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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 landsting med 
förslag till ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Åland under år 1957 ~ 

Föreliggande budgetförslag är uppgjort enligt samma grundprinci~:'.~..: 

50rn z 0r:,a.zte år och balanserar på 8071\) 79lö395 mark mot 701,,1200 645 ru1':C 

för innevarande är~ Tendensen till stegring av utgifterna synes vara 
ofrånkomligo Av utgiftssidans olika anslag må här främst nämnas ökningen 
under momenten avlöningar, . som stigit med i genomsnitt något över 20 ~b~ 

Då de nu gällande avlöningarna inom en snar framtid åter torde komma att 
justeras har landskapsstyrelsen i likhet med vad fallet var i första 
tilläggsbudgeten för detta år under avlöningsmomenten intagit ett under
moment , rubricerat, för lönejusteringQ Sedan avlöningarna slutligt fast
ställts skall landskapsstyrelsen härom antingen i samband med något 
tilläggsbudgetf örslag eller si:=Lrskilt inberätta till landstinget. 

En övers~t av förslagets u·c .~.~if t 1..~ sida utvisar: 
}~ Landsti~ Öknj.ng co. 2_, ::.. :.iljoner 9 varav omkring 1.9 miljo

er på anslaget för landstingsmännens arvoden och resekostnader~ 
g HtL-~a~]ka~sstyrelseno Ökning ca 3,2 miljoner, beroende i främsta 

rummet på företagna lönejusteringaro 

... l. .... Hto_P.Q..~,isvården~ Ökning ca 4 miljoner, även här beroende på för
~ö j da lönero 

,t_]Ito._!filJ.,so_":.. och sjukVård~~ Ökning ca 24 1 5 miljoner bestående främst 
v förhöjda löneanslage 

;2__jik~~~:r.Y.Jsn1_ngs- och bild!li .. ngsväsendet_\-i Ökning ca 27 miljon .: ., 
8kså här består ökningen av löneförhöjningar, varav dryga 10 r.ai.ljo1l81' 

ör avlönande av folkskollärare på landeto Dessutom noteras blo a~ en 
Jrhöjning om 5 miljoner av understödsanslag för folkskolorna på landeto 

§_Jtt-:. _ _!_ä..r.:!2!K~nas f.!iiJilia,nd,e.~ Ökning ca 39 8 miljoner, varav 1 miljon 
förhöjt anslag för mjölktransportbidragc 

.7_f!tg,_ ~O.TR.111.V,Ui}c..,?.tio,.!!~..Y.ä~~.<!e..:tt Ökning ca 5, 6 miljoner, varav 2. 25 mil
>ner som ökning av anslaget för landsvägarnas underhåll och 1 miljon 
förhöjt anslag för bidrag åt kommuner för inlösen av vägområden. 

8 rtt~Ji2...c:J~~Y.~9.~.lt~ Ökning ca 4ol miljonery beroende på förhöjning 
särskilda anslag bloaQ för invalidvården 3o5 miljonerc 

.9~Jih...J1!..Y.f?ll~g~ .. l_e&_ Öknir1.e c::.i 5 Y 8 miljoner, bestående bl., a. i en 
ning om 4 miljoner åv anslaget 1' ,' · :.:~ ~)ensioner på grund av landskaps
~nsto 

.L9__Ii~~-~.Y~~erinA,.~Y,t~i,fJ.~- Ökning ca 5,3 miljonero För utbyte av 
~ e.fonväxeln vid landskapsstyrelsen äskas bloaG 2o 2o miljoner samt för 
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inköp av inventarier och särskilda instrument till centralsjukhuset 
drygt 1 miljon. 

11 Ht. Understödslån. Ökning 21.1 miljol'llr, varav observeras en ök
ning om hela 20 miljoner av anslaget för kolonisationskassalån~ 

12 Ht. Finansieringsutgifter. Ingen ändring. 

En tablå över budgeten för innevarande år och nu föreliggande ::''.::r
slag utvisar följande 
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_:fnkomsts: .... : 

1 .!\vd. 
2 Il 

3 " 
4 Il 

5 " 

Utgifter; 

l Ht. Landstinget 

Summa 

2 Ht. Landskapsstyrelsen 

1 
3 Ht. Polisvården 

7 14 Ht. Hälso- och sjukvården 
5 Ht. Undervisningsväsendet 
6 Ht. Näringarnas främjande 
7 Ht. Kommunikationsväsendet 
8 Hto Socialvården 

I 

9 Ht. Diverse anslag 
~o Ht. Investeringar 
Ll Ht. Understödslån 
l2 Ht. Finansieringsutgifter 

Summa 

1956. Förslag f(_; r ; ni::.7 
-~ _, Ökning 

8.800.000 8.800.000 I -
50. 305. 000 . 60.860.000 10.555.000 

13el87e742 16.4910671 3.303.929 
2.000.000 2.000.000 -

626.82 • 0 • 11.821 

101.120.645 106.670.750 
================~==============:::t::======================= 

. .. .. -· . ·- . . .- .. . . . • , , .- - . .. ,. - - "' - - . - - -

709231)460 10.104.620 2el8le160 

200409.080 23.5790040 3.169.960 

15o328~ G 2S 19.329.295 4.000.470 

127a624- -. 070 152.156.140 24.532.070 
1881155Sc:lO 215.507.500 26.948.290 

46.638\;400 50.470.880 3.832.480 

63o566el00 69·,,.250~920 5t1684~820 

1203400000 160440.000 40100.-000 

32.471.000 380266.000 5.795.000 

58.557.500 63.884.000 5.326.500 

127.200.000 148.300.000 21.100.000 

503.000 503.000 I -
7010120~645 L 807o79le395 l 106.670.750 

~================-============== -======================= 
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I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen. som följer efter siff srbQd

geten• 
Landskapsstyrelsen föreslår härmed vördsamt 

att Ålands landsting måtte antaga föl
j ande förslag till ordinarie inkomst- och 
utgiftsstat för landskapet Åland för år 

1957· 
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I N K 0 M S T E Fo 
------~--~--------~~ 

l Avdelningeno 
============== 

Io Skatter och åvgifter av -skattenaturo 

1.l Nöjesskatter •••••••••••••••••••••••ei e •••••••••••••••••• 

2 ~ Apoteksavgifter ••••••••••o•••~o o o••••••••~••• • ••••••••• 

)o övriga skatter och avgifter av skattenatur •• '" •••••••••• 
SuD1ma I kap~ 8.8000000 

Summa I Avdelningen 808000000 

2 Avdelningeno 
----------------------------

093 

4.500~000 

1.300.000 
3.000.000 

IQ Inkomster från l~ds~.§.P_ets iU~kvårdsinrättningar. 

Å 1.§_E;.~'tL~~~~~k.=~ 
, Dagavgifter •••••••••••e•• """" ~ " ' "''"'onlJo .. o•~· •••••••••••• 10.000.000 

Vederlag för naturaförmåner s oL:-t div.Jrse inkomster...... 4.000.000 

Centralsanatoriets andel i centrc lsjukhusets gemen-
samma driftskostnader oate9e ~ e ·.,,o•0 1> eeO$~O~a o a•eeeee••O 12.1000000 

·• Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemensamma 

driftskostnader ••••••••••o•••~e••••o••o•o•••o••••11••• 600.000 ' 
Kommunernas andel i föregående års driftskostnader •• ,.~ 13~0000000 

io Inkomster från öppen poliklinik •• tio .• ,. o & o. • •. o........ 3500 000 
Ålands centralsanatorium. 

!,. Dagavgifter_ •••••••-•••e.•••••0•••00•$••••••••••0••<>••••., 
lo Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••••• 
h Kommunernas andelar i föregående års driftskostnader ••• 
lO~ Tuberkulosbyråns andel i centralsanatoriets gemen-

samma driftskostnader 
Ålands tuberkulosbyrå~ 

8000 CY~ O 
200oCJO 

17.000oOOO 

900.000 

llo Kommunernas andelar i föregående års driftskostnader •• 1.6200000 

!fpmlJ._'Qge si~uga. 
12~ Dag- och övriga vårdavgifter ••o~••••o•o·~•••••••••••o• 
130 Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •••• 

Summa I k8p~ 600860.000 

l, Stadehs andel i 

Summa 2 Av ~i oln~_ngen 60., 8600000 

----------------------------
I. Inkomster av blandad natur. 
Polisinrättningen i Ma_rieha~n2 

kostnaderna för polisinrättningen 
Ålands lyceumo 

• • • • 

175.000 
115.000 

3s230a071 

I I 



-6-

20 
Elevavgifter • o o .• o • • , . c .;i o o ~ o c ~ ~., ··~ c. ~ -0 o 1\1 '". e o o.,. o ••• • ••• 

Je _veder lag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• • 
Ålands s~öf ':' T ~ släroverko ___ _,__ ,. _. _ _ . .. . ..... ,.,. ' •~>"•- f'"·_........._, _ __ 

4 ~ Elevavgifter .................... ., •••• .., ~ .. "o o o. • •••••••• 

50 Vederlag för naturaförmåner samt diverse in!<:omster ••• 

Ål~Il.ds yrkessk2.J.:ä?. 

60 
Inkomst av arbetsverksamheten samt divkerse inkomster ALahas Lan~mannas oLao 

7
0 

Elevavgifter •••• • • 4' • •• ,, •••• • •. () • e i:, o ;-;;;"";; • ., o • • ,. • •,. o 

s. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• 11 

90 Inkomst från skollägenheten på Jomala gård ••• •., •••• • 
Ålands kvin~liga h~slQ_j__dsskola. 

io, Elevavgifter ••••••••••••••••••~·~·•••••••••••••••••• 
a~ Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ,. 

Ålands ambulerande lanthushållsskola. 

0 Elevavgifter ••• • •0Q o• o• Q• oo e• •oo1J1:> •• •• • • • •• • •••••••• 
~ Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• 

Qrele.Ey: .P..:J:§ntskola,o_ 
~o Inkomst från försäljning av plantskolealster •••••••• 
?o Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • • 

Ålands fruktf örsök~ ----·-- ·-
~ Inkomst från fruktförsäljning u~~··· • • u •••••••••• • ••• 

7a Vederlag för naturaförmåner s ~-~ L'.rt diverse inkomster . .. 
Ålands :L~:~., : · : ::: sf'älto _ ... ...._-~ ...... ..--.~ ....... -·- ~· ·' ....\ •• ... ~~ ...... _,.......,.~ 

~~ Inkomst från fröförsäljning sar;. ~ ciiverse inkomster o. 
YfJ.ga vdeJ~=!E~!!..o,. 

9~ Hyror 00h övriga inkomster • e e e e e c •.., O o e o ·~ e D •De e •de e o. 

övriga inkomster av blandad natu,D>. 
Oo Ränteinkomster från av landskapet beviljade understöds-

lo Inkomster från försäljning av bilnummerbrickor •••• , •• 

2o Diverse inkomster •••o•••••o•o•ob••••••o•••• o••••••••• 
Summa I kap\') 160 4910 671 

Summa 3 Avdelningen 16.4910671 

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

Io TiJJ-1.?wndska..P.eJ....!_te.r.P_u_:r_na ~stödslån. 

094 

2. 800.000 

90.000 

i.050.000 

50.000 

100.000 
10.000 
510000 

3~000u000 

20.000 
40.,000 

lOoOOO 
20.000 

300.000 
112.000 

100.000 
6).600 

300000 

400.000 

4(')000wOOQ 

115.000 
300.000 

' Avkortningar på i budgeten beviljade understödslån • • ..• 2.000.000 
Summa I kapo 2.000aOOO 

Summa 4 Avdelningen 2oOOO.OOO 
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5 Avdelningen. 

====:;:========== 
I. Finansieringsinkömster..~ 

Avräknings- och ränteinko~ster. 

1• Statsa~slag för skattefinansiell utjämning ••••••• 

20 Ränteinkomster från finansieringsmedel ••••••••••• 

3, Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid av
räkningen såsom ordinarie utgifter icke godkänd~. belopp 

250.000 

l.,000 

4, Av landskapet upptagna finansieringslån för ordinarie budge

tens förverkligande •••••cG~~··••• ~ •••••••••••••• i.ooo 
Inkomster.a.,_Y1).)5-§._q.1 _f,9_~~~..r..§..3.a betalningar. 

5, Indragning av utgiftsrester ~······o•~o•••o•••••••• 
c. Indragning av reserverade anslc:\g ••• Q •• o •• u. ••• .,, ••• 

Summa I kap. 719e639Q724 
Summa 5 Avdelningen 71906390724 

i.ooo 
i.ooo 

Summa inkomster mk 80707910395 

==================•============== 
U T G I F T E Ra 

l Huvudtitelno Landstingeto 
---------------------------------------------~---------

I. · Allmänna landstingskosttiadere 
1, Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och rese

kostnader(förslagsanslag) ····~··•~•••••&••••••••• 
1o Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (för-

slagsanslag) ••••••·•~••••••••••o~·••••••••e•••••• 
J. Arvoden ät utskottssekreterarna ( f örslagsanslag) 
• 1 kanslist och renskriverska: 

grundlön (18 lkl) ••••0••••••11•••••••• 390el20 
ålderstillägg •••••••••••o"""•"•·~~ .. •• 104.940 
dy.ror1stillägg •••••.•• o o Q"., c <!) , , ~ ·.~ ' ) ., e ~., o 13. 560 
indextillägg (förslagsanslae ) ·· · · ~ac • 60w000 
lönejustering (förslagsanslag ) ~~cG••~ 20~000 

• •• • 

•Stenografer (förslagsanslag) 40~~oQ•~ooc•••~•••••••••• , 
0
• Bibliotekarie, arvode • •••••• ••••·~•o•o~o••••••••••••• 

1, Till kanslikommissionens disposition för avlönande av 

extra arbetskraft ••••••••••••••o•eo<:>e••••oo••~·•••o 
~. Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) 
u 
1 ~ Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städning 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••• ,••o••• •••••• 

6.200.000 

350.000 
300.000 

588.620 
500.000 

36.000 

90.,000 
350.000 

850.000 
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10• Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek (reservationsanslag) •••••••••••••••••••••• 
ll• För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) 

120 Revisionskostnader (f örslagsanslag) •• • • .•••• •. •. • • •• •• 

l3• Expensmedel •••••••••••••••••••••••••••••••••&•••••••• 
14• Kanslikommissionens dispositionsmedel •••••••••••••••• 

Summa I kap. 10~104.620 
Summa l Huvudtiteln 10.1040620 

2 Huvudtiteln~ Landskapsstyrelsen. 
--------------------------------------------------------------------

I~ Centralfö:rve.lt nin1'."skostnader. 
---------~ ....... .., . ... .. ..., .-. , . - •••• ~· · . ........ . ~,~(l. ... ....._ ... ,;;;..;.;;.;,,;;;..;;..;;.o-.-. 

1, Avlöningar: 
l lantråd, grundlön (42 lkl) ee ö a~e• 

1 sekreterare, grundlön (35 lkl) ~·~ 

l vägingenjör, grundlön (33 lkl) ••• 
1 kamrerare, grundlön (33 lkl) ··~·· 
1 bitr. sekreterare, grundlön (30 lkl) 
l agronom, grundlön (31 lkl) ••••••• 
l forstmästare, grundlön (30 lkl) •• 
1 arkeolog, grundlön (33 lkl) •••••• 
l kolonisationsinspektör, grundlön 

(29 lkl) ······················••ct 
l byggnadsinstruktör, grundlön (23 lkl) 
1 huvudbokförare, grundlön (20 mkl) 
1 registrator och arkivarie, grundlön 

(19 lkl) •••••••••••••• 0 ••.•••• ~ • . ••• 

l kassör, grundlön (17 lkl) ••••••••• 
l kanslist,och bibliotekarie, grundlön 

( 18 lkl) • • • • • • • • • • • e • • • " • e e • • ·• • • • t 

l bitr. bokförare och kassör, årsarvode 

( 15 lkl) • • • • • • • • • • • • ~ e e c ::i ~ '.) " ;0 e • ., o. • 

1.433.700 
912.780 
814.920 
814.920 
697.560 
733.200 
697.560 
814.920 

665.160 
495.060 
427.620 

408.360 
372.780 

390. 120 

340.080 
l vaktmästare, grundlön (12 :~:l) ~ eoe 295.380 
1 renskriverska, grundlön (ll lkl) ;:io 281.640 
1 renskriverska, grundlön (11 lkl) • ., 281.640 
1 telefonist, årsarvode (11 lkl) •• s e 28ls640 
ålderstill~gg (förslagsanslag) •••••• i.700.000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ··~·• 300.000 
indextillägg (förslagsanslag) ••••••• 1.700,000 

, lönejusteringar (förslagsansla~··••• 600,000 
(, Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dag-

40.000 
50.000 

400.000 
300.000 

50.000 
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tra ktament en och resekostnader (förslagsanslag) 

.13, För lagberedningskommi ttåer ••• • ••••••••••••• ·~ •••••• "'. 

40 Tryckningskostnader och inbindningskostnader (förslags-

anslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5~ Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och städ-

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

6o Expensmedel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1~ Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••••••••• 
8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) •••••••• 
90 Lokalhyra för lantrådet (förslagsanslag) ••••••••••••• 

io. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel ••••••••••••••• 
Summa I kap. 2305790040 

Summa 2 Euvudtiteln 23~579.040 

3 Huvudtiteln. Polisvårdeno 
------------------------------------------------------

l. Avlöningar: 
1 pol±smästare, grundlcjn ~ ZC i := ::'.. ) u ~ u 576. 300 

2 överkonstaplar, grundlön a 
390.120 (18 lkl) ••••••••e••~o••••••• 780.240 

4 äldre konstaplar, grundlön a 
356.100 (16 lkl) eeeeeee•••eeeeeeeeQele424.400 

6 yngre konstaplar, grundlön a 
340e080 (15 lkl) ••••••••••~eeeeeeeo 2.040.480 

3 extra konstaplar sommartidt arvode 

för 3 månader (14 lkl) ••••••••••••• 
1 kanslist, grundlön (13 lkl) •••••••• 
ålderstillägg (förslags-anslag) •••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• ~ 

243.450 
309.720 

i.100.000 
160.000 

indextillägg (förslagsanslag) •••••••• lolOO.OOO 
ersättningar för söndagsarbeten (för• 

slagsanslag) •••••o••••••••••••••••• 
nattarbetsersättningar(förslagsanslag) 
kriminalpolistillägg (förslagsanslag) 
lönejustering (förslagsanslag) •••••e9 

750.000 
160.000 

21.000 
300,000 

2, Beklädnadsbidr§g a 10e300/år ··~··••••o••••••••••••• 
3, Expensme del • • ••• • •• ·• ••••• !I , . ,,. •• ., ~ tl.., Q .... o ••••• • •••• •. 

4. Telefonkostnader (förslagsans~: .. g; •.••••••••••• , ••• • 
5, Beväpning och utrustning •••Q•o~••c•o&~o••~••••••••• 
6• Ersättning för under tjänsteutövning förstörda kläder 

097 

i.900.000 
100.000 

900.000 

1.8000000 

l. 500.C-80 
1.400.000 

200.000 
120.000 

200.000 

8.965.590 
141.625 

90.000 
70.000 
15.000 

3.000 
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,Barn bi drags- och f olkpensionspremier (f9rslagsanslag) 
~: Till landskapsstyrelsens disposi ~~ ion för polisinrä:tt-

ningen ••••••••••••••••••••~e~~,~~·••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 9.6900215 

II. P~lisväsendet på landet. 

1, avlöningar: 
1 överkonstapel (Jomala), grundlön 

(18 lkl) ••••••• '• ••••••••••••••• 390.020 
l överkonstapel (Sund), grundlön 

(17 lkl) ••••••••••••••••••••••• 372.780 
6 äldre poliskonstaplQ~, grundlön a 

340.080 (15 lkl) ••••••••••••••• . 2.040.480 
l yngre poliskonstapel (Jomala), 

grundlön (15 lkl) •••••••••••••• 340.080 
9 yngre poliskonstaplar, grundlön å 

324~600 (14 lkl) ••••••••••••••• 2.921.400 
l extra poliskonstapel ·(J omala), ~r-

vode 5 mån. ( 15 lkl) •••• •...... 141. 700 
l extra poliskonstapel (Jomala) 3 mån, 

(15 lkl) ••••••••••••••••••••••••o 
ålderstillägg (förslagsanslag) Q••••• 
indextillägg (förslagso.nslG.c;) 0~··•~11 

kriminalpolistillägg, Jom::: l'.':: :~.::::.:r-

slagsanslag) •••••••••••~•·e~e•••• 
ersättningar för söndagsarbeten (för-

85.020 
785.000 
800.000 

21.000 

slagsanslag) •••••••••••••••••••••• 250.000 
nattarbetsersättningar (förslagsanslag) 300000 
lönejusteringar (förslagsanslag) •••• 300.0,00 

I ]eklädnadsbidrag a 7.700/är ee•eeeeeee· ••••••••• • ••• 

• Ersättningar åt låndspolisen fö.r resor (förslagsanslag) 

o Expensmedel ••••••• • •• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 
• För polishäkten ••••••••••••••••••••• • ••• • •••• •. • • • 

Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet 
på landet •••••••• •.• ••••••• • <-, ••••••••••••••• • •• • 

Summa II kap. 9.6j9~080 
. Summa 3 Huvudtiteln 19.329.295 

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

1. Särskilda avlöningar, 

098 

370.000 

35.000 

8.477.480 
138.600 

325.000 
400.000 

50.000 
198.ooo 

50.000 

I 

11 

I 

I' 

I 1 

1' 

I' 

:1 

i 

I 
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l• Avlöning: 
\ 1 distriktsläkare, grundlön (27 lkl) 

ålderstillägg •••••••••••••••••••••• 
indextillägg (förslagsanslag) •••••• 

604.800 
167.340 

90.000 
lönejustering (förslagsanslag) ••••• 20.000 

2. Resekostnader och dagtraktamenten för distriktsläkaren 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3• Distriktsläkarens kanslimedel ••••••••••••••••••••••• 
4~ Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 
5. Landskapshälsosyster-barnmorskans avlönings 

grundlön (24 lkl) •••••••••••••••• 521.280 
ålderstillägg (fHrslagsanslag) .,. 50.000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 13.000 
indextillägg (förslagsanslag) •••• 60.000 
lönejustering (förslagsanslag) ••• 20.000 

6. Landskapshälsosyster-barnmorskans resek6stnader (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7. Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel •••••••.•• 

Summa I kap. 2.191.420 
II. Åls n'-'!. ~0:__7~~~-t;ra ls jukhus, 

l. Avlöningar:. 
Läkare. 

