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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p e s t y r e 1 -
s e ~ framptällning till Ålands landpting 
med förslag till ordinarie inkomFt- och ut

gift sstat för landskapet Åland under år 1962. 
Föreliggande budgetförslag följer vad uppptällningen beträffar sam

ma grundprinciper ~om senaste år. Inom ramen för förenämnda grundprin
ciper har likväl av budgettekniska orpaker och för ernående av tydli
gare bokföring virsa omp.tällningar gjorts, av vilka de viktigapte här 
må beröraR. En inkonFekvenp i den nuvarande utgiftpptaten har kunnat 
förmärkap ifråga om angivandet av tjänsternas e l ler befattningarnap 
avlöningsklasp. I vipsa fall har en tjänst eller befattning upptagit? 
i den avlöningsklaps, i vilken denRamma inrättats, oberoende av om 

tjänpte- eller befattningshavaren för närvarande är berät~igad att 
lyfta hela grundlönen eller ej. I andra fall har tjän~ten eller be
fattningen angivits i den avlöningeklass, enligt vilken vederbörande 
tjänsteman personligen är berättigad att utfå sin avlöning . Ett bud
gettekniskt riktigt förfarande kräver, att en tjänst eller befattning 
konsekvent antecknas i den avlöningsklass, i vilken densamma är inrät
tad. För de personliga avlöningstilläggen upptages nödiga undermoment 
under momentet avlöningar. Detta missförhållande har i budgetförslaget 
avlägsnats. Härigenom har budgeteringen smidigare kunnat anpassas till 
de praktiska behoven samtidigt, som risken för tilläggpbudgetering i 
föreliggande fall kunnat undvikas. Beträffande Ålands centralejukhup, 
centralsanatorium och tuberkulosbyrå har en betydande olägenhet före 
legat däri att budget, bokföring och årpberättelse icke ptått i över
en?Rtämmel~e med varandra . För ernående av riktigare budgetering och 
bokföring i förhållande till vederbörande inrättningp verkliga inkomp
ter och utgifter har följande förändringar gjortp i budgetförplaget. 
Samtliga inkomster och utgifter hava upptagits till bruttobelopp, in
komp.terna under 2 Avd . och utgifterna under 4 Ht . förutom invepterings
utgifterna, vilka så~om tidigare upptagitp under 10 Ht. Alla utgifter 
hava obperverats såsom utgift under egna moment i respektive inrätt
ninge utgiftsstat i 4 Ht. Ytterligare har de såRom gemenpamma utgifter 
för centralsjukhuset, centralsanatoriet och tuberkulopbyrån antecknade 
utgifterna i förslaget uppdelats på de berörda inrättningarna, i enlig
het med gällande inbördes fördelningsgrunder sålunda, att envar inrätt
nings kostnadsandel direkt upptagits såsom utgift i respektive inrätt
nings utgiftsstat under nödiga moment med angivande av fördelnings
talet . Genom denna ändring har motsvarande fiktiva inkomstmoment under 
2 Avd. kunnat slopas. I den allmänna motiveringen till första tilläggs-
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budgeten för år 1961 har· i detalj redogjorts för det totalavlöning8 -

system, som beträffande s j ukhusläkarnas avlöningar trädde i kraft från 
och med den 1 april 1961. TotalavlöningsRyetemet berör - åtminrtone 
tillFvidare - endast läkarna vid Ålandp centralsjukhus . Sedan de ifrå
gavarande läkarna numera hava kunnat inpaFFaP i det nya avlöningsFye
temet, har därav föranledda nya inkomrt- och utgift~moment med nödiga 
anr-lag upptagits i budgetförplaget i enlighet med ptatsverk~propopi

tionen . 

Landetingetp finansutpkott har i eitt betänkande över landska~ssty

relsenF förr-lag till ordinarie inkompt- och utgiftsstat för år 1961 
uttalat, att en realistisk budget·eri ng kräver upptagande av an~lag i 
proportion 'till regeri ngens motpvarande förslag. LandskapRstyrelsen 
omfattar denna uppfattning, varför den vid uppgörandet av budgetför

slaget fäst särskild uppmärksamhet vid de utgiftsmoment, vil ka böra 
upptagas i proportion till motsvarande anslag i statsverkspropositio
nen för år 1962 . Även i övrigt har landskapestyrelsen eftersträvat en 
realistisk budgetering sålunda, att såväl inkomster som utgifter i 
förslaget observerats så noggrant som möjligt till de belopp, till 
vilka de kunna beräknas uppgå under år 1962 . Detta även med tanke på 
begränsning av behovet för tilläggsbudgetering. 

Föreliggande budgetförslag slutar på 1 . 310 . 829 . 188 mark mot 
1.260 . 519.602 mark i ordinarie budgeten för år 1961. I tilläggebudget 
har för år 1961 desputom beviljats 27 . 005.000 mark . Utgiftpptegringen 
enl igt förslaget jämfört med ordinarie budgeten för år 1961 ökad med 
förpta tilläggFbudgeten för samma år utgör sål edep 23 . 304 . 586 mark. 
Då vid denna jämförelse avdrag l ikväl ömsesidigt bör görap för den bok 
föringstekniska utgiften under 12 Ht . I:, vid avräkning återgående ut
jämningrförekott, eamt beträffande 1961 årR budget ytterligare avdrag 
för anslagen under 4 Ht. III:8, IV:3 och 4 sammanlagt 16 . 100.000 mark 
på grund av den föreslagna omregleringen av centralsjukhusets, - sanato
riets och tuberkulosbyråns utgiftsstater, utgör qen faktiska ökningen 

89.404 . 586 mark eller 7,6 %. I statsförslaget för år 1962 enl igt rege
ringens propopition m 70/1961 har i jämförelse med ordinarie stateför
slaget för år 1961 de egentliga utgifterna ökats med l5,3 %, de inkomst
bringande kapitalutgifterna med 9,5 % och de icke inkomstbringande 
kapitalutgifterna med 28 , 8 % utgörande en samfälld ökning på i medel
tal 17,9 %. Vid en jämförelse åter av de procentuella utgiftsökningarna 
mell an landskapF- och statsförslaget vore man i första hand måhända 
hågad att fälla påståendet, att nu föreliggande budgetförslag icke till 
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fullo åter~peglar den föreplagna utgift~ökningen enligt ptatpverks
proposi tionen . Härvid bör dock obperverap att de ifrå gavarande procent
talen icke äro fullt jämförbara 1 delp emedan anplagen under ett ptort 
antal utgi ftsmoment i landpkapetp ordinarie u t giftsptat till pin natur 
äro grundade på en behov8prövning oberoende av motpvarande anplagp 

storlek i ptat~verk~propopitionen, delp beroende av att vippa anplag 
i stat~verkppropopitionen icke beröra landskap~förvaltningen . Men till 

de delar anslagen böra upptagas i prpport ion till rikets motsvarande 
anslagsbelopp , har landskapsstyrelsen, som tidigare framl1ållits , efter
strävat en jämförande budgetering . 

Skiljaktigheterna mellan budgetförslaget och de hittills budgete
rade medlen för år 1961 framgå av följande tablå : 



I 
v 
I 

I 

Inkompter. 

Hittillp budgete- MinPkning -
. rat f .ör. år .. 1.9.6.L .. . Ökning .. + .... 

För år 1962 föreslås 
Summ 

1 Avd. Skatter o. avgifter av pkat -
tenatur 

2 Avd. Ink. från sjukvård~inrättn . 

3 Avd . Ink . av blandad natur 

4 Avd. Återburna underBtödslån 
5 Avd . Finansieringsinkomster 

Summa 

Utgifter. 
1 Ht . Landet inget 
2 Ht. Landskapp~tyrelFen 

3 Ht. Poli f'Vår.den 

4 Ht. Hälpo-· och F j-ukvärden 

14 . 000.000 
79 .777.000 
36 . 887.425 
25 . 690.000 

1 . 131 . 170 . 177 
1.287 . 524.602 

- 21.050.000 
+ 19.450.601 

14 . 000 . 000 
58 .727 . 000 
56 . 338.026 

+ 14 . 410.000 40 . 100 . 000 
+ 10 . 493 .985 1.141.664.162 

+ 23.304.586 ~.310 . 829.188 
================ ~==============~============== 

14 . 449 . 360 + 2.997 . 940 17.447 . 300 
34 . 307 . 500 + 4 . 636 .900 38.944 . 400 
31.377.800 + 3 . 589 . 550 34.967 . 350 

208.534.510 + 3 . 595.690 212 . 130 . 200 
5 Ht. Undervisningp- o. bildning f' ... 

väsendet 287.423.552 +43.837.186 331 . 260.738 
6 Ht. Näringarnar främjande 71.490 . 300 + 7.169 . 300 78 . 659 .60·J 
7 Ht. Kommunikation~väpendet 116.235.080 +25 . 008 . 620 141 . 243 .70) 
8 Ht . Sociala uppgifter 26 . 269 .000 + 1.948 .900 28 . 217.900 
9 Ht. Diveri=:e anFlag 63.365 .000 + 4 . 400 . 000 67.765 . 000 

10 Ht . Investeringsutgifter 127 .869.500 + 2. 320.500 130 .190 . 000 
11 Ht. Underptödplån 205 . 700 . 000 - 26 . 200 . 000 179.500 . 000 
12 Ht. FinaneieringFutgifter 100.503.000 -50 . 000.000 50 . 503.000 

Summa 1.287.524 . 602 + 23 . 304 . 586 1 . 310.829 . 188 
----------------- --------------~------------------------------- --------------~--------------
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Såsom av uppställningen framgår utvisa avdelningarna 3- 5 i inkomst

staten ökning, medan 1 Avdelningen är oförändrad och 2 Avdelningen ut

visar en minskning om 21 . 050 . 000 mark. Denna minskning förklaras delp 
av den föreslagna omläggningen av ?jukvårdsinrättningarnas budgeteringp
system, de l s av förhö j t landskapsbidrag till Ålande centralsanatorium, 
varigenom kommunernas andelar i anläggnings- och driftskoptnaderna i 
motevarande grad nedgått . Statsanplaget fför ekattefinansiell utjämning 
är beräknat till 1 . 141 .510 . 162 mark . I statRverkppropor.itionen föreslå~ 
för detta ändamål under 15 Ht. II:9 ett anslag om 1 . 000 . 000.000 mark. 

Vad utgi fterna å t er vidkomma utvisa samtliga huvudtitlar ökning med 

undantag för 11 Ht . , Underptödslån, och 12 Ht . Finansi eri ngsutgifter, 
där minskni ngen utgör 26.200 . 000 respekt i ve 50 . 000.000 mark. De etörsta 
utgiftsstegringarna utvisa 5 Ht . , Undervi sni ngs- och bildningsväsendet, 
med ca 44.000.000 mark; 7 Ht., Kommunikationsväsendet , med ca 25 . 000 . 000 
mark samt 6 Ht. , Näringarnas främjande , med ca 7 . 200.000 mark . I fråga 
om utgiftsökningen må ytterl igare framhållas, att densamma i väsentlig 
mån påverkas av inträffade och förestående lönejusteringar och -ut 
jämningar för tjänstemännen inom riks- och landskapsförvaltningen . De 
förestående l öneregleringarna äro av tre olika slag. I överensstämmelse 
med det s . k . basavtalet , som ingi cks i oktober år 1960 och berörde 
arbetsl önerna på den all männa arbetsmarknaden åren 1961 och 1962 har 

regeringen i statsförslaget föreslagit en förhöjning av statstjänste
männens avlöningar med 3 , 5 % räknat från och med ingången av år 1962 . 
Jäml ikt Landstingets tidigare fattade principbeslut tillkommer l and
skapst jänstemännen motRvarande förhöjning av avlöningarna . I enlighet 
med etatsrådete senapte vår fattade principbeslut för tryggande av ar
betpfreden, kommer regeri ngen att till Rikpdagen före den l november 
1961 avlåta propo?itioner angående nivåförhöjningen av tjänptemanna
lönerna för uppnående av bättre balans till lönenivån för personer 
verksamma i motpvarande etällning i nom den civila sektorn. Då ytter
ligare avlöni ngsni vån för de särski lda tjän?temannagrupperna inbördes 
befunnits vara i behov av juptering, kommer regeringen samt id i gt att 
föreslå vissa groputjämningar inom tjänstemannakåren . Även despa nivå
och groput j ämningar kommer 8annolikt att påverka lönenivån för land
skapstjänstemännent särskilt då de tjänstemannagrupper såsom lasarett
l ä.karna , lärarna vid Ål ands lyceum, den tekniska personalen vid land
skapsstyrelsens vägavde l ning etc. , vilkas tjänster och befattningar i 
avl öningshänseende direkt äro bundna vid mot svarande tjänster och be
fattningar inom statsförvaltningen . Då i statsverkspropositionen anslag 
observerats för förenämnda procentuella förhöjning om 3,5 % samt ytter-
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ligare i viss utsträckning för nivå- och gropförhöjningar , har land
skap~~tyrelsen i möjligaste mån observerat härför nödiga medel under 
momenten "lönejustering". Härutöver grundar· ~ig utgiftFökningen i icke 

ringa grad på förhöjda lagF'tadgade landF'kap;bidrag . 
Landskapsptyrelpen har vid budgetbehandlingen avhört företrädare 

för olika inrättningar ~amt föredragandena vid de olika avdelningarna 
inom landskapsstyrelsen . 

I övrigt hänvisap till detaljmotiveringen, vari gives närmare redo

görelser för kalkylerna till budgetförslaget jämfört med budgeten för 
det nu löpande året . I detaljmotiveringen betecknas förslagsanslagen 
och reservationsanslagen med (f) respektive (r) och tidigare moment som 

föreslås utgå står inom parentes . Vid uppgörandet av förslaget har 
landskapsstyrelsen prövat behovet för vederbörande moments bibehållan
de pom reservationsanslag . Där förenämnt behov icke längre ansetts fö 

religga , har ifrågavarande anslag ombildats till fast anslag . Där så 
skett har anslagets tidigare natur av reservationsanslag i detaljmoti
veringen angivits inom parentes . 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskappstyrelsen vördFamt 
föreslå 

att Land~tinget mätte antaga följande förplag 

til l ordinarie inkomst- och utgiftsstat för land
skapet Åland under år 1962 Aamt bemyndiga land

skapsstyrelsen att för budgeten8 förverkligande 
upptaga erforderliga lån . 

Mariehamn, den 10 november 1961 . 
På landskap~styrelsens vägnar: 

Lantråd Hugo JohanAson . 

!~. 
Landskapskamrer Rås'k. 
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I N K 0 M S T E R. 

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

1 . Skatter och avgifter av rkattenatur . 
1 . Nöje:;:::~katter .. . ....... . ........ . ... . . . .. . .... .... .. . . 

2 . Apoteksavgifter ...... . ........ .. ... ... .. . .... . .... . . 

3 . Övriga pkatter och avgifter av Fkattenatur •••• • ••••• 
Summa I kap . 14 . 000 . 000 

