp 

om 20 milj ,_.:1er mark för uppförande av kommunala vårdans tal ter 

Anslaget var då avsett att utt_ivas åt Ålands kommunalförbund 

för äldringsvård. För 19 59 upptogs .ett motsvarande anslag för 

Mariehamns stads räkning. JJet under 1958 reserverade anslaget 

indrogs såE,Jm icke utnyttjat under 1959. Av årets anslag har 

MariehaLms f>tad beviljats 10 miljoner uark medan återstoden 

antingen kommer att utgivas såsom lån för de Gamlas Hem i 



-61- 204 
Jomala elJ·3r, såvida deras byggnafö::program icke ::.=ortskrider 

så långt 2 tt medel behövs under jnr. 3 varanc,e år, koramer återsto

c~en av ans_1_aget att utgivas såsorL_ 1X".:'3prungligen var avsett åt 

Mariehamns stad. Oberoende av huru 1rets 2.nslag fördelas mellan 

staden och land~ l;ygden föreslås på grund av den tidigare fram

ställda r::w--civeringen, att ett anslag om 20 miljo~'.er mark ånyo 

observera;::; .. 

11 Huvudtitelns slutsunna: 

Orlinarie budgeten för 1959 

I.u }~etfö:;,."slag lör 1960 

ÖkL_'lg S .8':;; :3. 0( C 

1-49. 601. 000 

151). 500. coo 
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Till Åland~ landsting 

I den påg~ende planeringen av f ärjtr a fik mellan f ast a Åland å 

ena sidan och Finlands f as tla nd och de n mellanliggande s kär gården å andra 

Siidan har man inte kunn a t undgå att t a ga Långn äs g oda hamn i Lumparland 

med i ber äkninga rna. Vidlyfti ga mark- och vattenunders~kningar ha r sålund a 

r edan ägt rum på ort och s t ä lle. I sj ä lva verket torde Långnä s med sitt l äge 

invid djupvattensleden f rån Ålands hav till Åbo unde r en avs ev:; rd ti d fram å t 

ut göra fa s ta Ålands enda t änkbara hamn f ör f ärjtlafik österut, oberoende av 
huru f ärjrutterna i framtiden kommer att dras. 

Då det blivit beka nnt, att fl ede•iaktiebo1-rtVikinglinjen stod i 

ber åd att anskaffa en bilb ärande f ärja f ör tr a fik på Långnä s ös terut, Tik

tade kom rnunals tyTe l sen i LumpaTland en hänvändelse till landskaps styrelsen 

om, att nödi ga mede l måtte observeras i landskapets inkomst- och ut gifts

stat för 1960 för eventuellt förstttande av väge n ti l l Långnäs i trafika belt 

skick och för byggande a v kaj eller f ärjfäste för en bilf örand~ f ärja. Hän

vändelsen har emellert i d inte le t t till önskad åtgärd o 

Då det förel i gger reella planer på att öppna bilfärjetrafik från 

fa s ta Åland österut, vilket framgår av bilagda till undertecknad Eklöv rikta

de s.J;crivelse_, öns_:irnr v.;i. un dertecknade understryka vikten av, att n ödiga me-
f or ovann amnt andam ä.L.. 

de i:7 av landst i n get st ä lles till l andskapsstyrelsens förfogande; s å att inte 

bi lfärje f örbindelserna öst e rut blir försenade på grund av a tt det inte finns 

någon användbar hamnplats på östra Ål anda Medlen kan upptagas s åsom f örslags

ansla g och " aN>etena i gångs ätt a s f örst sedan en bilf ä r j a anskaffats. Ko~/na
derna har av l andskap t ets v ä gavdelning förhandsber äknats till 20 miljo~ r 
mark, vilket förefaller högt och s äker l i gen kan 0båtot rn i nska IB, om väg och 

kajen by gges på ent -rtprenado f 
Under hänvisning till det ovansagda f öreslår v i , 

att landstinget måtte l å ta införa i landskapets or-

I I 
I 

I 
I 
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dinarie inkoms t- och ut giftsstat f ör å r 196 

summa av 20 miljone r mark f ör a 1. . 0 en n a gga nde av k 

Långnä s i Lumpar land och by d -aj ggan e av landsv" 