Chefsläkararvode •••••••••••••••••• 
l överläkare (kirurg.avdo) grundlön 

(31 lkl) •••••••••••••••••••••••• 
l överläkare (inre med.avd.) grundlön 

(31 lkl) •••••••••••••••••••••••• 
l överläkare (gynek.avd.) grundlön 

(31 lkl) •••••••••••••••••••••••• 
l underläkare, (kirurg.aV'd.) grundlön 

(29 lkl) •••••••••••••••••••••••• 

180.000 

733.200 

733.200 

733.200 

665.160 
l underläkare (med.av~.) grundlön {2910.J 665.160 

Skolad sköterskepersonal, 
1 översköterska, grundlön (22 lkl) 470.580 
10 avdelningssköterskor, grundlön a 

372.780 (17 lkl) •••••••••••••• ~. 
l nattsköterska, grundlön (17 lkl) • 
15 sköterskor, grundlön a 324.600 (14 

lkl) •••••••••••••••••o~•••••••••• 
4 barnmorskor, grundlön å 324.GOO 

3.727.800 
372.780 

882.140 

200.000 
15.0CJ 

300.oco 

664.280 

100,000 
30.000 



(14 lkl) ··············~Ge••~~·· 
Övrig skol2d...E.§J'SOnal. 

1 sjukgymnast, grundlön (16 lkl) •• 356.100 
1 farmaceut, årsarvode (9 lkl) •••• 255.720 
9 hjälpsköterskor, årsarvode a 

281.640 (11 lkl) •••••••••• ~..... 2.534.760 
7 barnsköterskor, årsarvode å 

281.640 (11 lkl) ••••••••• ~ •••••• 
3 tekniska biträden, årsarvode a 

281.640 (11 lkl) •••••••••••• : ••• 
_!fontorspersonalb 

1 syssloman, grundlän (27 lkl) •••e 
l bitr. syssloman-bokförare, grund-

lön (18 lkl) ••••••~••••••••••••• 
l kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode (15 lkl) •••••••••••••• 
l kontorsbiträde, årsarvode (10 lkl) 

Övrig kvinn~~ personal. 
1 kosthällerska, grundlön (17 lkl) 
1 bitr. kosthållerska, årsc.::·vJd.e 

(13 lkl) •••••••••eoe,•~~~~~·~•C• 
1 tvätt- o. linnef öreståndariI:i.na, 

årsarvode (13 lkl) •••••••••••••• 
3 telefonister, årsarvode a 243.600 

(8 lkl) ••••••••••••••••••••••••• 
3 kokerskor, årsarvode å 243,600 

(8 lkl) ••••••••••••• ~ ••••••••••• 
l bagerska, årsarvode ( 8 lkl) 
2 maskintvätterskor, ä~sarvode a 

2 5 5. 7 20 (9 lkl) ••••••••••••• ~ •••• 
4 tvätterskor, årsarvode a 243.600 

(8 lkl) ••••••••••••••• ~ •••••••••• 
1 sömmerska, årsarvode (8 lkl) ••••• 

i.971.480 

604.800 

390.120 

340.080 
268.380 

372. 780 

309.720 

... .. •I 

7300800 

130.aoo 
, 243.600 

511.440 

974.400 
243.600 

l sömmerska, årsarvode, halv~idstjänst 
(8 lkl) ••••••~••••••••••••••o••••• 

1 ba derska-si~,o 0~t'IV'()l(}EJ •(-&:!!kl) 
1 baderska, årsarvode (8 lkl) •••••• 
7 sköterskepraktikanter, årsarvode a 

120.000 •••••••••••••••••••••••••• 
7 köksbitr~den, årsarvode a 

121.800 
243.600 
243.600 

840.000 

221.040 (6 lkl) •••ueon~·••••eee l.547e280 

. 1 

100 

! I 



I 
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6 servererskor-diskerskor, ärsarvode a 

221.040 (6 lkl) • • • • • ... •• ••• • • •• • 'lo326.240 

18 sjukhusbiträden, årsarvode å 

221.040 ( 6 lkl) • • • • • • • • • • • .~ • • • • 3o 978. 7 20 
Övrig manlig Eersonal. 

l maskinmästare, grundlön (23 lkl) 
2 maskinski;itare, grundlön å 

495.060 

309.720 (13 lkl) •••••••;ee•••Oe~e 619.440 
l chaufför-vaktmästare, grundlön (14 lkl) 324.600 
1 snickare-gårdskarl, årsarvod'e 

(12 lkl) ••••••••••••••••••••••••• 
1 gårdskarl-trädgårdsmäs-tare~ års

arvode (12 lkl) ···~•o•••••o•••••• 2950380 
4 eldare, årsarvode å 295k380 (12 lkl)lol81. 520 
1 hjälpkarl, årsarvode ( 10 lkl) ,. ,. • o 268. 380 

Gemens amma JJ;:x~:~~~9.:::!1l~~ ne l:'.2,. 

!lderstillägg (förslagsanslag) oo~•oo 2.050.000 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 200$000 
Indextillägg (förslagsanslag) ••••••o 7&1500000 
Ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••• 3.800.000 
Nattarbetsersättningar (förslagsanslag) 150.000 
Dejoureringsarvoden (förslagsanslag) i.750.000 
Vikariatsarvoden (förslagsanslag) •• 2.900-.000 

Klädbidrag ••••••••••••••••••••••••• 3376600 
Lönejustering (förslagsanslag) •••• ,2.000oOOO 

2. Kosthållningen (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
3. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) • 

4. Värme och lyse (förslagsanslag) o••••••••e>•••••••••• 
5. Tvätt- och rengöringsmedel inklo vattenavgift (för-

slagsanslag) eeeee•••••OaaoeaeeO•eeoee•o•••••••••• 

101 

58.560.300 
i2.ooo.ooo 

3.200.000 
11.000.000 

2.500.000 
6, Utgifter för öppen poliklinikverksamhet (förslagsanslag)3.250.ooo 
7. Röntgen och annan behandling i polikliniken (för-

slagsans lag) •• . • •••••• ~ • <> o c.- " ,, o •• 11 19 • I). • • , " • • • •• • • • • • 

8. Arvoden och resekostnader f '5r r ;5 ntgenologen (för-
s lagsanslag) •••••• •. o. ~.," ." •: .-. ,, ,. " ri .:- "o. () <1' • · ••••• •, ••• • 

9. Underhåll av fastigheten • e ••• e e ;, "' \) (l & • {') G 11 ••• 8 0 ••. ••••• 

lo. Underhåll av inventarier 11•••••••••••••••••0•••••••• 
ll. Underhåll av området •••••s••o•••••n•••••••••••••••• 
12. Diverse utgifter ··~•••••••••••••••••••••••••••••••• 

800.000 

360,000 
600.000 
750.000 
300.000 

i.200.000 

i 
I 

I 

I 
: 

I 

I 

I 

I' 
Il 
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13• Till landskapsstyrelsens disposition för central-
sjukhuset •• , ••••••••••••••• · • •• .••••••• •• • '• •• • • •·• 

Summa II kap. 95.520.300 
III. Å1g~§._2:..§lltralsana torium. 

l• .Avlöningar: 
1 sanatorieöverläkare, grun~lön 

(39 lkl) ....................... . 

l översköterska, grundlön (22 lkl) 
2 avdelningssköterskor, grundlön A 

i.177.440 
470.580 

390.;120 (18 lkl) ••••••••••••••••••• 780.240 
1 laboratorie- och r9ntgen-sköterska; . 

grundlön (18 lkl) ••••••••••••~••••• 390.120 
1 nattsköterska, grundlön (18 lkl) ••• 390~120 

2 assistentsköterskor, grundlön å . • 
340.080 (15 lkl) ••••• ;~~ ••••• ~ ••• ~~ 680.160 

1 ambulerande sköterska, grundlön 
( 15 lkl) • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • •• • 340. 080 

3 sköterskebiträden, årsarvode å 

281.-640 ( 11 lkl) ••••••••••••••••.••• 
l arbetsterapeut, grundl9n (15 lkl) 
1 baderska, årsarvode (8 lkl) •••••••• 
2 servererskor, årsarvode å 221,040 

( 6 lkl) ••• •·. •· •••••••• · •• ~ ••••••.••••• 
2 diskerskor, årsarvode a 221~040 

844•'920 
340.080 
243.600 

442~080 

(6 lkl) •••••• ' ....... ~ ~ .............. ·• 442.080 
3 avdelningsstäderskor, årsaTVOde a 

221.040 (6 lkl) .................. ~ ••• 663.120 
1 amb. avdelningsstäderska, årsarvode 

(6 lkl) ········~··················· 221.040 
beklädnadsbidrag ~ 800/mån. • .:. • •• • ·•.. 83. 200 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• ,,.1.050.000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 110.000 
indextillägg (förslagsanslag) ••• •••·• 1.4 70.000 
ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••• •·•·• •• • ••••• ~ .•••. • • • 
dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 
vikariatsarvoden (förslagsanslag) ••• 

,750 •. 000 

500.000 
550.000 

102 

i.ooo~ooo 

lönejustering (förslagsanslag) .~.:... .500.000 12.438.860 
2. Medicinalier och f örbandsmaterial (förslagsanslag) 500.000 
3. Rengöring (förslagsanslag) ••••••••••.• •• • •• •••••• • •. 100 .. 000 
4- Operationsarvoden och resekostnader för lungkirurgen 

I 

j 

I ~ 

tJI 
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(förslagsanslag) ••G••a•oooeuoo~a~•c.,~•••~••••• 

5" Underhåll av inventarier ... .,.,o••o o(>)oo e oooo•"""'••• 

6~ Underhåll av fastigheten O•••Ooec o ooo••Ooeo••···· 

7 0 Diverse utgifter ••• • • o • o <I• o,, • o ·o c o" o I) oj) o • ~ e • • • • • $ 

8~ Sanatoriets andel i centralsjukhusets gemensamma 

250.000 
170.000 
120.000 
150.000 

driftskostnader (förslagsanslag) oeoe.,~ • o••OOee 

9e Till landskapsstyrelsens disposition för central-

12.lOOe-000 

Sunuaa III kap~ 2509280860 
1..YQ_Å,l~nd.§_~U ber_ls_~.l,.9s b~!.t. 

i~ Avlöningar: 
1 dispensärläkare, årsarvode halvt 

arvode (33 lkl) ~oooooo•~ooooooeo 407.460 
1 dispensärsköterska, grundlön 

(18 lkl) •o•co•~oo•DG~o~OQD••oooe 390el20 
ålderstillägg (förslagsanslag) ooo•o 210000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) <•ou 150600 
beklädnadsbidrag a 800/ff.~0:. J:l ,:, l>;)c • <: C.OQO 90600 
indextillägg oo~"~ooo o e oo0 0 • . ~00 na• 1200000 
lönejustering (förslagsansltJc;) oo(lo__Jf&Q.Q_ 

2,. Diverse utgifter •••11ec~at~•~coool'.'oil-:"1oceot>ooo••oi:J<'l•o 

3o Tuberkulosbyråns andel i centralsanatoriets gemensamma 
driftskostnader (förslagsanslag) •o•••ooo~•o•••oo 

4., Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemen

samma driftskostnader (förslagsanslag) •••••••••o 
5'> Fri bostad,. värme och lyse för dispiensärläkaren och 

dispensärsköterskan (förslagsanslag) oo~oo•o•eo•o 
6e Till landskapsstyrelsens.disposition för tuberkulos-

byrån 0 • 0 • , 0 ••• ., •• 0 . 0 •••• ~ ..... 0 •••••• c e •••• 0 ••• • l;I 0 

Summa IV kap~ 2~9480780 
Y:>- ~t.!.m..+.=i:P,g e. s _j,]:;1.Jrn t ug §J1.. 

lo Avlöningar: 
l läkare, arVOde oa4~•~~0QO~e~Q 
1 sköterska, grundlön (15 lkl) 
1 sköterska, årsarvode(l4 lkl) 
1 ekonom oc~ gårdskarl, årsarvode 

(3 lkl) ••o••••eomooo o o~Q~G~O 
1 kokerska, årsarvode (2 lkl) 
1 städerska, årsarvode ( 2 :':.:-:'. ) 

hyresbidrag för sköterska ,, <,1 .~I);) e 
I .... ,.. 

~ • ... . 

480000 
3400080 
3240600 

190'Jl980 
181() 560 
18lc560 
180000 

100.000 

998.780 
30.000 

900.000 

600.000 

390.0CJ 

30.000 
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älderst illägg (förslagsanslag).& 
indextillägg (förslagsanslag) o~ 

ersättning för söndagsarbete 

(förslagsanslag) •••~••••••••o 
tVä*thjälp •••&•eo•••••~•••••O•G 
19nejustering (förslagsanslag) • 

180.000 
210.000 

120.000 
12.000 
65.000 

2it Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ••iso•••••••••••• 
30 Kosthållningen (f örslagsanslag) o I) o •••• •• •••• •·•• •. 

40 Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

5a Värme och lyse (förslagsanslag) •ooe•••••••••••••• 
6 0 Inventariernas underhåll •••••• o o o •••••••••• •·• •••• 

70 Diverse utgifter ••o•~n•4'()o•"eQ<P•cto'3?o•o•••••••••• 
80 Sjukhusområdets underhåll •• ~ (J ~ c .~-:i.".". o ••••••••• • 

9~ Byggnadernas underhåll •"""'' 'j "'r.-r. oo.,•Q••~· tJ••••••••• 
100 Till landskapsstyrelsens dis:po ;.::ition för sjukstugan 

Summa V kapo 2~7460780 

y_Jt__s..ärskilda anslag.s_ 
lo Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••~~··~ 
2o Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (för-

slagsanslag) ••••••"••o••••• ·••••••••••••••••••·•••·· 
3o Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (för-

slagsanslag) ........ oe•~ ·· •• 0 •••••••••••••••••• • ··•· 

4. Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor 

(färslagsanslag) •••••••••••••••••~•••••••••••••• 
5. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar-

barnmorskor (f'örsla.g.s.ansl.ug) ::i J .-;i .:o .u. • • •• , • ••• • ..... 

6. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus 

(förslagsanslag) •••••••••~·~••••••••••••••••••·•· 
7& Kostnader för fyra friplatser i Grelsby sjukhus 

(färslagsanslag) ••••••••o•~oo•o•••••••••••••••• 
8, Sjukhuskostnader för tre platser i Åbolands barn-

sjukhus (förslagsanslag) '"'""••o•••••••••••••••·· 
9o Understöd åt rådgivningsbyråcrn(1 i mödra- och 

barnavård (förslagsanslag) · · ~·c,~ ooo:ie,o••eo••••••••• 
10 ~ Bidrag för avlönande av lrnmmunernas skolläkare 

(förs lagsanslag) ••••• • o " ••• 41 •••• · ••••••••• •.• ••• • • 

11. Bidrag till Kumlinge apotek •••• ,, ................ •·.• • • . 
120 Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r.f •••••.. 
13. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och 

1.871•780 
ao •. ooo 

280.000 
60.000 

280.000 
40.000 
50.000 
20.000 · 
50 •. 000 
15~000 

~.000.000 

25.000 

2.000~000 

4.000.000 

920.000 

9.275.000 

650.000 

1.600.000 

1.300.000 

200.000 
250.000 
300.000 

I 
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s j ukvårdsändamål ........ .. ....... .. • • • • • ••••• •• •• • • 
Summa VI k8p. 228820.000 

Summa 4 Huvudtiteln 152.J.56.J.40 

300.000 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet~ 
:=================================:================= 

• - • • H - - -- - - - - • • - r~ Ålands -i~ceu~ · · 
l• Avlöningars 

1 rektor, grundlön (31 lkl) •••• 
3 äldre lektorer; grun~lön å 

6340380 (28 lkl) •••••••• ; •••• 
3 äldre lektorer, grundlön å 

604.800 (27 lkl) ••••••••••••• 
2 yngre lektorer, grundlön å , .. ' r 

548.460 (25 lkl) •••••••••••o• 
1 gymnastiklärare, grundlön 

(21 lkl) •••lelefee••Ue•eeeeee 

1 gymnastiklärarinna, grundlön 
(21 lkl) ••••••••••••••••••••• 

l teckningslärarinna, grundlön 
(18 lkl) ••••••••••••••••••••• 

l sänglärare, arvode ••~•o•~oo•• 
l gårdskarl-eldare, grundlön 

(12 lkl) ···············Q~·~·· 
1 vaktmästare, grundlön (11 lkl) 

kanslihjälp •••••••••••••••••••• 
ålderstillägg (f örslagsanslag) • 
dyrortstillägg (förslagsanslag) 
indextillägg (förslagsanslag) .• • 
lönejustering (förslagsanslag) • 
ersättning för söndagsarbete (för-

733.200 

1.814.400 

448.140 

448.140 

390.120 
127.740 

295.380 
281.640 
45.000 

i.750.000 
260.000 

1.400.000 
600.000 

slagsanslag) ••••••••••••••••• 
ersättning för övertidsarbete (för-

45.000 

slagsanslag) ••••••••••••••••• lJ0.000 
övertim- och timarvoden (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••• 4.100.000 
undervisning i språkklubbar (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••• 100.000 
~. Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag}: 

övertim- och timarvoden •••••••• 
rektorns arvode 

6.200.000 
170.100 

l5e968.720 

105 

l i 
I 
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vaktmästarens arvode •••••••••••• 14.000 

3• Undervisningsmateriel och bibliotek •••••••••••••• 
4• Städning (försJ.agsanslag) •••••••••••••••••••••••• 
5• Värme, lyse o. vatten (förslagsanslag) ••••••••••• 
6. Material för undervisning i slöjd och huslig 

ekonomi (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
7. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••• 

Se Diverse utgifter ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9. Underhåll av inventarier.••••••••••••••••••••••••• 
io. Underhåll av byggnader •••••••••••••••••••••••••• 
lle Izy"resavgift för klassrum (förslagsanslag) ••••••• 
12. Arvode o. resekostnader för föräldrarådet (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 25.122.820 

~I. Folkskolväsendet1 

Folkskolinspektören. 
1. Folkskolinspekt9rens avlöning: 

grundlön (29 lkl) ••••••••••••• 
ålderstillägg •••••••••1>ae.,ao•• 
dyrortstillägg •••••••&•••·~··• 
indextillägg (f örslagsanslag) • 
lönajustering (förslagsanslag). 

665.160 
196.620 

25.020 
i30.ooo 

35.000 
2. Arvode för f olkskolinspektörens semestervikarie 

(förslagsanslag) ••••••••••••• •• •• •• ••••••••• , • •, 
3. Folkskolinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 
4e Folkskolinspektörens kansli- och hyresmedel •••••• 

Land.skapsbidrag för folkskolväsendet. 

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

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7. Tilläggsarvoden för lärare i glest befolkade och 

avsides belägna kommuner (förslagsanslag) ••••• 
8. Ålderstillägg åt lärarna vid folkskolor pä landet 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••• 
9. Timarvoden (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
lOe Byggnadshjälp ät landskommuner för uppförande av 

106 

6.384.100 
130.000 

385.000 
i.350.000 

l50.000 
100.000 

225.000 
150.000 
150.000 
100.000 

30.000 

i.051.aoo 

35.000 
227.000 
63.315 . 

