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Å lands lands k aps nämnds 

'_lands landat ing med förslag lframställning till P. 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för 

~ 30/1949. landskapet Åland under år 1950. 

tidi&are tillämpat förfarande kommer i nedan I överensstämmelse meµ o 

endast ärrlringar 1 förupptagna motivering till 1950-års budgetförslag 

hållande till 1949-års att närmare motiveras. 
( 

A. INKO MSTER. 

Egentliga inkomster. 

Andra avdelningen. 

Inkomster f~ån s~ate~llhörig egendom. 

på grund av att spannmålsprisen stigit och att friåren för byggnads-

arbeten på Bomarsunds. f .d. fästningsområde och Grelsby kungs gård utgått 

detta år, har moment 1 kµnnat höjas. Inkomsten under mom. 3, försälj-

ning av virke, är upptagen enligt landsk~psforstmästarens beräkningar 

och under 5 momente~, inkomst från Jomala gård, enligt föreståndarens . -

och inkomsten från försöksfälten enligt försöksledarnas uppskattning. 

Från fruktförsöksfältet 1 Godby beräknas in.flyta 150.000 mark och från 

försöksfältet å Jomala gård 4.ooo mark. 

Tredje avdelningen. 

Inkomster av blandad natur. 

1-

I . 



Momenten 1, 2, 3 och 6 äro upptagna enligt vederbörande specialredo- tjänstemännens vid landskapsstyrelsen löner vid närmast· motsvarande 1 

I ' 

göra.res berältningar, medan inkomsten från Ålands allmänna sjµkhus hö jt8 riket. Egentliga avsikten var, kan man säga, att få fastslaget med vil-

mud anledning av barnbördsavdelningens tillkomst. Emedan landskapsnäinn. ka statstjänstemän ifrågavarande landskapstjänstemin1n skola jämställas, 

den numera. själv tagit hela sin i stadshuset upphyr~a. lokal i användning, för att därigenom få kompensationsfrågan kla~lagd. Statsrådet har emel-

bortfaller inkomsten i form av hyror. lertid, med instämmande i pris- och lönerådets i ärendet avgivna utlå-

Nummerbrickorna för bilar och motorcyklar skola. enligt lag tillhanda. ta.nde icke velat gå med på saken, huvudsakligen därför att man ofta skul-

hållas motorfordons~gare, vilka å sin sida skola beta.la ersättning f ör le bli tvungen att ändra. den föreslagna förordningen, emedan tjänster-

dem. Denna ersättning ber~kna.s täcka .utgiften för deras tillverkning, och befattningar . med tiden förändras. Det i förslaget till överenskom-

Från landskapets vårdhem beräknas inflyta l.eoo.ooa mark i dagavgif· melseförordning ingående jämförelseförslaget har emellertid ansetts i 

ter och v'e'derlag för naturaförmåner. detta nu nntsvara de faktiska förhållandena oc~ därigenom ge så stor 

B. UTGIFTER. säkerhet för kompensationen som man överhuvudt~get kan ernå tmder nuva-

Egentliga utgifter. rande förhållanden, och där~ör har landskapsn~nden lagt detta till 

Första huvudtiteln. 
grund för sitt förslag till löner för landskapsstyrelsens ordinarie 

Landstinget. 
tjänstemän och befattningshavare, till vilka jordbruks- och skogsvårds-

Anslagen under denna huvudtitel äro upptagna i enlighet med ett av 
instruktörerna, vilkas löner äro upptagna under 6 Ht. I:l även äro att 

hänföra. · 
presidiet landskap~nämnden tillstäl l t förslag. 