Summa I Avdelni ngen 14. 000 . 000 

2 Avdel ningen . 
================ 

~~~~---Ålands cent r als jukhu s . --1......:I . Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 
1 . Dagavgifter •••• -?. ........•.. •..........•........... 
2 . Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomFter 
3. Per~onalens kosthål lsavgifter •••••••• • •••••••••••• • 
4 . Avgifter och ersättningar för läkarintyg och 

- utlåtanden .....•............ . ...... .. ...... .. .... 

5. Ersättningar för undersökning och vård av försäkrade 
patienter ...................... . ....... . . .. .. . .. . 

6. Inkom:=-ter från poliklini k ••.••• • •••••••••••.• • •.• • . 
7. Kommunernas andel . i f ör egående årr anläggningp-

och driftpko:=-tnader •.•••••••••••••.••••••. • ••. • .• 
Ålande central ranatorium . 

8 . Vederlag för naturaför måner samt diver8e inkomFter 
9 . Perponalenp kopthåll Favgifter •••••••••••••• • . • •.•• • 
10 . Kommunernas ande l ar i fö r egående års anläggnings-

427 
1-2 Avd . 

5 . 500 . 000 

2 . 000 . 000 

6 .500 . 000 

14 . 000 . 000 

3 . 940 . 000 

1 . 512 . 000 

300 . 000 

400 . 000 

2 . 800 . 000 

18 . 400 . 000 

200 . 000 

648 . 000 

och drifte.koptnader •••••••••• • ••••••••••••• • .•.. 13 . 000 . 000 

11 . Hyra från tuberkulosbyrån för dippenpärlokalen 

jämte inventarier •••••••••••••••••.••••• • ••• • .•• 800 . 000 

12 . Hyra från tuberkulosbyrån ·för dispensärläkarens tjänste-
bostad . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 . 000 

Ålands tuberkulosbyrå . 
13 . Kommunernas andelar i för egående års anläggnings-

och driftskostnader •••••••.••.••..•••••••• • . • •.• 
Kumlinge sjukstuga . 

14. Dag- och övri ga vår davgift er ••••••••.••••• •• •.•••• 
15. Veder lag för naturaförmåner i=:amt diverse inkomster 

summa I kap. 58 . 727 . 000 

Summa 2 Avdelningen 58 . 727 . 000 

1. 500 . 000 

500.000 

367.000 
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3 Avdelningen. 
============== 

I. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehamn . 
1 . StadenE andel i kostnaderna för polisinrättningen 

Ålands lyceum . 
2 . Elevavgifter ... .... ............. .. .... . ... . . , . , ... . 

3 . Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkompter 
Ålands sjöfartsläroverk . 

4. Elevavgifter . , . ..... . ....... . ..... .. .. .. ... .. .... . 

5. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 
" Alands yrke~skola. 

6 . Inkomst av arbetsverksamheten samt diverse inkom~ter 
7. Kommunernas andelar i anläggningp- och driftskostnader 

Ålands lantmannaskola. 
8 . Elevavgifter ... , .............................. · . .... . . 

9 . Vederlag för naturaförmåner samt diverpe inkompter •• 
10 . Inkompt från Rkollägenheten på Jomala gård •••••••• • 

Ålands kv~nnliga hem8löjdpRkola . 
11. Elevavgifter . . ............... .. ........ . ..... . ...... . 

12 . Vederlag för naturaförmåner pamt diverse inkompter 
Ålands ambulerande lanthushållsskola . 

13 . Elevavgifter ...... .. ... . , . ........................ . 

14. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Grelsby plantskola. 

15. Inkomst från försäljning av plantskolealster ••.•••• 
16. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Ålands fruktförsök . 
17. Inkom~t från fruktförsäljning •••••••••••• • ••• • ••.•• 
18. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands försöksfält . 
19 . Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster 

Vägavdelningen. 
20 . Hyror och övriga inkomster • •••••••••• ••••••••. ••••• 

Övriga inkomster av blandad natur . 
21 . Ränteinkomster från av landskapet beviljade under-

4!8 

3 Avd . 

6.368 . 066 

3 . 500 . 000 

150 . 000 

1.232.000 

73.200 

850 . 000 

4 . 750 . 000 

20 . 000 

245.760 

3 . 595.000 

35 . 000 

90 . 000 

9.000 

10 .000 

200 . 000 

250.000 

225.000 

105 . 000 

30 . 000 

600 . 000 

stöd slän ............. .. .......... , . . . • . . . . . . . . . . . . . 26 • 000. 000 

22 . Inkompter från förpäljning av regipterbrickor .••••• 1.400 .000 

23 . Diverse inkomster • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • • • 500.000 

24 . Inkompter från lantbruksavdelningenp arbetsmapkiner 2.500 . 000 
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25 . Inkomster från forstavdelningens arbet~maskiner 
26. Kommunernas andelar i föregående års kostnader 

för underhåll av bygdevägar •••••••••••••.•••••• 
Summa I kap. 56.338.026 

Summa 3 Avdelningen 56.338.026 

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

I . Til l landskapet återburna understödslån . 
1 . Avkortningar på understödslån •••• ••• •••• • •••••• ••• • 

Summa I kap. 40 . 000 .000 
II . Ersättningar , som för byggande av bygdevägar 
med stöd av väglagen skola indrivas hos kommu
nerna . 

1 . Kommunernas andelar i föregående år~ koptnader för 
byggande av bygdevägar ••••••••••••••••••••• • ••••• 

Summa II kap. 100.000 
Summa 4 Avdelningen 40 .100.000 

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

I . IDinansieringsinkomster. 
Avräknings- och ränteinkomster . 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

f 29 
3- 4- 5 Avd. 

200.000 

3 . 400 . 000 

40.000.000 

100 . 000 

a ) Förskott för år 1962 •••••••••••••••••••• 
b) Utjämningsreglering för tidigare år ••••• 

1.141.510 .162 
1 . 000 

2. Ränteinkomster från finanseringsmedel •••••••• 100.000 
3. Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid av-

räkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända belopp 50.000 
4 . Av landskapet upptagna finansieringslån för ordinarie 

budgetens förverkligande • • •••••••••••••••••• 
Inkomster , vilka icke f öreträda betalningar . 

5. Indragning av utgiftsrester •••••• • •••• • ••••••• 
6 . Indragning av reserverade an~lag ••••••••••••.• 

Summa I kap . 1 . 141 . 664 . 162 
Summa 5 Avdelningen 1 . 141 .664 . 162 

1 . 000 

1.000 
1.000 

Summa inkomster mk 1.310.829.188 
==========================~======= 
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u T G I F T E R. 

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

I . Allmänna landFting~k08tnader. 
1. Landpting~männenp arvoden, dagtraktamenten och repe

ko::::tnader ( föri:-lagpanplag) ••••••••.•••••••••••••••• 
2. Arvode åt landptingetp sekreterare och notarie (för-

slag pan ~lag) ............ .. .......... . ...... ... ..... . 

3. Arvoden ät utskottssekreterarna (förRlagpanplag) ••••• 
4. 1 kanslipt och renskriverpka: 

grund lön ( 18 lkl) • . • • . .. • • • • • • • • • • • • • • 542 . 400 
ålderstillägg •••••••••••••••••••••••• 132 . 000 
dyrortstillägg (för~lag~anslag) • ••••• 
lönejuptering (förslagsanslag) ••••••• 

21 .900 

35 . 000 
5 . Stenografer (förslagsanslag) •••••••••••.•.•••• • •••••• 
6 . Bibliotekarie, arvode ••••••••••.••••••••••• • .•••••••• 
7. Till kanslikommiE'E'ionene disposition för avlönande av 

extra arbetskraft ••• .• ••••••.•••• •.• ••••• ••• ••••••• 
8 . Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) 
9 . Hyra för landstingets lokaliteter jämte ly~e och städ-

ning (förslagsanslag) .•••••••••••••••••• • •••••••••• 
10. Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek .. .. ... ..... ...... ... .................... . 

11. För exkurpioner och expertutlåtanden (förplagpan~lag) 
12. Revisionpkoptnader (förslagpanplag) ••••••••••••••••• 

13. Expensmedel ..................................... · • • · 

14. Kanslikommippionen8 dippopitionpmedel •••• • •••••••••• 

1. Avlöningar: 

Summa I kap . 17.447 . 300 
Summa 1 Huvudtiteln 17 . 447 . 300 

2 Huvudtiteln . Landskaprrtyrelpen . 
================================== 

I. CentralförvaltningpkOE'tnader . 

1 lantråd, grundlön (42 lkl) •••. • • 
1 lagberedningssekreterare, grund-

1 .951.200 

lön ( 36 lkl) .................... . 1 . 314 . 000 
1 äldre sekreterare , grundlön (35 lkl)l . 236.000 
1 yngre sekreterare, grundlön (30 llcl) 942.000 
1 kamrerare, grundlön (33 lkl) ••• • 1 . 101 . 600 

43-0 
1-2 Ht. 

12.000.000 

450 .000 
600.000 

731 . 300 
700 . 000 

36.000 

90 . 000 
500 . 000 

1.100.000 

40.000 
50.000 

550.000 
550.000 

50 . 000 
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1 vägingenjör, grundlön (33 lkl) 
1 agronom, grundlön (31 lkl) •••••• 
1 kolonipation~inBpektör, grundlön 

( 29 lkl) . ... .. . .. ..• . ..... ...... 

1 forptmäptare, grundlön (30 lkl) • 

1 arkeolog, grundlön (33 lkl) ••••• 
1 byggnadsinptruktör , grundlön (23 

lkl) .. . .... .. .... .. . . . . ........ . 

1 huvudbokförare , grundlön (23 lkl) 
1 registrator och arkivarie, grund-

1 ön ( 19 lk 1 ) • • . • . • . . • . • . . • ..••.• 

1 kassör, grundlön (17 lkl) •••••.• 
1 kan8list och bibliotekarie, grund-

lön ( 18 lkl) ••••.••.•••••.•••••• 
1 bitr . bokförare och kassör, grund-

lön ( 15 lkl) •• ~ • •.•••••••••••••• 
1 vaktmästare , grundlön (12 lkl) •• 
1 kanslibiträde , årsarvode (12 lkl) 
2 renskriverpkor, grundlön å 

411 . 900 (11 lkl) •• • .•••••••••••• 
1 renpkriverska , årparvode (11 lkl) 
1 kontorpbiträde , årparvode (11 lkl) 
1 telefonipt, grundlön (11 lkl) ••• 

1.101.600 

990.000 

900.000 

942 . 000 

1.101.600 

674.400 

674 . 400 

565.200 

521.400 

542 . 400 

482 . 100 

428 . 400 

428.400 

1 bokföringpbiträde, årparvode (11 lkl) 
1 chaufför, årparvode (14 lkl) •••• 
arkivarietillägg åt kanplisten •••• 
mapkinskrivningptillägg (förplagpan-

823.800 

411 . 900 

411 . 900 

411.900 

411.900 

463 . 500 

22 . 800 

slag) . . .. ... .... ..... .. .... , ... . 

ålderptillägg (förslagpanslag) •• • • 
dyrortstillägg (förplagsanplag) .•• 
lönejusteringar (försl agsanslag) •• 

70 . 000 

4 . 000 . 000 

650 . 000 

2 . 000 . 000 

2. Ledamöternap i landskapsstyrelsen arvoden, dagtrakta-
menten och resekostnader , (förplagsanplag) ••••.• • •• 

3 . För lagberedningskommitteer (förslagsanslag ) ••••••••• 
4 . Trycknings- och inbindningskostnader (förslagsanslag) 
5 . Hyra för landskapsetyrelsens lokal jämte lype och 

städning (för slagsanslag ) •••.•.••••••••••••••••• • • • 
6 • Expensmedel . ..••••• • ••••••.•••.•.•.•••••••••.•••••••• 
7. 
8. 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanplag) • • •• •• ••••• 
Kostnader för extra personal (förslagsanslag ) •••• • ••. 

f Jj 
2 Ht. 

25.574 . 400 

3 . 400.000 

300.000 

1.000.000 

2.800 . 000 

2 .100 . 000 

2 . 000 .000 

1 . 250 . 000 
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9. Hyra för lantrådets tjän~teboptad (förFlag panplag) 
io. Landskap~styrelsenF dispo~itionpmedel ••.•••••••.. 

Summa I kap . 38 . 944.400 

Summa 2 Huvudtiteln 38.944 . 400 

3 Huvudtiteln . Polipvården . 
=========================== 

I . Polisinrättningen i Mariehamn . 
1. Avlöningar: 

1 polismästare, grundlön (26 lkl) .• • 781 . 200 

l poliskommissarie , grundlön ( 21 lkl) 614 . 400 

2 överkonstaplar , grundlön å 542.400 

(18 lkl) ••••••••••••••.•••••••••. 1.084.800 

8 äldre konstaplar, grund l ön å 

501 . 600 (16 lkl) ••••••.•••••••••• 4 . 012 . 800 

7 yngre konRtaplar , grundlön å 

482 . 100 (15 lkl) ••••••••••••••••• 3 . 374.700 

1 yngre kon~tapel, årsarvode (15 lkl) 482.100 

4 extra konptaplar , arvode för Famman-
lagt 20 mån . (14 lkl) • •••• .•••••• 772 . 500 

1 kanplipt , grundlön ( 13 lkl) ..••.• 445 . 800 

1 extra mapkinskriverska, årparvode 
( 11 lkl) ... . .................... . 

ålderptillägg (förslagpanslag) ••• •• 
dyrortstillägg (förelagsanslag) . . . . 
ersättningar för söndag~arbeten (för-

411 . 900 

1 . 550 . 000 

435 . 000 

slagFanplag) .••••••••.••.•••••••• 1 . 600 . 000 

nattarbetserFättningar (för~lagp-

anslag ) ........................ · · • 

kriminalpolistillägg (förslag~anslag ) 

polistillägg (förslagsanslag) • • •••• 
arvode för grodmän (förslagsanslag) 
lönejupteringar (förslagsanslag) • •• 

325 . 000 

110 . 000 

535 . 000 

20 . 000 

580 . 000 

2 . Beklädnadsbidrag å 10.300 ••• •. • ••••• . ••• • • •.••.•••••• 

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

4 . Telefonkonstnader (förplagsanslag) •••••••••• •• ••.•••• 

5 · Beväpning och utrustning •••••••••.••••••• • • • • • • • • • • • • 
6 · ErAättning för under tjänsteutövning förptörda kläder 
7. Barnbidragp- och folkpensionppremier (förplagpanplag) 
8 • Drifts- och underhållskostnader för motorfordon (för-

P lag~anRlag) .......................... . . . .......... . 

•a2 
2-3 Ht. 

120.000 

400.000 

17 . 135 . 200 

206 . 000 

300.000 

250 . 000 

45 . 000 

3.000 

600.000 

250.000 
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g. Driftp- och underhållpkostnader för telefoniutruBtning 
10 . Till land~kap8styrelsens dispopition för polis-

inrättningen .................... . . . .... . . . ........ . 

Summa I kap. 19 . 039 . 200 

II . Polisväsendet på landet . 
1. Avlöningar: 

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

1 överkonstapel (Sund) , grundlön 
( 1 7 lk 1) ......... . .......... . . . 

6 äldre poliskonstaplar, grundlön 
å 482 . 100 (15 lkl) •.•••••.•••• • 

2 yngre poliskonotaplar (Jomala) , 
grundlön å 482 . 100 (15 lkl) • . •. 

7 yngre poliskonstaplar, grundlön 
å 463 . 500 (14 lkl) .•••.•••••••• 

2 yngre poliFkonstaplar (Jomala) , 
årparvode å 463 . 500 (14 lkl) •• • 

3 extra poliskonstaplar (Jomala) , 
arvode för sammanlagt 13 månader 
( 14 lkl) ...................... . 

1 extra byråbiträde (Jomala), års-
arvode ( 11 lkl) •••••••••••••••• 

1 extra poliskonstapel (Sund), arvode 
för 5 månader (14 lkl) •• • •••••• 

1 extra byråbiträde (Sund), års-

542 . 400 

521 . 400 

2.892 .600 

964 . 200 

3 . 244 . 500 

927 . 000 

502 . 125 

411 . 900 

193 . 125 

arvode (11 lkl ) • • ••.••••••••••• 411 . 900 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 1 . 600 . 000 

dyrortstillägg (förslagsan~lag) • • 80 . 000 

kriminalpolistillägg , (Jomala och 
Sund) (förslagsanslag) •••••. • •• 45.000 

erRättningar för söndagsarbeten (för-
1 

slagpanplag) ••••••••••• •••••••• 300 . 000 

nattarbetsersättningar (förslagsanplag) 30 . 000 

polistillägg (förslagsanslag) .••• 500 . 000 

lönejusteringar (förslagsanplag) • 460.000 

2. Beklädnadpbidrag å 7 .700 •••••••••••••••••••••••••••• 

3. ErFättningar åt landrpolieen för repor (förslagsanslag ) 
4• .Expenpmedel •.• . ...••...•. ._ • .• •••••.•••...•••.••....• 
5· PolipernaF uniformering och utruFtning (förplagpanFlag) 

433 
3 Ht . 

100 . 000 

150.000 

13.626.150 

154.000 

700.000 

400 . 000 

50 .000 
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6 . För pol i $häkten ............. , ........... . ...... . 

7. Till land~kapsEtyrelEens disposition för polipväsendet 
på landet ... ... .. .... . ..... ...... ............ . 

summa II kap . 15 .928 . 150 

Summa 3 Huvudtiteln 34.967 . 350 

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

I . Särskilda avlöningar . 

1. Avlöningar: 

1 distriktRläkare, grundlön (27 lkl) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •• •• • 

lönejustering (förslagsanslag) •• • . • 

819 . 600 

170 .. 400 

40 .000 
2 . Re~ekoptnader och dagtraktamenten för diptriktsläkaren 

( förRlag:=:-anplag) .......•. , .. .. .......... ..... ... • ". 

3. Distriktsläkarens kanslimedel •••.••• • •••• ••• •• •• •• • •• 

4. Kumlinge läkarbåt (förplagsan~lag) ••••••••••••••••••• 

5. LandpkapEhäl~OEYEter-barnmor~kanp avlöning: 

grundlön (24 lkl) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 708 . 000 
älder~tillägg (för~lagsan~lag) ••• • • 

dyrortstillägg (förElagsan~lag) • • •• 
lönejustering (förBlagsanslag) • • • • • 

111.600 

25 . 800 

30 . 000 
6. Landskapshälsosyster-barnmorskans resekostnader (för-

sla.gsan-e:lag ) ... .... . .... ......... .... ..... ... ..... . 

7. Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel 

Summa I kap . 2 . 733.400 

II . Ålands centralEjukhus . 

. . . . . . . . . 

1 . Avlöningar: 

Läkare . 
chefsläkararvode •••.••.•••• •• ••••• 360 . 000 

1 överläkare (kirurg.avd . ), grundlön 

( 3 5 lk 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .. • . • 1 • 2 3 6 • 000 
1 överläkare (inre med .avd.), grund-

lön (35 lkl) ••• • •••• •• •• • ••••• • • 

1 överläkare (gynek.avd . ), grundlön 
( 3 5 lkl ) ... . . ........ .. . ... .... . . 

1 överläkare (röntg.avd.), grundlön 

(35 llrl) • .••.•• ••.•..••. •. • •••.• 

1 avdelning~läkare, (kirurg.avd.) 

grund lön ( 31 lkl) ••••.••.•.••••• 
1 avdelningFläkare , (med . avd . ) grund-

1 . 236 . 000 

1 . 236 . 000 

1.236.000 

990.000 

,,, 
3-4 Ht . 
198.000 

800.000 

1.030.000 

200.000 

30 . 000 

400 . 000 

875.400 

150.000 

48 . 000 
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lön (31 lkl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 . 000 

Skolad sköterskepersonal . 
1 översköterska, grundlön (22 lkl) 642 . 000 
10 av~elningssköterskor, grundlön 

å 521 ~·4bo (17 lkl) ••••••••••••••• 5 . 214 . 000 .. ... 

1 nattsköterska, grundlön (11. lkl) 
18 skötefskor , grundlön å 46.3 . 500 ~. 

( 14 lk 1) •.•.••• •••• •••••. • ' ••• J •• 

4 barnmorskor, grundlön å 463 . 500 
, I 

(14 lkl ) 4 .... ~·········'···'· 1 · ·'·· 
Ovrig .skoladl pe.i...,onal. 

1 sjukgymna~t , grundlön (16 lkl) ••• 

1 farmaceut , årsarvode (9 lkl) '• ••• 
9 hjälppköter~kor, årsar vode å 

411 .900 (11 lkl) ••••• : •• , ••.••••• 
7 barnrköterskor,' årsarvode å. 

411 . 900 (11 lkl) ••••••••••••••••• 
5 teknipka biträden, årsarvode å 

521 . 400 

1.854 . 000 

501 .600 
380 . 700 

3 .. 707 .100 

2 . 883 . 30b 

411 .900 (11 lkl) •••••••••••.••••• 2 . 059 . 5ÖO 
Kontorppersonal . 

1 syssloman, 6/10 grundlön (27 lkl) 
1 bitr . syssloman- bokförare , 6/10 

grundlön (18 lkl) ••••• , •••••••••• 
1 kassör-centrallagerföreståndare , 

6/10 årsarvode (15 lkl) ····~····· 
1 kontorsbiträde , 6/10 årsarvode 

( 11 lkl) ........................ . 

Övrig kvinnlig personal . 
1 kosthållerska , 7/10 grundlön 

( 17 lkl ) .• •• ••••••• , •• ••.•••..•••• 
1 bitr . kosthållerska, 7/10 år~arvode 

491 . 760 

325 . 440 

289 . 260 

247 .140 

(13 lkl) ••••••••••••••• •• •••••••• 312 . 060 
1 tvätt- o . linneföreståndarinna, 

7/10 år sarvode (13 lkl) •••••.••.• 312 . 060 
3 telefoni~ter, 7/10 årparvode å 

366 . 000 (8 lkl) •••••••••••••••••• 768.600 
3 kokerRkor, 7/10 årparvode å 

366 . ooo (8 lkl ) •••••.••••• ,...... 768 .600 
1 bagerpka , 7/10 årsarvode (8 lkl) 256.200 
2 maskintvätterskor, 7/10 år~arvode å 

5 Ht . 
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380.700 (9 lkl) . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 tvätterskor, 7/10 årsarvode å 

366.000 (8 lkl) •••• • • •••• • •• •• . 
2 sömmerskor 1 7/10 årsarvode å 

366 . 000 (8 lkl) • • • •••••• • • • ·•• • 
1 badereka- städerska, årRarvode (8 

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

å 144 • 000 e • e • t • • t t • • 4 e t t t t • t I t t 

7 kökpbiträden , 7/10 årsarvode å 

338.700 (6 lkl) ••• • ••.• .• ••• • • • 
6 pervererskor- diskerpkor, årp

arvode å 338 . 700 ( 6 lkl) • , ••• •• 
18 pjukhupbiträden, årparvode å 

338 .700 (6 lkl) .••• •••••• • ••• • • 
Övrig manlig personal . 

1 maskinmä~tare , 6/10 grundlön 
(23 lkl) ............... . ... . .. . . 

2 maskinskötare , 7/10 grundlön å 

445 . 800 (13 lkl) ••• • ••••••• • •••• 
1 chaufför-vaktmästare , 7/10 grund-

lön ( 14 lkl) ••••. • •• •• •• • ••••.•• 
1 snickare-gårdskarl 7/10 årsarvode 

( 12 lkl) .. . .. .. .. . ... . ......... . 

1 gårdskarl- trädgårdsmästare, 7/10 
årsarvode ( 12 lkl) ••••• •• • • • ••• • 

3 eldare , 7/10 årsarvode å 428 . 400 
(12 lkl) . . .. . ...... . .... . ..... .. . 

1 eldare, 6/10 årsarvode (12 lkl) • 
1 hjälpkarl , 7/10 årBarvode (10 lkl) 

GemenBamma löneförmåner . 
sjukhu~tillägg åt läkare •• •• ••.• ••• 
ålderptillägg (förslagsanplag) •••• • 
dyrort~tillägg (förslagpanplag) • •• • 

erpättning för söndagsarbete (för-

532 .980 

1 . 024.800 

512.400 

366 , 000 
366 .000 

1.152 . 000 

1 . 659 . 630 

2 . 032 . 200 