3.500.ocJ 

44.000.000 

7.120.000 
9.400.000 

folkskollokaler (förslagsanslag) •••••••••••••• 20.000.000 
ll. Tilläggsunderstöd ät fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande :.:. v .;:·olkskollokaler (för-

slagsanslag) •••••••••••••·~··•••••••••••••••••• 5.000,000 
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12• Understödsanslag för folkskolorna på landet (förslags-

anslag) ...... ••••••••••·•••••·••••••••••••••• ••••••••33.000.000 
13• Extra understöd för upprätthållande :.av f olkskolvä

sendet i landskapets fattiga och glest befolkade 

kommuner (f örslagsanslag) • • ••••.•• •.,,. • •••• •. • •·• 
..§är skilda utgifter för f olkskolväsendet,. 

14•· Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medel
lösa, främst svaga och sjuka folkskolbarn (för-

slagsanslag) •• •,,., •••• , ••• • • •••••• • •• •• • • •. •·• •·•· 
i5 ... Ledarkurser för ungdomsarbetet •••••••• • •·• ••• • • •• •·• 
16. Biblioteks- och resestipendiemedel •••••••••••••- ~•-• 

17 •· Abnormundervisningens främjande (förslagsanslag) •. 

18 •. Diverse utgifter •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa II kap. 130.287.115 

III._ Å1r111cls _E~j2.fartsläroverk. 
1.. Avlöningar: 

Navigati_.2E;sq_,lSQ_J,;§vfielningen, 
1 överlärare, grundlön (28 lkl) •• 634.380 
1 lektor i navigationsämnen, grund-

lön (26 lkl) ••••••••••••••••••• 576.300 
l lektor i matematik, grundlön 

(26 lkl) ••••••••••••••••••••••• 576.300 

1 lektor i språk, grundlön (26 lkl) 576.300 
Rektorsarvode •• •·• ••••••••••• • •• • .. 48.000 

Maskintekqiska avdelningen, 
2 lektorer, grundlön a 

665.160 (29 lkl) •• ; ••••• .•••• 
l lektor, grundlön (28 lkl) ••• 
Avdelningsföreståndararvode ••• 

Kanslist •••••••••••••••••••••• 
Gemensamt. 

l vaktmästare, grundlön (13 lkl) 
Städhjälp (förs-lagsanslag) s ••• •• 

1lderstillägg (förslagsanslag) ~· 
Dyrortstillägg (förslags .~1sl.~: g) • 
Indextillägg_ (förslags~J. n::-Jl:• .. :;) ~., o 

Lönejustering (förslagsansla0) o• 
Ersättning för söndagsarbete 

(vaktmästaren) (förslagsanslag) 
Ersättning för övertidsarbete 

i.330.320 
664.380 

24.000 
120.000 

309.320 
240.000 
600.000 
150.000 
800.000 
250.000 

30.000 

4.000.oco 

120._000 

30 •. 000 
30._ooo 
50 •. 000 

175 •. 000 

-- ' 

I 

I 

I 
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( vaktmästaren) (förslags3nslag) 100.000 
Rådgivande kommissionens Drvoden 7.000 

2• Tjänstgörings- och timarvoden (:: .. örslagsanslag) 1 

navigationsskolavdelningen i 
timarv. • •••••••••••••••••••• 

hemarbete ••••••••••••••••••••• 
maskintekniska avdelningen i 

timarv. ••••••••••••••••••••• 
hemarbete ••••••••••••••••••••• 
P~.rallellavdelning fö:r naviga-

tionsskolavdelningen •••••••• 

hemarbete ••••••••••••••••••••• 
3. Undervisningsmateriel och bibliotek: 

för navigationsskolavdelningen •• 
för maskingekniska avdelningen 

600.000 
600.000 

1.560.000 
A.i)Q,000 

952.760 
128.000 

120.000 
250.000 

4. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) •••••••••• 
5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••• 
6. Expensmedel: 

för navigationsskolavdelningen •• 
för maskintekniska avdelningen • 

75.000 
60.000 

7• Underhåll av byggnaden•••••••••••••••••••••••••••• 
8. Underhåll av inventarier ··~···~••••••••••••••••••• 
9• För anskaffning, av lysrörsc.rnL.tur till ri tsalen •• • 

10. Maskinlaboratoriets driftskostnader •••••••••••••• 
11. Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen•••• 

12. För exkursioner •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13. Stipendiemedel (båda avdeiningarna) •••••••••••••• 
14• Specialföreläsningar (förslagsanslag) •••••••••••• 
15. För upprätthållande av radiotelegrafistkurs (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16, Undervisningsmateriel och litteratur för radio

telegrafistkursen •••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa III kap. l3•874e060 
rv. Ålands yrkesskola. 

1. Avlöningar: 
1 ingenjörlärare, årsarvode (25 lkl) 548.460 
l yrkeslärarinna, årsarvode (22 lkl) 470.580 
3 yrkeslärare, årsarvode (19 lkl) a 

408.360 •••••••••••••••••••••• ·1.225.080 
Lärarnas timarvoden (förslagsanslag) 

108 

370.000 
400.000 
ioo.ooo 

135.000 
100.000 

50.000 
80.000 
30.000 
15.000 
40.000 
15.000 
12.000 

i.000.000 

200.000 

I 

I 

" 

I 

I 
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Dagklll'ser •••••••••••••••••••••• 
Aftonkurser • .•••• •· •. ••. · • .-••• ·• ·• ·• 
1 ekonom, ärsarvode (16 lkl) ••• 
kanslist, årsarvode (10 lkl) ••• 
Bibliotekarie • ••• ,, •••••• •'• ·_-.·. ·• 
Skolläkare •••••••••• · ••••••• ·, ·• ·• • · 
Direktionsarvoden (förslagsanslag) 

Rektorsarvode •••••••••••••••~•• 
Föreståndararvoden (förslagsanslag) 
Ålderstiliägg (förslagsanslag) • 
Dyrortstillägg (förslagsanslag) 
Indextillägg (förslagsanslng) ••• 
Lönejustering (förslagsarrnl:' :S) •• 

Hemarbetsersättning ••••••••••••• 
2. Elevernas flitpengar (förslagsanslag) 
3,·Städning och eldning (förslagsanslag) 

1.444.200 
120.000 
356.100 
268.380 

60.000 
35.000 . 

108.000 
31.500 
57.600 

228.000 

98.460 
479.345 
170.000 
450.000 . .............. 

•••••••••••• 
4•· Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) • , •• ••• 
5, Tryckningskostnader (förslagsansla~) •• •••• • ••• ••• 

6, Expensmedel •••••••• ••••••••••••••-·•·••••••••••~••• 
7 •. Undervisningsmateriel och bibliotek ••••••• • •• •. •• 
s. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier 

(f örslagsanslag) •••• •. •. • ••••• ~ ••••.•. , •••.•.• •. • • • 
9, Hyra, bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) 
10. Första hjälputrustning (förslagsanslag) • •• • •.• • •. 

11. Till landskapsstyr~lsens disposition för yrkesskolan 
Summa IV kap., 13e668.505 

V. Ålands fo~khögs~ola~ 
l.· Bidrag till Ålands folkhögskola (förslagsanslag) 

Sununa V kap. 4,000.000 
VI. Ålands lantmannaskolae . • 

l, Avlöningar: 
l föreståndare, grundlön (25 lkl) 
f'öreetåndararv9de •••••••••c,.et•• 
l andra lärare, grundlön (25 i:;:i) 

biträdande tim.lärare •.•••• •, •.•••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) •• 
indextillägg . (förslagsanslag) ••• 
lönejustering (förslagsanslag) •• 

kosthållerska ••••••••••••••••••• 

548.460 
57.600 

548.460 
150.000 
175.000 
175.000 
75.000 

180,000 

-

109 

6.150.705 
650.000 
330.000 

2.758.000 
51.000 

654 •. 500 
530.·600 

206.0CO 
2.058.200 

9.500 
210.000 

4.000.000 

I 

-~• 
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20 Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 
3~ Städning ••••• o •• • •••••••••••••••••••• •• •• • •• ·• ••• • 

4• Undervisningsmate:t'iel •••••••••••••••••••••••••••• 

5~ Expensmedel o•••••o•••••••••••••••••••••••••••····•• 
60 Slöj dverktyg •••• • ••• 6. • • ••••••• • •• • •••••••••• •·• •• 

70 Direktionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

8e Underhåll av skol~lan och stängsel •••••••••••••••• 
9o Underhåll av byggnaderna •••••••••••••••••••••••••• 
lOo Anslag för kurser•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Skol~ägenhete~ på Jomala gård. 
llo Skollägenhetens utgif\,er (förslagsanslag) 

a) löner, semesterarvoden samt folk
pensions- och barnbidra&spremier i.310.000 

b) övriga löpande utgifter :1 ~·...,,,... 700.000 

Summa VI ~c:::.:p ... 4o734e520 
Y.II. Ålands kvinnligLhemslöjdsskola, 

lo Avlöningar: 
l vävlärarinna, grundlön (18 lkl) •• 390.12q 
l sömnadslärarinna, grundlön 

(18 lkl) ····•••tt•&••············· 390.120 
föreståndarinnearvode •••••••••••••• 15.000 

kosthällerska •••••••••••••••••••••• 119.000 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 100.000 
~ndestillägg (förslagsanslag) •••••• 110.000 
för lönejustering (förslagsanslag) • å0.000 

1 biträdande lärare i spänad ••••••• 10.000 
2. Kostnader för anordnande av kurser utom skolan (för-

slagsanslag) •••••••o••••••G•~•o•••••••••••••••· -·• 
3a Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
4. Undervisningsmateriel •••••••••••••••••••••••••••••• 
5. Expensmedel -••••• ·• o ••• c '°.,. •• ., 9, •• · •••••••••••• • •• •. • • 

60 Direktionens arvoden och resekostnader (förslagsanslag) 
7. Resekostnader och dagtraktamenten för föreståndarinnan 

8, Underhåll av trä~gården •••• .,.,::>.,,..•••••••••••••••••••• 
9a Underhåll av byggnaderna •• ;>.,.,, c-:. •: () c • ., o • .... • ••• • •. • ••• 

Summa VII kapo 10592.240 

.Y.!l• Ålands ambulerande lanthushållsskola. 
le Avlöningar: 

l lärarinna i huslig ekonomi, grundlön 

l !
(.18 llcl) • ;. ·,~!,.. ·~ -•• ·~·' t........ . 
~ra~~nn~. ~ Av1nn~1g s~oJd, grund-
on ~iö ~) ········~·•o••••···· 

390.120 

390.120 

110 

300.000 
30.000 
50.oco 

ioo.ooo 
20.000 
50.000 
25.000 

200.000 
40.000 

2.010.000 

J..l74e240 

70.-000 

200.000 
20.000 
40.000 
30.000 
6.'ooo 

12a000 
40.000 

I 

I 
I 
I 
111 
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f öreståndarinnearvode •••••••••••• 
biträdande timlärare ••··~o••o•••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 
indextillägg (förslagsanslag) •••• 
för lönejustering (f örslagsanslag) 

15.000 
10.000 
20.000 

100.000 
35.000 

2 0 Hyra, värme•och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••• 
3. Undervisningsmateriel och :J.nventarier ~··••••••••••• 
4 • Expensmedel • •• • •••••• ,. •• ,. " o ., ,. ~ ,,, " o ...... ,,, • •. • • •. • • •. • 

5~ Direktionsarvoden och rese 1::o ~_ t ;;. ·" der (förslagsanslag) 

6. Transportkostnader (förslagsenslag) .,••••••••••••••• 
Summa VIII kapo 1~266.240 

IX• Fornminnesvården. ________ _,,_.._._.....__ 

1. Till landskapsstyrelsens disposition för Ålands Museum 

2. För arkeologiska utgrävningar •••••••••a•~••••••••••• 
Jo Bomarsunds fornminnesområde ••••••••••••••••••••••••• 
4. För publiceringsverksamhet •••••••••••••••••••••••••• 
5o ]'ör mikrofilmning av åländska arkivalier •••••••••••• 
6 •:.> För underhåll av gamla byggnader ••••••••• •, o, •••• • • • 
7o För bevarande av 4 mbk Pommern som museifartyg •••••• 

Summa IX kap~ 1~825.000 
Xo Socialt bildnin&sarbetee 

Biblioteksverksamheteno 
~------............... ~ . 

1. Biblioteksinspektörens arvode ••••••••••••••••••••••• 
2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 

3• Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) •••••••••••• 
4• För inbindning av facktidskrifter i biblioteksinspek-

5. I!'ör kurs- och föredragsverks::.1mh 2t '•<>•Ol•eo•••••••o•••• 
Annat so c _i~l~t;< __ '.) i)~q!J.Jl~E].\3 r bete. 

6. Understödjande av studiecirkelverksamheten ••••••'>••• 
7o Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (förslags-

anslag) ••••o•••o••······••o•o•o••••&eooo••••o•••·· 
Summa X kapo 201120000 
XI~ Särskilda anslage 

l~ Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

111 

960. 240 

156.000 
60.000 
·?o.ooo 
20.000 
20.000 

550.000 
500.000 
200.000 
125.000 
100.000 
100.000 
250.000 

120.000 

30.000 
l.150.000 

12.000 

30.000 

10.000 

700.000 

ändamål ••••••••o•o••••••••••••••••oo~•••o•••••••••• 4 1 000.000 
2o För främjande av idrott och fysisk fos ·t;ran (reser-

vationsanslag) •••••••••••o•o••••••••••o•••••••••••• 
3. Understöd av teatrar, sångkörer och orkestrar•••••••• 
4o Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kultur-

organisationer •••••o•••••••o••••••••••••••••••••••• 

5.600.000 
500.000 

1.175.000 
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5(1. Understöd åt Ålands hemslöjdsf::rening för föreningens 

skolverksamhet (förslagsan21 ··~_:) ., ... ;. ..... ••. ••. •••• 
6. Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn 

(förslagsanslag) •••••o•o•eoeo~••~o••~•••••••••••• 
70 Understödjande av skolgången för elever i läroverk • 
80 Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning 

(förslagsanslag) •••••••••••oG•e•••••••••••••••••o 
9~ Kommunal uppl.ysningsv~rksamhet>~·••o•••••~•••••••••• 
io~ Understöd ät Samfundet Finland-Sovjetunionen •••••• 
llo Understöd ät Betania församling för upprätthållande 

av lässal för sjömän •••o••••••••••••••••••••••••• 
12. Till landskapsstyrelsens disposition för undervis-

nings- och bildningsväsendet ••••••••••~•••••••••• 
Summa XI kapo 17.025.000 

Summa 5 Huvudtiteln 215~507.500 

6 Huvudtitelno Näringarnas främjande. 
===================================== 

1.200.000 

100.000 
110.000 

3.000.000 
150.000 

40eOOQ 

500000 

500.000 

I. Jordbruket och d~s binäringar samt kolonisations
verksamheteno 
~~ . ..._._ -

i. Avlöningar: 
l byggmästare, grundlön (23 lkl) ., •• 
l husdjurs- och jordbrukskon:.·ulent, 

grundlön ( 24 lkl) ., t> .. c Q ., • ~· ~ ., ,. ••• 

l bokförings- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (24 lkl) ••••••c•••$••• 
l jordbruksinstruktör, årsarvode __ _ 

(23 lkl) ......................... . 
l trädgårdskonsulent, grundlön 

(21 lkl) ·············-·····•••et•• 
1 bitr. trädgärdskonsulentt års-

arvode (20 lkl) ··~••••••••••••••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 
indextillägg (förslagsanslag) •••••• 
för lönejustering (förslagsanslag) • 

495\\060 

5210280 

521.280 

495e060 

427.620 
250.000 
100.000 
400.000 
150.000 

2e Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••••• 
31 Allmänna kostnader för lantbrukets instruktions-

verksamhet ••••••••••~·•~e>•o•o•••••••••••••••••• 
4. Jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) ••••• 
5. Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) •••• 

3.808.440 
i.200.000 

100.000 
4.200.000 

500.000 
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60 Ny- och stenröjningspremier (reservationsanslag) ••• 
70 För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps-

s kö t s e ln Il> • 0 ~ 0 0 0 e I) () • (.> 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 Q 0 • 0 • Q • 0 0 • 0 • I) 0 ~ Il> • • 0 

Bo Understöd för uppförande av AoioVo-silos (förslags-

9o Kreatursförädlingsföreningar o o o~o•••eo~OO~•~o•eoeeo 

lOo Svin-, får-, fjäderfä- och biskötselns främjande •• 
11~ Lantbruksklubbverksamheten o•••e c oooe•ooooeooo••••• 

120 Lantbruksbokföringens främjande c•o••o••~oo.-oo••••o 
130 Jordbruksförsöksverksamheten~ 

a) Ålands försöksfält o•ooc•goco 520~000 

b) Ålands fruktförsök QSCQ20~00~ 711QOOO 
c) lokala fältförsök o~ deillonstra-

tioner oQoooo~ o o~eGeo•ooeGo60 200000 
14 0 Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskin-

anskaffning •• e 0 e 0 0 0 0 ~ 0 ö 0 0 q ·~ (') 0 <:! 41 <) '.)., Q & 0 ... Q .•• 0 ••••• 

l5o Understöd för byggande av vat ~en·· och avloppsled-

113 
3eOOO.OOO 

lr>500,,000 

100.000 

4~0001)000 

2501,)000 
9000000 

20.000 

800.000 

ningar på landsbygden (n-)3 t' l'Y Jtionsanslag) o••••• 300.000 
16 0 Understöd till förbättrs nr'ie ~·- -;r -!J ostadsförhållandena 

på landsbygden (reservationss.nslag> o-:.,, 1,.. •H11 o ••. • 5.000.000 
170 Arvoden och kostnader för landskapet enligt land-

skapslagen angående kolonisationsnämnder i land-. 
skapet Åland (förslagsanslag) o•~oo~ooou"o~~ooo•o 

l8o Kostnader för iståndsättande av kolonisationsvägar 

(reservationsanslag) "~·o~t1•0•Qooooooot't$0011~•0000 

190 För utrotning av berberis (reservationsanslag) ••• 
200 Underhåll av maskiner och redskap för jordförbätt

rin.gsarbeten (förslagsanslag) ... ooo•oooe>o~o~ooeeo 
210 Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) 
220 ]'ör sänkning av vattendrag (reservationsanslag) •• 

Summa I kapo 3604300440 

lo Avlöningar: 
1 fiskerikonsulent, grundlön (24 lkl) 5210280 
1 fiskeriinstruktör, grundlön (20 lkl)427o620 
ålderstillägg (förslagsanslag) ··~c 650000 
indextillägg. (förslagsanslag) ,. ,, 6 "a lllcOOO 
lönejustering (förslagsans:s ~) e ccc 400000 - .. ~-------

20 Resor och dagtraktamenten (f :_·_.·, '_· ,_gsanslag) ••o•~•"• 
3o Fiskerinäringens främjande oo~Qo~aQo~oeoooQpofooo~e 
4o Underhåll och drift vid romkläckningsanstalterna ••· 

500~000 

i.ooo 
500~000 

7o000o000 
i.,ooo~ooo 

1()164.900 
250.000 

10800.000 
300 .. 000 

I 

I\ 
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5 ~ För fiskeriundersökningar och anordnande av fiskar-

kurser (förslagsanslag) oo@•o•••~oo•ooo••••~••••o 
6o Underhåll och drift av fiskefyrar •••o•ooooiJH••••••• 

7 q Förbättrande av fiskeleder och f iskehamnar •• • ••• •. 
Bo Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskeredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) •••• 
9~ Nedsättning av räntan på lån1 som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskredskap och fiske
båtar (förslagsanslag) ooo~~cooooaoQ•o•ooooo~oeoo 

Summa II kapo 507140900 

.llf:a_D_§."QJ»llY.§..°t~J!.lf.9.E:~~q,~~~+.l..ntngen. 
1'$ Avlöningari 

1 skogsvårdsinstruktör, grunnlön 
( 24 lkl) • e 0 Q 0 • 0 «! 0 0 • ~ ~ •) ;) G C, ; '1>. ::l <-' <) 5 210 280 

1 plantskolskötare-bi tre skogs ,~ 

vårdsinstruktör, grundlön (21 lkl) 448Ql40 
1 eeOo forsttekniker (18 lkl) •••o 3900120 
ålderstillägg (förslagsanslag) o.to 750000 
dyrortstillägg för skogsvårdsinstruk-
tören (förslagsanslag) o•••~•o••• 

indextillägg (förslagsanslag) o••• 
lönejustering (förslagsanslag) ooo 

15.000 
1250000 

40..,000 
2o Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •••••••o 
3o Expensmedel .•0•00000000.~•••oool!tootio••Q•oe•••••o•••• 

4~ Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) ••••••••·~ 

5o Underhåll av plantskolan "o•~o•oo•oo~•oceoo•o1;1••••• 
60 Underhåll av plantskolby,:.Jgnaden •••o••Qco•1t1t••e•H•o 
7,, Arrende för plant skolans område o .,,.. o o •••••• o • • o •• o 

80 Bidrag till kostnader för skogsförbättringsarbeten 

( reserva tionsanslag) e •• ':) 0 ;t 0 "0 Q (> C') t)., 0 0 " •• 0 (I •••••• 0 

9~ Främjande av och tillsyn över den privata skogshus
hållningen e ••• "c 0 0 "0" 0 .. 0 .:; 0 () 0 Cl,,~ t' 0 0 c 0 e 0 0. 0 0 0 ••• 0. 