till denna kaj. Mar i ehamn den ag~, 20 november 1959 • 

r . I .r 

I rr 

Rederiaktiebolaget 

VIKINGLINJEN 
Mariehamn 

12797 Telefoner: 
Bokningen l2 796 

Telegr. adr.: Vikinglinjen 

Bank : Ålands Aktiebank 

Postgiro Tu 96129 

I 
Mariehamn den 20 november 1959 

Till Herr Landstingsman Philip Eklöv 

Lumparland 

I anledning av Eder förfrågan rörande våra avsikter 

att insätta en bilbärande färja i trafik mellan Korpo och Lång
näs i Lumparland har vi äran meddela, att vi redan ingivit ett 
anbud på ett fartyg, som efter ombyggnad torde vara lämpligt 
såsom färja på den nämnda rutten. Anbudet har emellertid inte 
accepterats, ej heller har avslag ingått på detsamma. Vårt re
deri har dessutom studerat olika färjor, som utbjudits till salu, 
men hittills inte funnit någon som kunde inköpas för nämnda än
damål. Vi undersöker dock fortlöpande och vår avsikt är , åtmin
stone för närvarande, att vid första lägliga tillfälle förvärva 

en färja för den ovannämnda linjen. 

Högaktningsfullt 

REDERIAKTIEBOLAGET VIKINGLINJEN 

/. ~ -·~~-r---:_ ___ ':_'1,CAf. 

Hennir!i Rundberg I 
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Till Ålands landsting. 

Som känt har sedan i vintras pågått- en undersökning angående 

möjligheterna att anordna färjförbindelse längs linjen Gustavs- -
ha /' 

Brändö-Kumlinge-Vårdö-fasta Åland. EXHtii Undersökningarna änni! 

inte avslutats,men man har kommit- så långt,att det kan fastslås, 

att projektet är tekniskit fullt genomförbart. Då trafiken i fråga 

skulle få en mycket stor betydelse i främsta rummet för nämnda skär

girdskommuner,men även för fasita Åland, borde landsting' och landskaps

styrelse göra allt för att påskynda förverkligandet av planerna. 

Detta kan enligt vårt förmenande lämpligast ske genom subventione

ring av bilfärjetrafik i privat- regi på linjen Gustavs-Vårdö. Vi ut-

gå från att färjförbindelsen Prästö-Vårdö,som vi blott alltför länge 

väntat- på,med det snaraste fås i gång~ 

Subventionering av bilfärjetrafik på detta sättrvore ingenting 

nytt och opröva it. Enligit många samstämmiga vittnesbörd påskyndades 

utbyggnaden av _den åboländska skärgårdsvägen med flera år tack vare 

att en privatägd färja sattes in i trafik mellan Pargas och Na.gu' med 

statssubvention. Behovet av trafiken fastslogs därigenom och sedan 

följde snabba åtgärder från statens sida. 

Fullt- konkreta förslag från intressenters sida föreligger vis

serJJigen inte ännu,men vi ha oss bekant, att ett stor~ int~e för 

saken finns. Det-vore därför välbetänkt att i ordinarie landskapsbud

geten för nästa år reservera medel för ändamålet-. Även statssubventio 

kunde komma i fråga, då det också gäller trafik mellan riket- och land

skapet-, men då vi utgå från att behovet av trafik dels mellan de berör 



l &_tjJ~gårcfskommunerna, dels mellan dessa och f'asta Åland, är det som f:r 11111at 

pockar på brådskande åtgärder,är landskapssubvention helt på sin :Plat 

Trafiken över Skif'tet- skulle s.a.s. f'öda sig själv. 

Att prestera någorlunda tillf'örlitliga kalkyler för beräkning

av det nödiga subventionsbeloppet är f'örnärvarande f'örenat med stora 

8, 

svårigheter. Vi ha utgått- if'rån atit trafiken skulle vara avgifitsbelagd, 

Detta innebär visserligen en orättvisa i jämförelse med ·· d k oar \%me a stnad 

fri färjförbinaelse,men samma förfaringssätt tillämpad då a es, gas-Nagu_ 

linjen startades. 

För en tidsbefraktad båt av "Slites" storlek få r man f .n. be tala 

dr motorbränsle t -80.000 mark per dygm. Då får befraktaren sJ'a"lv stå f ' • 

Kostnaderna per dygn komma sålunda att stiga till cirka 100.000 mark, 

Om vi r i=ikna med 20 bilall" och 40 passagerare per dygn och en bllavgift 

om '!MM 2.000:- och en _ passageraravgif~ om 500 mark, blir inkomsten 

60.000 mark per dygn. Underskotte~ skulle då bli 40.000 mark per dygn , 

alltså 1,2 milj. per månad. För trafik under sex månader - man kan ko~ 

ma i gång tidigas~ den 1 juli - skulle subventionsbehovet stiga till 

mellan 7 och 8 mil~.mark. 