Andra huvudtiteln. 
För att öka effektiviteten 1 expedieringen av ärendena föreslås an-

. Landskapsstyrel~. 
ställande av en extra renskriverska, detta i f ·· ramsta rummet med tanke på 

lantbruksavdelningen. 
Såsom känt har lands~ apsnämnden med instämmande .från landst_inget ar" 

Bland avlöningarna har 
som nytt undermoment föreslagits arvode åt te-

betat på att få til~ stånd en överenskommelseförordning om bindande a~ 



lefonisten. Detta har under innevarande år utgått ur anslaget till ex .. Polisvården • . 

pensmedel. Anslagen för polisinrättningen 1 Mariehamn äro upptagna i enlighet 

Ärendenas m@n.gd kommer uppenbarligen att tvinga landskapsnämnden att med polismästarens till landskapsnämnden ingivna förslag. 

under tiden januari - maj och september - december ofta hålla tvådagars .. på framställning av länsmannen i Sunds distrikt, vilken förordats av 

sammanträden. Detta har föranlett den relativt stora förhöjningen av länsstyrelsen 1 landskapet ~land, har landskapsnänmden beslutat ombilda 

anslaget under moment 3. en äldre poliskonstapelstjänst i nämnda distrikt till överkonstapels-

· För att möjliggöra att be~osta medverkan vid lagberedningen även av tjänst. Detta medför att anslag till avlöning för en överkonstapel mås-

utomstående krafter, föreslås anslaget under mom. 4 höjt. te upptagas i stället för sådant åt en äldre konstapel. En yngre kon-

Be:träffande tryckningsko stnaderna vill landskapsnämnden framhå"lla stapelstjänst i högre löneklass har av misstag varit betecknad som äldre, 

att de numera äro så stora, att anskaffningen av en multilit-eller lik- vilket fel föreslås rättat. 

nande tryckµiaskin, på -vilken allt landskapsst-yrelsens tryck skulle kun- Anslagen till reseersät tningar åt poliskorist aplarna på landet och 

na utföras, måste tagas i övervägande. Detta så mycket mer som tryckning~ till kostnad~r för underhåll av deras telefoner äro upptagna i enlighet 

f • tf·· d d lb rt i· stället för att land· i arbetena då skulle kunna as u or a ome e a , med länsmännens beräkni.ngar. Rubriken för förstnämnda moment har änd-

. . 
skapsstyrelsen nu får v~~ta flera månader, t.ex. på en författningssam· rats för att möjliggöra anslagets användning till ersättning för alla 

ling, som är av stor betydelse för förvaltningen. Svårigheten att er-
·till sådan berättigande resor. 

hålla valuta för ändamålet har dock till följd att planen ännu måste Fjä~de huvudtiteln. 

ställas på framtiden. 
Hälso- och sjukvården. 

En förhöjning av anslaget till expensmedel synes nödvändig även om Läkare. 

telefonistarvodet upptages bland avlöningar. 
Då planer äro å bane att inrätta nya kornmunalläkartjänster för~slås 

Tredje huvudtiteln. 
anslaget till unde.rstöd för avlönande av sådana höjt, . ehuru det är för-
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slagsanslag. Av liknande o~s~k föreslås anslaget till bidrag för avlö- i verk samhet. Emedan komJiJUnerna enligt den nya tuberkuloslagen skoJ.a 
I, 

nande av kommunala djurläkare fördubblat. deltaga i . disp.ensärverksamheten med 50 % av kostnaderna,föreslås ansla-

.Å lands allmänna sjukhus. get för denna verksamhet reducerat. 

Med tanke på sköterskornas vid io1ands allmänna sjukhus löner önska!' Anslaget till understöd åt ~ · ett barnbördshus har strukits, likaså an-

landskapsnämnden framhålla, att ett antal sjuksköterskor vid statens slaget till bidrag för inrättande av en provisorisk lokal för ett sådant 

sjukhus i riket äro föreslagna till erhållande av löneförhöjning på så. samt anslaget till understöd för underhåll av ett ambulansflygplan såsom 

dant sätt att de flyttas en eller annan löneklass uppåt. Då denna frå- obehövliga. 

ga ännu icke är avgjord, kan landskapsnärnnden icke i detta nu föresl å Anslaget till bidrag åt Grelsby sjukhus har anpassats efter behovet. 