Summa III kep('.\ 509000540 

1Y.f-? ... ~eL~ :~. :~.i_l§.a. E!.ns~~ 
le Understöd åt föreningar: 

a) Ålands fiskarförening ~Q~ooaoooö 1500000 
b) Ålands Marthadistriktsförbund • .., 300.000 
c) Ålands mejeriförbund ~••ooe~oooo 50 000 __ .. .,..._.?, _ _____. 

2o Hemslöjdens främjande 0•0•000001ao.,oooo•oooooQ.o•••••e 

3c Understöd för tryggande av sysselsättningen 

.114 

2009000 
100.000 
800.000 

500.000 

600.000 

lo614e 540 
700.000 

25.000 
100.000 
900.000 

50e000 
11.000 

1.500.000 

i.moo.ooo 

500.000 
175., 000 
500.000 
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4. · Rådgivning för ooh annat främjande av hem- och små-

industrin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5• För geologiska undersökningar (reservationsanslag) • 
6• För planering av torrläggningsf öretag (reservations-

anslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ~ Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

främjande •••••••••• • •••••••••••• • ••••••••••• .• • ••• 
Summa IV kap. 2.425.000 

Summa 6 Huvudtiteln 50.470.880 

7 .Huvudtiteln. KorrlllQUikationsväsendet. 
===;=================================== 

I. Arbetsledning~ 
le Avlöningar: 

2 vägbyggmästare, grundlön å 

495.060 (23 lkl) ••••••••••••••••• 
1 extraordinarie vägmästare, års-

arvode (20 lkl) •••••••••••••••••• 
ålderstillägg (f örslagsanslag) ••• • 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 
indextillägg (förslagsanslag) ••••• 
för lönejustering (förslagsanslag) 

990.120 

427.620 
150.000 

30.000 
175.000 
10.000 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••••••• 
Summa I kap. 2.742.7~0 

II. Väghållningen. 
1. Landsvägarnas underhåll (förslagsanslag)s 

a) sommarunderhållet •····~····•••• 31.000.000 
b) vinterunderhållet •••••••aoG•••• 
c) färjhållningen ••••••• fl .... o., .3 ~. c 

2. Bidrag till kommunalvägars 

5.000.000 
4~000t000 

x) 
III. Sjökommunikationerna, 

1. För upprätthållande av trafik i skärg'lrden (förslags-

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

tionsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa III kap, 8,950.000 

--- - - --.- - --
x) 

115 

iso.ooo 
600,000 

300.000 

200.000 

l.842.740 
900.000 

40,000.000 

;..250.000 
200.000 

3,500.000 

I 
I 

I 
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4• Rådgivning för ooh annat främjande av hem- och små-

industrin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5. För geologiska undersökningar (reservationsanslag) • 
6• För planering av torrläggningsf öretag (reservations-

anslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7i. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

främjande •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa IV kap. 2.425.000 

Summa 6 Huvudtiteln 50.470.880 

7 Huvudtiteln. Komnm.nikationsväsendet. 
======================================= 

I. Arbetsledning~ 

le Avlöningar: 
2 vägbyggmästare, grundlön å 

495.060 (23 lkl) ••••••••••••••••• 
1 extraordinarie vägmästare, års-

arvode (20 lkl) •••••••••••••••··~ 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 
indextillägg (förslagsanslag) ••••• 
för lönejustering (förslagsanslag) 

990.120 

427.620 
150.000 

30.000 
175.000 
10.000 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••••••• 
Summa I kap. 2.742.7~0 

II. Väghållningen. 
1. Landsvägarnas underhåll (förslagsanslag)s 

a) sommarunderhållet •••••i:»•••••••• 31.000.000 
b) vinterunderhållet •••••••aoG•••• 
c) f är jhållningen .............. o ,, ,~ lö • c 

5.000.000 

42000~000 

2. Bidrag till kommunalvägars 
a) för byggnad och förbättrinL,· 

(reservationsanslag) ••••••••ct•t' 4.750.000 
b) för underhåll (förslagsanslag) • 4.500.000 
c) för förbättring av vägförhållande

na i skärgården (reservations-

anslag) •••••••••••••••••••••••• 1.000.000 
3. Bidrag åt kommuner för inlösen av vägområden (för

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4~ Förberedande arbeten för verkställighet av nya väg-

lagen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa II kap. 53.000.000 

x) 

115 

i~o.ooo 

600.000 

300.000 

200.000 

l.842.740 
900.000 

40.000.000 

10.250.000 

250.000 
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IV • SäE_l?.J..j.~ ans~gg_ 

Motorf ordonstrafiken~ 

i~ Avl.öningar: 
1 bilbesiktningsman och inspektör för 

landskapets motorbåtar och färjor, 

årsarvode (22 lkl) o•··········· 
ålderstillägg (förslagsanslag} •o• 

dyrortstillägg •••••••0~~~·•0•<1••0 
indextillägg (förslagsanslag) •·o~ 

lönejustering (förslagsanslag) ••e 

470.580 
20.040 
13e560 
79.000 
25.000 

20 Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

(förslagsanslag) Q•~••••ao 0• •~~ooo o •• • •~•c••••••••• 

...... 3 ~· 2.Y.!:?-.fill. _§1!1?1.~q_ 
3 0 Gästgiverihållningen (förslagsanslag) o••••••••••••• 
4q För underhåll av byggnade1'"', a :' '-)e ~:-Jmaskiner och inven-

5,, Till landskapsstyrelsens disposition för komm.unika-

Summa IV kapo 4o558el80 
Summa 7 Huvudtiteln 69~2500920 

8 Huvudtiteln. Socialvårdeno 
----------------------------------------------------------

Ic Särsk~lda anslag för ·p.29.,~~a ändamåJ.c, 
le :F'attigvårdsinspektionen (förslagsanslag) •ri•••••••••• 
2 ~ Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) •••••• 
3~ Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt landskapets arbetare 

(förslagsanslag) oo~oo•o~••oo~ e •o~$o~o•o~~oo~••eo•o 

4o Invalidvården (förslagsanslag) oo••o•oo•••••••••••••o 
5o Understöd ät barnhem (förslagsanslag) ••••••••••••••• 
6~ Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) ••O••••• 
7o Sommarrekreation för barn, som ej äro folkskolbarn oo 

8:> Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för- . 
slagsanslag) e•9•o~a~OOOOOOeooOcO(li:>O., .. aooeOe•oOOee•• 

9~ Fattigvårdsutgif_ter, som skola ersättas av landsl{apet 

(förslagsanslag) ••••oo~m~ c oG ~ 0 ~ o a~~o~•••ooo••••••• 
10& Understödjande av nykterhet c~. · . . __ , ·~ :.; t .,. o. f) >O e •••• • •• •." 

ll~ Bidrag åt Ålands kommunalförbund för arbetsf örmed

ling (förslagsanslag) •••••e••oes~•o•ooc•o•••••••• 
12, Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödratji barnrika familjer •••••••e"o•••••••••••• 

116 

608.180 

150.000 

400.000 

3.300.000 

100.000 

40.000 
850.000 

170•000 
10.0009000 
1.300.000 

250.000 111 

50.000 I 
Il 

1.200.000 

i.300.000 
300.000 

800.000 

80.000 

i I 
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13• Till landskapsstyr elsens disposition för sociala ändamål 100.000 

Summa I kap. 16~440.000 
Summa 8 Huvudtiteln l6q440.ooo 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
=======================·====== 

lo På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna 
såsom särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) •• 

20 Oförutsedda utgifter (försl2,g::.' ~:1S lag) .. " •• " .u • o • • •••• • 

30 Utgifter för Ålandsdelegationc ~1 (förslagsanslag) •• ••• 

600.000 
i.500.000 

300.000 
40 Kommitt~er och sakkunniga (förslagsanslag) o•••••••••• 350.000 
50 Fä grun~ av landskapstjänst bsviljade pensioner, index-

tillägg medräknade (förslagsanslag) ••o••••••••O••~o 20$000.000 
6Q Barnbidrags- och folkpensionspremier, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare äger erlägga (förslags-

~nslag) •••••••••••••••••••••••••••o•o• • •••••• •••••• 6 . ooo~ooo 
7o Kostnader för förande av kortregister över personer, 

vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt •••••~··••••••••• 
Se Av brandlagen för WJ.ariehamns stad föranledda kostnader 

120.0CO 

(förslagsanslag) ••••••••••••000••••~•••••••••••6••• 5.000 
9e Understöd för främjande av brandskyddet ••6~•••••••••• • L.000.000 
10. Understöd till turismens främjande ••e••••e•••o••o•••• i.750.000 
11. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslags-

anslag) O• l ••••••••o••oO••O••~o~aeoeoee$oeoO••• • ••••O 
12, Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) 

13c Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) •••••• 
14. Bidrag för utbildning av polismän (förslagsanslag) ••• 
l5e Stödjande av elektrifieringen på landsbygden (förslags-

300.000 
50.000 

1.200.000 

50.000 

anslag) •••••••••••••~o·~•~a 9~&oo ~·~·~~·Q•••••••&••o 2.000.000 
16e För undersölmings- och byggn3do." ui:ililca tionsverksamheten 

för utvecklande av bostadsproduktionen (reserva-

tionsanslag) ••••••••••••••••oo • •o••oe•o•• • •••••o•~ 
17~ Av lagen om främjande av bostadsproduktionen för-

anledda kostnader (förslagsanslag) •••••oo•••••••••.o 
180 Bidrag för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus

bocken härjade trakter (reservationsanslag) •••••••• 
19t Av landskapslagen angående b~gnadsstadga för byggnads

planeområden på landsbygden i landskapet Åland för-
anledda verkställighetskostnader (förslagsanslag) •• 

20~ Brandstodspremier (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 

150.000 

200.000 

1.000 

300oOCO 
375.000 

I ' 

I 

I 



... 30-

21. Utgifter för skärgårdsnämnd (förslagsanslag) ••••••• 

22. Fraktunderstöd (förslagsanslag) • •••••••••••ee1t•(t• •c" 

23. Till landskapsstyrelsens disposition för brand-

väsendet ••••••••••••••~•·•••••••••••••e•oe••••••• 
Summa I kapo 38.2660000 

Summa 9 Huvudtiteln 38$266e000 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgiftere 
===================================== 

·· I. -Landsk .. a;Rt?_st;Y;rel..§.en. · · ·· ·· 

lo Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) ••••• 

2. Utbyte av tjänstebilar 11••0•"'•1:1"oce~.,oo•o•••••••••••• 
3. För utbyte av tele-Ponvfi.xcl ) ·· ·~ ,, ". o <•,.. "o ... .,. o •••••• • •. 

Summa I k<:,.p,,.. L'r - ~ 100.,, 000 

II. Hälso- O..cl,~~~~~rdenq 

lo Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument ••••••••••••••••••oo•••••••••••••••• 
2o Ålands centralsjukhus för anskaffning av kassaskåp •• · 
3~ Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventa-

rier och instrument ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa J1 kap. 2o 260. 000 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
i~ Ålands lyceum f9r anskaffning av inventarier •••••••• 
2. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier (re-

serva tionsanslag) •••••••••••••••o••••••••••••••••• 
J. Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (re-

servationsanslag) •••••••••••••••••••••••••••O••••• 

4 • F'ör inköp av ky.lmaskinsaggregat och dammsugare till 
Ålands sjöfartsläroverk (reservationsanslag) ••••••• 

5& Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av in-

ventarier ••••••••••••••••·~··••••••••••••• .•••••••• 
6. För förbättring av vägen till Ålands hemslöjdsskola • 
7 • Ålands lantmanna skola för inl·:öp c:v traktor jämte sär~ 

skilda andra maskiner ••• c,," ~· ._,, " ~ o.,. o., ••• , • •·• •. • ••.•. 

a. Ålands lantmannaskola för cxmbyggnad av ensilagetorn 

och gödselstad •••••• ••••••e•···· •• ····•••o•••··········· 
9. Ålands lantmannas kola för dränering och plantering •• 

Summa III kap • . 3. 324.,000 
IV. Näringarnas främjcuide •. 

l. Anskaffning av maskiner för jordförbättringsarbeten 

(reservationsanslag) •••••••·••·•·••••·••••·••••••••••••· 

215.000 
1.500.000 

300.000 

1.000.000 
_900.000 

2.200.000 

2.100.000 
10.000 

150.000 

600.000 

419.000 

770.000 

350.000 

65.000 
30.000 

550'000 

260.000 
280.000 

3.600.000 

118 
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Summa IV kap. 3o600~ooo 

v. Kommunikationsväsendet. 
-----'"'~""' _,... ....... ,~ .... --..... -~,,..,._.. _........_.,......,. 

1 • Vägbyggnads- och vägf örbättringsarbeten (reservations-

119 

anslag) ••••aeaaa•e•ao•a1'01>C'Oee.o"•O•ea•~~~Of•1>0•0ee• io.000.000 
2o Extra anslag för vägbyggnads- ilich vägförbättrings-

arbeten samt brobyggnader (rer:;ervationsanslag) ••. • 35.000.000 

3• Anskaffning av vägmaskiner (resc:i:vationsanslag) ••••• 5.500.000 

4• Anskaffande av instrument för trafikkontroll o••••••• 100.000 
Summa V kap. 5006000000 

Summa 10 Huvudtiteln 6308840000 

11 Huvudtiteln~ Understödslån. 
------------------~----------------------------------------

Io Näringarnas frä~~~~~ 
Jordbruket och dess binäringar samt k2ffeonisations-

' verksamhet ena_ 
1. Län för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) 
2, Lån åt småbrukare för röjning av stenbundna åkrar 

(reservationsanslag) a••••o••o•c•o••••$••,••••••~••• 
3. Lån för täckdikning (reservationaanslag) e•••••••••••• 
4t Lån för främjande av hem- och småindustrin till tryg-

3.500.000 

200e000 

500.000 

gande av sysselsättning (reservationsanslag) ••••••• 15.000.000 
5o Lån för byggande .av vatten- och avloppsledningar på 

landsby6den (reservationsansla6) ···~···~••oco••••oo l.000.000 
6. Byggnadslån till förbättrande av bostadsf örhållandena 

på landsbygden (reservationsanslag) ~ ............... 00 ig.ooo.ooo 
7 • Län åt mindre bemedlade på J[_,ncL::tygden för elektri-

fiering av hushåll 'rea:~rw~~i; io .J:...: ·.:;cislag) ~ 0 •••• 0 e ~ 0. 9 2. 000.000 

8. Kolonisationskassalån (reservatioL1sanslag) ••••••e•••o 40.000.000 
9, Amorteringslån för b;yggande av spannmålstorkar och 

Fisket~-

10. Län f9r höjande av fiskhushållningen (reservations-

anslag) ····················~·o~••e••••••o•·······~ 5.000.000 
Skogshushåll..!!.i_M~.!l;;!.. 

llo ·tån för skogsförbättringsarbeten ••••••••••• •. o. •. o. o 1. OOOe 000 
Summa I kap. 9702000000 

II. Undervisnings- och b_\~9.!_l.ing§.Y._~sendet, . 

ls Studielån ät mindre bemedlade fmr yrkesstudier 

(förslagsanslag) ••••••o•e••o•c••••o••••••oo•ooo•••G 2.500.000 
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2• Amorteringslån för landskommunernas folkskolebyEg
nader (förslagsanslag) •.•••.•• •·• ·•• ••• • •••••••••• • • 

Summa II kap. 120500.000 
I~I. Särskilda anslag, 

i. Bostadslän (reservationsanslag) ••••••••••••••••••• 
2, Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus-

bocken utsatta trakter (reservationsanslag) ••••• 

3, Bosättningslån (förslagsanslag) ••••••••••••~•••••• 
4• Amorteringslån för turismens främjande ••• , •••••• , • 
5,, Amorteringslån åt A. B. Skärgår·dsflyg •••••• -. ••• •·•. 

Summa III kap. 38o600.000 
Summa 11 Huvudtiteln 148.300.000 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
----------------------------------------------------------------------------

I. Avräknil!g_s- og}LJ~Ent_eutcrifte:rs, 

1. Utbetalningar till landskc.ip r~-t['. sn:::d{ilda medel fö-r vid 
avräkning utom kolumn ställda iakomst:poster (för-
slagsanslag) ••••••••.• •• • ••••• .a •••••••• ~., •••••••• 

2. Ränteutgifter för av landskapet u1)ptsgna finansierings

lån (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••• 
3. Avkortningar på av landskapet upptagna finansierings·--

lån för ordinarie budgetens förverkligande (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 502.000 

II. -qtgift,er, ,v:ilka ej företräda betalningax:• 
1. Avkortade inkomstrester (förslagsanslag) ••••••••••• 

summa II kap. i~ooo 
Summa 12 Huvudtiteln 503.000 

120 

io.000.000 

30.000.000 

100.000 

500.000 
5.000.000 
3.000.000 

i.ooo 

500.000 

111000 

i.ooo 

Summa utgifter mk 807.791.395 
====~==================;========= 

\ ' 

I I 
I 



-33-

Detaljmotiveringe 
~================ 

I N K 0 M S T E R. 

2 Avdelningen. 
----------------------------

I. Inkomster från ~andskapets s_j_ajfy_årdsin_rätt?jng_a:i;, 
Ålands centralsj_ukhus. 

121 

i. Dagavgifter. Sedan avgifterna på allmän sal höjts från 300:- till 

400:- per vårddag har inkomsterna under detta moment beräknats till 

10 miljoner marko 
2~ Vederlag för naturaf ör~ner samt d~..Y.,~rse inkomstero Inkomsten 

under detta moment har tidigare beräknats för hggt, varför en sänkning 

till 4 miljoner ansetts motiverad~ 
J• Centralsanatoriets andel i cent~jukhusets gemensamma drifts

!ostnader. Den beräknade inkomsten har här höjts till 12olOO.OOOa-, 
vilket torde vara fullt motiverat av de i övrigt stegrade driftskost
naderna för inrättningen. 

4a Tuberkulosbyråns andel2.....9..~.~.'!:.t~::_'}.~~ukhusets gemensamma drifts
kostnader~ En f9rhöjning av inkomsten till 600.000 hnr företagits på 
samma grunder som under föregående moment~ 

5o, Kommunernas andel i föregående års drJ1!skost~~;i::,~,_ Med samma mo
tivering som under föregående moment har inkomsten beräknats till 13 
miljoner. För 1956 var motsvarande belopp de facto ca 10~7 miljoner. 

6e Inkomster från öppen poliklipiJc.Jt. Enligt de rön, som inhämtats 
under den tid poliklinikverksamheten varit i gång samt på grund av 
förhöjd polikl~nikavgift har inkomsten satts till 3500000 mark. 

• Ålands centralsanalboriumo 
le Dagavgifter. En tendens till minskning av patienterna har gjort. 

sig märkbaro Dessutom torde någon skärmbildsf otografering under år 1957 
icke förekomma, varför en minskning av inkomsten med 200.000 mark eller 
till 800.000 mark ansetts befogade 

~' Kommunernas andelar i föregående års qriftskostnader. Med samma 
motivering som ovan under ä AvdoI:J och 4 har en ökning företagits. 
Samma är förhållandet med följande moment. 

3 Avdelningeno 
-----------------------·-----

Io Inko6st6f · i ~l~ftdad nature 
"--~---._ ... -· . ~ . ·' --· ·--~""'·~-,,.._,_.,_,-~..--.-

Polisinrättningen i Marieha!f1~1:~?~ 

!..• Stadens andel i polisinrättn=h_~_J .. J!ariehamn!') Inkomstsumman ut-



gCSr 
utgifter). 

i derna för polisinrättningen (= 

Åla nq§_J .. z_q,_ e u~~1. 

122 

av summa 

2. El~vavgifte!:!., Den beräknade förhöjningen om 1.1500000 mark till 

2.soo.ooo mark. Motiveras pro primo av en förhöjning av elevavgifterna 
samt pro secundo av ökat elevantal. 

!_lands s j,ö.f a:r:~.1-.. äx~er_kJ. 
1• Elevavgif~er~ Som ovan antyddes har en förhöjning av elevav

o·iften vidtagits, Detta gäller även denna läroinrättning, varför en 
0 

justering av inkomsterna med 150.000 mark skett. 
Ålands lantmannaskolac 
~'- .... _..__. ............... - . 