6.096.600 

404.640 

624.120 

324.450 

299 . 880 

299 . 880 

899.640 
257.040 
277 . 200 

4 . 846 . 800 
4 . 600 . 000 
2 . 300 . 000 

slagpanr.lag) . • • • • . ... • • • • • • • .. . • • • • • 6. 050 , 000 
nattarbetsersättningar (förrlags-

anslag) • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • . • . 27 5 . 000 
dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 2 . 500 . 000 

436 
4 Ht. 
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semestervikariatsarvoden (förslags-

anslag) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 . 400. 000 

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 2 . 000.000 

beklädnadsbidrag •••••••••••• • •••••• 364 .000 

lönejusteringar (förslagsanslag) ••• 2.700.000 

2 . Kosthållning (förslagsan~lag) •••• •• • ••• •.••••• • •••••• 

3 . Medicinalier och förband~material (förElagsanslag) ••• 

4. Värme och ly8e (förslagsanplag) •••••.•••••••••.•••••• 

5. Tvätt- o. rengöringsmedel inkl. vattenavgift (för-

slagsanslag ) ..... ... ...................... . ....... . . 

6 . Utgi~ter för röntgen- , laboratorie- och poliklinik
verkpamhet (förslagsanslag) ••••••••••••.• • ••.•••••• 

7 . För Rjälavärden . . ._ .. ......... . ..... . ......... . ....... . 

8 . Underhåll av faistigheten •••••••••••••••.• •• •.••.••••• 

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

10. Underhåll av sjukhusområdet •••••••• ••• ••••••••••.••• 
11. Diverse utgifter •••.•••••••••• • •••••••••••.••.•••••• 

437 

4 Ht. 

84.691 . 960 

8.000.000 

7.800 000 . 
8 .000. 000 

2 .380 . 000 

12. Arvode och resekostnader för ögonläkaren (förslagsanslag) 

2.500 . 000 

72 . 000 

600 . 000 

1 . 150 . 000 

720 . 000 

3.300.000 

100 . 000 

13 . Arvoden åt läkare för läkarintyg och -utlåtanden, för 

vilka uppbäres avgift eller ersättning (förslagsanslag) 

14. Hyra för läkarbostad (förslagsanslag) ••• • •• • •••• •• ••• 

15 . Folkpensions- och barnbidragsavgifter (förslagsanslag) 

16. Brandstodspremier (förslagsanslag) •••••••••••••• • •••• 
17. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sjukhupet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
summa II kap . 124.678.960 

III. Ålands centralsanatorium. 
1. Avlöningar: 

1 sanatorieöverläkare, grundlön 

( 41 lkl) ••••••••••••••••••••••• 
1 översköterska, grundlön (22 lkl) 

2 avdelning8sköterskor, grundlön å 

542.400 (18 lkl) •• • •••.•••••••• 

1 laboratorie- och röntgensköterska, 
1/2 grundlön (18 lkl) ••••••••••. 

1 nattsköterska, grundlön (18 lkl) 

2 as~istentsk9terskor , grundlön å 

482 . 100 (15 lkl) ••••••••••••••• • 
1 ambulerande sköterska , grundlön 

(15 lkl) ............... . .... .. . . 

1 . 830 . 000 

642 . 000 

1 . 084.800 

271.200 

542.400 

964 . 200 

482 . 100 

300 . 000 

435 . 000 

3.750.000 

130.000 

750.000 
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3 sköterskebiträden, årsarvode å 

411 .900 (11 lkl) ••••• •• •• •••• •••• 
1 arbetpterapeut, grundlön (15 lkl) 
1 baderska, årsarvode (8 lkl) ••• •• • 
2 pervererskor , årparvode å 338.700 

( 6 lkl ) .......................... . 

2 diskerskor , årsarvode å 338 .700 

1 . 235 . 700 
482 . 100 
366 . 000 

677 . 400 

( 6 lkl) •• • •••••••• ••••• • ••••• ••• 677 . 400 
3 avdelningsstäderskor, årsarvode å 

338.100 (6 lkl) ••••••••• •••.• • ••• 1.016 .100 
1 ambulerande avdelning8städerska, 
1/2 årsarvode (6 lkl) •••• • ••••••••• 169 . 350 
1 syssloman, 3/10 grundl ön (27 lkl) 245.880 
1 bitr . syssloman- bokförare, 3/10 

grundl9n (18 lkl) ••• ••.•. •• •• • ••• 162.720 
1 kassör- centrallagerföreståndare , 

3/10 årsarvode (15 lkl) •• •• ••• ••• 
1 kontorsbiträde, 3/10 årsarvode 

( 11 lkl ) ...... .. .. . ......... . ... . 

144 .630 

123 . 570 
1 kosthållerska , 3/10 grundlön (17 lkl) 156 . 420 
1 bitr . kosthållerska , 3/10 årFarvode 

( 13 lkl ) ........ . ................ . 

1 tvätt- o. linneföreståndarinna, 
3/10 år8arvode (13 lkl) .•••.•••.• 

3 telefonister, 3/10 årparvode å 

366 . 000 ( 8 lkl) •• •••••••••• . ••••• 
3 kokerpkor, 3/10 år8arvode å 

366 . 000 (8 lkl) •• ••••. • •••••. . •.• 

1 bagerska, 3/10 årsarvode (8 lkl) • 
2 ma8kintvätterskor, 3/10 årsarvode 

å 380.700 (9 lkl) ••.•••• • •••••.•• 

4 tvätterskor , 3/10 årsarvode å 

133 .740 

133 .740 

329 . 400 

329 . 400 
109 . 800 

228 . 420 

366 . 000 (8 lkl) •••.•••••••• .• •••• 439 . 200 
2 sömmerskor , 3/10 årsarvode å 366 . 000 

(8 llrl) . . • • . • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • 219 . 600 
7 köksbiträden, 3/10 årsarvode å 

338 .ooo ( 6 lkl) .•••••••••.•••.••• 711 . 270 
1 maskinmästare , 3/10 grundlön (23 lkl) 202 . 320 
2 maskinskötare, 3/10 grundlön å 

445 . 800 (13 lkl) •••••.••••••••.•. 267 . 480 

433 
4 Ht. 
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1 chaufför-vaktmästare , 3/10 grund-
lön (14 lkl) •••.• • •••••••••••••••• • 139.050 

1 pnickare- gårdskarl , 3/10 årsarvode 
(12 lkl) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 128. 520 

1 gårdskarl- trädgårdsmäptare 3/10 
årRarvode (12 lkl) •••••••••••••••• • 128.520 

4 eldare , 3/10 årsarvode å 428 . 400 
( 12 lkl) .......................... . 

1 hjälpkarl , 3/10 årsarvode (10 lkl) • 

beklädnadsbid.rag ••••••••••••• • ••.•••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••• • 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 
ersättning för söndagsarbete (för-

514.080 
118 . 800 

84 . 800 
2.000 . 000 

450.000 

slagsanslag) •• ••••••••••••••••••• 1 . 500.000 
dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 970 . 000 
semestervikariatsarvoden (förslags-

anslag) • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 000 . 000 
sjukvikariatsarvoden ••••.•••••••••• 500 . 000 
lönejusteringar (förslagsan~lag) .•• 900 . 000 

2. Medicinalier och förbandsmaterial (förplagsan~lag) 
3. Tvätt- och rengöringsmedel inkl . vattenavgift (för-

elagsanslag) ................. . .................... . 

4. OperationRkoetnader samt arvode och resekoptnader för 
lungkirurgen (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 

5 . Underhåll av inventarier ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Underhåll av fastigheten ........ ...................... . 
7 . Diver::::e utgifter .................................... . 

8 . Kosthållningen (förelagsanslag) •••• •. •••••••• • ••••••• 
9 . Värme och lyse (förslagsanslag) ••••••.•••••••••••••.• 
10. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) 
11 . Brandstodspremier (förslagsanslag) •••.•••••••••••••• 
12. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sanatoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa III kap . 34 . 452 . 110 
IV. Ålands tuberkulosbyrå . 

1. Avlöningar: 

1 dispensärläkare , halvt årsarvode 
( 30 lkl) ....................... . 471 .000 

1 dispensärsköterska, grundlön 
( 18 lkl) ............. &. •• •• •••••• 542 . 400 

439 
4 Ht . 

22 . 812 . 110 
1 . 300 . 000 

1. 000.000 

250 . 000 
170.000 
400.000 
350 . 000 

3 . 500 . 000 
3 . 500 . 000 
1 . 000 . 000 

10 . 000 

100.000 
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1 laboratorie- och röntgenpköterska 
1/2 grundlön (18 lkl) • • ••• • •••• 

1 ambulerande avdelningsBtäderska 
1/2 årsarvode (6 lkl) •• ••• •••• • 

1 f?Yf'sloman , 1/10 grundlön (27 lkl) 
1 bitr. FYssloman- bokförare , 1/10 

grundlön (18 lkl) •••••••••••••• 

1 kaBsör-central lagerföreståndare , 
1/10 årsarvode ( 15 l kl) •••• •• •• 

1 kontorsbiträde , 1/10 årsarvode 
( 11 lkl) •••• •• ••••••••••••••••• 

1 maskinmästare, 1/10 grundlön 
( 2 3 lkl ) ............. . ........ . 

1 eldare , 1/10 årsarvode (12 lkl) 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 
beklädnadsbidrag •• • ••.••.••••••••• 
de joureringf·arvode ( förplagsan~lag) 
er~ättning för söndagsarbete (förslagp-

an:? lag) .... ... ....... •. .. •... .. . 

~jukvikariatsarvoden ••••.•••• • ••• • • 
lönejuptering (förslagsanplag) •••• • 

271 . 200 

169 . 350 
81 . 960 

54 . 240 

48 . 210 

41 . 190 

67 . 440 
42 . 840 

185 . 000 

43 . 000 
9 . 600 

13 . 500 

8.000 
50 . 000 
10.000 

2. Medicinalier (för slagsanslag) •••••••••••••••••••••• • • 
3 . Hyra till centralpanatoriet för dispenpärlokalen jämte 

inventarier· ... . .......... . . . ...................... • • . 

4 . Värme och lype (förslagsanslag) •.•••••••••••••••••••• 

5. Diverse utgifter ••••••••• • ••••• •• ••••••••••••••••••••• 
6. Fri bostad , värme och lyse för dispensärläkaren och 

dispensärsköterskan (förslagsanslag) ••••••••••••• ••• 
7 . Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) 
8 . Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) •• • ••••••••.•• 
9. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulos-

byrån ............................................... . 

Summa IV kap . 5 .968 .930 

1 · Avlöningar: 
V. Kumlinge sjukstuga . 

1 läkare, arvode • • ••••••••••• • •••••••• 60 . 000 
1 sköterAka, grundlön (15 lkl) •• • •• • • • 482 . 100 
1 ~köterska, årsarvode (14 lkl) ••••. •• 463 . 500 
1 ekonom och gårdskarl, årsarvode (13 lkl)445.800 

449 
4 Ht . 

2 .168 . 930 
800.000 

800 . 000 
300.000 

30.000 

400 . 000 
90 . 000 

1 . 350 . 000 

30 . 000 
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1 kokerpka, årsarvode (7 lkl) .•••••• 
1 städerska, årsarvode (7 lkl) •.•••• 
hyre~bidrag för ~köterska ••••.•••• • • 
ålderstillägg (förslagsanslag) • •• •.• 
ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) ••••• •• ••••••• • •• , • • • • 
tvätthj älp . , ....................... . 

lönejustering (förslagsanslag) •• • ••• 

352.200 

352.200 

18.000 

250 . 000 

150 . 000 

12.000 

91 . 000 

2. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ••••••••••••••••.••• • 
3. Kosthållningen (förslagsanslag) •••• • • • ••• •• ••••••••••• 
4. Medicinalier och förbandsmaterial ( förslagsanslag) •••• 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) •••• .•• .•••.•••••••• •.• 
6 . Inventariernas underhåll • , • •• ••••••••••••••••••••••••• 
~.Diverse utgifter • •• • ••.•••• • . • •• • • ••• • ••• ••••••••• •• • • 
!8 . Sjukhu~omrädet s underhåll .••.•• • •• • •••••• • •••••••••••• 

~ . Byggnadernas underhåll •& •• • •••••••• ••• • • • •· ··········· 

10. Till landpkappptyrelsenp diepoeition för pjuk~tugan •• 
Summa V kap . 4 . 021 . 800 

VI . Särskilda anplag . 
1 . Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare (för-

441 
4 Ht . 

2 . 676.800 

185 . 000 

420 . 000 

1 20.000 

380 . 000 

60.-000 

65 . 000 

25.000 

75 . 000 

15.000 

plagsanslag) .......•...... , .. , ................... , . . . 2 .300 , 000 

Bidrag till avlönande av kommunal djurläkare (förslag~-

anslag ) ....................................... • . • · · • • 25 .000 

. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosyptrar (för-
slagsanslag) ... .. ..... . ....................... , . , , • . 4 . 000 . 000 

· Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (för-
slagsan.slag) ..... .. .. .. ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 000 . 000 

· Bidrag till avlönande av kommunala hälsosyster-
barnmorskor (förslagsanslag) •.•••••••••. • •• ••• •••.• • 2.000 . 000 

· Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

slagsanslag) ......... . .............................. l6 . 700 . 000 

· Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus 
(förslag~an8lag) • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • 2 .200 . 000 

,, Kostnader för tre platser i Åbolandp barnsjukhus (för-

~ la.gsanslag) . . . ............ • .............. . ........ " 4 . 000 . 000 
9 · Understöd åt rådgivningsbyrå erna i mödra- och barna-

vård (för slag sans lag ) •• • ••••••••••••••••••••• • ••• , •• 
lo. Bidrag till avlönande av kommunernap skolläkare och 

900. 000 

~kol ta dläk. ( f ·· 1 1 ) · n are orp ag8an r ag • •••••• • ••••• ••• •••• • 
11

• Bidrag ät kommuner för vaccinationskoptnader (för-
2 . 000 . 000 
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slagFanslag) . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12, . Bidrag till Kumlinge apotek • • •• • ••••••• . • ••• ••• 

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

14. Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för ambulansflygningar 
15 . Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och 

sjukvård sändamål ....................... , ... .. . . 

Summa VI kap . 40 . 275.000 

Summa 4 Huvudtiteln 212 . 130 . 200 

5 Huvudtitel n . Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

I . Ålands lyceum . 
1. Avlöningar : 

1 rektor , grundlön (31 l kl) •••••.• 
6 äldre lektorer , grundlön å 

819 . 600 (27 lkl) ••••••••••• • ••• 
6 yngre lektorer , grundlön å 

990 . 000 

4 . 917.600 

708 . 000 (24 lkl) e • H t• • e o e e • • e e 4 . 248 . 000 

l gymnastiklärare, grundlön (21 lkl) 614 . 400 

1 gymnastiklärarinna, grundlön 

(21 lkl) ··· · ·• •• 4••· · ·· ·· · · · ··· 614 . 400 
1 lärare i teckning och kalligrafi, 

grund lön ( 23 lkl) •••••••••••••• 
1 sånglärare, arvode •••.•••••••••• 
1 gårdskarl- eldare , grundlön (12 lkl) 
l vaktmästare , grundlön (12 lkl) • • 
5 städerskor , årsarvode å 338 . 700 

( 6 lkl) •••• ,, ••••••••••••••••••• 
kanslihjälp ...................... . 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •• • 
kompeten~tillägg åt yngre le~orer 

(förslagsanslag) ••••••.••• •• ••• 
förhöjningar efter vis~a år (förelags-

anslag) ................... , ... . 

lönejustering (försl agsanslag) •••• 
erpättning för söndagearbete (för-

Filagpanslag) ............... . .. . 

ersättning för övertidsarbete (för-

i:> lagsanslag) ..... . .......... • • • • 

674 . 400 

198.000 

428 . 400 

428 . 400 

1 . 693 . 500 

96 . 000 

2.600.000 

475 . 000 

216.000 

229 . 200 

2 . 500 . 000 

75 . 000 

125 . 000 

4- 5 Ht . 
400 . 000 

250 . 000 

400.000 

800 . 000 

300 . 000 
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övertim- och timarvoden (förslags-
anslag) .. . .. . . ... .. . . . .. . . .. .. . 

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

8 . 700 . 000 

100 . 000 

2 . Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag) 
övertim- och timar voden ••• •••• ••• • 4 . 000 . 000 

rektorns arvode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 228 . 960 

vaktmästarens arv ode • • •.•• •• ••••• • 17 . 600 

3. Undervisningsmateriel och bi bli otek • ••• • •• •••••••• 

4. Städning (förslagsans l ag ) •••• • •• • •••• ••.•• •• • . ••• • 
5. Värme , lyse och vatten (förslagsansl ag ) • • • •• • ••••• 
6 . Material för undervisning i elöjd och hu~lig ekonomi 

( för~lagsane-lag ) .... .. .... . . • . ... . . .. . . ... . . . . .. 

7 . Tryckningskostnader (för s l agsanslag) . ..... . .. . . . . . . 
8 . Diverpe utgifter • • • • •• • • •• ••. • •• • • •• • • •••• • . • • • • •• 
S. Underhåll av inventarier ••••• • • • • • • • •• • •• • • •• • • • •• 
10 . Underhåll av byggnader • • ••• •• •• • . • •• •••••••••• ••• 
11 . Undersökning av elevernas hälsotillstånd •• • ••••• • 
12. Till land8kapsstyrelsens d i sposition för lyceet • • 

summa I kap . 39 . 049 . 860 

II . Folk skol väsendet . 
Folkskolinspektören . 

l . Folkskolinspektören s avlöning: 

grund l ön ( 3 0 lkl ) . • •• ••••••• • •••• 
ålderstillägg • •• • • ••. •• .••• •• •••• 
dyrortstillägg (försl agsanslag) •• 
l önejustering (förslagsansl ag ) ••• 

942 . 000 

294 . 000 

33.600 

44 , 400 

· Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie 
(förslagsanslag) ...... . ....... . ......... . . . . .... . 

• Folkskolinspektörens re~ekostnader (förslagsanslag) 
• Hyra f9r kanslirum· . ........ . ...... . . .. . • , . .. . .... . . 

Landskapsbidrag för folkskolvä~endet . 

· Mari ehamns stad (förslagsan~lag ) •• •• ••• • • • •• • • •• • •• 
• Tjänsteinnehavarnas vid f olkskolorna på landet av-

1" . ( ) oning förslagsansl ag • ••••. • . • • •••• • • • • • • • • • • • • 
• Understödsansl ag för folk~kolorna på landet (för-

slagsanslag ) . . .. ........ . ...... .. ..... . .... . .. . . . . 

• Extra uµderstöd f ör upprätthållande av f olkskol
Väeendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Byggnadphjälp åt l andskommuner fö r uppförande av folk-

44 3 
5 Ht . 

29 . 923 . 300 

4 . 2 46 . 560 

570 . 000 

250 . 000 

2 . 740 .000 

240 . 000 

130 ~ 000 

27 5 . 000 

300 . 000 

300 . 000 

65 . 000 

1 0 . 000 

1 . 314 . 000 

55.000 

250 . 000 

60 . 000 

14.000 . 000 

87.500 . 000 

45 . 000.000 

9 , 900.000 
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skollokaler (förslagsanslag) ••• 1 ••• 1~ •••• ••• 

10. Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 
kommuner för anskaffande av folkekollokaler (för-
slag~anslag) . . 1 . , ... . ....... . .... :. ........ . . . 

SärskiJ.dfl +utgifter för ;(olksk,elväsende.t . 
11• Till eommarrekreation vid sommarkolonier åt medel

lösa främst svaga och pjuka folkskolbarn (för-

s 1 ag~ ans 1 ag ) . • • ~ 1 • • ~ • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • 

12 . Diverp~ utgifter l.1 • ••.•••••.•.••.••••.•.... 1 ~.~ 
Summa II kap . 181 . 374 .000 

II,I~ !;:Landp pjöfarti=:.läroverl;L 

1. Avlöningar: 
Navig,eitionp ::-kolavdelningen. . 

1 överlärare, grundlön (28 lkl) • ••• ••• 858.000 

1 lektor i navigationsämnen, grundlön 

(26 lkl) • • ••••••• • ~. . .............. 781.200 

1 lektor i matematik, grundlön 

( 26 lkl) ...... .• ' ..•....... . .... . . . 

1 lektor i språk, grundlön (26 lkl) ••• 
rektorsarvode .••••••••••••••••• ~ •••• • • 

Maskintekniska avdelnipgen. 

781 . 200 

781 . 200 

52 . 800 

3 lektorer, grundlön å 858 . 000 (28 lkl) 2 . 574 . 000 

avdelningpföreståndararvode ••.•••••••• 36 .000 

Gemensamt. 
1 vaktmästare, grundlön (13 lkl) •••••. 
1 kan.slist . . ..... . .......... .. .. . · . .. . 

2 städerskor, årsarvode å 338.700 

( 6 lkl) ...... . ................. ... . 

ålderstillägg (förslagRanslag) • •••• ••• 
dyrortstillägg (förBlagsanslag) ••••••• 
förhöjning efter vippa år (förplagp-

anr-lag) ................ . ........ . . · 
lönejuptering (förplagpanplag) ••• • •••. 
erpättning för veckovila (vaktmästaren) 

( förplagf'anslag) •.•••••••••••••••• • 
er~ättning för övertidearbete (vaktmäs-

445 . 800 

216 . 000 

677 400 . 
769 . 800 

189 . 900 

65.700 

290 . 000 

52.000 

taren) (för slagsanslag) . • • . • • • • • • • . 50 . 000 

rådgivande kommissionens arvoden •••••• 40 . 000 

· Tjänptgörings- och timarvoden (förslagsanslag): 
navigationeskolavdelningen i 

44-1 
5 Ht. 

18.000.000 

5 . 000.000 

120.000 

175.000 

8 . 661 , 000 
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timarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
hemarbetsersättning .••.•••••••••••••• 

maskintekniska avdelningen i tim-

arvoden ....... . .................. . 

hemarbetsereättning ••••••••••.•••••.• 

parallellavdelning för navigations-

skolavdelningen •••••••• • ••••••••••• 

hemarbetBersättning 

.. 3. Skeppar~kolan: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

timarvoden ........ ........... . ...... . 

hemarbet~ersättningar •••••••••••• • ••. 

arvodepju~tering (förslagsanslag) 

4. Undermapkinmä~tarkurp: 
. . . . 

timarvoden ............. . ...... ... .... . 

5. Undervisningsmateriel och bibliotek: 

för navigationsskolavdelningen .•••••• 
för maskintekniska avdelningen ••••• •• 

1 . 142.000 

632 .000 

1.851 . 000 

737 . 600 

563.000 
108.500 

554 .570 
83 .000 

22 . 500 

600 . 000 

280 . 000 

120 . 000 
6 . Värme, lype och vatten (förelag8anslag) ••• • • ••••• •• .• 

7 . Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••••• •••• ••••• • • 
8 . Expensmedel: 

för navigationsskolavdelningen 

för maskintekniska avdelningen 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

85 . 000 

85 . 000 

9. Underhåll av byggnaden •••••••••••••••••••••••••••••• 

10. Underhåll av inventarier • • ••••• "' •••• • ••.•••• .•• •••• 