motsvarande befattningshavares i landska~ t uppflyttning, vilket därför Landskapets v8rdhem för tuberkulösa. 

måste uppskjutas till en senare tidpunkt. Anslagen under . detta kapitel äro nya och föranledas av Landstingets 

Barnb ördsa.vdelningens inrättande vid sjukhuset har bidragit till att beslu~ att ett sådant vårdhem skall upprätthållas av landskapet intill 

en del av anslagen för dess underhåll föresl å s höjda. dess ett kommunalförbund kan övertaga och fullfölja uppgiften. He·la 

KUmlinge sjukstuga. kapitlet är således av tillfällig natur. 
- ~ 

Anslagen före slås höjda i enlighet med sjukhusledningens på erfaren· På grund ~v att inrättningen är ny, har anslagen inte kunnat anpas-

heterna från detta år byggda förslag. , sas efter vad erfarenheterna givit vid handen och äro därför, med undan-

· övrig hälso- ()ch sjukvård. tag för löneanslagen, mer eller mindre approzimativa. Samtliga löner 

Anslaget till understöd åt Mari-ehamns stad för upprätthållande av ett äro arvoden. 

sjukhus föreslås höjt, emedan så skett med mot svarande anslag i rikets Femte huvudtiteln. 

budgetförslag och emedan Mariehamns stads sjukhus fyller en viktig upp- Undervisningsväsen~. 

·gift även för lands kommunerna, 
. ··tt 

så länge },lands centralsjukhus inte tra Ålands lyceum. 

Anslagen äro anpassade efter behovet. 



Folkskolväsendet. 

Även ansla gen i detta kapitel ha anpassats efter behovet. Anslaget 

till sommarkolonier för folkskolebarn föreslås höjt, och under ett nytt 

moment har anslag till arvode åt semestervikarie för folkskolinspekt o~n 

upptagits. 

Ålands sjöfartsl~roverk. 

Anslagen ha såvitt möjligt anpassats efter anslagen . för motsvarande 

-
läroverk i riket och sålunda även anslag fö-r inrättande av en avdelning 

. . 

för utpildning av skeppare upptagits. Från skolans sida har krav på in-

rättande av en kanslibiträdestjänst framställts. Landskapsnämnd·en har 
jmed beaktande av maskintekniska avdelningens storlek i jämförelse med 

e~~15_1_~~tl~1åh~~flts1&%\p(hovet skulle kunna tillgodoses med ett anslag 

om 50.000 mark till kanslibitr äde • 

.l.''ör anordnande av en svetsningskurs för eleverna vid den maskintek-

niska avdelningen har ett nytt ·ansfag uppta·gi ts och anslaget till all-

mänbildande föredrag har uteslutits i enlighet med rektors förslag~ 

llands lantmannas ko la.. 

• a i fo··reslås, med Anslaget till avlönande av ko sthållsförestsn ar nna 

stö.d av praxis vid statens lantmanna skolor, höjt till 63.600 mark och 

anslaget till ex~ensmedel på föreståndarens yr:kande till 45.craa mark. 

Ålands kyinnliga hemslöjdsskol~. 

på framställning av skolans direktion föreslås anslag till avlönande 

av en lärarinna i sömnad m~d samma grundlö~ som v~vlär~rinnan. 

Ansla~et till diverse utgifter har höjts för att bättre motsvara be-

hovet, lik~så ansl~gen till anordnande av kurser utom skolan och till 

direktionens resekostnader. 

Ålands ambulerande lanthushållsskola. 

Anslagen under d'etta kapitel föreslås höjda av samma grunder som an-

gives under föregående kapitel. 

Övriga läroinrättningar . 

Anslagen ha höjts för att bättre motsvara de faktiska behoven. 

Fornminnes vården. 

Höjningen av 1 momentet -i detta kapitel föranledes .b.land annat av hy-

reshöjningen. 