9~ Inkwst frän skoll!igenhe~n pä Jorq.ala gård. Enligt bokslutet för 
år 1955 uppburos från skollägenheten i inkomster för sagda år samman
lagt något över 2~500.000 mark. Med beaktande av sedan dess skedda 
förändringar beträffande priset på vissa produkter har den under år 
1957 beräknade inkomsten höjts till 3 miljonere 

!., lands _.frJa:..lf~glir.§,.9}f,~,. 
16. Inkomst från fruktfQ.r.t3Ji)~j_11~.1:i,~!l- Den beräknade inkomsten har sänkts 

till 100.000 mark., Såsom av rubri'.::·?:1 framgår föres under detta moment 
endast inkomster från G.en di:2ek'.:;·; ~~-c·nktförsäljningen medan övriga in
komster samlas på följande moment; som är nytt och tillkommit sedan 
Brinkhaga tagits i bruk såsom tjänstebostad för ledaren av fruktförsö
ket. Under detta nya moment har observerats hyresvederlaget om 5.300 
mark/måne Diverse inkomster torde ej tillkomma. 

5 Avdelningen~ 
----------------------------

I. Finansierings:L.ntomst.§.Di .. 
Avräknings- och ränteinkomste..,rJL 

J.~ Statsanslag för skattef.inansie:I;,l utjämning$ Beloppet har u:pJ.:>1 .
gits till 7191113850724 mark mot 626ta573o903 mark i ordinarie budgeten 
för år 1956. I övrigt inga ändringar<-

(reservationsanslag betecknas här nedan med R och förslagsanslag med 
Jäm:förelse göres med ordinarie budgeten för år 1956 .• ) 

1 Huvudtitel~ 
===::;::=.=:::======== 

Io Allmt~n11a 1:;,ndstin,o·skostnader. 
-----.-,-~.-"""' .,. ~-. ""'". "' '•'·•·''•',..•,•.;t: .. ~-...,,->e-·~ l ~ 

1. Landstin,gsmännens arvo_i~~~·- l~,. 'c.--:~§Llfvt~megt_ep och resekostnader.. (F) ~~ 
Qkning lj) 900. 000 mk,.t, För 81~ lS' .. : st ego före sagda kostnader till nå-
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got över 6,2 miljoner, varför en höjning anses motiverad. 
2. Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (F)c 

123 
1 Ht. 
2 Ht . 

Ökning 75.000 mk, Enligt bokslutet för år 1955 utbetalades under mo
mentet inemot 300.000 mk, men med beaktande av kostnaderna för de 
extra landstingssessionerna under sagda är torde nu ett utgiftsbelopp 
om 350.000 mk förslå. 

J• Arvoden åt utskottssekret~~) (FJ. 
Ökning 50.000 mk. Utgifterna under år 1955 vore 330.000 mk. I öv

r igt hänvisas till motivering under föregående moment. 
±• 1 kanslist och renskriverska (F). 
Ökning 116.160 mkL Inom landskapsförvaltningen har företagits mot

svarande lönejusteringar som inom statsförvaltningen • . Dessa justeringar 
ha dels bestått i en uppflyttning av vederbörande tjänsteman i högre 
löneklass, dels i en förhöjning av beloppet inom respektive löneklass. 
Därutöver ha ålders- och övriga tillägg höjts. Förhöjningarna av löner
na inom landskapsförvaltningen ha, där direkta motsvarigheter beträffan
de tjänsterna icke finnes, företagits, sedan Ålandsdelegationens ut
l utande inhämtats. ~ en stabilisering på lönefronten ännu icke inträtt 
har landskapsstyrelsen velat bibehålla ett undermoment, "För lönejuste
ring", till avlöningsmomenten. 

58 Stenografer (F). 
Ökning 70.000 mk. F.ör år 1955 utbetalades i stenografikostnader sam

manlagt 511.400 mk. Med beaktande av de extra sessionerna under det året 
samt anslagets natur av förslagsanslag torde beloppet dock vara till
räckligt .. 

14. Kanslikom.missionens dispo_,; i ·'.,j..Qllsmedel. 
Ökning 20.000 mk. Det tidigare be loppet om endast 30.000 mk har vi

sat sig otillräckligt. 

1 Huvudtitelns slutsumma: 
Ordinarie budgeten för 1956 7e92J.460:
Budgetförslag för 1957 10.104.620:

Ökning 2.181.160:-

2 Huvudti telno 
;;:::========== 

Landskapsstxrelse~, 

I. Centralförval tningskostnader • 
. l. Avlöningar (F). 

Ökning 2e 739. 640 mk:. Beträffande motiveringen hänvålsas till l Ht •. I 14. 
2. Ledamöternas i landskaRsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten och_].'.~ 

.§..ekostnader (F). 
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2 t.It ........ i-. t•• 
l. Ht1t. 

;1 1'.T ,_ 

Ökning 300.000 m.k. Enligt bokslutet för är 1955 utgick under mo
mentet 1.866.085 mk. Jämfört med tills dato utbetalat torde ökningen 
förslå., 

8. Kostnader för extra Eersona_~ 
Ökni~g 120.000 mk~ Redan under år 1955 utbetalades cirka 160.000 

mk åt extra personal. M en allmän löneförhöjning sedan dess inträffatt 
samt behovet av tillfällig arbetEl:rr:J.ft ökat har en höjning av anslaget 
ansetts motiverad. 

~· Lokalhyra för lantrådet (F). 
~kning 10.320 mk..!.. För lantrådets tjänstebostad erlägges i h;yra 

~0.000/män. I vederlag härför betalar lantrådet 10.000/måne I anseende 
till hyresnivån på orten är lzyresbeloppet skäligt. 

2 Huvudtitelns slutsumma. 
Ordinarie budgeten för 1956 20.409.0801-
.Budgetförslag för 1957 23.579.04oi

Ökning 3.169~960:-

3 Huvudtiteln. 
-------------~ 

. ~ _._, __________ _ 
I. Polis1;nrättningen i"Mariehamn. 

~· Avlönin~ar ~F~. 
EP:~Ug; ~åH~i~ ~ 1B§!•elsen har på anhållan av polismästaren beslutat 

inrätta två nya ordinarie konstapelsbefattningar, en äldre och en yngre, 
i stället för de två extra konstapelsbefattningart som varit besatta 
hela året. Detta medför en ökning av momentet med 16.020 mk. I övrigt 
hänvisas till motivering under 1 Hto I:4. 

· .. 

~t Avlöningar (F) 1 

Ökning J..859,.480 mk. Beträffanue motiveringen hänvisas till l Ht,. 
I:4. 

4. ExEensmedel. 

Ök~ing ~oo.ooq mk;~ Rubriken ändrad. Likaså anslagets ndtur. Ökningen 
beroende på höjda telefonavgifter. Dessutom tillkommer vissa utgifter 
av expensnatur för Jomala polisen. 

~ Huvudtitelns slutsunpn,a. 
Ordinarie budgeten för 1956 l5e328.825i
Bu.dgetförslag för 1957 19eJ29.295a

Ökning 4«t000e47Ct-
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-37- 4 Hto 

4 Huvudtite 
============= 

Hälso- och sjukvården. 
I, .t?_ärsk:i}d.a _§.Y.,!,öningar !. 

i. Avlöningar (F) • 
..-=11 

Ökning 1~1~840 mk. Beträff<:nde :'otiveringen hänvisas till l Ht. I:4o 
2 .. 1> Res~.,l~ostnader och dagiJ.2kt:'..12~ .. r:Lt~n_f ör distriktsläkaren (F) • 
Ökning so~ooo mk. Jämlikt bokslutet för år 1955 belöpo sig utgifter 

under momentet till något över 140n000 mk111 Sedan dess har dagtraktamen
tena stigit, varför den nu föreslagna höjningen av anslaget ansetts be