1. Maskinlaboratoriets driftskostnader •••••••••••••••• 

2. Svetsningpkurs för maskintekniska avdelningen •••••• 

3 . För exkurpioner (maskintekni8ka avdelningen) ••••••• 
4 . Stipendiemedel (båda avdelningarna) ••••• ••• •• •••••• 

5 . Specialföreläpningar (förslag~anplag) •••••••••••••• 
6 . Radiotelegrafi 8 tkurp (förBlagsanslag) •••••• • ••••••• 
7. Sjömanpskolan: 

a) avlöningar: 

2 lärare i yrkepämnen , årearvode 

å 708 . ooo (24 lkl) •••••• 1 . 416 . ooo 
1 lärare i allmänna ämnen , 

årsarvode ( 24 lkl) •••••• 
l yrkeslärare, årsarvode 

(23 lkl) ••••••••••••.••• 
1 arbetslärare , årsarvode 

( 18 lkl) .............. . . . 

708.000 

674 . 400 

542.400 

445 

5 Ht. 

5.034.100 

660.070 

600 . 000 

400 . 000 

773.800 
120 . 000 

170 . 000 

100 . 000 

50 . 000 

70.000 

30 . 000 
50.000 

25 . 000 

40 . 000 

950 . 000 
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älder~tillägg (förslagp-

anf"'lag) ...•••.•.••••••• 507 . 800 
dyrort~tillägg (förplag~-

an.~ lag) ............... . 108.300 
löneju~teringar (förslag~-

anslag) . . .... . ........ . 300.000 
rektorsarvode •• • ••••••.•• 324 . 000 4.580.900 

b) tjänstgörings- och timarvoden 
(förslagsanslag): 
lärarnas timarvoden och hem-

arbetsersättning .••• • • • 
extra anställ d personal •• 
direktionens sammanträden 
städning ••••••••••••••••. 
resekostnader och dagtrak-

2.000.000 
450.000 
120 . 000 
150 . 000 

tamenten ......•........ 80 .000 2 . 800 . 000 
c) hyror (förslagsanplag) •...•••••••••• 1 . 560 .000 
d) bränsle , lys~ och vatten (förslagp-

an. F lag ) ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 0 . 000 

e) undervipningen (förslagpanslag): 
rämateriel och verktyg • • 1.500.000 
bibliotek och undervi~-

ningsmaterial ••••••••• 1 . 000 .000 2 . 500.000 
f) expensmedel .•••••..•••••.••••••••••• 150 . 000 
g) tryckningskostnader •••••• •••• ••••••• 200 . 000 
h) elevernas kost och log i (förslagsanplag): 

utspisningsköket •••••••• 3 . 500 . 000 
internatets omkostnader • 300 . 000 3 . 800 . 000 

Sum~a III kap . 33 . 874 .870 
IV . Ålands yrkesskola . 

1 . Avlöningar : 

2 lärare i yrkesämnen, årsarvode 
å 781 . 200 (26 lkl) ••••••••••••••• 

1 yrkeslärare , årsarvode (23 lkl) •• 
4 arbet~lärare , årsarvode å 

614 . 400 (21 lkl) ••••••••••••••••• 
lärarnas timarvoden (förplag panslag): 
dagkurRer ... ,,_ •..................... 

aftonkurser ....................... . 

1 ekonom, årparvode (19 l k l ) •• •• ••• 

1.562 . 400 
674 . 400 

2.457 . 600 

4 . 032 . 000 
906 . 000 
565 . 200 

44G 
5 Ht. 

16.140.900 
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1 kansli s t, å rsarvode (11 lkl) ••••• 

bibliotekariens arvode ••••••••••••• 

pkolläkarens arvode •••••.•.••.••••• 

direktionsarvoden (för s l agsanslag) • 

rektorsarvode ••••••••••••.••.•••••• 

hemarbetsersättning •••••••••.•••••• 

timarvoden för avde lningsföreståndarna 

(förslagsanslag) •••••••••.••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .••• 

l önejustering (förslagsanslag) ••••• 

411.900 

82.800 

70 .000 

102.000 

72.000 

575.000 

165.000 

811 .700 

205.700 

460.000 

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

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

4. Råvaror och arbetsredskap (förslags anslag) .•••••.•• 

5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••••••.••.•.•• 

6. Expensmedel ........... .._ ...... o •••••••••••••••••••••••• 

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

8. Inmontering och reparation av ma skiner och inventarier 

Famt underhåll av lokaler ( för s lagpanf'.lag) ••••••• 

9. Hyra, bränple, lyse, kraft och vatten (förplagsansl ag ) 

10 . Förstahjälputrus tning (förslagsanslag) •••••••••••• 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan 

Summa IV kap. 23.582.700 

V. Ålands folkhögskola. 

1. Bidrag till Ålands fo l khögsko l a ( förs l agsanslag ) 

Summa V kap. 9.800.000 

. . . . 
VI. Ål ands lantmannaskola. 

1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundl ön (25 lkl) •••• 

föreståndararvode .••••••••.•••.•.•••• 

1 andra l ärare, grundl ön (25 lkl) •••. 

t imlärare ............................ . 

å lderstillägg (förslagsanslag) .•••••. 

förhöjning efter vissa år (förslags-

anslag) ........ ........ .............. . 

l önejustering (förslagsanslag) ••••••• 

kosthållerska .••••••••••••••••••••••• 

gård skar 1 ........... .................. . 

744.000 

57.600 

744.000 

225.000 

250.000 

37.200 

135.000 

227.502. 

1 60 . 306 
2 ~ Värme och 1 (f ·· 1 1 ) yse ors agsans ag .................... . 
J • Städning 

• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

44 7 
5 Ht. 

13.153.700 

750.000 

552.000 

3.600.000 

75 .000 

537.000 

85 0 .000 

490.000 

3. 100.000 

25.000 

450.000 

9.800.000 

2.580.608 

465.000 

97.000 
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4. Undervisning smateriel .•••••••.••••••••••••••••.•• 

5. Expensmede 1 •.••••••. 0 ............................ . 

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

7, Direktionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

8. Underhåll av skolplan och stängsel •.••••••.•.•••• 

9. Underhåll av byggnader ........................... . 

10. Underhåll av inventarier •••••••••••••••.•••••••• 

11. Anslag för kurser •.•••••••••.•••..•••••••••••••• 
Skollägenheten på Jomala gård. 

12. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag ): 

a) löner, semesterarvoden samt folk-

pensions- och barnbidragspremier •• 1.949.875 

b) övriga l öpande utgifter ••••••••••• 1.645.125 

Summa VI kap. 7.387.608 

VII. Ålands kvinnliga hemslöjdpskola. 

1. Avlöningar: 

1 vävlärarinna~ grundlön (19 lkl) ••••• 

1 pömnadslärarinna, grundlön (19 lkl) • 

föreståndarinnearvode ••••••••••••••••• 

kopthållerska ••••••••••••••••••••••••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••• 

övertimarvoden (förslagsanslag ) ••••••• 

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

1 biträdande l ärarinna i spånad ••••••• 

565.200 

565.200 

20.000 

240.000 

150.000 

420.000 

50.000 

20.000 

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

3. Undervisningsmateriel •••••.••••••••••••••••••••••••• 

4. Expensmedel .......•...•..•.......................... 

5. Direktionens arvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

6. Resekosdnader och dagtraktamenten för förest åndar innan 

7. Underhåll av trädgården •••••••••••••4••••••••••••••• 

8 • Underhåll av byggnader •••••••••••••.••••••• • ••••• • • • 

Summa VII kap. 2.593.400 

VIII. Åland s ambulerande lanthushåll8skola. 
1. Avlöningar: 

1 lärarinna i huslig ekonomi, grundlön 

(19 lkl) ........................ . 

1 lärarinna i kvinnlig s l öjd, grund-
1 .. ( ) on 19 lkl .................... . 

föreståndarinnearvode •.••.••••••••• 
biträd d t · ·1·· an e im arare ••••••••••••••• 

565.200 

565.200 

20 .. 000 

30.000 

448 
5 Ht. 

110.000 

130 .000 

40.000 

50.000 

75.000 

200.000 

20.000 

25.000 

3.595.000 

2.030.400 

250.000 

30.000 

100.000 

50.000 

8.000 

25.000 

100.000 
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å lderstillägg (förslagsanslag) •••••• 150.000 

lönejustering (förslagsanslag) .~~... 50.000 

2. Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) •.•••••••••••• 

3. Undervisningsmateriel och inventarier .~ •••••••••••• 

4. Expensmedel ................. o ••••••• ., •••• ~ ••••••••• 

5. Tiirektionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

6. Transportkostnader (förslagsanslag) ••••••••• ~ •••••• 

Summa VIII kap. 1.890.400 

IX. Fornminnesvården. 

1 . Till landskapsstyrelsens disposition för Ålands Museum 

2. För arkeo l ogiskt fältarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Bomarsunds fornminnesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
4. För publiceringsverksamhet ••••••••••••••••••••••••• 

5. För mikrofilmning av å ländska arkivalier ••••••••••• 

6. För underhåll och inlösen av gamla byggnader ••••••• 

7. För bevarande av 4 m/bk Pommern som mupeifartyg .••• 

Summa IX kap. 2.875.000 

X. Socialt bildningsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

1. Biblioteksinspektörens arvode •••••••••••••••••••••• 

2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 

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

4. För inköp och inbindning av facktidskrifter _ i biblio-

teksinspektörens arkiv ........................... . 

5. För kurs- och föredragsverksamhet •••••••••••••••••• 

6. Diverse utgifter ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Annat socialt bildningsarbete. 

7. Understödjande av studiecirkelverksamheten ••••••••• 

8. Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (förslags-

anslag) ......................... · • · • • • • · • • • • • • • • • • 

Summa X kap. 7.663.000 

XI. Ålands yrkesvägledningsbyrå. 
1. Avlöningar: 

1 distriktsinspektör, grundl ön (29 lkl) 900.000 

ålderstillägg (förslagsanslag) •• ~... 42.000 

dyrortstillägg (förs l agsanslag) •••• ~ 27.900 

lönejustering (förslagsanplag) •••••• 35.000 
2 · Resor och dagtraktamenten (förslagsans lag) ••••••• 
3• För av yrkesvägledningslagstiftningen f örutsatta 

läkarutlåtanden och andra vid vägledningsarbetet 

449 
5 Ht. 

1.380.400 

270.000 

130 .000 

50.000 

35.000 

25.000 

750.000 

650.000 

725.000 

200.000 

100.000 

150.000 

300.000 

168.000 

30.000 

5.500.000 

15.000 

35.000 

5.000 

110.000 

1.800.000 

1.004.900 

150.000 



' 

· 1 
' ' , 

-30-

behövliga utredningar över i cke- skolelever 

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

4. Handbibliotek •••••••••• ·•••••• • a.... o • • • • .. ••O.••••••• 

5. Diverse utgifter •.•..••••••••••••.••••••••••••• 

6. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) 

Summa XI kap. 1.359.900 

XII. Särskilda anslag. 

1. Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

2. 

3. 
4, 

5. 

6 • 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

ändamål ............................. .. ......... ... . 

För främjande av idrott och fysisk fostran (reser-

vationsanslag) ••••• ~ ••••• ~ ••••••••••• ~ •••••••• 

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar . . . 
Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kul-

turorganisationer ~ ••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens 

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

Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn 

(förslagsanslag) ·······~····•••••••••••••••••• 
Understödjande av skolgången för elever i läroverk 

Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (för-

slagsanslag) .................................... . 

Kommunal upplysningsverksamhet .•••••••••.•••• ." •• 

Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen ••• 

Understöd åt Betania församling f ör upprätthål-

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

Till landskapsstyrelsens disposition för under

visnings- och bildningsväsendet ••••..••••••••• 

Summa XII kap. 19.810.000 

Summa 5 Huvudtiteln 331.260.738 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
------------------------------------------------------------------------------

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationp

verksamheten. 
1. Avlöningar: 

1 byggmästare, grundlön ( 23 lkl) ... ! • 

1 husdjurs- och jordbrukskonsulent , 

grundlön (24 lkl) •••••••• , • • • • , • •• 
1 bokförings- och jordbrukskonsulent , 

grundlön (24 lkl) ·········-···,.. -.,, "' , .... 

674.400 

708.000 

708.000 

•so 
5-6 Ht. 

25. 000 

45.000 

60.000 

75.000 

4 .. 200.000 

5.100.000 

600.000 

2.100.000 

2.100.000 

800.000 

150.000 

4,000.000 

150.000 

60.000 

50.000 

500.000 



-31-

1 jordbruksinstruktör, årsarvode 

( 2 3 lkl) ........................... . 

1 trädgårdskonsulent, grundlön 

( 21 lkl) ........................ . 

1 bitr. trädgårdskonsulent, årsarvode 

(20 lkl) ... ...... ................. .... . 

arvoden och resekostnader för maskin-

konsulenten •••••••••••• ~ •••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

lönejustering (förslagsanslag) .~ ••. 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

674 .400. 

614.400 

589.200 

750.000 

700.000 

90.000 

170.000 

. . . . . . . . . . 
Allmänna koptnader för lantbrukets instruktions-

verksamllet ........ ~ .................................... . 

Bidrag för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) 

Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) ••••••• 

Ny- och stenröjningspremier (reservationsanslag) •••• 

För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps-

skötseln ..... ...................... o •• ................ 

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

anslag) .............................................. . 

Kreatursförädlingsföreningar •••••••••••••••••••••••• 

Svin-, får- och fjäderfäskötselns främjande •••••••• 

Trädgårds- och biskötselns främjande ••••••••••••••• 

Lantbruksklubbverksamheten ••••••••••••••••••••••••• 

Lantbruksbokföringens främjande . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Jordbruksförsöksverksamlleten: 

a) Ålands försöksfält ••••••••••••••• 

b) Ålands fruktförsök ••••••••••••••• 

c) lokala fältförsök o. demonstratio-

ner ...... , ......... ·· ........ ·-.. · • 

810.000 

674.000 

20 .. 000 

15. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskin

anskaffning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 

16. Understöd för byggande av vatten- och avloppsled

ningar på landsbygden (reservationsanslag) ••••••••• 

17. Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag) •• 

18. Arvoden och kostnader för landskapet enligt land

skapslagen angående kolonisationsnämnder i land

skapet Åland (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
l9. Kostnader för iståndsättande av kolonisations-

C51 
6 Ht. 

5.678.400 

2.000.000 

200.000 

5.500.000 

500.000 

2.000.000 

1.500.000 

100.000 

4.000.000 

250.000 

150.000 

1.325.000 

20.000 

1.504.000 

800.000 

1.000.000 

500.000 

1.200.000 
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vägar (reservationsanslag) ••••••••••••••••••••• 

20. För utrotning av berberis (förslagsanslag) •••••• 

21 . Underhåll och drift av maskiner och redskap för 

torr l äggningRarbeten (förslagsanslag ) . ......... . 

22. Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) 

23. För sänkning av vattendrag (repervationsanslag) • 

24. Premier för grävning av mindre avloppsdiken och 

körning av jordförbättringsmedel till odlingar 

( re servationsanslag) .................. · •••••••••• 

25. Premier för grundkalkning (reservationsanslag) •• 

26. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för 

jorddispositionslån (förslagsanslag) ••••••••••• 

27. Sänkning av räntan på lantbrukets grundkredit 

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

1 . Avlöningar: 

Summa I kap. 51.528.400 

II. Fisket. 

1 fiskerikonsulent, grundlön (24 lkl) 

1 fiske riinstruktör, grundlön 

708 .000 

( 2 0 lkl ) ........... .............. . 

ålderstillägg (förslagsans lag ) ••••• 

dyrort still ägg ( förs l agsanr·lag) •••• 

589.200 

158.400 

24.900 

l önejustering (förslagpanslag ) • • ••• 52.000 

2. Resor och dagtraktamenten (förs lagsanplag) ··~······· 

3 .. Fiskerinäringens främjande •••••••••••• -............... . 

4. Underhåll och drift vid romkläckningsanptalten •••••• 

5. Fiskeriunderpökningar (för2lagsanslag) •••••••••••••• 

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

7. Förbättrande av fiskeleder och fi ekehamnar •••••••••• 

8. Landskapets ande l i skadeersättningar för försäkrade 

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

9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskredskap och fiske-

båtar (re servationsanslag) •••••••••••••••••••••••• 
10. Bidrag för landskapsfond för fiskeriförsäkringar 

Summa II kap. 10.712.500 

III. Tien privata skogshushållningen. 
1. Avlöningar: 

1 skogsvårdsinstruktör , grundlön 

. . . 

(24 lkl) ........................ . 708. 000 

452 
6 Ht . 
1.000 

2.000.000 

2.000.000 

15 .000 .. 000 

1.000.000 

1.000.000 

500.000 

1.000.000 

800.000 

1.532.500 

600.000 

1.900.000 

400.000 

1.230.000 

250.000 

1.200.000 

1.500.000 

1.600.000 

500.000 
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1 plantskoleskötare-bitr. pkogsvårds-

instruktör, grundlön (21 lkl) •••• 

2 forpttekniker, årsarvode (20 lkl) 

ålderst illägg (för8lagsanslag) ••.•• 

dyrort ptillägg för skogsvårdsinstruk-

tören (förslagsanslag) •••••••••.• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••• 

614.400 

1.178.400 

350.000 

27.900 

250.000 

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

3 • Expensme de 1 •••••••••••••••••.• ,. .. ........................ . 

4. Bränsle för plantskolan ( förslagsanslag) •••••••••••• 

5. Underhåll av plant skol an ............................ . 

6. Underhåll av plantskolbyggnaden ••••••••••••••••••••• 

7. Markförbättring vid plantskolan ..................... . 

8. Arrende för · plant skolans område •••••••••••••••• · ••• ·•• 

4$3 

6-7 Ht. 

3.128.700 

1.350.000 

40.000 

100.000 

1.250.000 

30.000 

400.000 

25.000 

9. Bidrag för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) 4.000.000 

10. Främjande av och tillsyn över den privata skogs-

hu shållningen ·· ...................... · ................ . 

11. Undersökning av skogstyperna (förslagsanslag) 

Summa III kap. 13.343.700 

. . . . . . 
IV . Särskilda anslag. 

1. Underptöd åt föreningar: 

a) Ålandp fiskarförbund •••••••••••• 300.000 

b) ÅlandF Marthadiptrikt sförbund •.• 300.000 

c) Åland s Mejeriförbund •••••••••••• 150 .000 

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

3. Understöd för tryggande av sysselsättningen (förslags-

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

4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och sm~-

industrin .... o ••••••••••••••••••••••• , ................. . 

5 • För geo logiska undersökningar •••.••• ; ................ . 

6. Till iandskapsstyrelsens disposition för näringarnas 
främjande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Summa IV kap. 3.075.000 

Summa 6 Huvudtiteln 78.659,600 

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

I. Arbetsledning. 
l. Avlöningar: 

1 vägbyggmäptare, grundlön (24 lkl) 708.000 

1 .800.000 

1. 220.000 

750.000 

325.000 

1 .000.000 

700.000 

100.000 

200.000 
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1 vägbyggmästare, grundlön (23 lkl) •• 

1 vägmästare 1 årsarvode ( 23 lkl) ••••• 

1 vägmästare, årsarvode (21 lkl) ••••• 

1 lager.förvaltare 1 grundlön (16 lkl) • 

å lders tillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Summa I kap. 6.282.800 

II. Väghållningen. 

674.400 

674.400 

614.400 

501.600 

550.000 

100.000 

160.000 . . . . . . . . . . . 

7 Ht. 

3.982.800 
2.300.000 

1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar ( förs lagsans lag): 

a) sommarunderhållet ................. 54.300.000 

b) vinterunderhållet •••••••••••••••• 10.300.000 

c) färjhållningen ••••••••••••••••••• 10.000.000 

d) understödjande av bilfärjetrafik 

Vårdö-Gustavs ... ................... 12.000.000 

2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggnad och förbättring 

(reservationsanslag) ••••••••••••• 

b) för underhåll (förslagsanslag) ••• 

c) för förbättring av vägförhållandena 

i skärgården (reservationsanslag) 

d) understöd för iståndsättning av 

kommunalvägar ., vilka skola över

tagas som bygdevägar (reservations-

7.400.000 

4.200.000 

1. 200.000 

anslag) • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .• • • • .. • 1. 300. 000 