Andra momentet har upJDl elat s för att vanliga grävningar och speciella 

sådana måtte kunna hållas i ·· sar. Under s.istnämnda rubrik hänföres en 

Pl.anerad grävning i Köka_ r, för vilken påra··knas 
ett understöd om 150.ooo 

mar~ av enskild person. 1'"öruts ••tt · a ningen för att grävningen skall konnna 

till stånd är tt 
a sistnämnda belopp verkligen ställes ti"ll. f. brfogande. 



An8laget för restaureringsarbeten på Bornarsunds ruiner är avsett f ö er-

vissa arbeten på Brännklintsbasen. Landskapsarkeologen har för utredan 
Efter det motiveringen utskrivits beslöt lannskapsnämnden föreslå 

der-

de av denna fråga på ort och ställe konfererat med s·tatsarkeologen och 
andra jordbruksinstruktörstjänst ens förändring till ordinarie och 

ren-

arkeologiska kommissionens byggmästare, vilken sistnämnda har ansett at 
uppflyttning till samma löneklass som första jordbruksinstruktörs-

åtminstone här föreslaget. belopp skulle· va-ra av behovet. Anslaget fö r 
tjänsten, emedan kompetensfordringarna och arbetsuppgifterna äro de-

reparation av ångbåtsbryggan vid Kastelholm har uteslutits, emedan arbe 
samma och emedan andra instruktören handhar kontrollen av lantbruks-

tet är slutfört och på dess plats har hpptagits ett anslag till förbätt 
bokföringslägenheterna i hela landskapet. 

. . 
ring av· vägarna till Brännklint och Djävulsberget i Bomarsund. 

Diver_se ansla~ edan 

Rubriken ftSr tionde kapitlet för·eslås ändrad till Diverse anslag. Mea en 

anledning av att · motsvarande anslag i rikets budget föreslås avsevärt öket 

höjda har l ·an.dskapsnämnden ansett sig kunna föreslå moment 1 höjt til l 

300.000 mark och moment 2 till 250.000 mark. Rubriken för moment 4 änd· giv-

. 
ras och anslaget till idrottsplaner höjes på samma grunder som anges i kos-

det föregående. Anslaget till landskapsnämndens disposition 1 detta ka· 

pitel föreslås höjt, emedan Ålands lärarförening anhållit om upptagande 

av anslag för anordnande av en föreläsningskurs för folkskollärare in- e 

stundande sonnnar, men icke kunnat angiva anslagsbehovet och landskaps-

nämnden under sådana omständigheter ansett sig bäst kunna säkerställa • 

ett tillmötesgående av deras önskemål på antytt sätt. 
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ti di Och understöd för högskolestudier har överAnslaget till s pen er 

d tt kapitel och dessutom föreslås här anslag till underflyttats till e a 

1• lar·· overk i enlighet med det lagförslag, som 1 ärenstödjande av elever 

det överlämnats .till landstinget. 

Sjätte huvud~iteln. 

Näringarnas främjande. 

Konsulent verksamheten. 

I detta kapitel har upptagits anslag till avlöning åt en biträdande 

trädgårdsinstruktör, avsedd främst för verksamheten i skärgården, emedan 

landskapets enda t rädgårdskonsulent icke hinner ägna sig åt skärgården 

såsom förhållandena skulle betinga, isynnerhet som han har fruktförsöket 

att sköta och därför inte kan vara borta längre tider i följd. 

I detta kapitel har , även anslaget till kostnader föranledda av utgiv-

ningen av produktionsunderstöd överförts, emedan det användes för bekos-

tandet av en extra konsulent enkom för dessa understöds skull. 

Skogsvå~. 

Rubriken f ·ör mom. 1 har ändrats för att möjliggöra en vidsträcktare 

användning av anslaget, som i enlighet med forstavde],ningens :förslag 

höjts. I samma mån och ,enligt nämnda avdelnings förslag har även mom. 