fogad. 
~~~ndskapshälsosyster-barnmorskans avlöning (F)e 

91f.u.ing 1~1$98~ mk. Beträffande motiveringen hänvisas till l Ht~ I:4o 
II. ÅlaD;ds centralsjukhus,. 

Den av sjukhuset avgivna budgetmotiveringen är av följande lydeloe~ 
"När budgeten för inkommande år skall göras upp kan man, utan att 

närmare jämföra de olika utgiftsposterna, utan svårighet konstatera, att 
budgeten för år 1957 kommer att avsevärt överstiga 1956 års budget. Den 
inflation som förekommit under 1956 sätter givetvis kraftiga spår efter 
~ig bland utgiftsposterna. Den kraftigaste förhöjningen visar naturligt
vis lönekontoto Sålunda räknades med en totalutgift på lönekontot senaste 
höst. "P~ mk 4 io 26.6. 500 medan de butlgeteradeA ut.gifterna .för år J.q57 slutar 

irrJ r doc1C vissa poster som eJ oeror p~ sr~rade loner. SäI~a 
på mk 5u835.340 eller en stegring med c:a 23 ~. I denna stegri har 
vi ansett det vara skäl att taga upp ett anslag för en medicinsk under
läkare. Vidare anse vi det vara på sin plats att de tvenne sköterskor 
som äro anställda å gynekologis~.:c; r;vdelningens poliklinik ochoperations
avdelning måtte tilldelas avdelain,_;~;Jköterskevakans med grundlönt och 
sålunda öka antalet avdelningssköte::cskor från 8 till 10, då vardera har 
att sköta ett arbete som är helt och hållet fristående från varandra och 
fullt jämförbart med vår andra poliklinik och operationssal fast givet
vis i mindre skala. Ansvaret är dock detsamma. Denna nya avdelning, gyne
kologiska avdelningen, medför också ett ökat antal sjukhusbiträden från 
16-180 När centralsjukhuset öppnade sina portar i september 1953 hade 
.Byggnadskommissionen införskaffat allt i linneväg, varför vit vid upp
.:;örandet av den första budgeten ansåg att vi skulle klara oss med e:.:.

dast en sömmerska. Nu har ju sjukhuset varit i gång i 3 år varför :-:a·~ 
Ursprungliga linneförrådet blivit utsatt för slitage och därigenom h'.u~ 

en mängd lappnings- och nysömnaasarbete.n uppstått varför vi föreslår at+. 
få anställa en halvtidsavlönad sömmerska, som skulle vara i tjänst var
annan månad. Vidare vore vi t~cksamma ifall landskapsstyrelsen ville gå 
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med på värt att i stället för nuvarande 5 praktikanter ge oss 
rätt att ha 7 :Praktikanter i arbete. Det har nämligen visat sig att ef
terfrågan på dessa praktikantplatser är mycket stor och ju fler prci::ti
kanter vi kan anställa desto lättare ha vi att få sökande till de sv~r
besatta sjuksköterskevakanserna. Därtill kommer att praktikanterna ut
gör en synnerligen billig arbetskraft, trots att vi föreslå en ökning 
om 1.000 mk i månaden, men anser vi det skäligt med denna lönehöjning 
på grund av de stora löneförhöjningarna, som verkställts. 

Vad de övriga utgiftsposterna beträffar visar det sig helt naturligt 
att ökning måste inträffa. Sålunda anser vi oss inte mer kunna hålla 
kosthållningen vid samma nivå som 1955 då det steg till något under 
21.000,.000. Redan årets budgeterade summa 11,.000 .. 000, kom.mer att över
skridas. Och det är ju fullkomligt klart då de förhöjningar som enbart 
mjölk- och smör:priserna undergttt 'ietta år, medför en ökning på ca 
900~000. Ifall nuva.rande prisnivå på livsmedel kan hållas hela 1957 
torde vi klara oss med en förhöjning av kosthållet med i.000.000 mark 

från 11-12.000.000 mark. Moment 3, medicinalier och förbandsmaterial, 
bör ökas med 200.000 mark beroende på att det har anställts ytterligare 
en sJ;>ecialist, som givetvis har sina speciella och ofta dyrbara medici
ner. Dä även kol- och elJ;>riserna har stigit sedan senaste år bör kontot 
för värme och lyse öka8 med i~ooo~ooo. Däremot torde kostnaderna för 
tvätt- och rengöringsmedel inkl .. vattenavgift hållas oförändrade lil::c~så 

kostnaderna för röntgen och annan behandling i :Polikliniken (mom. C), 
arvoden och resekostnader för röntgenologen (mom. 7) och underhåll av 
~astigheten (mom. 8) kunna bibehållas oförändrade. Mom. 9, underhåll 
av inventarier, måste tyvärr ökas med 250.000.Bland annat medför nya 
gynekologiska avdelningen av detta och överhuvudtaget blir kostnaderna 
för underhåll av inventarier dyrare för vart år som går. Den kraftiga 
stegringen av underhåll av området beror :på en mera engångsutgift. I 
är har ju en permanentning av huvudvägen fra~till ekonomiebyggnaden 
verkställts. Emellertid kunde inte de bägge svängplanerna fn;imtör lasa
rettet och sanatoriet permanentas i år varför dessa jämte den såkallade 
ekonomievägen fram till ekonomieby0gnaden borde beläggas nästa år. En
ligt uppgift från landskapsst,yrc:.'Lr',::~1s vagavdelning torde dessa arbeten 
stiga till mk 500.000. Kontot 4-II-ll, diverse utgifter, utgår med 
samma beloJ;>p som tidigare, medan en minskning av kontot 4-II-12, till 
landskapsstyrelsens disposition, kan verkställas med mk 3500000 bl~ao 
därför att vi kouaner att föreslå landskapsstyrelsen att upphäva hyres
kontraktet med Föreningen Folkhälsan på Åland beträffande de 5 förhyrda 
rummen i gamla Vårdhemmet. Det sista kontot bland dessa utgifter, nämli-
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en utgifter fi;lr den öppna poliklinikverksamheten1 måste också ökas. 
~om känt vidtog den nyordnade all:"L'nna polikliniken den 1~4.55. Vid 
uppgörande av 1956 års budget V'c_~r c:ct 1 på grund av den korta tid denna 
-verksamhet varit i gång, svårt att f\:irutse de verkliga kostnaderna för 
detta konto. rå det nu visar sig att det i fjol begärda anslaget, 
2.000.000 är för litet, får vi föreslå att detta konto höjes med 700~0000 

Investeringsutgifterna för år 1957 visar tyvärr en kraftig ökning 
vilken dock också är av mera tillfällig natur. Förutom det belopp som be
viljades för dylika utgifter detta år tillkommer en transportabal rönt
~enapparat på mk i.200.000, i st. skåpbil 575.000 och 1 st. kassaslffi.p 
0 

200. 000., .Beträffande vår önskan att införskaffa en ny transportabel 
röntgenapparat beror detta på att den nuvarande apparaten redan va::."i t i 

bruk i ca 7 år och sålunda ej mera är förstklassig~ Dessutom har alldeles 
typer av transportabla röntgenapparater kommit ut i handeln senaste 

år. Dessa apparater ha så stora tekniska förbättringar att de avsevärt 
öka säkerheten för den behandlande läkaren. De förkorta arbetstiden vid 
många krävande benoperationer och giva följaktligen ökad säkerhet och 
mindre påfrestning för patienterna. Dessutom äro de filmbesparande, vil·
ket även är en avsevärd fördel. Vad den nya skåpbilen anbelangar har den 
gamla i november i år varit i bruk i 5 år varför den sålunda har uppnått 
fui1 avskrivningsålder. rå dessutom vår chaufför v. Rydberg och land
skapets egen verkmästare N. Karlsson anser det vara mest fördelaktigt att 
försälja den gamla skåpbilen nu in~Y.n den börjar medföra alltför stora 
re:parationskostnader och medan man. i:innu kan få ett skapligt pris för den, 
hoppas vi vår anhållan måtte godkännas. 

Redan under kamrer Isakssons tid vände vi oss till honom med förfrågan 
om huruvida vi har möjlighet att i budgeten taga upp ett anslag för in
köp av kassaskåp. Vi fick då till svar att landskapsstyrelsen eventuellt 
hade något som det kunde avstå. Lå emellertid ingenting hörts av sedan 
dess och då revisorerna påpekat denna brist anser vi oss nödsakade att 

budgeten begära mk 200.000 för detta ändamål." 

2":~~51skapsstyrelsen önskar yuterligare framhålla följande; 
J. .. Av;löningar (F l,• 
~kning 15.g9J.ft00 ~· Sjukhusledningen har redan före budgetbehand

lingen gjort särskilda framställningar angående inrättandet av de nya 

tjänsterna. Ifråga om den nya underläkartjänsten framhåller chefsläkaren 
hl.a., att en sådan tjänst är behövlig och att arbete för densamma finnes~ 
Dessutom torde möjligheterna att fä den nu vakanta överläkartjänsten vid 
lll.edicinska avdelningen besatt öka betydligt, om en underläkare funnes 
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'd sagda avdelning. I anledning nv d~nna framställning har landskapssty-v1 . 
relsen, sedan medicinalsty.relsen i , cv::; aende å utlåtande förordat inrättan-
det ag sagda underläkartjänst; beslu·(;3t att tjänsten, ifall medel anslås 
för densamma, skulle inrättast dock f'örst sedan överläkartjänsten vid 
samma avdelning kunnat besättas ordinaritere 

Beträffande de nua avdelningssköterske- och sjUkhusbiträdesbefattningar- I 

na vid gynekologis.ka avdelningen har landskaps styrelsen funnit, att de kan 
?nses behövliga med hänsyn till den utvidgning av avdelningens verksamhet, 

om anställandet av en specialist vid densamma medfört. 
i lit. II:ll. Underhåll av området. Den av sjukhuset föreslagna Y.tb-:;

:r~ndlingen av vägarna inom sjukhusområdet har begränsats att omfa tt~:i de 
tvenne vändplatserna utanför lasarettet samt vägen därifrån till personal
bostaden. Kostnaderna härför torde stiga till ca 160.000 mk, varför ansla
ge t under momentet föreslås höjt endast till 300. 000 mk. 

~ Ht. II:l3. Tilt landskapsstyrelsens disposition för centralsjukhuset• 
Minskning 350.000 mk. Ur anslaget utgår numera bl.a. medel för vid 

sjukhuset given själavård. 
III. Ålands centralsanatoriume 

l" Avlöningar. i: 

Ökning 2e649.360 mk.· Beträffande motiveringen hänvisas till 1 Ht. I:4~ 
I övrigt hänvisas till sanatoriets i saken avgivna motivering, som är av 
följande lydelse: 

11 I likhet med övriga inrättning, T 1nr även för Ålands centralaanatoriums 
vidkommande en kraftig löneförhöjnia.:.:; inträffat under år 1956 vilket med
för, då de sänkningar yi lyckats förverkliga äro av mindre storleksord
ning, att slutsumman av utgifterna för år 1957 stigit från 9.793.500 i se-

• naste budgeten till 11.300.830. Därtill kommer en stegring av 1.300.000 å 
moment 8, sanmtoriets andel i centralsjukhusets gemensamma driftskostnader, 
Vilket också i f 9rsta hand beror ~ci att lönerna för de med centralsjuk
huset gemensamma befattningshavaraa ha stigit. 

Som ovan antytts har vissa minskningar i några utgiftsposter kunn!:1t 
verkställas. Sålunda föreslå vi en sänkning från 600. 000 till 500. 000 för 
1.iedicinal1er och förbandsmaterial (mom. 2) från 200.000 till 170.000 :2 c5r 

t.nderhåll av inventarier ( mom. 5) från 150. 000 till 120. 000 för underhl3.ll 
av fastigheten (mom. 6) från 200.000 till 150.000 för diverse utgifter 
(mora. 7) samt frän 200.000 till 100.000 för till landskapsstyrelsens dis
Pos .an för centralsanatoriet (mom. 9). Däremot föreslå Vi att momo 3, 
rengöring, bibehålles vid sin tidigare storlek och detsamma är förhållan--

,: det med mom. 4, operationsarvoden och resekostnader för lungkirurgen. Vad 
detta sistnämnda moment beträffar så kunde man, om man t~r i betraktande 
det belopp som per 31• 8e56 belastat detta konto, tänka sig en minskning .. 
Emellertid har man å Länssjukhuset i Åbo börjat med i Finland ej tidi
gare utf'örda lungoperationerr, vilket medför att endel patienter föres 
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till Åbo i och för operationt men att å andra sidan antalet operationer 
minskar här. Då ju operationerna här ej belastar patienten utan ingår i 
vårdavgiften måste man enligt vår äsikt anse att de å Länssjukhuset i 
!bo utförda operationerna äro att betraktas som. jämf9rbara med de tidi
gare, och sålunda belasta detta konto. M emellertid kostnaderna f\:2 er1 

dylik operation är dyrare än enligt den gamla metoden, som dock i vi ~; s 

mån kommer att fortbestå, föreslå vi att det tidigare beloppet för detta 
]{onto förblir oförändrat •. Beträffande investeringsutgifterna kan en sänk

ning från 300.000 till 100.000 mk verkställas•" 
IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

~· Avlöningar (F). 
Öknin6 209.910 mk. Motivering ingår under l Ht. I:4 •. I övrigt hänvi-

sas till tuberkulosbyråns i saken avgivna motivering som lyder: 
"Trots löneförhöjningar och därav stegrade kostnader för tuberkulos

byråns andelar· i centralsanatoriets och centralsjukhusets gemensamma 
driftskostnader har en sänkning av summa utgifter jämfört med senaste 
budget kunnat framläggas denna. c/-~ n-~ . Detta beror helt och hållet på att 
den stora utgiftsposten, som s::i.ii~:~1~ . ildsfotograferingen tidigare medfört; 
för år 1957 slopats, då någon skärmbildsfotograf ering under kommande år 
ej kommer att verkställ~s. 

Då för övrigt budgeten har i stort sett samma utseende som senaste år 
vägar vi uttala vår förhoppning a~t landskapsstyrelsen måtte godkänna 
vårt budgetförslag." 

v. Kumlin.ge sjukstuga~ 

le Avlöningar (F), 
Ökning 488,180 mk. Motiveringen samma som under l Ht. I :4e Däru-'~·- · - .- .:.:: :L 

hur landskapsstyrelsen besluta~ på framställning av sysslomannen vid 
sjukstugan,att befattningarna som städerska och kokerska från och med 

ingången av 1957 skola ändras från avtals- till arvodesbefattningar och 
som sådana hänföras till lkl 2. övriga ändringar under kapitlet obetyd
liga. 

VI. Särs~ilda anslag, 
Ökning 500.000 mk. Under kapitlet har momenten l och 4 höjts med sam

manlagt 1,5 miljoner. Ökningen föranledd av inträffade lönejusteringar. 
4 Huvudtitelns slutsumma. 

I 

Ordinarie budgeten för 1956 127o624e070a-
Budgetförslag för 1957 152.156.140:

Ökning 2L;.,;, ::; 32.070:-
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5 Huvudtiteln. 
-------------------------------

Qndervisnings- och bildningsväsende\,.. 
I. Ålands lyceum1 

i. Aylöningar (F) 1 . 
ökning ) 1 6521 740 mk. Beträffande motmveringen hänvisas till 1 Ht. I: 

4
, Härutöver har 100.000 mk upptagits för undervisning i språkklubbar i 

enlighet m~~ envtsning~rna i skolstyrelsens cirkueär m 2702/1956. Be
l oppet är avsett för 3 vedkotimmar i engelska (2 i meJJ.anskolan och 1 i 

,::ymnasiet) samt en veckotimme i franska. 
2. Upprätthållande av paralle,llklasser (F). 

Ökning 1.982,460 mk. Sedan antalet övertimmar stigit samt ersätt
ningarna för desamma förhöjts är den föreslagna ökningen nödvändig. 

3. Undervisningsmaterial och bib~i~tek. 
Ökning 30,000 mk. Sedan många år har anslaget varit 100.000 mk. För

hållandena har dock nzy-cket förändrats. Frielevernas antal har i hög grad 
vuxit med det i övrigt ökade elevantalet. Böckernas pris för frieleverna 
har därför betydligt stigit, Nya upplagor av läroböcker framtvinga ofta 
utmönstring av äldre eljest fullt användbara elevböcker. Biblioteket i 
övrigt har icke kunnat erhålla tillskott i litteratur. Vid vårterminens 
slut hade åtgått oa 40.000 mark och redan vid detta skolårs början måste 
~ öcker för frielever inköpas för CG J0.000 mk. Härvid är ej alls behovet 
av undervisningsmaterial inbel"äknat. 

1• Städning (F), 
Ökning 35,000 mk., I likhet med övriga avlöningar har även en juste

ring gjorts beträffande ersättningen för städning. Dessutom har antalet 
klassrum ökat, sedan det på lyceets vind inredda klassrummet tagits i 
bruk, 

6. Material för ~ndervisnine; i slöjd ,o,ch ~us,lig ekonomi (F ). 
Ökning 50.000 mka Stegringen i främsta rummet beroende på den ökade 

t illströmningen av elever, men även på prisförändringar, 

1. ~rycknifVSskostaader 'F)1 
Minskning 25.000 ~ Anslaget gäller närmast årsberättelsen,medan öv

riga trycknin0skostnader som annonser etc, föres på diverse utgifter, 
~om. 8, som ökas med motsvarande belopp• 

11. För ~~liggnin$ ~v gräs~tta och c~kel~ar~eriBIISPlatser. 
Anslaget u'tgär. I anledning hä~av sker förändring i numreringen av de 

följande momenten. 

II. Folkskolväsendet. 
ls Folkskolinspektörens avlöning (F).1.. 
Ö,kning ,289.120 ,mk• .beträffandd motiveringen se 1 Ht. It4• 
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l• Folkskolinspektörens resekostnader (F). 
ökning 22.000 mk, Det tidigare anslaget otillräckligt. 
i.- Folkskolinspektörens kansli- och hyresmedelL 
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Qkning 26.905 mk. I rikets budgetproposition har en motsvarande för

höjning föreslagits. 
De övriga förändringarna motiveras dels av de faktiska utgiftern:::i dels 

_,,V förändringarna i rikets budgetförslag. 
Folkskolinspektören har härutöver föreslagit ett anslag om 2.000.000 

rok för "mellanskola i experimentsifte•; men har landskapsstyrelsen dock 
a t ~nslag . 

ej ansett denna fråga så avancera /for ån~amålet 1 nuvarande skede borde 

observeras. 
III. Ålands sjöf~rtslärover~. 

l. Avlöningar. (F), 
Ökning 1.517.400 .mk. Motivering in~r under 1 Ht. I14• 
2. Tjäästgörings- ~ch ~imarvoden (F)~ 

Ökning 1.140.760 mk •. stegringen beroende på förhöjning av tjänst

görings- och timarvo den. 

J.• Timarvode-q .för skeppari2)rnJ:20_!~ 
Momentet utgår, då utrymme icke finnes för skepparskolan på grund 

av pågående radiotelegrafistkurs. Med anledning härav har en omnum
rering av de efterföljande momenten sk€tt. 

3• Undervisningsmateriel och bibliotek. 
Ökning 170.000 mk1 Utöver den sedvanliga anskaffningen är avsikten 

8tt inköpa mörkläggningsgardiner, vit duk och globoskopbord samt särskil
da mätare för el-laboratoriet-. 

9, För anskaffning av &ysrörsarmatur till ri~sa~en. 
Rubriken ändrad. 
På framställning av skolans rektor har landskapsstyrelsen godkänt 

förslag om inköp av lysrörsarmatur för åstadkommande av en tidsenlig 
belysning i skolans ritsal. 

15,, För upprätthållande av ra.diotelegrafistkurs (F ). , 

Ökning 300~000 mkt Ökningen föranledd av de inträffade lönef öränd-
ringarna. 

l6. UndervisniAAsmateriel och l:i,tteratur för radiotelegrafistkursen. 
Momentet Efltt, Tillägg 200.000 mk• 

I rubriken _ omnämnda kostnader har kalkylerats till 200.000 mk. 
IV, Åland.:.s. yrkesskola,. 

Ökning för kap. IV samm.anlc..gt 4~528.005 mk. Beträffande motiveringen 
hänvisas dels till .den under 1 I-It,, : : 4 dels till nedanintagna av skolans 
direktion avgivna motivering, som lyder: 

I 

: I 
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Budgetförslaget omfattar de utgifter, som föranledes av skolans verk

samhet med hänsyn till kursplaner och reglemente och avser finansieran-

det av: 
i. En fast avdelning för metallarbet~re med 2-årig kursplan och 2 

klasser samtidigt, 
2. a) En intermittent avdelning för yrkessömmerskor med 2-å.rig kurs

plan och en klass per år. 
b) En till denna avdelning hörande tillfällig kvällskurs i hus
behovssömnad om 180 timmar. · 

3. En intermittent avdelning för bilmekaniker med 3-årig kursplan 
och en klass per år. 

Budgetförslagets lönesida är i t J..· betydligt större än tidigare, 
men detta beror till största delen på inträffade påbjudna löneförhöjnin

gar. 
Enligt utlåtande av inspektören för de svenskspråkiga biblioteken vid 

Statens Biblioteksbyrå borde s~olans bibliotekarie ha en lön om 72.0001-
men har direktionen stannat vid bibliotekariens egen önskan nämligen 
60. 000:-. 

Kanslipersonalen föreslås ökad med en kanslist i 10 löneklassen ( e. o ~) 
vilket förslag baserar sig på skriftlig framställning från skol.ans :;: :::o

nom. Direktionen har ytterligare hört ekonomens muntliga redogörelse 
över behovet. Då kansliet ej mera kan skötas utan extra hjälp och då 
härför lämplig personal ej står att få med mindre att fast anställning 
kan erbjudas, finner direktionen att ekonomens framställning är helt mo
tiverad. Emedan de centrala yrkesskolorna numera skola hålla sina elever 
med såväl skyddskläder (arbetskläder) som tvätt av desamma har nödigt 
belopp för anskaffande av skyddskläder upptagits under momentet "Inventa
rier" samt tvätten av desamma under momentet "Expensmedel". Detta förhål
lande har ytterligare bekräftats vid tel.samtal med professor Niini vid 
Handels- och industriministeriets avdelning för Yrkesutbildning. 

Metallarbetaravdelningen sakn:::ir f'ör närvarande maskiner för plåt
bearbetning varför i år under momeL::~ :,; t "Anskaffning av maskiner" upp.
tagits dels en plåtmangel för rundbockning av plåt samt en Pullmax plåt
aax vilken egentligen är en universamlmaskin som förutom plåtklippning 
kan utföra ett stort antal olika arbe.ten i :plåt. Dessa båda maskiner be
höva ej nödvändigtvis varmt rum. Ytterligare observeras en metallspruta 
som är en relativt liten maskin och är det moderna redskapet för t.ex. 
Påfyllning av nedslitna ~ro:pelleraxlar m.m. 

Då studieresor ooh tjänsteresor i allmänhet fi-nansierats med momen
tet "Landska:psstyrelsens dis:posi tionsmedel" har den beräknade storle!.:en 
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av dessa utgifter blivit insatta i detta moment. 

Med hänsyn till att budgetförslaget för år 1956 beträff2nde momentet 

1,fö~.varor och arbetsredskap" baserade sig på ett ganska stort råvaru
lager som nu blivit tömt bliva utgifterna nu något större. Likaså måste 

endel förslitna verktyg ersättas med nya t~exe filar. 