Summa II kap. 100.700.000 

III. Sjökommunikationerna. 

1. För upprätthållande av trafik i skärgården (för-

slagsanslag) ................................. . 

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

3. _Till anläggning och underhåll av båtbryggor (re-

servationsanplag) •.••••••••••••••••••••••••••• 

Summa III kap. 17.600 .000 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

1. Underhåll av byggnader ........................... • • 

2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 13.200.000 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 

. . . . . . 

86.600.000 

' 14.100 .000 

10.400.000 

200.000 

1.000.000 

1.200.000 

12.000. 000 
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1. Avlöningar: 

1 trafikinspektör, årsarvode 

(26 ·- lkl) .......................... . 

å lderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

lönejustering (förs lagsanslag) •••••• 

781.200 

118 .800 

27.900 

33.000 

2~- Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

(för slagsanslag) ............ · .................. ~ .. , ... . 

Övr i ga anslag. 

3. Gästgiverihållningen (förslagsanplag) - ········~······ 
4. Tilllandskapsstyrelsens disposition för kommunikation1?-

väsendet ••• ..._ 4 ................................. o •••••• 

Summa V kap. 3. 460 .'900 

Summa 7 Huvudtiteln 141 .243.700 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter • . 
------------------------------------------------------------------

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

1 . SocialvårdsiLspekt ionen(förslagsanslag ) ••••••••••••• 

2. Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) •••••• 

3. Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt l andskapets arbe-

tare (för slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• _• 

4. Invalidvården (för slagsanslag) •••••••••••••• _• ••••••• 

5. Familjebostadsunderstöd (förslagsansl ag ) •••• · ........ . 

6. Understöd å t barnhem (för slagsanslag) • _. •••••.•••••• •,• 

7 . Understöd ät . barnträdgårdar (försl agsanslag) •••••••• 

8. Sommarrekreat ion för barn, som ej äro folkskolbarn 

9. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

slagsanslag) ................................. .. ......... . 

10 . Understöd åt Föreningen Folkhäl r-an på Åland r.f. 

för upprätthå llande av mentalhygienisk byrå ••••••• 

11. Socialhjälpsutgifter, som sko l a ersättas av land ska-

pet (för s l agsanslag ) ••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

12. Understödjande av nykterhetsarbetet •••••••••••••••• 
13. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar ........................ · • • • • • · • • • • • • • • • • • 

14 . För förebyggande socialhj älp ••••••••••••••••••.•••• 
15 . Under s t öd åt kommuner, vilka i oskälig grad be-

455 
7-8 

960,900 

1.600.000 

400.000 

500.000 

100.000 

2 . 900.000 

600.000 

13.500.000 

300.000 

800.000 

2.500.000 

50.000 

2.100.000 

500.000 

1 .300.000 

450.000 

150 .000 

30.000 

tungats av socialhjälpskostnader (förslagsanslag) • 200.000 
16 · Till landskapsstyrelsens disposition för sociala ändamäl 200.000 

Summa I kap. 2 5 .680.000 

I 
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II. Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 

1 . Avlöningar: 

1 byråchef, grUndlön (26 lkl) . ~ •••••• 

1 avdelningsföreståndare 1 gruhdiöh 
781.200 

(24 lkl) •• • • 1•••e•1e•••1 •• • ••• 1•10 708.000 

415.200 

58 .. 500 

71.000 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••. 

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

3. Hyra för arbetsförmedlingsbyråns lokal jämte lyse och 

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

4. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa II kap. 2.537.900 

Summa 8 Huvudtiteln 28.217.900 

9 Huvudtiteln. Diverse anslgg, 
------------------------------------ ------------------------

I . Särskilda anslag. 
1. På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna påpom 

särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) •••••• 

2. Oförut s edda utgifter (för s lagsanslag) ••••••••••••••• 

3. Utgifter för Ålandpdelegationen (förslagsanslag) •••• 

4- Kommitte er och sakkunniga (förslagsanslag) •••••••••• 

5. På grund av landskapstjänst beviljade pensioner 

( för s 1 ags anslag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. 

6. Familjepension och begravningshjälp (för s lagsanslag ) 

7. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter, som landska

pet i egenskap av arbetsgivare äger erlägga (för-

slagsanslag) ................ o •••••••••••••••••••• It 

8. Kostnader för förande av kortregister över personer, 

vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt •••••••••••••••• 

456 
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2.033.900 

50~000 

144.000 

310.000 

100.000 

2 .. 300.000 

450.000 

350.000 

33.500.000 

2.000 .. 000 

11.000.000 

200.000 

9. Understöd för främjande av brandskyddet (förslagsanslag) 1 .000.000 

10. Understöd till turismens främjande ••••••••••••••••• 2.400.000 

11. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (för-

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

12. Kostnader för ersättning av älgskador (förs lagsanslag) 

13. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) •••• 

14 . För utbildning av polismän (förs lagsan f' lag) .••••••• 

l5. Stödjande av elektrifieringen på landsbygden (för-

8lagsanslag ) · .............................. • • · · · · · · • 

500.000 

50.000 

2.000.000 

150.000 

2.000.000 

I 

I 
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16 . För undersöknings- och byggnadspublikation~verkpam

heten för utvec]{lande av bo st?.-~sprodukt~s>nen f .ör
anledda kostnader (för slagsanslag) .•• , • -••• , ~ •• 

17. Av lagen om främjande av bo s tad sproduktionen för: 

anledda kostnader (för s lagsansiag) •••• ~ L ••• ; •• 
18 . Bekämpning av hus bocken och bidrag för främjande av 

bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

(för slagsanslag) ••••• ~ ••••. ~ • , •. • •••••• • • i• • • •. 
19. Av land ~kapslagen om reglering av byggnadsverk sam~ 

; heten föranledda kostnader (förslag ~an slag ) •••· 
20. Brandstodspremier (förslagsanslag) ••••••.•••••••• 

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

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

23. Till landskapsstyrelsens disposition för brandväsendet 

24. För planläggning av s jömansskolan (fö rslagsan p, lag) 

25. Arbetslöshetsersättningar (försiagsan s lag) •••••••• 
r 

26. Av skrivningar av underst ödplån ~förslagpan~lag) ••• 

Summa I kap , ~7.765.000 
Summa 9 Huvudtiteln 67.765.000 

1 0 Huvudtiteln. Investering2utgifter • 
==================================~== 

I • . . Liandskapsstyrelsen;, 

1. Anskaffning av inventarier • ~ •••••••••. , , ! + , , , , ••••• 

2. Anskaffning av offset dupliceringsmaskin •• , •• ,,., •• 

Summa I ~ap. 2.500.000 

II . Hälso- och sjukvården. 

1. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inven-

t arier och ins trument •••••••••••••.•••••••••••••• 
2. Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning 

3. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inven-

tarier och instrument •••.••••••••••••••••••.••••• 
4. Kostnader f ör landskapets platsandelar i ·Grelsby 

sjukhus ...... . .......... • -•. · · · • · • • ~ • • • • • • • • • • • • • · · 
Summa II kap. 13.325.000 

III . Undervisnings- och bildningsväsendet . 
1 · Ålands lyceum för anskaffning av inventarier m.m. 
2· Åland s lyceum för planering av skolområdet (re-

s ervationsan plag) .............................. · · · • 

457 
9-10 Ht. 

150i000 

300.000 

3.000.000 

L.300.000 

500.000 

215.000 

1.700 ~000 

500 ~000 

1.000.000 

1 . ooo ·~ ooo 
100.000 

700.000 

1.800 . 000 

9.375.000 

3.100.000 

150.000 

7 00. 000 

1 .200.000 

1.000. 000 
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3. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier (re-

servatibnsanslag) ••.••••••••••••• ~.~ •••••••••••• ~ 

4. Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (re-

servationsanslag) ................................ . 

5. Ålands sjöfartsläroverk för komplettering av labora-

torieutrustning .......................... · ..... ' .. 

6. Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av inventarier 

till sjömansskolan (förslagsanslag) ••••.••••••••• 

7. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av 

inventarier ...................................... . • 8. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för uppförande av 

ekonomiebyggnad .. ~ "······· ················••••••••• 
9. Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier 

10 ~ Ålands lantmannaskola för grundreparation av lärar
bostad samt tillbyggnad av kansliutrymme för 

Ålands försöksfäl t .. · .· .......................... . 

11. Skollägenheten på Jomala gård för dräneringearbeten 

och rensning av utfall ••••••••••••• .•••••••• • •••• 

12. Skollägenheten på Jomala gård för grundförbättring 

av bastubyggnad och uppförande av ensilagetorn 

Summa III kap. 8.440.000 

1. 

2. 

3. 
4. 

Anskaffning 

Anskaffning 

Anskaffning 

Anskaffning 

IV. Näringarnas främjande. 

av maskiner för torrläggningsarbeten . . . 
av fiske fyrar ......... , ............... . 

av jeep, släpfordon till hjultraktor m.m. 

av inventarier till Ålands försöks-

fälts kansli . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
Summa IV kap. 3.085.000 

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservations-

ans.lag) ........................... ·· ................ . 

2. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) •••• 

3 • Anpkaffning av instrument för trafikkontroll •.•••• .•..• 

Summa V kap. 102.300.000 

VI. Folieinrättningen i Mariehamn. 

1. Anskaffning av dräkter för grodmän ••••••••••••••••• 

Summa VI kap. 65.000 

VII. Särskilda anslag. 

l. Istån/'dsättning och underhåll av landskapets natur-

Bkyddsområden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

458 
10 Ht. 

210.000 

660.000 

100.000 

3.000.000 

60.000 

350.000 

190 .ooo 

500.000 

730.000 

440.000 

200.000 

800.000 

2.000.000 

85.000 

9 5. 000.000 

1.200.000 

100.000 

65.000 

475.000 
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Summa VII kap. 475.000 

Sutnma 10 Huvudtiteln 130 i l90 ~000 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
=~=================~===~=====~== 

1. Näringarnas främj a,:n..de e 

459 
10- 11 Ht.. 

Jordbruket. och dess binäringar, sa~t kolonisati.ons-

verksamheten. 

1. tån för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) ·•• 

2. Lån för täckdikning (reservationsanslag) ··•······•·• 
3~ Lån för främjande av hem- och småindustrin till 

I 
tryggande av sysselsättning (reservationsanplag) •• 

4. Lån för byggande av vatten- och avlopppledningar på 

landsbygden (reservationsanslag) ............ _. •••••• 

5. JorddispOsitionslån (reservationsanslag) · ' ·····••••• 
6. Amorteringslån för främjande av upplagring av spann

mål, potatie och trädgårdsprodukter ,,,, •••••• ~ •••• 

7. Löseskillingar på legoområden (förslag~an s+ag) •••••• 
Fi sket. 

8. Lån för främjand~ av fiskhushållningen (re servat ions-

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

Skogshushållningen. 

9. Lån för skogsförbättringsarbeten •••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 104 .000,000 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
1. Studielån ät mindre bemedlade för yrkesstudier 

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

2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolbygg-

nader (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• 
Summa II kap. 13.500.000 

III. Särskilda anslag. 

1. Bostad s lån (reservationsanplag ) ••••••••• ~ ••••••••••• 
2. Lån för främjande av bostadpbebyggelsen i av hus-

bocken utsatta trakter (reservationsans lag) ••••••• 

3. Amorteringslån för turismens främjande ••••••• • •••••• 
4. Amorteringslån för tryggande av syspelsättningen •••• 

5. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (för-

slagsanslag) .. ,. ..................... • • · • • • · • · • · • · • • 
Summa III kap. 62.000.000 

Summa 11 Huvudtiteln 179.500.000 

5 •000.000 

500.000 

12.500.000 

6. ooo·.ooo 
10.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

2.500.000 

11 ,000.000 

40.000.000 

3.000.000 

8.500.000 

10.000.000 

500.000 

I 
I 

I 
I 
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12 HuvU.dtiteln . Finansieringsutgifter . 
====================================== 
,J •. ,Avr?-knings1 . dclt räntey t gifter ~ 

i . Vid avräkning å tergäende utjämningsfÖrskott (för-

slagsanslag ) .............. · .... ·· ....... ; ......... • . 

2 . Utbetalningar till landskapets enskilda medel f ör 

vid avr äkning utom kolumn s tällda inkomster (för-

slagsans lag) •... 0 . . .. . .......... . .... e •••••••••••• 

3. Ränteutgifter f ör av landskapet upptagna finansie -

ringslä n (förslagsans lag) ••••••••••••i•••••••••• 

4. Avkortningar på av land 8kapet upptagna finan pierings

lån f ör ordinarie budgetens f örverkligande (för-

slagsanslag J -............... ., o •••••••• ~ .t ••••••••••• .• 

Summa I kap . 50 . 502 . 000 

II . Ut,g;ifter , vilka ej företr äda betalningar .• 
. - µq ... 

1 . Avkortningar av . inkoms tre s ter (för s lagsån s lag) •••• 

Summa II kap . 1 . 000 

Summa 12 Huvudtiteln 50 . 503 . 000 

460 

12 Ht . 

50 .. 000 . 000 

1 . 000 

500 . 000 

1 . 000 

1 . 000 

Summa utgifter mk 1 . 310 . 829 . 188 
=================================== 

. 

I 
1 l 
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Detal jmot i vering. 
------~--~----~---------------- -------
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Anslagen under de flesta inkomptmomenten i föreliggande budgetförplag 

hava i enlighet med sin natur beräknats delp efter bokslutet för år 196 J , 

delr efter de inkompter, !3: 0m influtit intill den 1 oktober 1961, varför 

ytterligare motivering i detta avseende icke torde vara erforderlig. De 

inkomstmoment; vilka härutöver kräva ytterligare motiveringar eller före

slås upptagna som nya moment, skola nedan särskilt beröras. 
2. Avdelningen. 

I. Inkomster från landskapets s jukvårdsi_nrättningar. 
0 • 

Alands centralsJukhus. 

2 Avd. I: 2. Vederlag .. för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

An.s lag ... 3 .94-0 .000 mark. Under momentet har hittills såsom 

inkomst upptagits även de ersättningar personalen vid cen

tralsjukhuset och -sanatoriet erlagt för kosthållets utnyt t 

jande. Emedan personqlens utspisningsdagar hava en avgöran

de betydelse för beräknande~ av den faktiska utgiften och 

kostnadsnivån för sjukhusets och sanatoriets gemensamma 

kosthåll, varom närmare redogörep i motiveringen under 4 Ht , 

II: 2, föreelås . för ernående av tydligare bokföring att sär--· 
skilda moment för personalenr vid sagda inrättningarp kopt

hållsavgifter skuile införas under denna avdelning. 

(2 AvdtI :J) . Centralpanatoriets andel i centraisjukhuf'ets gemenpamma 

driftpkostnader. 

~d·.I :J. 

Med hänvisning till den allmänna motiveringen föreslås 
momentet utgå. 

Personalenf kosthållsaygifter. Momentet nytt. 
' · 

An s lag 1.512 ~000 mark. Med hänvisning till motiveringen 

under 2 mom. i denna avdelning föresl å s at t under momentet 

upptages en inkoms t om 1.512.000 mark.motsvarande central

sjukhusets preliminära andel eller 7/10 av den beräknade 

inkomsten från det gemensamma personalkosthållet 2.160.000 

mark. 

l1. Avd. I: 4) • Tuberkulo ~b~;r~ns andel i ,cent r a.1§ jukhusets gemensamma 

driftskostnader. Med hänvi sning till den allmänna motive-

ringen föreslås momentet utgå , 

Avgifter och erpättningar för läkarintyg och -utlåtanden • 
• 

Momentet nytt. 

Anslag J00.000 mark. Med hänvisning till den allmänna mo~ 
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ti v eringen och motiveringen unde_:r A Ht" II : 13 beräknas i av-
gifter och ersättningar för läkarintyg och -utfå-·binden under 

år 1,962 inflyta 300 ._ooo mark ~ 

ErsättAt;ngsir för . un.d,e:f ,Sö}\ping och. vård ax fö.r G; ä$rade pC1ti
11
ent,er _t 

Jl!Iomen tet nytt • 

Ansla,g.; 400 . 000 mark. Mecl hänvi sning till den allmänna motive .

ringen beräknas i ersättningar för undersökning och v ård av 

försäkrade patienter till sjukhuset genom totalavlöningssyst e-

mets införande inflyta 400.000 mark. 

Ordningsföljden och -numren för efterföljande moment har 

ändrats. 

2 Avd .I: 6 Inkoms,te.r från . poi:pt-linik• Momentet r=· rubrik har ändrat p. 

Åla.nds . c~r1tral ~ al:),atbrium. 
2 Avd . I:8 Vederlaf2i .. f ör riäturaförm.å:ner samt '9.iver ~.e i:pJtqrrister. 

Minl?'kning . 30,0. OpO, IlJ.§,;r.k... Minpkningen förorsakap av den före

slagna nya momehtupp r tällningen • 

( 2 Avd . I .: 9·) Tuberktll.01t'.-qyrånF.:,,,Einde.l J ,cent,ralsanat o~iet .s ... gemenpamma drift r· -

kö ~t,rtf:l§,.e ;i;'.!. 

Med hänvisning till den allmänna motiveringen före s lås mo
mentet utgå. 

2 Avd . 1:9 Pe::rson~Jens. kösthållsavgifter. Momentet nytt·.~ 
Anslag 648. ,000 mark. Med hänvisning till motiveringen under 

2 mom, . denna avdelning föreslås att under momentet upptage s 

en inkomst om 648. 000 mark mot svar8:nde centralsanatoriets pre -~ 

liminära andel eller 3/10 av den beräknade inkomsten från det 

gemensamma personalkosthå llet 2.160.000 mark. 

2 Ayd.1:10 Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och drifts

kostnader. 

_g__Avd. I: 11 

Minskning 9.500.000 mark. Minskningen förorsakas av det ökade 

landskapsbidraget för centralsanatorietf' upprätthållande i 

stöd av rikets nya tuberkulof'lag (FFS 355/60), vilken trätt _._ 
kraft från och med den 1 januari 1961. 

Hyra från tuberkulosbyrån för dispensärlokalen jämte inven
tarier. Momentet nytt . 

Ansiag 800 . 000 mark. Med hänvisning till den allmänna mot i ve-· 

ringen och motiveringen under 4 Ht. IV:3 inflyter i hyresvede~ -

lag från tuberkulosbyrån för dispensärlokalen jämte inventa

rier 800.000 mark . 
Hyra fran tuberkulosb;zrån för d.ispensärläkarens tjänstebo sta d. 
Momentet nytt. · 
Anslag 360.000 mark. Med hänvisning till den allmänna motive
ringen före ~lås för ernående av tydligare bokföring att centrEl 
sanatoriet s hyres inkomst fr ån tuberkulosbyrån för dispensärlä--
karens tjänstebostad, som tidigare upptagits under moment 2 
Avd. 1~8 1 skulle antecknas under detta nya moment . 

I 
I 



2 Avd . I : 12 . 
-.- $ 

1 Avd . I : 7 . 

- '1~ -

Ålands tuberkul$dl.r.å . 

Kommunerna s andelar i föregåend.e:·' ä r !3 anläggnings- och 

driftskostnader . 
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Minskning 800.000 mark . Med hänvisning till motiveringen 

under 2 Avd . I : 9 beräknas kommunernas andelar i ·fö r egående 

års anläggnings- och driftskonstnader inbringa 1 . 500 . 000 
mark. 

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

I. Inkomster av blandad riatur. 

Ålands yrkesskola. 

Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostna,der t 
Momentet nytt. 

Anslag 4.750.000 mark. En ny framställning med förslag till 

landskapslag om yrkesundervisning kommer att inläm nas till 

Landstinget under denna hästsession . I detta ~agförslag , 

som tidigare antagits av Landstinget och som nu av allt att 

döma även kommer att stadfästas av RP.publikenp President med 

tillämpning från den 1 januari 1962, förutsättes i enlighet 

med lagstiftningen om yrkesundervipningsanstalter i riket 

(FFS 184/58 och 3/59) bl.a. att kommunerna kvartaliter äga 

erlägga förskott på sina kostnadsandelar för centralyrkes

skolans inrättande och drift till ett sammanlagt belopp, 

som motsvarar de på kommunerna ankommande årskostnaderna för 