2 höjts. 

Som nytt moment har ett anslag till avlönande av en sko~stekniker 



·1 ~ ~1%_ J 
upptagits. p.. ·~ • 

or narvarande utgar arvodet åt skogsteknikern ·ur anslaget 

till skogsvårdens främjande i övrigt, vilket d'' i b ar genom 11vit otillräck .. 

ligt. 

Jordbruket och dess binäringar. 

Anslaget under mom. 1 har höJ'ts, emedan grunderna f''r d t"d o un ers o . sutg1. 

vandet förändrats, så att högre understöd kan ge""" och e d "' me an samma anslag · 

är avsett att användas till understöd för täckdikning. Mom. 4 har höjts, 

- . 

emedan understödet per silos höjts. 

Grunderna för utgivande av understöd åt tjur- och kontrollföreningar 

ha ändrats så, att understöden flerdubblats och därför måste anslaget 

höjas avsevärt för att motsvara behovet. 

~ör jordbruksförsöksverksamheten på Jomala gård beräknas 125.000 mark , 

och för trädgårdsf örsöks'f äl t et i Godb y 3~5. oao mark vara av behovet • 

Fisket. 

.Anslaget till fiskeriundersökningar och fiskekurser föreslås höjt till 

120 .ooo mark för att mö.jliggöra fullföljandet av planerade undersökningar. 

· Till subventiorierfng av fisk.transportlinjer under fisketiden föres lås 

400 .ooa mark. 

Diverse anslag. 

I överensstämmelse med andra tilläggsbudgeten för innevarande. år har 

. _n .. , .... 
-_ 'P·'-· a { ..... '. ·-, . - ... _ ... 

ett anslag till understöd för landsbygdens elektrifiering här upptagits. 

Sjunde huvudtiteln. 

Väghållningen. 

Momenten 1, 2 och 3 i detta kapitel föreslås sammanförda under en hu-

vudrubrikt Landsvägarna med de gamla rubrikerna som underrubriker. Det 

första föreslås i någon mån höjt medan de två senare äro desamma som 

för innevarande år. Anslaget till understöd åt konnnunala- och bygdevä- _ 

gar föreslås höjt och delanslaget till byggnad och förbättring betecknat 

som reservationsanslag, för att det måtte få överföras till följande år, 

om sådant befinnes lämpligt eller av behovet. 

Anslaget till bidrag åt konnnuner till inlösen av vägområden har höjts 

med tanke på planerade vägomläggning's- och byggnadsarbeten bl.a. strax 

utanför sta.dsgränsen, där marklösen blir kostsam för kommunerna. 

Anslaget till beklädnadshjälp åt personbilschauffören har såsom en-

gångsanslag uteslutits och på dess plats har införts ett anslag till an-

skaffning a.v·bilnummerbrickor, som landskap-et skall tillhandahålla bil-

ägare vid registreringen och vilka na··sta a·r • mas te förnyas. 

Sedan landskapsnämnden beslutat förändra bilbesiktningsmannabefattnin-

gen till en kombinerad bilbesiktningsmans- h t oc mo orfordons_inspektörs-

tjänst har införts anslag till arvode för densamma. Anslaget i lo Ht. 
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till utgif'ter för bilbesiktningen har därigenom kunnat uteslutas. Mo -

ment ens ordningsföl.jd har·, ändrats. 

Anslaget har höjts' för att mot svara behovet. 

Sjökommunikationerna. 

Mom. 1 har höjt·s emedan det . redan är otillräckligt för motorbåtstra
/ 

fiken med dess nuvarande omfattning och emedan vissa utvidgningar even-

tuellt bli aktuella under inkommande år och komma att ställa större 

krav på detta anslag. 

Den av Landstinget tillsatta skärgårdskommi tt~n har i en framställ-

ning till landskapsnämnden föreslagit en omläggning och utökning av den 

trafik som nu upprätthålles mellan Brändö och Kumlinge så att tre turer 

.. . \, ' . ' -
i veckan skulle utsträckas till Mariehamn. 