I momentet 11 eyra, bränsle, lyse, kraft och. vatten" ingår mk 360e000 

i hyra för en 150 m2 stor lokal i huset Nygatan 3 (där sömnadsavdelnin
gen redan är). Denna lokal är till en början avsedd som gymnastik- och 
samlingssal, men kan senare tagas i bruk för en eventuell handelsavdel-

ning." 
v~ Åland§._folkhögs~~~ 

Ökning 300.000 mk, som närmast är föranlett av förhöjda löner samt 

allmän prisstegring • 

.Q.kningen för kap. VI sammanl::i;t 2"' 031,,, 320 mk~ Läroinrättningens 
motivering är av följande lydel.so~ 

"Lärarnas grundlöner och förest'ndararvodet har blivit fastställda 
enligt nugällande lönetabellerq Posten för timlärararvodet har blivit 
höjt till 150.000 mk för att motsvara lönenivåno Kosthållerskelönen 
har höjts till 180.000 mk på villkor att kosthållerskan även under som
marmånaderna skulle förestå ett gemensamt kosthåll för lantmannaskolans; 
Jomala gårds och Försöksfältets anställda arbetare, vilket skolans di
rektion ansett nödvändigt. Anslaget för städning har höjts till 30,~ 000 

mk för att bättre motsvara behovet. Anslaget för undervisningsma tor:...·:l 
har blivit höjt till 50 .. 000 mk för att möjliggöra snabbare förnyel:c:::: 
och komplettering., Expensmedlen ha blivit höjda till 100.000 mk då c:en 
tidigare sumFuan på 80,000 mk visat sig otillräckligo Anslaget för under
håll av skolplan och stängsel har höjts till 250000 mk för att skolans 
omgivning i någon mån skall kunna hållas i rätt representativt skfilck 
utan att Jomala gård skall belastas med gratis arbeten. 

Anslaget för byggnadernas underhåll har varit svårt att precisera 
då detta anslag är beroende på förverkligandet av planerna på skolans 
om- och tillbyggnad, men man har stannat för samma summa som föregående 
år, Anslaget för kurser har höjts till 40<:?000 mk då i detta även skall 
inrymmas undervisning i sång smi:c r::r1ligt direktionens beslut skall förs 
gå på kvällarna, då man annaro h"l.' svårt att få lärare~ 

J om~~lTi-S~~~ 
Budgeten är baserad på de planer som uppgjorts för växtodlingen och 

husdjursskötseln under är 1957 samt med beaktande av de produkt-· och 
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produktionsmedel priser som för närvarande äro aktuella och slutar bud
geten på 3.065.000 mk. Härvid har på utgiftssidan antecknats endel ny
anskaffningar och tillbyggnader, vilka motiveras i samband med budgeten~ 
Kostnaderna för ensilagetornets h( ' jning och ombyggnad av gödsel.staden 
har beräknats i samråd med byggnadsinstruktör Va Danielsson~ och komm~1 
byggnadsinstruktören om dessa tillbyggnader godkännas att uppgöra rit
ningar och noggrannare kostnadsförslag. 

Motivering av nyinve$teringarna. Den traktor gården nu har kommer 
med all sannolikhet att förorsaka gärden stora reparationskostnader un
der inkommande är. Vidare har drivmedelspriserna under detta år stj_gi ·t o 
Den Sampo rullharv som tidigare använ:ts är icke lämpad för gårdens jor·

dar. Hästslåttermaskinen är förslit en. Till traktorslå ttermaskinei1 ::'o-· 

gas en billig men effektiv ärtskördeapparat som möjliggör en meka n::. ~.< ~:"<3d 

ärtskörd. Det nuvarande ensilagetornet är för litet för möjliggöra~d3 av 
en riktig saftf oderprocent i kreaturbesättningens f oderstat~ Tillbyggn~ ·_ 
är sålunda viktig för höjandet av besättningens produktionsnivå och 
hälsotillstånd. Ombyggnaden av gödselstaden bör utföras i enlighet med 
hälsovårdsnämndens beslut av den 5 juli 1956. Dränering: dels på grund 
av att dräneringen för närvarande är bristfällig, dels på grund av att 
den nuvarande öppna dräneringen splittrar åkerfigurerna måste en dräne~ 
ring med tegelrör anses synnerligen önskvärdo Dess omfattning beräknas 
till ca 2,5 ha. Plantering: då den naturliga föryngringen på grund av 
stark gräsväxt på föryngringsrutorna omöjliggjorts måste plantering av 
dessa företagas. Planteringen OLif: .tt'J.r ca 3 ha skogsmarkt'I 

VII. Ålands kvinnli,..'. / i_ hemslöjdsskolac 
1, Avlöningar (F). 
Ökning 273,440 mko I av.seende ä motivering hänvisas till 1 Htö 

I:4. 
J_., .Värme, och lyse (F). 
Ökning 25$000 mk, som beror på stegring av bränslepriserna.o 

VIII. Ålands ambulerande lanthushållsskolao --
1~ Avlöningar (F)o 

Qkning 1810440 mk. Motivering ingår under 1 Ht. Is4~ 
IXo Fornminnesvården. 

' &_För arkeologiska utgrävningar. 
Minskning. 150,000 mko Under inkommande år kommer Lemlands kyrka 

att restaureras, varvid tillfälle gives att underkasta densamma en 
definitiv arkeologisk undersökning. Från detta anslag bör även medel 
tagas för restaurering av forntida minnesmärken samt eventuella ; . ~., :,.! •. 
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dV jordområden och fornfynd~ 
l• Bomar:,sunds f ornminnes_<?_n,g:_å~.ei;_ 

Minskning 350.000 mk., Ansl:::;get :~nvändes för underhåll av ruinerna samt 
för områdets uppsnyggning och inh~~.:::~wnde~ 

~.o För publiceringsve:rksamh~~ 
ökning 25.000 mkL som föranletts av stegrade tryckningskostnader~ 

X~ Socialt bildnin~~~te. 
Biblioteksverksamheten. 

J..., BiplioteksinsEektQJ'ens arvode~ 
Ök,ning 24.000 J!k..!.. Med hänsyn till övriga lönejusteringar har land

ska:psstyrelsen funnit skäligt höja biblioteksinspektörens arvode f'r2.n 
nuvarande 8.000/mån. till 10.000/mån. räknat från 1.701956. 

J• Bidrag till biblioteken (F). 
Ökning 200.000 mkr:- Ökningen föranledd av förhöjda arvoden för de 

kommunala bibliotekarierna samt av stegrade bok- och inbindningsprisero 
övriga ändringar obetydliga. 

XI. Särsk;lda an~ag • 
.J-o Till vetenskaI?.en, konsten och litteraturen främjande änq__amå.J.:.~ 

Ökning 1.500.000 mkL som företagits med beaktande av motsvarande 
anslag i statspro:positionen. Dessutom har Ålands konstförening hos land
skapsstyrelsen anhållit om anslag för inköp av konstverk för ett blivan
de konstmuseum. I skrivelsen säges bl.ao följande: 

"Anslagen för konständamål ha i londskapet varit relativt obetydliga. 
En betydande ökning av anslaget f·.·.::_· :rnnstens främjande på J\land borde 
vara möjlig. Ålands Konstförening :a .. r därför föreslå att ett anslag 
stort 500,000 mk upptages i nästa års budget för inköp av konstverk 
till ett blivande konstmuseum. De inköpta konstverken kunde tillsvidare 
placeras i landskapsstyrelsens lokaliteter~ Konstföreningen får samti
digt föreslå att landskapsstyrelsen ville tillsätta en nämnd av konst
intresserade personer representerande t .• ex. Ålands konstförening~ Ålands 
kulturstiftelse samt landskapet. 

I hopp om att vår anhållan vinner landskapsstyrelsens förtroende får 
vi till slut citera ett uttalande av kyrkoherden Wald. Nyman i tid .. 1L12;en 
9 

Aland ur hans .artikel om konstutställningen vid Ålandsutställningen 
1956i "Sist gav utställningen en stark känsla av nödvändigheten att 
Vi får ett ordentligt konstgalleri med både permanenta och tillfälliga 
utställningar. Detta är nödvändigt för den estetiska fostran, inte bara 
av konstnärsadepterna, utan även och inte minst för den :publik, som skB,J1 
bära upp det konstskapande, förutan vilket ett kultursamhälle inte kc.r1 
bestå." 
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·"4 8 ·-.- 5 Ht 

'6]Eif'.~ 
I anledning härav har landskapsstyre1s s n för ovan berörda ändaiiiåf-

beslutat beakta 5.00., 000 under momenteto 

i~Bj._dra,iL.f ör §. vlön.§pd e_ ~Y~ Y.~.r ks~~h~~~~~l..~ de'.}.!::~ .!.~-i;...-~IB};_~_u;t~O.Y.&0..'.?:~§4~Cth9!12.r..9"" 
Q§ni11.1L1.6~~9po m~~ beroende på att landskapsstyrelsen i ans0ende till 

ov-riga löneförhöjningar ansett en höjning av de olika verksamb.e tsledar

nas lönebidrag vara på sin plats, För är 1957 föreslås följande bidr3g; 

1) För avlönande av ungdomsledare 350~000~-

2) " Il I! teaterinstruktör 3500000;-

3) " folkdansledare och kurser 350000&-

4) Sång-· och musikförbundet s verlrnamhetsle C.ar·e 300r.> 000 ~ ... 

5) Ålands spelmansgilles instruktör __ lj_~~QQQJ..:.:... 

• " "? • / ; ..1!- - '- lo 17 5v 000 8-
r e,A;/~/>.!-C'CU.,_~ 

av a 

8~ UJld e~.<2..~..1!1.iE&!-'~~J?.~~~~-i_e~,Jllj_c--~.~~tl?l-1-~!Jc!?~ 
Ö.fil8.E~5QQo.Q.OO ..P?:k.it Dat tidigare anslaget otillräckligto 

5 cluvudti telns slutsummao 
~-~ .. •~..:L • ._..'-'.,,. -'"-~" · ,_.J.ll''f> •• .-.-v-.u.. .;.-.C~~...i:.r.,•.r~w~ 1'~ 1 - •.-<'~---''-""">:i;. • ..-.-tr-;:c" 

Ordinarie budget 0n för 1956 188o559o210J
Budgetförs19.g f i_i~, J 1_'~ ; 215,., 507,,5ooi·= 

ÖknLi._:· '.:. ~ . ':.<'. 3:? 290 ~ ... 

6 Huvuct i teln.:. 
=====:.:.=.========::;:.::.=. 

N ~.i.ni@rE.as .f_:r;:.§F.1.,.i ag_~\?.. 

I-s..L o.r.<iQ.Lt;.tM t . o.c :11 dess __ b.i nti:iz. i_ngSl r_ s.?.m.i.Jf..2J;gp~~i'2~!:J.:.<J.~~";,y_e.!:'.:~23JO:l}~:..~.§~~..fil1:.;s. 

J...e 11YlCL--~.U.1:'ia?r (.FJA. 
llimi.!M~ . .-1§.,,4.,r...9.40 II1KQ., Mot i ve ring ingår i 1 Ht c I~ 40 

11<) Lantbruksklubbverksamheteno 
......,...-""~-~~~-....:..c=~-.1·· ~· r-·•T2l4.;&l.~,...U;;11 

QJm,)'g.~_:1QQ.oOOQ_.111~Q.. I förhållande till år 1956 har anslaget hu :: ·. 
inea l.OOaOOO mko :F'örhöjningen motiveras av motsvarande förhöjning :i. ·. ::. l~: · ::ts 

budget samt med beaktande av att ett större sls lag är av nöden för :ant-

bruksklubbverksamhetens bedrivande ir10m land.skapet 0 

l.3.9.-~ .. o.r..'112r~~ls'?.f ... 9 .. :i::~0.lr.2Y.E?l')SS.~. tiq t ~E.Q. 
.Qlcg,=i:_gg J. 2,,,5~~Q09 ~ 

a) Ålands försöksfält 

b) Ålandgffuktförsök 
! 

520a000 g-

711-o 000 S-

Budgeten för försöksfältot har följande ut s eendes 

Anläggnings-· och underhållskostnade:r 

Konstgödsel och utsäde 

Försöksledarens arvode 

Övriga arbetskdstnader 

75oO:JO S-
20eOOO 8~· 

108o000; -

225 o 000~ -
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Andel i Joma gårds arbetskostnader 
:sarnbidrag och f olkpensionspremier 
Telefon- och postavgifter 
Bränsle och diverse utgifter 

30.000:-
15.000 :-
20e000;

l..3_o000i-
5200000:-

Att posten för anläggnings- och underhållskostnader blivit fastställd 

till en så pass hög summa som 75~000 mk beror på att försöksutskottet 
anser att en slåtterapparat som l::: n kopplas till försöksfältets träd
gårdstraktor borde anskaffas, oc~; e~1 dylik kommer att kosta ca 40.000 

mke Att man ansett anskaffning av en sådan nödvändig, motiveras med att 
försöken med vallväxter på senare tid fått ett allt större utrymme i 
försöksfältets program och för skörden av sådana växter skulle en slåt
terapparat behövas, då det är mycket svårt, ja nästan omöjligt att få 

slåttern jämn med lie, vilkens användning nutidens människor allt sämre 
och sämre behärska~ Vidare skulle det behövas en ny sänin~~~~skin för 
vall växt- och andra mindre frön, då den nuvarande maskinen/ arbetar fullt 
tillfredsställandeo Vågarna börjar också bli utslitna och borde dtL:c:::ör 
i tur och ordning förnyas, först decimalvågen som försöksfältet och 
Jomala gård använder gemensamt<'!! Arvodet för f örsöksledaren har höjts 
från 8.ooo/mån. till 9.000/män. för att motsvara den allmänna lönesteg
ringen.., Andelen i Jomala. gärds arbetskostnader har likaså höjts till 
30~000 mk då man från gårdens sida ansett 25.000 mk vara för litet~ An
slaget för publicering av försöksresultat har fastställts till 15.000 
för att möjliggöra publicering av redogörelse för slutförda försök med 
vallväxter. Övriga poster äro i stort sett desamma som under föregående 
år och fordra därför ingen närmare motiveringo 

Detaljbudgeten för fruktförsöket lyder: 
a) Anläggningskostnaderi 

l«> Komplettering av stängslc-c :.::::.:i:.1g området 
2e 150 st. nya fruktlådor a 140;-

3o 50 st. frukthäckar å 200:-
4~ Ny-anskaffning och underhåll av redskap 
SQ 50 sto fruktträd för komplettering 
6~ Kostnader för cementering av golvet i redskapslidret 

samt brädslåning invändigt i matrum och giftlagret 
7.> Försköning av området kring fruktkällaren 

b) Underhållskostnader: 
8a Bränsle för försöksledarens tjänstebostad 
~~ Underhåll av försöksledarens tjänstebostad 

35.000:-
21.000:-
10.000 
22.000:-
200000:-

35·1} 000 :-

50~ 000 :-

75.ooo:-
15oeooo:-
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Röjning ogräs bekämpning 

Bekämpning av växtsjukdomar, nedtagning och 

lagring av frukt 

Konstgödsel 

Ledning av försöket 

~ 

eOOO:-

85.000~-

20.000:-
60e 000 : .... 

7110000~-

;t.J:.9_.,.äi-9:.F~B åt sJ!!b_r~a .. ;:r:i~aElrg§11@l~i-~_g_ar {Q.r_~~:b!!an,,s~JJninge 
.A,'i.z~ .. aget ~.-:.,,...m.e1"a fast.; 

6 

lli;t_fo.rvod~ .. !1 .... 2Ph kostnader för landskapet e,nJ,_J_gt lands_k,,§J?..§1,,agen ont 
;~nisationsnämnder i lan~§!.§J2_et ,.Ä).=.§.,1'~ ... C!.-(!t~~ 
· ö,kning_?S2Q~OOO mk~ Förhöjningen 200.000 mk motiveras med att verk-

~isamheten utvidgatso Motsvarande anslag i förslae;et till riksbudge·t; 

har höjts från 31,5 miljoner till 34,8 miljoner, men är ej direkt jäm
örligt, då enli5t rikets lag 111_:1· t.;ri5rda kostnader fördelas lika mel

n stat och kommun, men enligt lo.ndskapslagen ordförandens i 
ionsnämnden arvode erlägges av landskapet men ledam·öternas och övriga 

l;ltgifter för kolonisationsnämnden av kommunen., 

Qgning.220oOOO~mk.!.. Förhöjningen motiveras av att ytterligare en gräv
anskaffats samt att underhållet av den äldre grävmaskinen ökar 

år till år~ Anslaget nu förslagsanslag~ 

_?J.,__M:j_ö,l)r,:tra,ns]ortbidrag i skärgå.r_den (F) .. 

illfging, .l.crOOOoOOO mko :E'örhöjningen motiveras av de faktiska mjöll;:

ansportkostnaderna~ 

l1) Av+ön~ (Jf.h 
~kni..az..~~58o$LQOg~~ Motivering ingår under 1 Ht~ Ii4o 
i! För f,i@.._~eri,qng_ers,ö,kningar oc,b,, anordnande av fiskarkurser. (Jfl411. 

'.~~ QJ~_ni,qg, 5.Q~OOO rak, som företagits med tanke på att kunna bedriva fiske
"}~'riundersökningar samt märkning av fiskinågot större omfattning. 

§..9-La.!l._d.§._l.f.aJ2.ets anQ..~J--~_)?Jf.§.9:~}~.f:E3_~,:tt.El-_rl..5§.l'_=LC5r f ör_s äkr_? de f iskredska,;p 
>:'Pch fiske bä tc:r \F ~., 

~ri~np;, 2.0..Q.9 00,0 mkt.. som f öretc:~-::'.:s enär anslaget under år 1956 visat 
'$ig vara för litet* Det bör doc::: ·:''.«\:tas att fiskeriförsäkringens omfatt-

?1ing sedan 191,..1955 ökat med 100 ?·~c Anslagets natur har ändrats från 
reservations":"' till förslagsanslag,. 

-it N~d.s.~t.tJl.i.ng av ränt.an på lån, _?Om b ev=!-..1;@.t,s y,r.kesfisksre för an

kaff!li.!1.& ~Y, _{i.§_~e.cts_}fap o,c.,..:q_j'i~~båtar ~ 
illLnl:E-.&_3g94~~0Q_ajc....!. Räntegottgörelsen på lånen för år 1956 kräver 

OOoOOO .. Om under år 1957 samma summa skall utlånas som under tidigare 



139 
6 Ht:l; 
_.....____. ...... ;< .... -

eller 6oOOOQ000 1 behövs för dessa lån sammanlagt 600.000 mko An
har ändrats från reservations- till f örslagsanslag~ 

1Jls'· De.P.,_E.ri~L§.kOg_§...h~§.hållningen,, 

l~~'Y12.Il:1: n,ga r ( th~ 
.Q!~~~~Q~..§.1ELE11f~ Motivering under 1 Ht~ Is4$ Därjämte har land-

skapsstyrelsen ansett det motiverat att inrätta en et110e forstteknikertj 

·enligt lkl 180 Under de senaste åren har motsvarande arbetsuppgifter 
"hafts av en forsttekniker, som stått i arbetsavtalsf örhållande och vars 
;l·t5ning utgått från anslaget under 6 ::!te III: 9o 

g,2_}_E?.§..'2.f....2,.2J}._il~g_t_~].9-..§'..!1~~~~ 
p,.kning_J,5,0oOOO JUk~ Det tidigare anslaget otillräckligt<!' 

.2_Q ,.]llJLe,.,rj1.å )-]:._ a V ;p lJifil.~2...lt'il'J:.'.'.. 
Öknip._g .J.92.o 000 m.fut. som beror :pL~ :__ 1 ·/~ d plantodling och allmän pris-

.tegringo 
5)_.e pnderhål.,l av ;plant.sko,leby_g,gnadeq2. 
Qlf.nJE&.~30~009~ ~~ föranledd av att viss~ nödvändiga målningsarbeten 

· ola utförasei 

7~--Arr .. e,n_§_y .f..2..!...J2l.ants}s21.§..ns område~ 
llif.n~-~00 m~~ Enligt arrendeavtalet är arrendeavgiften bunden vid 

'si:ia spannmålspris och då dessa nu stigit bdi.ir en automatisk förhöjning 
sagda avgift f öljdeno 

~·J.-~.9,t'ag t~l..,Lk9.stl'._lader f 2}'_skogsf,örbättti_ngsarbete~ 
MiJls}~tl-.JM "'~0.0_9.Q~.QQ~ Såsom under 11 Ht~ framgår har ett låne2.nslag 

ändamål upptggits~ I anledning härav har en minskning om 
0000 000 mk kunnat f öretagas{i 

J1,_9_§firE~J.1...da anslag~ 

.lL.,UU,d,§_r§..iSLS!..l.ii~L§V _syssels_ätt_ningen$ 
lk.m-.!l~ 4Qg~OJ?.P .. -~e Rubriken ändrad i konformitet med motsvarande i 
tsverkspropositionen där anslaget är 600 miljoner ml~ Landskaps

anser att understöd för tryggande av sysselsättningen under 
ådande osäkra konjunkturer lm :1 bliva av behovet och undersökes som 

·s,t formerna för beviljandet nv i.J~"c :1c:;a bidrage 

.lo~J~-.. å.4.&i v,..nJpg l.lif-2..9.Jt.?..!ln.~,J):.:_~1:i.jci,1'!:.~L~- av hem.; och småindustrin$ An
aget nytt., I statsverkspropositionen ingår för ändamålet ett anslag 

20 miljoner mk1 som är avsett att användas för en centraliserad råd
vning för hantverk och småindustri under handels- och industriminis 
s ledningo Formerna för en dylik rådgivning undersökes som bäst för 
hdskapets vidkommande. 
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S_j_ä t ~ . ..h\~Y.~~ct~JJ2.,f:.E-~'L...§..1-E.. t § 'J.l!!Pl..§.<!. 

Ordinarie buaget er:i. :'.:'ör 1956 4606380400 
Budgetförslag f ö::.· !-S 57 50o4 70~ 880 

Ökning 3,,.s 3 20 480 

),;,,_Avl,_öntngar (Jf..k 

7 Huvudti telno 
----------------------------

Kommunikationsväsendet1t 
Jo._Arbetslednin_g_~ 

Q);Q?.ing 34l~040 mk~ Motivering ingår under I Hto I:4. 
~ Resor Q.Q_h dagtrakt§.fil.enten~ Öknip.,g 1000 000 mk. 
Det tidigare anslaget otillräckligto 

U• V~hålln_ingen" 
1. Landsvä_g§J'nas underhåll (F)o 

140 
7 Ht, 

9§ning 2c:;c?.2.Q.,OOO mke ;på grund av allmän prisstegring och i enlig-
het med förslaget till riksbudget för år 1957 har anslaget höjts med 
20250.000 mk till 40.0000000 mko 

go BidraA till kommu~väg~ 
c) För förbättring av vägförhållandena i skärgården (R). 
Ökning 200oOQQ_mk~ Motivering som föregående~ 

.lo Bidrag åt~ommuner fgr _,.~}~l,g. 0'..~~~-9-~ XB:tto~råden (F )1' • 

.Qkning 1,,000,.000 mk~ ÖkningcG :::. . :.' företagits med hänsyn till ökat 

markbehov för vägf örbättringö:c .. 

IIIo s~·ökom1:itmikationerna<:> 
l. För Y,J) .. 'Ql'.ä:t.:t.h. åll~~ .... v~··~·;-" c~·~· "c;rr;';";; ~.~fäll (.FJ..Jt.. -o1cni ng r. uCJo:um;-~~~..--"---~_a.r J.,b • .__~_..,..A'2X · ä. · 

Landskapsstyrelsen har under åren 1955 och 1956 för upprätthållande 
av flygtrafik i skärgården under meru'örestid samt för sjuktransporter 
i skärgården beviljat subventioner, vilka påförts detta moment. Sedan 

. ~ 

det nybildade bolaget "Skärgårdsflyg" hos landsks:\J;?Sstyrelsen anhållit 
om understöd för handhavandet av sagda menföresflyg under vintern 1957 
med hyrd maskin samt sjuktransport under senare delen av året med ett ur. 
anskaffat plan, får landskapsstyrelsen föreslå att "A. B. Skärgårdsf'lyg" 
skulle beviljas subventioner enligt följande: Bidrag 15~000:- för VL<rje 
under menf örestid utförd flygning på rutten Mariehamn-Brändö-Mariehamn- · 
Kökar-·Mariehamn, 3 ggr per vecka under ca 13 veckor.- 585. 000 :-

Extra äandningar utöver 3 ordinarie per dag 

40 sto å 10000:- 40e000:-
Markorganisation och passagerartjänst 2000000:-
För att samtliga personer, vilka är i behov av sjuktransport med flyg, 

oberoende av sin ekonomiska ställning, skulle kunna nyttja detta nödvän-
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HR; 11 

diga trafikmedel, borde trano ,11 1J:;..-- ·tbid.~.:ag 

För ändamålet föreslås ett anslag om 

kunna erläggas av landskapet. 
___ 2Q.Q;,OOO:- · 

lo035e-OOO:-
att utgå mot räkning., 

Samtliga inkomster från menföresflyget skulle tillfalla landskapet 
och beräknas dessa för passagerarnas del utgöra 7 om biljettpriset fast
ställes till 10500 m.k/tur och medeltalet passagerare stiger till E zto 
per dag, 39 turer x 6 passagerare x lo500 mk = 3510000 mk. 

Nettosubventionen skulle följaktligen uppgå till ca 8000000 mko Då 1 

denna under 1956 stiger till ca 600.000 mk borde sålunda nu ifrågavaran- ]
1 

de moment ökas med 2000000 mko 

För anslaget i övrigt innebär de under 1956 inträffade prissteg
ringarna en extra utgift om ca 8000000 mko Hela anslaget föreslås höjt 
med l.000.000 till 502500000 mko 

,J& Till anl~n&_r9.2~'.l~~Itfl~E!2~-2å tQ.cygg,or (R). 
Ökning 50.Q~ÖOO mk-2- SCJ,il :: u''.~;_ .:·.::: :~·~- -.. ~ ~~V .Prisstegring. 

:Lr. För underhåll ~ ~~i~:,~~~1l~~%~jf@ri~~n.E!..:r_och,_ inventarier. 
Ökning 3000000 mk~ Motivering bom under 7 Hto II:lo 

·· 1 Huvq,d!2-~~.:~~~~--:'.- .~llJ,tsurnma.s. 

Ordinarie budgeten Iör 1956 63~566~100 
Budgetförslag för 1957 69o250Q920 

Ökning 5&684~820 

8 Huvudti telno 
-----------------------------~-

· -soöiälvården~ --_.,,. _____ ___ 
Io Särsk~_hda a.!1§±.ag för socia!a .. ändamål& 

lo Invalidvården (F) 9 

Pkning 3o 5000000 mk, som föranledes av förhöjning av de s. k~ in7:: lid
penningarna~ 

f1 :Sidra_g till avlQ.U?..!ld~ a .. Y .. J~9-~~12a_la hem~..!'.!:~-" .. ,(F) \. 
.Q_!f..~~np; 25Q9..Q_QQ mk~ Sedan hemsystrarnas avlöning höjts är det ti