skolan (RiksF 45 §) . Sålunda torde såsom kommunernap andelar 

i centralyrkesskolans anläggnings- och driftskostnader , beräk

nat enligt Ålands yrkesskolas utgiftsstat för drift s- och 
investeringskostnader i detta budgetförslag, inflyta 

4 . 750 . 000 mark . 

Övriga inkomster av blandad natur. 
1Avd . I : 24 . Inkomster från lantbruksavdelningen·s a1'betsmaskiner . Mo-

3 Avd . I : 25 • 

mentets rubrik ändrad . ' i; 

' 
Ökning 1 . 000 . 000 mark. För ernående av t1dligare bokföring 

föreslås att inkomsterna från forståvdelhingens arbets

maskiner skulle antecknas under ett nytt 25 mom.:Ydenna av

delning . Inkomsterna från lantbruksa\Tdelningens arbet smaski

ner beräknas under år 1962 uppgå till 2.500 . 000 mark . 
Inkomster från forstavdelningen s arbetsmaskiner . Momentet 
nytt . 
An s lag 200 . 000 mark . Med hänvi sning till motiveringen under 

I 

\ I 

I 

I 
l 
1 
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3 Avd. 1:24 beräknas inkom~terna från forstavdelningens 
arbetsmaskiner till 200 . 000 mark. 

3 Avd , I:26. Kommunernas andelar i föregående år-~_ :kostnader för underhåJ~-: 
--- t av bygdevägar. 

Ökning 3.093.000 mark. Under momentet, som upptagits i fÖ:c'2~ 

ta tillägget till ordinarie budgeten för år 1961 1 hava kom
munernas andelar i 1961 års kostnader för bygdevägarnas un
derhåll beräknats uppgå till sammanlagt 3.400.000 mark~ 

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

II . Ersättningar, som för byggande av bygdevägar med stöd 
av väglagen skola indrivas hos .kommunerna. 

4 Avd~II:l. Kommunernas andelar i föregående års kostnader för byggande 
av byg,devägar. 
Minskning 590.000 mark. Under momentet, som införts i förs
ta tillägget till ordinarie utgiftsstaten för år 1961, har 
kommunernas sammanlagda andelar i 1961 år~ kostnader för 
byggande av bygdevägar beräknatp. uppgå till 100.000 mark. 
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U T G I F T E R. 1 Ht . 

1 Huvudtiteln . Landstinget . 

I. Allmänna landstingskostnader. 
-

Landsting smännens arvoden, dagtraktamenten och resekost-

nader (f). 

Ökning 2.500.000 mark . Jämlikt Lanstingets beslut av den 

28 november 1960 har landstingsmannaarvodet bundits vid 

36 : e avlöningsklassen att utgå med en trehundrasextiondedel 

av grundlönen i förenämnda avlöningsklass per sammanträde. 

På grund därav och med hänvisning till den allmänna moti

veringen föreslås anslaget höjt med 2.500.000 mark. 

1 kanslist och renskriverska . 

Ökning 47 . 940 mark. Föreslås med hänvisning till den all

männa motiveringen . 

Stenograf er (f). 

Ökning 50.000 mark. Då landstingssessionerna på grund av 

ökad arbetsbörda undan för undan har måst förlängas, inne

bär detta även ökade kostnader bl.a . för stenograferna. 

På grund härav föreslås anslaget höjt. 

Folkpensions- och barnbidragspremier (f) . · 

Ökning 150 . 000 mark. Förhöjningen föreslås på grund av de 

förhöjda landstingsmannaarvodena och avlöningarna för lands

tingets personal. 

H;yra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städning (f). 

Ökning 200.000 mark. Utgifterna under momentet beräknas un

der innevarande år uppgå till ca 1.050.000 mark . Hyresbe-

loppet för landstingets lokaliteter utgör för år 1961 sam

manlagt 821.328 mark, vartill kommer kostnaderna för lyse , 

landstingets vaktmästare och städning. Landskapsstyrelsen 

föreslår att anslaget höjes med 200.000 mark . 

Landstingets finansutskott har i sitt betänkande över 

ordinarie budgeten för år 1961 uttalat att landskapsstyrel

sen skulle påskynda undersökningen angående möjligheterna 

att uppföra ett ämbetsverkshus för landskapets myndigilileter 

och Ålands museum. På grund därav har landskapsstyrelsen 

i januari 1961 tillsatt en kommit t e att alls idigt bereda 

frågan . Kommitten, vars arbete fortfarande pågår , har be

stått av landskapskamreraren Erik Rask , ordförande, samt 

ledamöterna , borgmästaren .Axel Kurfschinoff, landskaps

arkeolo gen Matts Dreijer och byggmästaren Birger Lindbldm • 
Kommittens huvuduppgifter äro att inkomma med förslag om 
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ämbetsverkshusets placering och om utrymmesbehovet. Beträf

fande den senare frågan har byggnadskuben approx imativt 

kunnat fastställas till ca 11 - 12.000 kubikmeter, d.v.s. 

ett hus av Mariehamns stadshus' storlek. Utgående härifrän 

har tomtmöjligheterna undersökts. Enligt kommittens åsikt 

bör huset om möjligt placeras i Mariehamns såväl administra

tiva som köpcentrum i närheten av stadshuset. Denna uppfatt

ning stödes både av landstingets presidium och stadens myn

digheter. Särskilda tomtofferter av privatpersoner har in

förskaffats och annars erhållits, men hava dessa visat sig 

vara antingen oskäligt höga eller annars olämpliga och svår~ 
' ·· ; 

realiserbara. För att snabbast nå resultat har kommitten in-

riktat sig på stadehs tomter, varvid blickarna i främsta 

rummet fästs vid parkområdet norr om Societetshuset. Sedan 

1ahdstingets presidium även föreslagit samma område gjorde 

kommitten i maj innevarande år en framställning till stads

styrelsen om erhållande av en ca 7.500 m2 stor tomt på sagda 

område. Stadens myndigheter har remitterat ärendet till 

arkitekt Erik Kråkström, från Helsingfors, som för närva

rande är sysselsatt med att uppgöra en ny stadsplan för 

Mariehamn, för avgivande av utlåtande. Trots flerfaldiga 

förfrågningar hos stadsmyndigheterna och arkitekt Kråkström, 

har något svar tillsvidare icke kunnat erhållas. Enlig t för

ljudande avse stadsmyndigheterna, vilka även konstaterat 
-

orimligheten i de erhållna tomterbjudandena, att i samband 
--

med stadsplanens förnyande ombilda lämpliga tomter kring 

torget nedanför stadshuset till platser för offentlig a 

byggnader, närmast med tanke på landskapets behov. Detta 

skulle innebära, att staden inlöser de ifrågavarande tomter

na att ställas bl.a. till landskapets förfo gande för gängse 

inlösningspris. I avvaktan på förenänmda åtgärder koncentre

ras kommittens arbete för närvarande på den närmare utform

ningen av det planerade ämbetsverkshuset. 

l.Ht. 1:13. Expensmedel. 

Ökning 50.000 mark. Det nuvarande anslag et synes vara otill

räckligt. Intill den 30 september har under momentet tills

vidare åtgått 526.711 mark. På grund av det ökade landstings

arbetet med därav följande förhöjda kostnader föreslås en 

förhöjning av anslag et med 50.000 mark. 
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1 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Budgetförslag för år 1962 

Ökning 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 

I Centralförvaltningskostnader. 

2 Ht . . I :l. Avlöningar. 

467 

1 och 2 Ht. 

14.449.360 

17 .447. 300 

2.997.940 

Ökning 4.371~900 ~ark. Vid behandlingen av förslaget till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland år 

1961 uttalade landstingets finansutskott att "utskottet 

emotser, att landskapsstyrelsen undersöker möjligheterna 

att bringa avlöningen för landskapsagronomen och landskaps

f ors tmäs taren i rätt proportion till motsvarande befatt

ningshavare i riket". Med skrivelser av den 5 maj och 12 

december 1960 samt 5 september 1961 har Finlands Forstmäs

tarförbund r.f. erinrat landskapsstyrelsen om nödvändig

hete~av en omreglering av lönen för landskapsf orstmästaren, 

vid äventyr att organisatoriska åtgärder eljest skulle kom

ma ifråga. Med skrivelse av den 28 februari 1961 har l and

skapsforstmästaren Bertel Lindroos själv hos landskapssty

relsen anhållit att vakansen såsom landskapsforstmästare 

skulle uppflyttas från nuvarande 30;de avlöningsklassen 

t~ll 36:e klassen. Slutligen har Agronomernas För ening r.f. 

i skrivelse av den 18 april 1961 rekommenderat att lan.d

skapsagronomens befattning på grund av ansvarsställningen 

skla,lle jämställas med sekreterartjänsterna i lantbrukssäll

&kapen och förty placeras i löneklass 35. 

Landskapsstyrelsen har vid upprepade sammanträden be

handlat förenämnda löneärenden och härvid, förutom annat, 

inhämtat . dels att Forststyrelsen med skrivelse av den 19 

september 1961 förordat? a tt landskapsforstmästarens av

löning skulle erläggas enligt 36:te: avlöningsklassen och 

dels att Lantbruksministeriet med skrivelse av den 17 okto

ber 1961 såsom sin åsikt i ärendet meddel at, att befatt~ 

ningen såsom landskapsagronom med hän$yn till arbetsuppgif

ternas art och ansvarsställningen _~ärmast borde jämföras 

med verksamhetsledarbefattningarna i lantbrukssällskapen, 

för vilka lönerna utgår en ligt 33-35 löneklassen. Med skri

velse av den 25 september 1961 har Svenska Lantbrukssäll

skap ens i Finland Förbund meddelat följande uppgifter över 

sekreterarnas vid de svenska lantbrukssällskapen löner: 



'vakans 

Sekreterare I 

-"""' II 

..... 48-

(Nyland) 

(Åbo) 

--"- III (Österbotteri) 

... 
11

.... IV (Sv.Lantbruks .... 
sällskapens i 
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2,. H.t. 

35 avlöningsklassen 
30 ~il~ var-

ti 11 kommer arvQde så
som kolonisationsleda~ 
re samt ytterligare 

2 
,, 

tjänstebostäd (180 m ) 
till reducerad hyra. . 

33 aviöningsklassen var-
1 

till kommer naturaf ör
måner, Viika tillsam- I 

mans motsvara ca 35 
1k;l • 

Finland förbund) 35 avlöhingsklassen. 

Sedan landskapsstyrelsen sålunda erfaritt att lönegra

derd.ngen för tvenne av landskapets hö gre tjänstemän hittills 

synbarligen varit felaktig har landskapssty+elsen företagit 

en granskning järnvi:il av övriga tjänstemäns i ledande _ ställ-
, 

ning avlöningar. Efter att sorgfälligt ha avvägt det arbete 

och det ansvar, som med respektive tjänst blivit förenat, 

emot förvaltningsområdets storlek och här rådande särför~ 

hållanden ävensom med beaktande jämväl av de kunskaper och 

den erfarenhet, som vederbörande tjänsteman måste besitta 

fÖr ett tillfredsställande handhavande av den honom anför

trodda tjänsten, har landskapsstyrels en utarbetat följande 

förslag till ny lönegradering för vissa tjänstemän vid land

skapsstyrelsens centralförvaltning: 

L ö n e g r a d e r i n g s t a b 1 å. 

Nuv. 
lkl. 

Nuvarande 
jämförelse 

Föresl. 
lkl. 

Föreslagen 
jämförelse 

Lagberednings- 36 Yngre lagstift
ningsråd 

37 1 lkl lägre än 'äldre 
lagstiftningsråd s ekret erare 

Äldre landskaps
sekreterare 
Landskapskamrer 

Vägingenjör 
Landskapagronom 

Forstmästare 

Yngre l andskaps
Sekreterare 

Kolonisationsins
Pektör och bi tr . 
landskaps agronom 

35 

33 

33 
31 

30 

30 

29 

1 lkl lägre -än · 36 
länsråd 
1 lkl lägre än 35 
landskamrer 
~ldre ingenjör 35 
avdelningsföre- 35 
stånda+'e vid iant~ 
bruks styrelsen 
(finnes ej) 
inspektör för 
privatskogar 

35 

1 lkl högre än 32 
yngre landssek
reterare h.a . 
kolonisations- 31 
inspektör 

-länsråd 

1 lkl hö gre än lands
kamrer 
distriktsingenjör 
ledare av lantbruks
sällskap (sekreterare ) 

chefsforstmästare i 
sko gsvårdsnämnd (Str. 
B. 8.12 1960) 
äldre landss ekreterare 
h.a. 

e. o. föredragande vid 
kolonisations styrelsen . 
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Lagberedningssekreterarv~kansen nyinrättades från den 

1 januari 1960, jämfördes med uppdraget såsom yngre leda-

mot av rikets lagberedning och hänfördes förty till 36:te 

avlöningsklas sen. Utvecklingen har visat, att det varit _ 

ändamålsenligt att särskilja lagberedningsarbetet från 

löpande eller eljest aktuella administrations- och förvalt

ningsuppgifter. Lagberedningssekreterarens arbete har om

fattat beredning av lagförslag och förslag till landskaps

förordriinear samt sådana allmänna utredningar, vilka kunn~ 

utmynna i antingen lagstiftningsåtgärder eller andra åtgär~~ 

der. På detta sätt har han fått möjlighet att ägna mera tid 

åt detta arbete än tidigare. Då en grundlig beredning av 

lagberedningsärendena förutsätta jämförelse med den finsk

språkiga författningstexten, genomgående av riksdagshand

lingar, kommittebetänkanden och litteratur, jämförande stu

dier i utländsk främst svensk lagstiftning samt omsorgs

full kontroll av språkriktighet och språklig konsekvens 

torde det ej heller föreligga reella möjligheter att med 

stöd av 29a §3 mom. landskapslagen angående landskapsför

val tningen (ÅFS 8/60) överföra på honom andra arbetsuppgif

ter utan att äventyra lagberedningsarbetets kvalitet. Då 

lagberedningssekreteraren ensam handhaver allt lagberednhgs

arbete för landskapet, anser landskapsstyrelsen, att hans 

avlöning åtminstone borde utgå enligt den löneklass , som 

ligger näst under äldre lagstiftningsråds i riket. 

Äldre landskapssekreterarvakansen nyinrättades likaledes från · 

de'n 1 j anuari 1961' med , ~~Irt~~ löneklass, som den tidigare 

land.skapssekreterartjäns ten. Sistnämnda tjänst hade placerats 

"en löneklass under länsråd vid läil"l.ssty;relse", Vid uppdel

ningen av elen f ·örutvarande landskc;lpssek;reterartjänsten för

utsättes givetvis att samtliga förvaltnings- och administra

tionsärenden, som tidigar e fallit ino m den odelade tjänstens 

ram, skulle handläggas av den nya tjänstemannen, men dessutom 

påfördes honom genom en ändring den 27 mars 1961 av landskaps

lagen angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland nya 

arbetsuppgifter. Av dessa nya uppg ifter må här blott nämnas 

ärendena, som angå åländsk hembygdsrätt och personalärendena . 

Till förstnämnda grupp av ärenden hänföras ej blott de di

rekta ansökningarna om h embygdsrätt utan jämväl ärenden och 

utredningar, som angå rätt till jordförvärv inom landskap et 
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och rätt att här idka nar1ng och till sistnämnda grupp ej 

blott sådana ärenden, som omedelbart anknyta till äldre 

I I 

1. 
landskapssekreterarens ställning såsom kanslichef utari samt-

liga personal-, löne- och pensionsärenden, som av landskaps

styrelsen behandlas och avgöras. Under tiden januari - augus

ti 1961 har från kansliavdelningen I föredragits drygt 300 

ärenden. Äldre landskapssekreteraren har utöver de ordinarie 

arbetsl~:ppg~fterna a:Tif"Brtrolts '" upp~raget att · :representer,a ·: 

landskapsstyrelsen i olika utredningar och kommittJer, såsom 

t.ex. kommitten föt planläggning av sjömahsskölan på Åland, 

byggnadskokmitten för Ålands lyceum etc. 

Lands~apsk~prrerarl{§!,ansen. har hittills varit placerad en 

löneklass hnd~r landskamrer vid länsstyrelse. Utvecklingen 

inom landskapsförvaltningeh har dock med åren lett därhänt 

att lahdskapskamrerarens arbetsuppgifter kraftigt ökat~ Den 

offentliga sektorn i värt samhällsliv har kontinuerligt · 

vuxit. F1er och f l er medborgargrupper ha berättigats fram

träda med anspråk på bidrag och understöd ur allmänna medel. 

Denna tend~ns har också för landskape{ Ålands del medfört, 

att kamreraravdelningens och erkartneriigen kamrerarens ar

bete och ansvar stegrats. :'.Elj blott sålunda, att landskapets 

ordinarie budget numera visar en omslutning på långt :över 

1 miljard mark med allt vad detta innebär av noggranna för

arbeten och grundlig genomgång av och kännedom om rikebuQge

ten, särskilda och spridda lagstadganden etc. utan också så, 

att budgetens förverkligande medfört övervakningsuppgl.f ter 

och kontroller, som blott för några år sedan varit an~ingen 

helt okända eiler åtminstone befunnit sig i sin linda. I 

detta sammanhang bör givetvis också observeras att på land

skapskamreraren ankommer att taga stälining till f lere är en ... 
I . 

den, som i riket handläggas på ministernivå och att kamrera-

ren i egenskap av f8redragande handhaver ärenden, som i riket 

föredragas av kvalificerade specialister inom ol ika förvalt

ningsgrenar. Med hänsyn till alla dessa omständigheter har 

landskapsstyrelsen prövat rättvist och faktiska sakförhållan

det motsvarande föreslå uppflyttning av landskapskamrerar-

t jäns ten till 35:te avlöningsklassen. 

Landskapets vägingenjör är f .n. placerad i 33:dje avlönings

klassen, eller i samma löneklass som en 11 äldre ingenjör" i 

riket, där distriktsingenjören är placerad i 35:te avlö-
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ningsklassen. · Om än väg- och kommunikationsv äsend et pä 

Åland under de senaste åren expanderat kraftigt, äro dock 

naturligtvis årsutgifterna här icke lika stora som i ett 

rikets vägdistrikt, men uppenbarligen får här icke tagas 

hänsyn enbart till sådana sifferuppgifter. Beaktas måste 

också landskapets säregna naturförhållanden, som i många 

fall skapa speciella och svårlösta problem för en fackman 

på väg- och vattenbyggnadsverksamhetens område. Också den 

nästan explosionsartade utvecklingen på bil- och bilfärje

trafikens område har för Ålands del medfört problem pä kom-

munikationsväsendets område av tidigare oanad och oförut

sedd omfattning. Men utöver sådana arbetsuppgifter, som i 

r ±ket ombesörjas av distriktsingenjörerna utför landskapets 

v~gingenjör dessutom speciella arbeten, som normalt borde 

handhavas av väg~ och vattenbyggnadsstyrelsen såsom t.ex • 
..... 

projekteringar av flertalet utförda byggnadsarbeten, hand-

havandet och ordnandet av skärgårdstrafiken etc. Om man för

ty väger områdets storlek emot de speciella arbetsuppgifter

na och den mångsidighet, som av väging enjören fordras, sy

nE!s utslaget giva vid handen att landskapet Åland . kunde 

jämställas med ett väg- och vattenbyggnadsdistrikt i riket 

och dess chef förty också hänföras till 35:te avlönings

klassen. 

Landskapsagronomt jänsten och landskapsforstmäst'art .j~ns ten 

ha ovan redan behandlats. Införskaffad utredning synes giva 

vid handen, att en uppenbar f elgradering av dessa vakanser 

v.arit rådande. 

Vakansen som yngre landskapssekreterare (ex bitr. landskaps

sekreterare) som vid tjänstens inrättande var hänförä till 

högre löneklass än landskapskamreraren, landskapsagronomen 

och landskapsforstmästaren, har småningom blivit efter vid 

lönejusteringarna så att tjänsten nu är i samma löneklass 

som den sistnämnda men en klass efter agronomen och tre 

klasser efter kamreraren. Till en del utgöras yngre landskaps

sekreterarens arbetsuppgifter av föredragning av sådana ären-
· -· 

den, som vid länsstyrelsen i allmänhet föredragas av lands-

sekreterarna. En annan del av hans arbete kan hänföras till 

uppgifter, som i riket handhavas av föredragande i ministe

riet och centrala ämbetsverk. I de länsstyr elser där lards

sekreterare finnas, är dessas antal vanligen så stort, att 

I 
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en viss specialisering alltid kan åstadkommas, varigenom en

var av dem inte behöver behärska alltf8r stora lagstift

ningsområden i sin verksamhet. I yngre sekreterarens fall 

är förhållandet annorlunda i det han är tvungen att behärs

ka lagstiftningen på alla de olika områdena ensam. Under 

hänvisning till det arbete och det ansvar som förty ' åvilar 

yngre landskapssekreteraren, men också i någon mån för att 

undvika, att avståndet mellan denna tjänst och forstmästar

och kamrerartjänsterna ännu ytterligare skulle vidgas, bdrde 

det vara befogat att hänföra honom ti11 löneklass 32 eller 

samma löneklass söm en äldre landssekreterare h.a. 

Vakansen soti. kolonisatiqnsirtspektör oqh bi tr. lan\i/~kapsagro...:. 

~ har landskapsstyrels en prövat rättvist föreslå hänförd 

till löneklass 31 eller samma löneklass som en e.o. föredra~ 

gande vid kolonisationsstyrelseh~ Landskapets kolonisatibns

inspektör handhaver som känt ej blott kolonisationsärenden 

utan Q.f:irutöver också särskilda ä,:renden i egenskap av bi tr .. 

landskapsagronom. Enligt landskapsstyr els ens åsikt vore det 

därför obilligt att tillerkänna honom blott samma lönek1ass 

som i riket tillkommer en kolonisationsinspektör. En över

syn och justering av löneklassen för if.rågavarande vakans 

synes också påkallad med hänsyn till den inbördes jämförelsen 