Förs.laget innebär otvivelaktigt en önskvärd förbättring av sommar-

trafiken .till och genom östra skärgården, men dess förverkligande krä-

ver även avsevärt ökade anslag, dels därför att en större ö.ch kraftigare. 

båt erfordras för ändamålet med ty ·åtföljande större krav på befäl och 

manskap och större åtgång av motorbränsle och smörjmedel, och dels däri-

genom att körtiderna bli så mycket längre, medan intraderna icke stiga 

i samma grad. Det kan även tänkas att ett ordnande av trafiken efter 

skärgårdskommit·t~ns förs lag får återverkningår på ångb åtstrafiken på 

linjen ~.bo - Mariehamn via Kumlinge av sådan· art att denna upphör. Frå-

gan blir då om en sådan utveckling är önskvärd. Landskapsnämnden anser 

sig böra överlåta ställningstagandet i huvudfrågan till Landstinget. 

För att inte föregripa ett sådant avgörande har landskapsnämnden icke 

slutgiltigt avgjort frågan om anska.f'fande av ny båt för trafiken Brändö 

- Kunµ.inge. Landskapsnämnden har velat hålla möjligheten öppen att an-

skaffa en sådan båt, som erfordras för trafiken, om denna skall ordnas 

enligt kommitt~m förslag. Skall så ske bör anslagen både till trafikens 

upprätthållande och för båt'ens byggande höjas. 

Emedan landskapsnänmden har för avsikt att i en tilläggsbudget före-

slå ändring av anslaget till anläggning och underhåll av ångb åtsbryegor 

till reservationsanslag, så att den under året icke utnyttjade delen av 

detsamma kan överföras till följande år och då årets anslag är relativt 

drygt tilltaget, har en minskning av samma 1 ans ag under inkommande år 

ansetts kunna ske. 

Åttonde huvudtiteln. 

Ans~ag för sociala ändamål. 

Första momentet har höjts för att möjliggöra ordnandet av en effekti-

vare -övervakning av fattigvården genom i 
en nspektör eller inspektris bo-
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satt inom landskaJB t. Diverse anslag. 

De förslagsanslag, som avsetts vara för låga, ha föreslagits höjda Anslaget till pensioner och indextillägg till dessa har av praktiska 

enligt det beräknade behovet. skäl sammanslagits och anslagen till bilbesiktningskostnader och rådgi-

Under moment 7 har anslag till invalidvården upptagits, varigenom ~- vande byggnadskommissionen uteslutits s~som obehövliga. 

slaget till proteser blivit överflödigt. Ålands Turistförening bar anhållit om upJtagande i budgeten av ett 

Moment 17, Stipendie'r och under'Stöd för högskolestudier föreslås över- anslag om 545.000 :- för turismens främjande. Den detaljerade budget, so 

fört till 5 Ht. X. åtföljde ansökan, återgives här: 

Nionde huvudtiteln. Ålands Turistförenings budg~~förslag för 1950 •. . I 

Anslaget för av landskapet disponerad ~tatsege~. Sekreterarens avlöning •••••••••••••.• • • • · • • · • • • • • • • • • • 200.000:-

Jordegendomarna. Byråbiträden, 3 månader •••.••.•••••••••••.•••••..•••• . • 55.ooo:-

Anslagen till avverkningsko stnad.er och till skogsvårdsarbeten av olika f •• t i t' e I H-yra or ur s oyran •...•............................. 15.ooo~-

slag äro upptagna enligt forstmästarens och anslaget till utgifter fö r Reparationer och underhåll av fastigheter ••••••••••••• 15.000:-