digare anslaget otillrckligto 

~ Unde:r§~I!.,d~AY..11Y.l.s~~t§E~~..l2. 
9kning 5~~Q._~k~ Nykterhetsförbundets verksamhet utfördes tidigare 

av resetalare9 Arbetet kom därför att utföras ganska sporadiskt och 
Skärgården blev dessutom åfta utan besöko På grund härav har nykterhets
f ötbundet numera heltidsanställt enverksamhetsledare fö• att intensi
fiera arbetet., I anledning hä:c'.3.v J.1c: r förbundet anhållit om en förhöjning 
av anslaget med 500000 mark til::. ~J0 .:. 000 mk för avlönande av föresagda 
Verksamhetsledareo 
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8 Huvudtitelns slutsumma. 

Ordinarie budgeten för 1956 i2~34Q.OOO:
Budgetförslag för 1957 16.440.000:

Ökning 4.100.000:-

9 Huvudtiteln. 
============== 
·· Di ver~.~:. ans.lag. 

I. Sä~iJ-c19 anslag. 

142 
9 Ht.t_ 

1• På lag grundade utgifter,, vilka icke äro upptagna såsom sär
~kilda poster i ~udgeten (F). 

~kning 500.000 mk1 som företagits med beaktande av de landstings
mannaval som skola f9rrättas under året. 

g. Oförutsedda utgifter (:E' ). 
i 

Ökning 500.000 mk. Detta moment har redan länge visat sig för 
knappt. Bl.a. stego utgifterna under momentet för 1955 till ca 
1. 700.000 mk. I anledning härav har landskapsstyrelsen ansett en f:.h~

hö jning påkallad. 
5. På gru_nd . av landskapstjänst beviljade pensione.r, indextillä,'·,v 

medräknade (F) • 
Ökning 4.000.000 mk. Såsom redan flerfaldiga gånger framhållits har 

• 
lönerna stigit •. Då pensionerna utgår i förhållande till lönerna har en 
ökning av anslaget med 4.000.000 mk varit nödvändig. 

10. Understöd för turismens främjande& 
Ökning 500~000 mk. Utöver det tidigare anslaget om 1.250.000 mk 

har Ålands Turistförening tillställt landskapsstyrelsen en sålydande 
skrivelse. 

"Soltuna Turiststation på .Geta-bergen har utvecklats till ett allt 
mer uppskattat utflyktsmål för tu.rister, skolungdomsgrupper och även 
för bofasta ålänningar. Antalet b ~:rnökare år 1955 var ca 10. 000 personer 
och innevarande år ca 8.ooo. Ehuru de ekonomiska uppoffringar förenin
gen hittills gjort för Soltuna icke åtminstone tillsvidare lämnat någon 
direkt ekonomisk återbäring av betydelse, kan man likväl med tillfreds
ställelse konstatera att de medel som nedlagts icke offrats förgäves. 
En företeelse som gör att föreningen nödgas fortsätta och ytterligare 
förbättra förhållandena vid Soltuna är intresset för stället som vinter
utflyktsmål · för idkande av skidsport m.m. Föreningen anordnade senr ste 
Vinter ett antal utflykter till Soltuna vari deltagandet var jämför else
vis livligt och på föreningens årsm9te i mars innevarande år uttal::::des 
ett allmänt erkännande för initiativet varjämte styrelsen gavs i upp-



drag att fortsätta med liknande arrange:rliango Styrelsen ämnar även efter

följa ärsmötets uppmaning och är beredd att i.kläda sig större ekonomiska 

risker för saken än vad förhållandet var Sl3Uaste vintera En omständighet 

som likväl i sammanhanget inger bekymmer är vägförhållandet från Geta 

Andelshandel fram till Soltunae Drygt halva sträckan är ordentligt byggd 

väg, medan återstoden är oframkomlig med motorf ordonCI Det vore synnerli

o·en nödvändigt att på denna sträcka om ca 800 m skulle byggas en fi.!:c 
0 

bilar och bussar körbar väg, som kunde öppenhållas för tr-afik även. ·vin-· 

tertid, men. föreningens ekonomi har tillsvidare icke möjliggjort detta" 

Då ifrågavarande väg är så pass livligt och allmänt trafikerad och 

torde med all sannolikhet bliva detta i ännu större utsträckning, har 

det ansetts att vägen borde bekostas med allmänna medeJ.t vilken synpunL" 

~även framkom i sammanhanget vid föreningens senaste årsmöteo Styrelsen 

,:till därför vördsamt anhålla~ att landskapsstyrelsen ville överväga möj

, ligheterna att övertaga vägen, färdigbygga den återstående sträckan 

och öppenhålla densamma också för vintertrafiko Önskvärt vore att detta 

skulle ske redan före instund2ndr3 vj.nter och vägarbetet torde icke vara 

mera omfattande än vad tiden l::.Cir~: ::~.· :12de;ivero 

I anledning av ovanstående lL · , ~~T,~ 9.,r~,10 vi understöd för turismens 

• främjande" höjts med 500ei000 fö:.c ett Turis-~föreningen i egen regi kunde 

utföra i±:rågavarande byggnadsarbete"' Arwlaget är ett engångsanslag och 

motsvarar enligt ett av vägavdelningen u1Jpgjort förslag kostnaderna för 

det begärda arbetets utförande~ 

l-)"'ö Premier f.Qr d_9j.ä_-q.d .. ~av ,!:O.V:d.~r:._(F_k 
~ng 2002..Q.90 mk,_ som företagits enär premiebeloppen höjtso 

.?.;L~te,r för skä,raårds.!!_äml'h,d_Q~ 

.QJ-Sr.!:,ing ,~5o0.00 mko Skärgårdsnämndens budgetförslag 1 som även accJ:..•> 

av landskaps styrelsen, har följande utseende 8 

"Ålands Skärgårdsnämnd får härmed vördsamt anhålla att landskapssty-

.:relsen vid uppgörandet av landskapets tu.dget för år 1957 för skärgårds

nämnden ville observera ett förslagsanslag på sammanlagt 2150000 mk 1 

Vilket av nämnden beräknats enligt följande specifikation: 

Ledamöternas dagtraktamenten och resekostnader 125..,000:-

Arvode för sekreterare och ombudsman 60.000:-

Kostnader för trafik-kontaktmän i skärgårdskommuner 

Skrivm.aterial, telefonkostnader~ postporton mom~ 

.~L~I:i~Y..~~~~:.~4~];~~?=···!:_1 u ~?E!lWl~\9... 
Ordinarie bnrl,'~;ct,~n för 1956 3204710000 ;
Budgetförslnr: ... _L, 1957 3802660000:·~ 

Oknj.n,·~ . -7950000:~-

25o000:-

5o000:-" 
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10 Huvudti telno 
==========...';:..::===== 

.l!?-~~s-~~Jz.i t'.lE:?.U~ ~i;)~f~~~l::i~ 
l..w.§~~.RP~!r~.11?-t:..!!s~, 

)._g~_A~..§lc!3lJJ2-J.1?-E~~JiL?:EY.§E.i?.1::i 8..:!~UlL..'1 . 

144 
1 () Ht .... .... ,_~_.... ... 

.9JFn.?.:rdL5-..9.Q.:?-O.Q,9 ~~~ Utöver den ordinära anskaf fninge-c. har landskaps

~ Lyralsen på landskapsrevisorern3 s tillrådan beslutat inf9rskaffa ett 
eldfast arkivskåp för uppbeva. :"c1 n~.t:> t av skuldsedlar momo dyl,, Dessutom 

måste ett större och rymliga~:~: : , · "· ·- , ;:;l:å}J inköpas i stället för det som 

landskapsstyrelsen nu avståJ:0 t< - · - .-·t-e ·' 1 "'' -"11'Kl··us ,,t vi· lket framcti· ek av .. , . , - cc. ·'· "" .J - ,.~.J. ' i;:: ~ IS 

kommentaren till sjukhusets budge·i.;uot ive r ing" 

.?.2_JI.iPtle a -y:,_i;i~e.9J.l,o . 
MJ. .. ..Et':?Ji11ir:i& 9QO ,,_QQO mJ\o.. Såvida landskapsstyrs lsen har möjlighet att få 

en ny representationsbil är avsikten att utbyta den nuvarande" 

.lf,_Jf.2._r~tby_1~ av_ ~gl~fjnväxe)g, 
Momentet cytto;i Engångsanslag 2 ·;, 2000 000 mko Den nuvarande telefon

växeln har redan länge varit alltför överbelastad, vilket resulteri~n i 

ntt det stundom varit helt omöjligt att internt anvä.nda telefonern:.,, Dc'.l 

dessutom en ytterligare utökning av antalet linje1" i detta nu icke 1C .. -

te1" sig göra har landskapsstyrelsen ansett det nödvändigt att utby·cs 

den nuvarande växeln mot en effektivare såö.ano 

_fJ:S_llfll~:~-.SJCh .fil_l_b~?,?,:r ~e,g~ . 
.Q}\nin,g .1E22:.t92..Q._mk~ Bet1"tiff ande mot i ve ringarna hänvisas till de av 

centralsjukhuset och c ent::c:·alsanatoriet avgivna och under 4 Hto intagna 

motiveringarnao Dock har landskapsstyrelsen icke kunnat bifalla försla

get om inköp av ny skåpbil" Förs laget om inköp av kassa r3 kåp har däremot 

godkänts såtillvida att sjukhu.set får cvertags ett av kassaskåpen från 

landskapsstyrelsens kaml"el"s:ra voelningo I sådant avseende har ett an

slag om 100000 mk upptagitsc 

IIIo _Undreyy:\!:'.11:.~ >' _ · __ c~2 .. J~ .. JJi-:ls1P.j~1?.A:3Yä.~e.n_d~j;~ 
_19_J_12.n_ct s. lx_c e u,TILf ö r .aP.?)~~f[:~x:,.L~~~~ ~C.l.Y:...~t,}lY~ e nt::-~ J~ i er o. 

Qk.~ing~5.Q.~OOOy1kj Lyceet behöver Binst 50 sto nya pulpeter vilka 

för närvarande betinga en kostnad av sammanlagt 3000000 mk,, Skolan 

saknar helt och hållet vissa moderna undervisningsapparater , varför 

medel för inköp av en smalfilmsprojektor äskas~ Dessutom borde efter 

lyceiparkens . nyanläggning minst 24 sto cykelställ för 6 cyklar i . varje 

anskaffas\) Kostnaderna · för dessa belöpa sig till ca 1200000 ml{ .~ 

.Si_} :l.?.11d.s c XJ'.:ls~@.§.. kQ.~9..J ö .!' a nEJ..!c~a :fJ:filp.g _9y~~~!?-.19.EA~.-(J?J .. g,, 

Q.fE~·l'!E.....33J .. ';;2g,.9
4 

• .;E.J.h_ Beträffande motiveringen hänvisas till d. 1:::1 

direktionen avgivna och under 5 Hto IV kapo intagna motiveringen., 

I 

I 
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J:i Ålands yrkes sko la_ f ö r:_a ~.§.~:ff~!l,g,,_ay _~ei.§}Q-ll~J:' ( &-.. 
Mj.nskning 52.Q..eOOO mk:Jt. Motivering se föregående momento 

!~ För inköp av ,kylmask~t].~§Bf;I'.,§.fi§.:L.2.2.J::l_~.~~u_gare ti .. 11 .. JJands sjö

f artsläroverk3 - Momentet nytto Engångsutgift J5~-\ . 000o För möjliggörandet av en fullt 

tidsenlig undervisning har rektor för sjöfartsläroverket framställt om 
inköp av ett k:ylmaskinsaggregato För underlättandet av städningen vid 
läroverket har ett anslag om 500000:- för dammsugare äskatso 

6. För förbättring av vägen _-~JJ.l-~1~.?_n_q_?,_ h~_lö_jds sl_f9l..§!..s. 
J11omentet '9:.ytt!.. Engångsutgift 65"000 mko Vissa tider av året är vägen 

till hemslöjdsskolan i fullkomligt ofarbart skickB Vintertid har även 
svårigheter med snöplogningen inträffat på grund av vägens ringa 1)reddo 
För att undanröja dessa missförhållanden har landskapsstyrelsen upr 
tagi t erforderligt anslag, stort 65~000 mk~ 

1~ Ålands lantmannaskola för inköp av ptraktor j_ämte sär:skilda andr§. 
maskinero 

Momentet nxtt..2. Engångsutgift 5500000 mk0 Beträffande motiveringen 
hänvisas till den under 5 Hto VI kapo 

§~_Ålands lantmann_?skol§...._för .91!9X.ggr--:...~g-.ci.*:::_~l'l;@.id..a_getorn och gödselstad. 
Momen_tet nyt~ Engångsutgift 2600 000 m..l.co Mot i ve ring som föregående 

mmmenta 

.9.,o Åla nd.§~lli.ma_n.E.§ll.k.Q.J;.~J'J5.r._,~F}~~;~;~~E2lLJ?l:~~-EJEÄ9c 
!Q.mentet nytt~ Engångsutgift 2800000 mk~ Motivering som föregåendeo 

JY °- }J.§.~~}1,.·u'. " ·: !.'.' l }:\_,f E,§}!1i?llcl~Q. 
Momenten l och 3 utgå såsor:: c oe: ~ :.;-.rliga .:> 

Vo Kommunikstionsväsendeto 
~-- --- · -; · ~"tG.~-...--:..t.-.~"'L....,-..::c .. ~-~-.:=·1~ 

lo Vägbyzgna,ds- och vä,g~..Q.rbättri~g~ar~~t~E~e(RJ.s. 
Ökning 500oqoo mka Anslaget, som i enlighet med förslaget till riks

budget höjts med 5000000 mk till 10"0000000 mk, föreslås att användas 
på följande sätt 

a) För ombyggnad av landsvägen mellan Främmanby och 
Kvarnbo, Saltvik, på en sträcka om ca 1 km 2~500 .. 000: -

b) Fortsättande av förbättringsarbetena på vägen 
Mariehamn-Lumparland från Knutsboda österut~ 

Lemland 2e500o000:-
c) D:o mellan Skag och Krokstad, Lumparland 2.5000000:-
d) Uträtning av landsvägen D~gerby-Stentorpa 1 Föglö 



1 d ta ... o 
-58- 10 Ht. 

å .en sträcka om ca l km. Med beaktande av att biltrafiken 
på ]'öglö efter bilfärjans tillkomst kommer att öka, äro 
vissa förbättringar av landsvägarna i Föglö nödvändiga 2.000.oooa-

e) Till landskapsstyrelsens disposition för oförut-

sedda utgifter. l.ooc.0001-

2. Extra anslag för vägl?Lg.&.r1g __ g.;<::;-=-~9.h,_'L~..&f2J:'bät,iri.n_gsarbeten samt 

brobyggnader (R). -- _Ökning 5.000.000 mk. För f~,j'b&ttring av rikets vägnät har under de 
senaste åren allt fortfarande !nvesterats betydande belopp genom ut- I 1 

förda reservarbeten. Sålunda användes under åren 1954 och 1955 för 
sagda ändamål vartdera året ca 7.5 miljarder mk, gen~;mot vilka de _ · 
i ordinarie väg bevilja(}e beloppen 627.ÖOO.OOO och 8~oOOOoOOO, äro · 
synnerligen anspråkslösa. För att icke bli al!t för långt efter i 
förbättringen av det ålähdska vägnätet i jämförelse med rikets vägnät, 
borde även detta år såsom varit fallet ända sedan år 1953 ett extra 
vägf ärbättringsanslag upptagas. Med hänsyn till den a~lmänna pris
stegringen är det nu föreslagna anslaget• 35.000eOOO mk, av samma stor-
leksgrad som senaste ärs motsvarande anslag 30.000.000 mko 
1957 års anslag skulle dis~oneras på följande sätt: 

a) Ytbehandling av l) landsvägen Önningeby-Lemströms kanal, 2) åter
stående delen av vägen Johannebo-ntlkarby, J} ay vägen till Godby mel
lan den nuvarande ytbehandlingen och Ämnäs bro _$.amt 4) vägen genom God ... 

by fram till Färjsundsbro, eller sammanlagt ca 8 km= 45.000 m
2

• Efter 
att kvadratmeterpris om 220 mk skulle denna ytbehandling kosta 

10.000.000 mk. 
b) Efter det att landstinget numera fastställt att IVIarsunds bro 

skall byggas över sundet mellan .:~ lv: , rsholmen och Koholmen, föreslås att 
vägarbetena påbörjas instundande å:c., Kostnader~~ härför beräknades år 
1955 till 19.000.000 mk, ca 40 % av vägarbetet ar beroende av brobygget, 
Vilket ännu icke är beslutat. Föreslås att i 1957 års budget upptages 
6. 000. 000 mk. 

c) För kommunikationerna pä Eckerö och västra Hammarland borde an
tingen vägen mellan Östanträsk, där den raka Hammarlands-vägen slutar, 
och Kattby avsevärt förbättras eller ny vi;i,g byggas från Östanträsk till 
Drygsböle och den från Drygsböle till Näfsby ledande kommunalvägen 
:förbättras. Enligt det senare alternativet blir vägen drygt 2 km ko:··'.;:.!re 
än vägen till Kattby och går genom lättare terräng samt kan dessutom 
norra och östra Hammarland samt Eckerö draga nytta av densamma. Land
skapsstyrelsen har därför stann~t för det senare alternativet :för vilket 

. ~ 

kostnaderna preliminärt beräknas till 20.000.000 mark och föreslår att 
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11 Ht. 
5.ooo.ooo upptages i budgeten för 1957. 

d) :E'ortsättande av väg- och broarbetena på vägen till östra sool{nen 
i Föglö 10.000.000 mk .. Jämlikt Landstingets beslut av den 20 mnrs 1956 
med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålr;nds 
landsting angående ordnandet av trafiken över Brändö ström, Föglö 
( 5/1956) skall en hängbro byggas över Brändö ström i :E'öglö och arbGtet 
finansieras med extra vägbyggnadsanslag. 

,e) F~r re.f?_ervar9ete.~.i f_!:ämst i Kupi.lin.o-e och Kök,?p 4.000.000 Jllk• 
J• Anskaffning av vägtr!~~kiner (R). 
Den för ytbehandlingen nödvändiga makadamen bör helst krossas från 

berg. På grund härav och då i allmänhet stora stenar finnes i det mo
rängrus, som krossas till väggrus, har anskaffandet av en större sten
kross, kostnad ca 3.000.000 mk, blivit nödvändigt. Avsikten är att 
nästa år erhålla den för ytbehc~ ndlingen erforderliga makadamen ur ber
get invid landsvägen strax för0 ~ ' U.:1:jsunds bro, varigenom efter ett par 
är vägen kunde omläggas här. ~äv~Ll den skarpa kröken i vägen som den 
f ör bilarnas fjädrar farliga skumpen vid brons västra ända skulle här
igenom elimineras. Förutom kross borde en ny plogbil anskaffas i stäl
l et för en numera utsliten. Momentet föreslås oförändrat till 
5.500.000 mk. 

10 Huvudtitelns slutsumma. 
Ordinarie budgeten för 1956 5811557.500:
Budgetförslag för 1957 630884.oooi

Ökning 5.326.5001-

11 Huvudtiteln. 
--------------------------------

Understödslån~ 

I. Näringarnas främjande. 
J ordbz:u_ke,t och qess binäringar samt kolonisatio,nsverksamheten., 

1. Lån åt mindre bemedlade J?.å land~bygden för elektrifiering av 
.hushåll (R),i 

_Momentet n.ytt. Jämlikt gällande kolonisationslag kunna innehavare 

. .. 

av kolonisationslägenheter och andra i sagda lag angivna personer erhåll 
elektrifieringslån för erlägg2lnde :1v andels- och ansluthingsavgifter til 
elek:tritli tet.sbolagen samt för b;y :~~. ;c. nde av anläggningar för införande 
och distribution av elektriciteto ~.Ju det emellertid finnas invånare vilka 
icke äga möjlighet att erhålla lån på denna väg har i riksbudgeten för 
1956 upptagits ett anslag, stort 30.000oOOO mk, 
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att utgivas som lån enligt samma principer som ur kolonisationsmed&en. 
]1ör år 1957 föreslås i riket samma belopp som under 1956. Med hänsyn 
till den förestående elektrif ieringen av sä gott som hela den åländska 
skärgården har landskapsstyrelsen funnit skäligt upptaga ett anslag om 

a .. ooo. 000 mk. 
8., Kolonisationsmas,salån i.I~)_~. 
Ökning 20.000.000 mk. Förhöjn:Lnr:~~n 20 .. 000oOOO mk berihende på utökad 

verksamhet samt förhöjda maximibolopp för ifrågavarande lån. De reserverad 
medlen från år 1956 beräkms även i:: liva obetydliga i jämförelse med saldot 
från 1955, vilket utgjorde närmare llo000.000 mk~ I riksbudgetförslaget 
för 1957 finnes ett anslag om 4.550.000.000 mk~ 

Skogs hushållningen~ 
,l..l• Lån för skogsförbättringsabeten~ 
Momentet nytt. Tilläggsutgift lo000.000 mk. Rubriken samma som i ri

kets budget för 1957. I statsproposi tionen före slås 300. 000. 000 ~rk., 
II. Undervisnings.:. och bildningsyäs,ende,t. 

1,. Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (F). 
Ökning l.000.000 mk. Det tidigare a~slaget otillräckligt, 
2. Amorteringslån för landskommunernas tolkskolebyggnader (F)~ 

Minskning 5.000.000 mk, som företagits med hänayn till det faktiska 
behovet. 

III. SärskiJ..da ,anslag~ 
~ !An för främjande av bostadsbebyp...gelsen i av husbooken utsatta 

1rakter (R). 
Minskning 900.000 mk. En sänkning motiverad på grund av från tidigare 

år Beserverade medel • 

.2• Amorteringslån åt Abo_~)@,r.e;,~r.?-..§%];,y__g-.. 

Momentet nytt. Tilläggsutgift 3,000~ 000 mko Behovet av ett ambulans
plan för skärgården, i vilket Jlo.t i r;~.;.ter skulle transporteras på bår och 
Vilket plan skulle vara utrustat med såväl pontoner som skidor, har vi
sat sig vara synnerligen btort •. Sommartid har situationen nödtorftigt upp
klarats med båt, men vintertid, när sjöbevakningens flygplan i Åboland 
ic!{e all tid varit tillgängligt, har svårigheter uppstått. Nu har emeller- 1 

tid det nypildade bolaget "Ab. Skärgårdsflyg11 för avsikt att anskaffa ett 
Plan bl.a. lä~pligt just för ovansagda ändamåla För att finansiera in
köpet har bolaget anhållit om ett landskapslån, stort 3.000.000 mk, 
Vilken summa jämte aktiekapitalet 3.000~000 mk, förslår för inköp c11;r 

ett Dornierplan. För finansiering av grundläggningskostnaderna har bula~ 
get för avsikt att upptaga ett banklån om 1.000.000 mk. Anskaffning 
av en andra maskin planeras,- till år 1958. 
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11 Huvudtitelns slutsumma • . 

Ordinarie budgeten för 1956 127.200.000:
Budgetförslag för 1957 148.300.000:

Ökning 21.~00.0001-

.Budgetens slutsumma. 
Ordinarie budgeten för 1956 70lel20.645&-
Budgetförslag för 1957 807.791.395 

Ökning 106.670.750:-

Mariehamn den 5 november 1956. 

149 
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~ l~ 
På landskapg~ens v~·· nar: 

Lantråd o nsstr • __ ; C::::::~ 

Lands skamrer Curt Carlsson. 
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Till Ålands Landsting. 

För några år sedan fördjupades och breddades Verkströmmen i 

sal tvik.Tidigaro kunde de på östra sidan Vcrkströmmen boende betjä-

na sig av en prim.i·t;iv gångbro över strömmen. Efter grävningen behövs 

en ny och större bro för att sagda lägonh ter skall kunna erhålla 

nödig hjälp med häst och tillhörande redsk ap eller traktor. Vidare 

bör beaktas att det kan vålla stor olägenhet vid s jukdomsfall under 

monförestid, så länge bro saknas, och att trakten hör till de naturskö-

naste på Åland och rätt ofta besökes av turister, vilka från västra si-

dan viken söka sig över till do höga borg en öster om Verkströnunen . 

Åborna på de två l ägenhet er på östra sidan,so:m är bebodda 

år et om, har e ~ ekonomiska förutsättningar att med egna medel över 

strömmen bygga en bro , som är tillräckli för hästar och körrodskap, 

mGn vill i nån av möjl i ghet bidraga till ett sådant bygge mod arbets-

hjälp ,medan en dol å bor på västr-a sidan har lovat bidraga :med mate-

r ial, såsom st ock ~ För att det i olika hänseenden nödv.indiga brobygget 

skall komma till stånd behövs ett bidrag från det allmänna och här-

ned anhålles vördsarnmabt 

a t t Ål ands Landsting ur till buds s tående nodel för 1957 
r.iåt Le bevilja om möj l i3t n.k 6 0.000:- för byggande av en så

dan bro över Vcrkströr.L..rnn, att hästar och t yn gre j ordbr uks

r·edskap kan f ås över till l ä6cnhotcrna på östra sidan. 

1r.arieharnn , den 16 n ovember 1956 . 

<vd~/~~4-

~avu;p~ / 
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Till Ålands Landsting . 

Intresset för en kommunal nc.Llanskola i landskapet har un-

er de senaste åren kommit till uttryck i olika avseenden, och ned 

änsyn till do rådande skolförhållandena måste det anses nödvändigt, 

att en detaljerad utredning fås till stånd rörande behovet av en så-

dan skola och kostnaderna för inrättande av densarun.a . Därför föreslås 

vördsant 
att i ordinarie inkom.st- och utgiftsstaten för 

1957 införes ett belopp om 200.000 mk för be-

kostande av ifrågavarande utredning. 

f.lariehann, den 16 november 1956. 