mellan landskapsagronomen och hans närmaste man. Enligt ·i 

stadgad praxis brukar Ålandsdele gationens utlåtande inför

skaffas i före nämnda avlöningsfrågor. Emedan det synes osä

kert om landskap sstyrelsen skall hinna meddela Landstinget 

Delegationens ståndpunkt före eller under budgetbehandling en 

dristar sig landskapsstyrelsen för Landstinge t föreslå upp

flyttande av berörda tjänstemän till hö gs t förenämnda av

löningsklasser i avsikt att vederbörande tjänsts slutliga 

avlöningsklass sedermera skulle fastställas den av Ålands-

del egationen föreslagna. För ändamålet nödigt ansl ag har 

observerats under punkten "löne justeringar". På g.rund av 

forstavdelningens j_ntensifi erade verksamhe t, till följd var-

av bl.a. föreslås särskilda personalomställningar under 6 Ht. 

III:l, och ett sedant länge för el ega t behov, föreslås inrät

tand e av en extraordinarie kanslibiträdesbefattning för forst

och lantbruksavde lningarnas g emensa!illila b ehov . Omfå nget av 

de ifrågavarande uppgift erna, vilka hittills ombesörjts 

av sagda avdelningars föredraganden och renskriverska har 
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gjort dessas arbetsbörda alltför betungande, då bl. a. sam-

. manställandet av virkesförsäljnings-, låne- och andra upp

gifter och beräkningar fordrar mycket tid. På grund av · det 

ovananförda och raed ytterligare hänvisning till den allmänna 

raotiveringen föreslås anslaget höjt med 4.371.900 mark. 

2 Ht. I:2. Ledamöterna,s i landskapsstyrel~ep arvoden, dagtraktamenten 

och resekostnader (f). 

Ökning J,5Pr000 ,mp.rk. Anslaget föreslås höjt med hänvisning 

till motiveringen under 1 Ht. r:1. 

2 Ht. l: 4. '.I'.ry<;l\n~flgs~ och inbi;ndri;Lggskpst!:fa\ler (f). 
Minskning, 800.000 raark. Under förutsättning av att anskaf

fandet av den under 10 Ht. I:2 foreslagna offset duplice

ringsrnaskinen bifalles, föreslås med hänsyn till de därige

nom nedbringade tryckningskostnaderna en minskning av ansla

get för tryckning med 800.000 mark. 

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

Ökning 200. 000 mark. An.slaget föreslås höjt ti 11 följd av 

stegrade hyreskostnader. :Sl. a. har landskaps styrelsen varit 

tvungen att upphyra särskilda utrymmen för Ålands yrkesväg

ledningsbyrå och kamreraravdelningens arkiv. Intill den 30 

september har under anslaget tillsvidare åtgått 1.578.640 

mark. 

2 Ht. I: 6. Expensmedel. 

Ökning 600.000 mark. Det tidigare anslaget har visat sig 

vara otillräckligt. Under innevarande år har under momentet 

t.o.m. den 30 september åtgått 1.978.181 mark. Ökningen hän

för sig till sedvanliga kostnader för kontorsförnödenheter, 

tjänstetelefoner och annonseringskostnader, av vilka sär

skilt de sistnämnda kostnaderna visat · en kraftig stegring 

under innevarande år. På ovannämnd grund föreslås anslaget 

höjt med 600.000 mark. 
,g_Ht. I:lO. Landskapsstyrelsens dispos·itiotis.med.el. 

Ökning 150.000 mark. Anslaget föreslås höjt med hänvisning 

till det intensifierade samarbetet med olika riksmyndigheter 

i aktuella frågor och därav föranledda kostnader. :Sl.a. kan 

ett fortsatt intimt samarbete med rikets kommunikationsmyn

digheter i färjfrågorna förutsättas under nästa år. Under 

momentet har under innevarand e år intill den 30 september 

åtgått 426.199 mark. 

I I 
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I 
2 Huvudtitelns s lut summa: 

Ordinarie budgeten för år 1961 34.272 ~ 500 

Budgetför s lag för år 1962 38•944.400 

Ökning 4.671.900 

3 Hµy"Y,.Ä tit eln •.',Polisvår de;n. 

I Po;Lis;lnrättn:i,ngen i Mariehamn . 

3 Ht .. I : _l , Avlöningar. 

474 

2 och 3 Ht. 

Ökning 1.885:. 100 mark. Under de två senaste åren har en 

tillfällig kanslist-maskinskriverska anlitats, sommaren 

1960 under 3 månader och innevarand e år tillsvidare und er 

4 månader. Emedan kansliarbetet geno m den skedda inkorpo

reringen och den fortsättningsvis stegrade turisttrafiken 

öka ts i den grad, att det icke kan .utföras i tid, anser 

l andskapsstyrelsen det vara befogat för es l å att medel 
' - • ~ .J ' ' • • -·· ... 

sku~le beviljas för anställande av . en extra maskinskrivers-
. I 

ka med å rsarvode enlig t ll: e avlöningsklassen under år 

1962. Sedan vidare erf ar enhet er erhållits, kunde inrättan~ 

de av en extraordinari e skri varebef at tning övervägas. -Un

der förutsättning av att den under 10 Ht. VI:l föreslagn a 

anskaffningen av dräkt er för grodmän godkännes föreslås 

20 . 000 mark reserverade till arvoden å t grodmännen för 

utförda uppdrag. På grund av det ovansagda och med hän

visning till den allmänna motiveringen föreslås anslaget 

höjt med 1. 885. 100 mark. 

3 Ht. I: 2. Beklädnads bidrag . 

Ökning 72.100 mark. Uniformsbidrag a 10 .3 00 mark erfordras 

åt 20 polismän ell er sammanlagt 206. 000 mark. Då und er mo

mentet är upptage t 133.900 ma~k, fö res l ås anslaget höjt 

med 72 . 100 mark. 
3 Ht . I: 4. Telefonko s tnader (f·) . 

i 

Ökning 100.000 mark. Tillägge t föreslås närmast på grund av 

att flertalet av de senaste år inom polisväsendet inrättade 

tjäns ternas och befattningarnas innehavar e äro berättigade 

till tjänstetelefon. I riket bekostas anskaffningskos tnader

n a helt av s t a t en. Likaså erlägger statsverke t he l a grund

avgif t en samt 75 procent av de lokal a samtal savgift erna me

dan de interurbana samtalsavgift erna gottskri vas mot före

tedda kvittenser. Ett motsvar ande sys t em är under utarbe

tande för pol i s inrättningen i Mariehamn. 

~. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon (f ) . 
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3 Ht . --
Ökning 50. 000 osr}c. På- grund av det ökade arbetet, särskilt 

under turistsäsongen,och den tilltagande bilradioverksam-
. -

heten föres l ås anslaget höjt med 50.000 mark. Med beaktande 

av den korta tid radiobilen stått till polisinrättningens 

förfo gande, låter sig ett mera exakt angivande av anslags

behovet svårligen göras, varför momentet föreslås ombildat · 

till förslagsans lag. 

3 Ht. I:9. Drifts~ och underhållskostnader för t elefoniutrustning. 

Momentet nytt. 

Anslag l00.000 mark. Anslaget föreslås reserverat för drifts

och underhållskostnaderna för polisinrättningens radioan~ 

läggning och övrig telefoniutrustning med avseende å bil

radioverks a,mhe ten. 

Ordningsnumret för följande moment har ändrats. 

3 Ht . I: 10. Till lands.kapsstyrelsens disposition f .ör polisinrättningen. 

Ökning 50.000 mark. Tillägget 50.000 mark föreslås för upp

hyrande av gymnastiksalen i Strandnäs folkskola för förkov

ring av polismännens fysiska fostran jämte därmed samman

hörande kostnader. Avs i kten är att dessa fysiska övningar 

skulle motsvara de motsvarande kurser och tävlingar, som 

på inrikesministeriets försorg anordnas för polismännen i 

riket .. På grund av landskapets ge ografiska läget vilket 

i stort sett utesluter möjligheterna för de åländska polis

männens deltagande i de fastländska övningstillfällena, 

torde tilläggsanslage t kunna anses motiverat. 

II Polisväsendet på landet. 

3 Ht. II:l. Aylöningar. 

Ökning 2.094.650 mark. Från länsstyr elsens sida har i av

givet utlåt ande särskilt framhållits, att inrättande av en 

extraordinarie poliskonstapelsbefattning i Jomala distrikt 

med stationsort i Eckerö kommun blivit nödvändig på grund 

av tillkomna nya trafiklinjer i synnerhet mellan Sverige 

och Eckerö samt även ned beaktande av omorganiseringen av 

indrivningen och utmätningen av skatter och avgifter. I en

lighet härraed föresl ås inrättandet av en extraordinarie yng

re poliskonstapelsbefattning, årsarvode enligt 14 :e avlö

ningsklassen, i Jomala distrikt med stationsort i Eckerö 

komraun räknat från och med den 1 januari 1962 samtidigt som 

en extraordinarie yngre poliskonstapelsbefattning, årsarvode 

likaså enligt 14: e avlönings.klassen med tjäns:tgörings-

1: 
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skyldighet för innehavaren på länsmanskontoret i Jo mal a 

distrikt från samma datum skulle indragas. I stället för 

sistnämnda befattning föreslås i enlighet med länsstyrelsen 

i ärendet avgivna utlåtande , att . en extra byråbiträdesbe

fattning med årsarvode enlig t ll:e avlöningsklassen inrät

tas vid Jomala länsmanskontor räknat från och oed den 1 

januari 1962. Den föreslagna omställningen innebär således, 

att manskapsstyrkan i Jomala distrikt utökas med det före

nämnda extra kanslibiträdet . 

Den starkt ökade turisttrafiken och därraed sammanhörande 

dejoureringsuppgifterävensom ordnandet av det ordinarie 

polis manskapets ·· års semestrar kräver extra personal under 

vissa tider av året . ipå denna gru:r:id föreslås att 3 extra 

poliskonstaplar till Jomala distrikt för en sammanlagd tid 

av 13 månader - r,iot tidigare 2 extra poliskonstaplar för 

sammanlagt 8 månader - och 1 extra poliskonstapel till 

Sunds distrikt för en tid av 5 månader fing e anställas. 

En kontrollräkning av anslaget för ålderstillägg har givit 

vid handen, att ett tillägg om 600.000 r.:iark erfordras . I 

förslaget har dyrortstillägg observerats för överkonstapeln 

i Jomala distrikt Georg Wideman, so m i stöd av 1 2 § för

ordningen angående avlöning i statens tjänster och befatt

ningar (FFS 701/56) beviljats rätt att erhålla dyrorts

tillägg enligt II dyrhets gruppen räknat från och med den 

1 januari 1961. Med hänvisning till det ovansagda och till 

den allmänna motivering en föreslås en fö rhöjning av ansla

get med sammanlagt 2.094.650 mark. 

3 Bt. II : 2. Beklädnadsbidrag. 

Ökning 7.700 mark. Anslag för beklädnadsbidrag a 7.700 mark 

åt 20 polismän eller sammanlagt 154.000 mark erfordras. Då 

under momentet finn es upptaget 146.300 mark erfordras ytt er

ligare ett tillägg om 7.700 mark . 

l Ht. II: 3. Ersättningar åt landspolis en för r esor (f) . 

Ökning 100.000 mark. Tillägget föreslås på grund av ökat 

antal tjänsteresor i samband med pol~smanskape ts omplac e

ringar. 

3 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Bud getförslag för år 1962 

Ökning 

30.507.800 

34.967.350 

4.459.550 
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4 Ht. 
4 Huvudtit eln . Hälso- och sjukvården. 

I . Sär skilda avlöningar. 

4 Ht . I:l . Avlöningar. 

Ökning 134.600 mark. Tillägge t föresl ås med hänvisning till 

den allrJ.änna motiveringen. 

4 Ht. 1:4. Kumlinge läkarbåt (f) . 
Ökning 100 . 000 mark. Det tidigare ans l aget synes vara otill

räckligt . Enligt förhandsberäkningar torde under år 1962 

erfordras ca 400.000 mark för ändamålet. 

4 Ht . I:5. Landskapshälsosyst er-b~rnraorskaJ}.s avlöning . 

Ökning 50.560 mark . Med hänvisning till den allmänna moti

veringe n föreslås ett tillägg om 50.560 mark. 

II Ålands centralsjukhus. 

4 Ht. II:l . Avlöningar. 

Ökning 9.026.460 mark. I enlighet med grunderna för total

avlöningssystemets införande för läkarna har överläkarens 

avlöning fastställts att utgå enligt 35: te avlöningsklassen 

och avdelnings läkarnas, tidig are underläkare benämnda, e~

lig t 3l:a avlöningsklassen. 

Vid centralsjukhusets barnavdelning finnes nu 3 sjukskö

tersketjänster. Ett länge förelegat behov av utökning av 

sjuksköterskepersonalen på denna avdelning har ytterl igare 

påverkats av den förkortade arbetstiden för s jukhusper;sonalen .. 
1 

För betryggande av avdelningens ändamål senliga verksamhet 

och i synnerhet personalbehovet vid inträffade avbrott i 

tjänsteutövning en, föreslås inrätt ande av en sjuksköterske

tjäns t med grundlön enligt 14: e avlöningsklassen vid central

sjukhus ets barnavdelning. 

För närvarande tjänstgöra 3 sjuksköterskor och 5 hjälp

sköterskor på sjukhusets medicinska avdelning . Denna san1man-. 

sättning av personalen har dock visat sig vara otillfreds

ställande. Den ökade arbetsbördan och de utvidgade v årdfor

merna ställa hö gre krav på arbetskraften . För arbe t suppgif

ternas ändar;1ålsenliga handhavande och fö r säk erställandet 

av arbetets fortlöpande vid inträffat t j äns teförhinder för 

sköterskepersonal en för es l ås ombildande av en extraordinarie 

hjälpsköterskebefattning CTed å rsarvode enl i g t ll: e avlönings

klassen till en sjukskötersketjänst CTe d gr undlön enligt 

14: e avlöningsklass en. 

Genom anställandet av en röntgenläkar e från o.ch med dem 
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15 ma j 1961 och det däri r-enom effektivi serade arbetet på 

röntg enavdelning en har röntgenpersonalens arbetsbörda bli

vit alltför betungandeo Under å r 1960 to g s sålunda ca 

4.900 röntgeri~bilder vid avdelningen mot ca J.500 bild er 

vid Västra Nylands Centralsjukhus, vilket sistnämnda sjuk

hus även förfo gar över egen röntgenolog. För undvikande av 

störningar i arbetet föresl ås därför inrättandet av en 

extraordinarie tekniskt bi trädesbefattning r11ed årsarvode 

enligt 11 : E! ·· avlöningsklas sen. 

Sjukvårdspraktikant e rnas årsarvode, som sedan år 1957 

varit 120.000 mark föreslås med beaktande av därefter sked

da lönejusteringar höjt till 144.000 mark el1et sålunda 

med 2. 000 mark per månad. 

På g rund av den i allmänna motivering en föreslagna 

uppdelningen av kostnaderna för centralsjukhusets - sana

toriets och tuberkulosbyrå ns ge1iensamna personal på res

pektive :lnrättning har i enlighet t1ed gällande fördelnings-

grunder följande kostnadsfördelning g jorts. 

Personal Centr.sjukh. C entr. sanat. Tub •. byr. 

1 syssloman 6/10 3/10 1/10 

1 bi tr. syssloman 6/10 3/10 1/10 

1 kassör 6/10 3/10 1/10 

1 kontorsbiträde 6/10 3/10 1/10 

1 kosthållerska 7/10 3/10 

1 bitr.kosthållerska 7/10 3/10 

1 tvätt- o.linne-
föreståndarinna 7/10 3/10 

3 telefoni s t er 7/10 3/10 

3 kokerskor 7/10 3/10 

1 bagerska 7/10 3/10 

2 maskintvätterskor 7/10 3/10 

4 tvätterskor 7/10 3/ 10 

2 sömmerskor 7/10 3/10 

7 köksbiträden 7/10 3/10 

1 iuaskinmästare 6/10 3/10 1/10 

2 maskinsköt er a r e 7/10 3/10 

1 chaufför-vaktmästare 7/10 3/10 

1 snickare-går dsk arl 7/10 3/10 

1 gårdskarl-trädgårds-
mäs tare 7/10 3/10 

3 eldare 7/10 3/10 
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1/10 

5/10 
1 ambulerande av-

delningssköterska 5/10 5/10 
Läkarnas sjukhustillägg beräknas enligt fastställda grun

der uppgå till 4.846.800 mark. Förutou semestervikariats

arvoden har ett nytt undermoment, benär;:int 11 sjukvikariat

arvoden11, motsvarande sjukhusets andel av sagda utgifter, 

vilka tidigare påförts 9 Ht. 1:2, Oförutsedda utgifter, 

upptagits till ett belopp av 2.000.00Ö mark. Läkarna lika

så tillkommande jourersättningar har beaktats under moraentet 
11 dejoureringsarvoden". Tillägget härunder utgör 750.000 
mark. 

På grund av det ovan frawhållna och t1ed hänvisning till 

den allraänna motiveringen föreslås anslaget höjt r;1ed till- 1

1 

samraans 9.051.460 tnrk. 

4 Ht. II:2. Ko$thållningen (f). 

År 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Anslag et oförändrat. Av anslagsbeloppet har ca 7 /10 eller · 

8. 000. 000 preli11inärt beräknats påf alla centralsjukhuset, 
-

raedan centralsanatoriets andel utgöres av 3. 500. 000 :r;1ark 

eller i det närmaste 3/10 därav. En kostnadstablå över den 

för sjukhuset och sanatoriet genensar;1rJ.a kosthållning en 

erhåller följand e utseende : 

Anslag Åtgått :Belastnings- Antal Antal Kostn./ Kostn./ 
procent sara- vård- utspisn.utspis- vård- . 
:r;ianlagt dagar dagar ningsd. dae; 

12.000.000 13.064.015 83,7 45.850 65.181 200 285 

11.000.000 10.363.256 76,6 41.987 76.965 135 247 
11.000.000 11.999.4-22 79,1 43.344. t:=9. 300 173 277 
12.000.000 10.201.566 71,3 39.054 54.359 188 261 

12.000.000 10.893.830 73,0 39.992 56.566 193 272 
11.500.000 11.528.597 64,9 35.562 51. 29 2 225 324 
11.500.000 11.448.288 67,0 36.702 5 2. 041 220 312 

1961 11.500.000 
(f ebr .-sept.) 

5.978.217 63,1 22.921 32.248 185 261 

Såväl Ålandsdelegationen soo Landsting et har fra:r;ihållit 

nödvändi gheten av kosthållsutgifternas nedbringande och i 

enlighet därmed förutsatt vederbörlie a åtgärder från land

skaps styrelsens sida. I avsett syfte har centralsjukhuset · 
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ålagts att från och. med januari 1961 till sina månads

rapporter bifoga en särskild bilaga upptagande nödiga upp-
, 

gifter över kosthållningsutgifterna. Till senare månads-

rapport har därtill fogats ett sammandrag över utgifterna 

under de föregående månaderna. För att erhålla ett tillför- 1 

li tligare medel tal har januari månad såsom varande den kost- 11 

nadsmässigt billi,gaste tillsvidare utelämnats för att sedan ; I 
sammanslås med december månad, vilken enlig t erfarenhet all~ j 

tid varit dyr. Gertom denna åtgärd har jämväl sjukhusledningen 1
11 

. I 

kunnat följa med kostnadsutvecklingen ·och därigenom sporrats I 
I . 

att nedbringa kostnaderna. Därtill har vederbörande förstän-

digats att no ggrant medfölj a prisutvecklingen och genom in

förskaffande av nödiga offerter utröna den förmånligaste 

anskaffning en vid var je tillfälle. Resultatet av de g jorda 

ansträngningarna kan tydligast skönjas ur uppgifterna för 

år 1961 . I jämförelse med motsvarande kostnader för central

sjukhusen i riket, för vilka uppgift erna gälla år 1960,d.v. s. 

ett år tQdigare än de nu ifrågavarande, kan utläsas att kost

nadsmedeltalet per utspisningsdag varit 192 mark och per 

vårddag 27 3 mark med full belastning, d. v. s -. 100 procent. 

För kretssjukhusens del är motsvarancde med elvärde 178 res

pektive 227 mark v i d 90 procents belastning . Med hänsyn till 

att uppgifterna för riket gälla år 1960 och med särskilt be

aktahde av den synnerligen låga belastningsprocenten vid Å
lands centralsjukhus i förhållande till den höga prisnivån 

härstädes, torde kunna utsägas, att kostnaderna ifråga nu

mera nedbringats till nivån i riket. 

För att erhålla en rättvis bild av situationen bör sär

skild hänsyn tagas till belastning sprocenten. Medan belast

ningsprocentens inverkan på medelkostnaden per utspisnings

dag , under förutsättning att patienternas och personalens ut

spisningsdagar antagas draga ungefär lika s tor a kostnader, 

är av mindre betydelse, påverkar densamma kostnaden per vård

dag på ett kännbart ' sätt. Skulle sål unda belastning en t.ex. 

år 1959 hava varit 97 procent, d.v.s. med 53.108 vårddagar 

och det verklig a .antalet personalutspisningsdagar eller 

15 .730 hade kostpåt~t sagda år sannoli kt medför t kostnaden 

(53 . 108 + 15.730V= 15 .490.000 mark ell er 15.490.000:53 .108 
= 292 mar k per vårddag , i stället för 324 mark. Det före

faller dock helt menings lö st att anställa jämförelser me llan 

_ ... 
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kosthållsutgifterna per vårddag för olika sjukhus. Ty även 

om standarden på maten vore .absolut densamma 1 ch priset per 

utspisningsdag sammanfallande, kunde kostnaden per vårddag 

dock bliva helt olika enbart på den grund, att personalen 

vid ett sjukhus tillfullo utnyttjar kosthållet och vid ett 

annat endas t i ringa mån. Och då personalen faktiskt själv 

erlägger kostnaden för sina utspisningsdagar, är jämförel- · 

sen icke endast missvi sande, utan direkt orättvis , så länge

li1an som nu är fallet, vid statisti ska jämfö relser beaktar 

endast kosthällets bruttoutgifter. 

sjukhus bör särskilt framhällas, att kosthållet belastas -av 

betydligt hö gre priser på väsentliga livsförnödenheter i 

förhållande till mänga orter på fastland et. En jämförels e 

med t.ex. Åbo giver vid handen följande prisdiff erenser: 

mjölk ca 2 mark, smör 5:50 och potatis 5 mark. Därt ill kom

mer, att pr iset på mjö l, socker m.m. till följd av frakt

kostnaderna ställer sig .c a 4 procent högre på Åland . Denna 

kostnadsskillnad förhöjer kostnaden per utspisning s- och 

vårddag med minst 10 mark. 