Jo.mala gård enligt föreståndarens beräkningar. Av anslaget till allmän- Sängar till exkurs~onshärbärget i Mariehamn ••••••••••• 35. 000 :-

na kostnader kommer under inkommande år en avsevärd del att erfordras Kontorsmaterial och -kostnader ........................ 25.ooo:-

för iståndsättande av mangårdsbyggnaderna på f .d. kronofogdebostället , Broschyren, ökning av upplagan ........................ 25.ooo:-

vilka användas till lokal för Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. Foldern ......... · .. • ........ ~ ........................... . 40.000t-

Årsunderhåll av byggnader~ch tomter. A . nnons ering 1 utl. pres·s_ ••••••••••••••.•••••.••.•.•••• 10.000:-

Det under detta år påbörjade renoveringsarbetet på Ålands lyceum fö- Inspektionsresor till pensionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.ooo:-

reslås fortsatt under inkommande år, vilket motiverar anslagets höjning• Tjänsteresor till främmande ort 25.000:-

Detsamma gäller Å1ands lantmannaskola samt Kumlinge sjukstuga. Annonsering i ortspressen . ........................... . 10.000:-___ ....._ __ _ 
Tionde huvudtiteln. 470.000:-
------



Beräknad inkomst av Turist9yrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa mk 

Dessutom föreslås för nedannämnda ändamål: 

För målning o·ch reparation av Djävulsbergets torn, 

Bomarsund •••••••••••••• 

För förbättring av vägen till Drännklints och Djävuls

b ergets torn i'nom Bomarsunds fästningsområde· . . . 
För komplettering och utrustning till orrdalsklint-

stugan ••••••••• 

För inköp .a.v för.evisningsrätt en till en .k.opia av A/B 

Kulturfilms färglagda Ålandsfilm ... ~ ....... . 
Summa mk 

30. 000; -

440.000:-

43.ooo:-

2'7.ooo:-

10.000:-

25 .ooo ~ -

545.00'0; -
--------~------------------------------------

Av denn.a framgår .att föreningens egna utgifter beräknats till 

_ 4'70 .• 000 mark, meda.n .inkomsterna stanna vid 30.000 mark. Det belopp, som 

för,eslås f.ör vägarna .ti.1-1 Br.ännkl-int och Djävulsberget i Bomarsund är 

_ redan i annat. sammanhang. obser~erat och anslaget till inköp av en kopia 

av A/B Kul.turfilms. J.landsfilm synes· l ·ämpliga'l'."-e· kunna- utgå ur anslaget 

till landskapsnämndens disposition för· upplysnings- och undervisnings-

ändamål. Kopian bör . . ju bli la.ndskapet"s om landskapet i alla fall skall 

- betala den. Ett . belopp om 52 .ooo mark bör således saklöst kunna uteslu• 

- tas ·. Det torde observeras att föreningen begär landskapsanslag till 

anskaffning av inventarier, som äro avsedda att bli föreningens egendom. 

Landskapsnämnden vidhåller fortfarande sin tidigare för Landstinget 

framlagda ståndpunkt att turismen borde ordnas så i landskapet att den 

betalar huvuddelen av de kostnader, som Ålands turistförening nu önskar 

att landskapet skall ansvara för. ! lands turistförening har visserligen 

å ena sidan genom sin sekreterare offentligt påstått, att turismen in-

bragt 100 miljoner mark senaste år, men å andra sidan begär den att land-

skapet skall täcka dess utgifter med c:a en halv miljon. Detta borde 

··1 ••tt li d .. . fa•tt inkomsten. va ra e gen e g~ra, som utan- att turi·strörelsen 

ordnas efter sådana linjer, får den knappast någon fast grund att bygga 

på. Detta är landskapsnämndens uppfattning. Landskapsnämnden har det 

oaktat upptagit anslag i enlighet med A1ands Turistförenings önskemål, 

emedan Landstinget föregående år gav landskapsnämnden i uppdrag att göra 

• sa. 

På anhållan av den , på Landstingets uppdrag tillsatta skärgårdskommit-

t~n har landskapsnämnden upptagit ett anslag om 150.000 mark för densam-

ma, vilket belopp den beräknat skall bliva erforderligt för täckande av 

dess utgifter under 1950. 