Med hänvisning till ovanstående an.hålles vördsamt ' 

Mariehamn,den 

att Landstinget ville i ordinarie -landskap 

budgeten för 1960 under 7 huvudtiteln II kap . 

1 mom. p. • d) införa en ny post om 8 milj . 

mark,lämpligen rubricerad: understädande av 

bilfärjetrafik Vårdö-Brändö. 

1959. 

... 

Till Ålands landsting-. 

Vid vårsessionen 1958 beslöt landstinget- ingå till Ålands-

delegationen med anhållan om extraordinarie anslag- för anskaffande 

av en färja för trafiken Prästö-Vårdö sam~ för byggande av färjfästen 

vid Prä.stö,Töftö och Kunäs. Sedan dess har ingenting avhörts i frå-

gan. 
Det kan på goda grunder ifrågasättas,om landstinget i detta 

f all var hänvisat till den extraordinarie vägen. Extraordinarie 

utgifter är ju sådana större engångsutgifter för bekostande eller 

understödjande av anstalter och inrättningar eller företag··, vilka med 

avseende å planläggning- och kostnadsberäkning- kräva en särskild ingå

ende behandling ••• I fråga om Vårdö bro- och färjprojekt var ju: 

denna planläggning undangjord i och med at~ projektet var godkänt 

och medel bivaljades för byggande av bron över Bomarsund. I princip 

var dänned hela planen godkänd. Kostnaderna i fortsättningen kunde 

lämpligen ha observerats i ordinarie budgeten. Att- kostnadsberäkna 

en fär ja är ju ingen svårighet. Varven stå till t -j änst. Brändö-

ströms bron, som byggdes med ordinarie medel krävde för visso en I 

mera omf'attande planläggnmng och kostnadsberäkningr. Några invänd-

ningar mot landstinget:s förfarande i nyssnämnda fall ha veterligt 

icke gjorts. 
eff.' För att äntligt- få(9lutlig· lösninsr av den snart 25-åriga frå-

gan om åstadkommande av bro- och färjförbindelser mellan fasta Åland 

och Vårdö,få undertecknade vördsamt'I föreslå, 



att landstinget ville 

och utgif~sstaten för 1960 
i ordinarie inkoms~ 

anvisa ett belopp 
0 

50 miljoner mark för anskaffande . m 
av en färj a för 

trafiken Prästö-Töftö-Vårdö samt för byggande a,,. 
härför nödiga färjfästen . 

Mariehamn,den 20 nov. 1959 . 
Till Ålands landsting. 

Ålands Spelmansgille, vilket som känt är , utgör en sammanslut
ning av åländska allmoge..-spelmän och för närvarande räknar cirka 
40 aktiva spelmän, har tagit på sitt verksamhets-program bl.a. 
att uppteckna, arrangera och i tryck utgiva åländska folkmelodier. 
År 1958 utgav spelmansgillet i tryck 25 låtar från Åland, arran
gerade för två fioler (Häfte 1). Enbart tryckningskostnaderna här
för steg till 120.000 mk. Material till ett nytt liknande häfte 
är under utarbetande och har spelmansgillet tänkt sig att få detta 
häfte i tryck under år 1960. På grund av de höga tryckningskost

naderna för nottryckning vore det önskvärt att det flf tJ~kaps

styrelsen föreslagna anslaget för detta ändamål i~sls;:orainarie 
landskapsbudget höjdes. Jag får därför v~rd mt ah~lla ~I 

~l ~~~ kc. 
att landstinge OJa e un 

5 Ht. XI:l e) antecknade anslaget med 80.000 
mark. 

Mariehamn den 20 november 1959. 

~~ ----------------------- ~ 
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Till Ålands landsting 

Ålands distrikt av Samfundet Finland- Sovjetunionen har 

under flere år åtn jutit ett anspråkslöst understöd för sin 
verksamhet~1 Organisationens verksamhet är dock så omfattande 
att detta stöd inte kan anses tillrä.ckligt oi Vi anser det 
därför rätt och rilctigt att lana.stinget f örutom det tidigare 
anslaget beviljar ett nytt anslag för att underlätta denna 
för landskapet viktiga organisations mö j ligheter att avl öna 
sin fastanställda verksamhetsledare .1 Undertecknade föreslår dä 

för vördsamt 

att Landstinget måtte besluta om a t t 

under 5 htoXI : 4o Bidrag för avlönande av 
verksamhetsledare för kulturorganisationer 
måtte intagas ett nytt mom .' Samfundet Finland
Sovj etunionen Ålands distr1hktsorganisation r of• 
för avlönande av verksamhetsledaren 200 0000 mk . 

IV1ariehamn den 2o nov.' 59 