Kapitalutgifter. 

Elfte huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 



Hälso- och sjukvården. 
mar k eller 900.000 mark per skola. I överensstämmelse därmed föresl år 

Till komplettering av inventarierna i vårdhemmet för tuberkulösa. 
landskapenämnden upptågandet av ett anslag om 900.000 mark för motsva-

föreslås ett anslag om 200.000 mark. 
· • 1 d ka. t Till komplettering av möblerna vid samma rande ändamal i an s_ pe • 

på anhållan av den nyutnämnde överläkaren vid Ålands allmänna sjUk-
skola föreslås 50.000 mark. 

hus och enligt hans förslag har .ett anslag om 2.4'70.000 mark upptagits Näringarnas främjande. 

till komplet_tering och f örnyelse av instrument- och apparatutrustningen Till nyanskaffning av två fiskefyrar föreslås 200.00.0 mark. 

vid sjukhuset. I förslaget i~går en röntgenapparat för fotografering Kommunikationerna. 

och geno~lysning jämte en forta.bel apparat och installering,beräknad Till vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten föreslås 3.500.000 mark, 

till l.~20.000:-, en d,iatermiapparat,200.006:-, instrument och utens i- till vägmaskiner 600.000 mark och till fullfölj ande av garagebygget i 

lier för sterilisering,450.000 mark. Denna nyanskaffning, som av läka- Godby 2.700.000 mark. För sistnämnda ändamål har tidigare beviljats 

ren anses oundgängligen nödvändig för att han skall kunna i största möj- -3.500.000 mark. Anslagen föreslås betecknade som reservationsanslag. 

liga utsträckning betjäna de läkarhjälp behövande inom landskapet, är Den omändring av inredningen i M/S Kökar, som .redan vid b åtens inköp 

av sådan beskaffenhet, att den när centra lsjukhuset blir färdigt kan ansågs behövlig, har visat sig vara ofrånkomligt nödvändig och har land-

överflyttas till detta. skapsnämnden för avsikt att låta utföra den under instundande vinter. 

Under vi sningsväsend.et. Därför har ett anslag observerats för ändamålet. Ändringsarbetena om-

Till nyanskaffning av pulpeter till Ålands lyceum erfordras ett fatta bl.a. inredande av en salong för passagerarna, flyttning av styr-

70.000 marks anslag och till en del nya inventarier för Ålands ambule- hytten och w.c.-inrättningen, iordningställande av plats för transport 

randa lanthushållsskola 20.000 mark. av kreatur m.fl. åtgärder för att göra båten lämpligare för sitt ända-

Till förnyande av undervisningsmat erialen vid rikets tre navigations- mål. .A.nsla get är approximativt. 

skolor har i statsförslaget för 1950 upptagits ett anslag om 2.700.000 Tolfte huvudtiteln. 
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.... ·-
Inkomstbringande kapitalutgifter. - . -

Näringarnas främj~. 

Anslaget ti~l lån för jordförbättr i ngsarbeten föreslås höjt till 

1. 500. 000 mark, emedan behovets tillfr~dsställa??-de enligt Ja ntbruksav-

delningens beräkni~gar kommer att erfordra detta belopp. 

~tt utgiv~s i enlighet med den av Landstinget antagna lagen om lån 

för bostadsproduktionei;i.s främjande föreslås 25.ooo.ooo mark • 

. I al}slutning till vad ovan framhållits får .landskapsnämnden vördsamt 

föreslå 

att Land st inget ml tte fa,.stst älla. b i fo-

gade förslag till orqinarie inkomst- och 

utgiftsstat för 1950 och bemyndiga land-

skapsnämnden att upptaga för dess utjämnande 

erforderliga lån. 

Mariehamn den 4 ·november 1949. 

på landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd 

Landskapskamrer 

Werner Eker 