4 Ht. II : 3. Medicinalier och förbandsmaterie l (f). 

Ökning 800. 000 mark. Det tidigare anslaget synesvara otill

räckligt. Enligt bokslute t för år 1960 stego sagda kostnader 

till 7.192.445 mark. Und er innevarande år har intill den 31 
augusti å t gått 5.238.325 mark. 

4Ht . II:4. Värme och l yse (f ). 

Anslage t oförändra t. Av det tidigare för centralsjukhuset -

sanatori et och tuberkulosbyrån gemensamma anslage t om 

11.500.000 mark ut gö r c entralsjukhusets andel 7/10 eller 

avrundat 8. 000.000 mark, sanatoriets ande l 3/10, eller 

3.500.000 mark. Med hänvisning till den allmänna motiveringen 

föreslås att under momentet skulle r es erveras 8. 000.000 mark. 

4 Ht. II:5. Tvä t t- och rengöringsmedel inkl. vattenavgift (f ) . 

Öknine 180.000 mark. Det tidigar e gemensamma ans l age t 

3.200.000 lilark för centralsjukhusets och -sanato ri ets behov 

synes vara otillräcklig t. Enligt boksl utet för å r 19 60 åt

gick under det gemensamma lilomentet 3.168 .899 mark . Tillä gge t 

erfordras närmas t av den ökade v att enförbrukningen. Så lunda 

tvätt ades år 1960 64.275 kg tvätt mot 59.348 kg år 19~9 , 

vilket även medfört ökade kostnader för tvätt- och r engörings-
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medel. På grund härav föreslås med hänvisning till raotive-

ring en under 4 Ht. II:4, att under momentet skulle reserve

ras 2.380.000 mark, motsvarande sjukhusets andel 7/10 av 

ifrågavarande gemensamma kostnad 3.380.000 mark. 

4 Ht. Il~ 6. Utgifter för rönt g<pn•-, laboratorie- oqh poliklinikverksa11he t 

il). 
För erhållande av tydlig are bokföring hava de tidi gare del~ 

vis varandra täckande mouenten 6, ut gifter för öppen polikli-· 
1 

nikverksamhet (förslagsanslag) och 7, rönt gen- o. annan be

handling i polikliniken (förslagsanslag ) samtianslagi ts och 

raomentets rubrik i enlighet därmed ändrats. I 

il t Minskning 2--.600.000 mark sammanlag,t. I 

Övergången till det nya polikliniksysteme t i saraband med 

om.regleringen av läkarnas avlöning från och med den 1 april 

1961 beräknas me dföra en kostnadsi.nbesparing under momentet 

med drygt 2.400.000 mark. 

Ordningsnumr.en för de följande raomenten har ändrats. 

4 Ht . II: 8 . Underhåll av fasti gheten. 

Minskning 400 000 raark . .Anslaget för eslås för normala under

hållsarb et en för bl.a. värraecentralen, köke t och växthuset. 
' 

4 .Ht.:. . II:9. Unqe~hå~,l ,,~v ~ijven:tap.::;..er. 

Ökning 200. OOQ ,.r;,1ark. Det tidigare anslaget har blivit otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1960 åtgick under momentet 

1. 344 .145 mark. Under innevärande år har :intill deh 31 aU:.gus

ti förbrukats 658.706 nark. Tillägget motiveras av utökning en 

av sjukhusets specialapparatur, vilken till stor del är av 

utländskt fabrikat, varför anskaffningen av nya tillbehör 

och reservdelar kännbart fördyras. 
4 Ht. II:lO.Underhåll av _sjukhusområdet . 

Momentets rubrik har ändrats för at t bättre r.10tsvara det 

sakliga innehållet. 

4 Ht. II:ll.Divers.e utgifter .. 

Ökning 1.550.000 mark . Utgiftsökningen, so m är endast sken

b ar, föranleds av det i den allmänna mo tiveringen för eslagn a 

nya budgeteringssyst emet för sjukhusets del. Enlig t detta 

skulle bl.a. alla inkomst er och utgifter budgeteras och bok

föras till bruttobGlopp, vilket innebär att t. ex. sarn.tliga 

telefonkostnader, såväl sjukhusets som patienternas och de 

anställdas påföras detta moment, mG dan de debit erad e telefon

avgift erna gottskrivas motsvarande inkomstmoment. Till sitt 
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sakliga innehåll uotsvaras utgifterna under Llotrnntet av det 

tidigare anslaget. 

4 Ht. II :.l3. Arvoden åt läkare för. iäkartntyg och -utlåt.anden, för vilka 

uppbäres avgift eller er?ättning (f). Momentet nytt. 

Anslag 300.0QO mark. Rubriken har saDBa stilisering sora i 

statsförslaget. Momentet Llotiveras av övergången till tot~l

avlöningssystemet för sjukhusläkarna. Saratliga avgifter och 

ersättningar för läkarintyg och ~utlåtanden uppbäras numera 

av sjukhuset och påföras ett härför upptaget nytt irikomst~ 

raoment i inkoraststaten. Men då å andra sidan läkarna skola 

erhålla motsvarande arvoden för av deu utfärdade intyg och 

utlåtanden, innebär detta, att momentet är av bokförings

teknisk natur. Beträffande anslagets storlek, kan detsamrJa 

på grund av den korta tid det nya systemet hittills varit 

gällande :svårliger1: exakt bestämms. 

4 Ht ~ .!I:l4.Hyra för läkarbostad (f). 

Ökning , 75 ,~0QO mark .• Utgiften under Llomentet är baserad på de 

hyra, som bör erläg gas för den i Ab Nordiska Förehingensban

kens nybygge upphyrda tjänstebostadeh åt sjukhusets röntgen

läkare. Vederlaget fÖr tjänstebostaden päföres på vanligt 

sätt ifrågavarande illkomsttJ.orJ.enf. 

4 H-1!. II: 15 .Folkpensions- och barnbidragsavgifter (f). Momentet nytt .· .. 

Anslag 3.750.000 I:J.ark. MoI:J.entets införande föreslås i enlig

het med den i den allmänna motiveringen förklarade omlägg

ningen av budgeteringssystemet för centralsjukhuset,-sana

toriet och tuberkulosbyrån. Ifrågavarande utgifter hava 

tidigare påförts 9 Ht. I:7, Barnbidrags- och folkpensions

pret1ier, som landskapet i egenskap av arbets givare äger 

erlägga. För ändaoålet erfordras ett anslag om 3.750.000 
rm,rk. 

4 Ht. II:l6.Brandstodspremier (f). Momentet nytt. 

Anslag 130.000 mar k. Anslaget för e slås raed hänvisning till 

motivering en under föregående moLlent. Utgifterna för brand-
-· 

stodspremier hava tidig are päförts moment 9 Ht. I:20, Brand-

stodspremier. Det erforderlig a anslagsbeloppet beräknas för 

sjukhusets del till 130.000 mark. 

III Ålands centralsanatorium. 
i. Ht. III: 1. Avlöningar. 

Ökning 7.043.110 mark. Med hänvisning till motivering en und er 

4 Ht. II:l föreslås anslaget höjt med 7.043.110 mark. För-
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hojningen förklaras till åte rstående del av de avlönings

kostnader för gemensam personal, som tidigare påförts moment 

4 Ht• III:8~ Sanatori ets andel i centralsjukhusets 

ma driftskostnader. 

4Ht.~ 1II:3.'rfivt;t- o. r engöringsn}edel ,,inkl. vattyn,avgift (f). 

Mumentets rubrik har ändrats i överensstämmelse med 

rande moment för centralsjukhuset. 

_M.s:L,ag l.ooo.poo mar.lp Med hänvisning till mo tiveringen 
' 

under 4 Ht . II:5 föreslås ett anslag om 1 . 000.000 mark; mot~ 

svarande c entralsana'.to riGts andei 3/10 av ifrågavarande ge

mensamma kostnad 3.380.000 mark. 

_LHt. III: 4. Qperati önskqE?tnader ,samt . arvode Q.ch ,res,ekos tna,der för lung

.!f.!rurgen. (f). 

Minskning , 250.000 mark. På grund av de operativa tuberkulos

fallens nedgång, föreslås en nedsättning av anslaget med 

250.000 mark. 

4 Ht. IlI: ·'Td)iverse utgifter. 

Ökning 50 .000 mark. Föreslås ett tillägg om 50.000 mark på 

grund av de ökade kostnaderna under mouentet. 

(4 Ht •. TII-:8). Sanatoriets andel i centralsjukhusets gemensamma dri.fts

ko stnader ( f). 

I enlighet med det i den allmänna motiveringen framställda 

förslaget Sh"Ulle de under mor;1entet upptagna utgifterna upp- I , 

delas på egna specificerade utgiftsmoment. Under förutsätt

ning av att förslaget godkännes föresl ås momentet utgå. Det 

härunder upptagna anslage~ ·skulle sålunda uppdelas på det 
-

tidigare r..iomentet IV: 1 sari1t de nya momenten 3 ... 13 i sarima ka-

pitel. 

4 Ht. III:8. Kosthållningen (f). Momentet nytt. 

Anslaget 3.500.000 mark. Med hänvisning till motiveringen un

der 4 Ht. II:2 och (III:8) föreslås att under momentet skulle 

observeras 3.500.000 uark. 
4 Ht. 1II:9.Värme o. lys e (f ). Momentet nytt. 

i 1 

Anslag 3.500.000 mark •. Med hänvisning till motiveringen under 

4 Ht. II:4 och (III:8) föreslås momentets införande, även

sor:1 att under detsamna skulle reserveras 3. 500. 000 mark. 
i.Ht. III:lO. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (f ). Momentet nytt. 

Anslag l.OQ0.000 mark. Med hänvisning till o.otiveringen un

der 4 Ht II~l5 för es lås momentets införande samt att under 

detsamo.a skulle observeras ett anslag on 1.000.000 mark. 
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4 Ht. III:ll.Brandstodspremier (f). Momentet nytt. 

Anslag 70.000 mark. Med hänvisning till aotivering en under 

4 Ht. II:l6 och (III:8) föreslås momentet infört ävensom 

att därunder för sanatoriets andel i den tidigare gemensaoma 

kostnaden skulle observeras 70.000 mark. 

Ordningsnumret för det följande momentet har ändrats. 

IV. Åland.s Tub erkulo sbyrå. 

4 Ht. IV: 1. Avlöningar~ 
Ökning 1.045.960 mark. Med hänvisning till motiveringen 

under 4 Ht. II:l föreslås anslaget höjt med 1.045.960 mark. 

I sagda tillägg ingå de avlöningsut gifter, so m tidi gare upp

tagits under momenten IV:J och 4 i detta kapitel. 

För ernående av enhetlig are budgetering har en oli1gruppe

ring av de efterfö 1 jande lllolilenten genomförts. 

4 Ht. IV:2. Medicinalier (f). 

Minskning 200;000 mark. I första tillägg till ordinarie 

utgiftsstaten för år 1961 har under motsvarande moment 

observerats 1.000.000 blark för bestridande av de av den 

nya rikst~berkuloslagen (FFS 355/60) förutsat~a kostnader 

för medicinalier. Med beaktande av deerfarenheter, som nu-
-

mera inhämtats beträffande den kostnadsfria tuberkulosvården, 

synes en minskning av anslaget med 200.000 mark kunna före

slås. 

(4 Ht.IV:J),Tuberkulosb råns andel i centralsanatoriets ernensamma drifts · 

kostnader (f). 
I enlighet med den allmänna motivering en föreslås momentet 

utgå för att ersättas med nödi ga specificerade ut giftsmoment. 

Dessa skulle med bortseende från det tidigare momentet IV:l 

därtill vara de nyinförda momenten 3 och 4 i samma kapitel. 

4 Ht. IV:J. Hyra till centralsanatoriet för dispensärlokalen jämte inven

tarie~.Momentet nytt . 

.A!!slag 800.000 mark. Under förutsättning av att den omställ

ning av tuberkulosbyråns utgiftsstat, som i den allmänna 

motiveringen och under (IV:3) föreslagits, bifalles, skulle 

det tidigare i anslaget under 4 Ht. IV:3, Tuberkulosbyråns 

andel i centralsanatoriets gemensamma driftskostnader, ingåen

de anslaget för sarnr;1a ändarn.ål införas som särskilt moment 

J. Inkomsten för centralsanatoriet äter skulle upptagas un

der ett motsvarande nytt inkomstmoment till samma belopp. 

Anslagets storlek har beräknats sålunda, att hyran för 
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dispensärlokalen skulle utgöra 310.000 mark för år 1962 

och hyran för inventarierna, närmast då nya skärmbilds

apparaten, skulle utgöra 490 ~ 000 mark. 

J..4 Ht. IV:4). Tuberkulosbyråns andel i centrfilsjukhusets g elllensanm.9 

driftskostnader (f). 

Momentet föreslås ut gå med samma motivering .soIIJ. und er 

( 4 Ht • IV: 3 ) • 

11 I 

! I 4 Ht. IV: 4. Värme och lyse (f). Moraentet nytt . 

Anslag 300.000 mark. Med hänvisning till motiveringen under \ 

(4Ht. IV:3) föresläs ett anslag om 300 . 000 mark för ändar,1ålet 

4 Ht . IV: 7. Barnbidrags- och folkpensions-avgifter (f). Momentet nytt~ 

Anslag 90.000 mark. Med hänvisning till motivering en under 

4 Rt. II: 15 föreslås monentet infört ävensom att under det

samoa skulle observeras ett anslag ora 90.000 mark för de 

förenaIIJ.nda bidrags- och pensionsavgifter· tub erkulosbyrå n 

i eg enskap av arbetsgivare äger erlägga. 

4 Ht. IV: 8. Skärmbildsfotograf er;i..pg· (f). Momentet nytt. 

Anslag 1.350.000 mark. Dä en h ela landskapets befolkning 

omfattand e planenlig skärmbildsf otografering ånyo koomer 

att föranstaltas under år 1962 föreslås att för ändamålet 

skulle observeras 1.350.000 mark. 

V. Kumlinge sju~stuga. 

4 Ht. V: 1. Anlöning ar. 

Ökning 170.000 mark. Med hänvisning till den allmänna moti~ 

vering en för eslås et t tillägg om 170.000 r.iark. 

4 Ht. V: 2. Vikariatsarvoden ( f). 

Ökning 65.000 ri1ark. Ökning en föreslås EJ.ed beaktande av den 

1l 1 

år 1961 skedda och från och med ingången av år 1962 skeende 

lönejustering ävensora därav att sjukstugans ekonom och e årds

karl nunera är i tillfälle att uttag a sin lagstadgade s eIIJ.e ste~ 

vilken på grund av svårigheten att erhålla semestervikarie 

under en följd av å r av ekonomen-gårdskarlen icke kunnat ut

tagas , varför medel härför icke heller då budgeterats. 

i. Ht • V: 3. Kosthållningen (f). 

Ökning 30.000 mark. På grund av inträffade prisförhöjningar 

av särskilda konsurntionsfornödenheter föreslås anslaget höjt 

med 30.000 mark. 
i_Ht. V:4. Medicinalier och förbandsmateriel (f). 

Ökning 40.000 mark. På grund av det ökade antalet sjukvårds

fall har det tidigare anslaget blivit otillräckligt. Sålunda 
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har under innevarande å r intill den 31 augu s ti und er momen

tet åt gått 86.437 mark. 

4 Ht. V:6. Inventarierna s underhåll. 

Ökning 40.000 mark. Tillägget föreslås p å g rund av att en 

del äldre inventarier äro i behov av en grundligare översyn . 

4 Ht. V: 7 . Diverse utgifter. 

Ökning 5. 000 mark. Anslaget före s lås .höjt, emedan åtgång en av ll 
rengöring smedel årlig en ökat till följd av den strukturför- l 

ändring patientfrekvensen under de senaste åren undergått. ~ 

VI. Särskilda an$lag . 

4 Ht. VI:l . Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare (f). 
.. .. I 
Okning 300.000 mark.Okningen motiveras av förhöjda landskap s -

bidrag åt kommunerna för de kommunala läkarnas avlönande till\ I 

följd av inträffade och för år 1962 förest å ende lönejustering 1 

a r. 

4 Ht. VI: 5 . ·Bidra för avlönande av kommunala hälsosyster-barnmorskor f) I: 
Ökning 500 . 000 mark. Det tidi gare anslaget synes vara otill- I 

räckli gt. På grund av att några kommuner ersatt sina skilda 

hälsosystrar och barnmorskor med en kombinerad hälso~yster

barnmorska och de senares antal förty stigit, föresl å s med 

ytterlig are beaktande av förest.ående lönejustering frå n 

· ingån g en av år 1962 en höjning av anslag et med 500 . 000 mark. 

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

Ökni n g 200.000 mark . Ökning en är grundad p å Grelsby sjukhus 

tillkommande iandskapsbidrag i stöd av rike ts sinnessjukhus

lag av den 2 maj 1952 (187/52) för sjukhuset s underhå lls- och 

driftskostnader under år 1961 enlig t f a s tställt budgetför-

slag . Det fastställda land s kapsbidrag et för s agda k os tna der 

under år 1960 har uppgått till sammanlag t 16. 6 47 .530 mark. 

4 Ht . VI:7. Kostnader för landsk apets platser i Grelsby sjukhus (f ). 

.I 

Ökning 200 : 000 mark. Enlig t det fastställda budg etförs l aget 

för Grelsby sjukhus under år 1962 utgör den eg entlig a v å r d

dagsavgiften 250 mark och tilläggsavgiften 600 mark per v å r d

dag. Den beräknade kos tnaden för landska p e ts 7 platser blir 

förty 7 x 365 x 850 = 2 . 171.750 mark, v a r v id nödig marginal 

för eventuell justering av vårddag skostna den under år 1962 

beaktats. 

i.Ht . VI:lO. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och skol

tandläkare (f). 

Ökning 750.000 mark. Utgifterna under momentet avse land-
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skapsbidrag åt kommunerna för folkskolläkarnas avlönande en-

ligt fastställda åtgärdsarvoden och -taxor. Emedan det tidi

gare anslaget delvis beroende på försenade bidragsrekvisi

tioner, vilka även i riket i rege l godkännas till utbetalnin 

ehuru sentida anhängi gg jorda, visat si g vara otillräcklig t, 

föreslås en höjning av anslaget med 750.000 mark. I tillägget : J 

har de ar yrkesvägledningslagstiftningen fö~utsatt~- kostnader- i ;
1 

'

1 na för läkarutlåtandena och utredningarna över folkskolelever 
1 

, 

inberäknats till ett belopp av 36 . 000 mark. 1 · 1 

Bidrag . till -Ab Skärgårdsflyg för ambulansflygnin gar,. 

Ansl age t oföFändrat. Ab Skärgårdsflyg hade planenligt chart

rat ett mindre passagerarflygplan för att återupptaga sin · 

vErk samhet under vintern 1961. På grund av den osedvanligt 

milda vintern och frånvaron av bärkraftiga isar kunde några 

flygningar dock icke företagas. Det oaktat var bolaget för

pliktat att uppfylla charteravtalets bestämmelser om hyra. 

Emedan Ab Skärgårdsflyg denna ytterligare motgång till trot s 

ärnar fort·sätta sin verksamhet instundande 

föresl å s med beaktande av det föreliggande 

set att anslaget bibehålles oförändrat. 

4 Huvu dtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 
Budge tförslag för år 1962 

Ökning 

vintersäsong, 

allmänna intres-

200 .434. 510 
212.130.200 
11.695 .690 

5 Huvudtiteln. Undervi snings- oc~, bildningsväsend et. 

I. Ålands l yceum. 

I! 

I 

I' 
I 

~, Ht . I: 1. Avlöningar . 

Ökning 5.752.035 mark. I den allmänna motiveringen har redan 

framhållits, att statslärarna utöver föres l agen allmän löne

justering om 3,5 procent sannolikt komma att bliva delakti ga 

i den nivåförhöjning,som finansministeriet kommer att före

slå för Riksdagen i en särskild löneproposition senast den 

1 november 1961. Den löneöverenskommelse, som tjärtsteblocka

den vid statskolorna resulterade i senaste sommar, förutsät

ter, att samtliga såväl äldre s om yngre lektorer, vilka av

lagt akademisk slutexamen, uppflyttas en avlöningsklass. Här

utöver skulle de övningslärartjänster , vars undervisnings

skyldighet motsvarar undervisningsskyldigheten för yngre 

lektorer, ombildas till yngre lektorat vilket även inne-

bär att avlöningen stiger med en löneklass. Till yngre lek
torat skulle likaså ett s, 0rre antal gymnastiklärartjänster,, 
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som nu är p1acerade i 21 avlöningsklassen, ombildas. Denna 

löneförhöjning skulle innebära en Uppflyttning med hela 

fyra löneklasser, då en gymnastiklärare har akademisk slut

examen. Samtidigt skulle dock undervisningsskyldi gheten sti

ga från 21 till 26 veckotimmar. Ytterligare skulle bl.a. ett '1 

nytt system for beräknande av övertimarvoden föreslås. Eme

dan det ovansagda äger full tillämplighet på lärarna vid 

Ålands lyceum och då regering spropositionens öde tillsvidare 
I,~: 

är :GJVis st har landskaps styrelsen i möjligaste mån reserverat \ll,
1 

härför nödiga medel under momentet "lönejusteringar<". 

Med hänvisning till den allmänna motiveringen har i en-

lighet med stat·sverksproposi tionen under momenten "kompe

tenstill~gg åt yngre lektoreri• och 11förhö jningar efter vis sa 

år" upptagits under momentet. I gengäl.d har samtliga lektors.-
1 

tjänster och -befattningar upptagits i den avlöningsklass, 

i vilken tjänsten eller befattning en ifråga inrättats. An

siagen under de föreslagna nya momenten äro beräknade en

lig t gällande avlöningslag. 

På grund av att lyceet innevarande läsår arbetar med dub

bel mellanskola föreslås i enlighet med i riket tillämpade 

avlöningsgrunder, att teckningslärartjänsten från och med 

den 1 januari 1962 uppflyttas från 2l:a till 23:e avlönings

klassen. Med enahanda motivering föreslås även sånglä;rarens . \ 

årsarvode förhöjt från 167.100 till 198.000 mark. 

Enligt gällande normer skall en heltidsanställd städerska 

ombesörja städningen av en städyta om högst 1.200 m2 • Vid 

städningsytans fastställande skall förutom golvytan jämväl 

övriga städning underkastade ytor såsom pulpeter och klass

tavlor m.m. beaktas. Sålunda beräknad uppgår sko lans städ

ningsyta efter om- och tillbyggnadens färdigställande till 

ca 5.400 m2 • Då gängse kutym såväl beträffande motsvarande 

statsskolor som folkskolorna på Åland förutsätter att en 

städerska anförtros städningen av en ca 900 - 1.000 m2 stor 

yta, har följden varit att lyceet varit tvunge t att anlita 

tvenne heltidsanställda timstäderskor utöver de 3 i löne-

klass upptagna städerskorna, Då det med beaktande av den 

totala städningsytan sålunda måste anses fullt motiverat, 

att lyceet skulle förfo ga över ·5 på stat varande städerskor, 

föreslås inrättande av ytterligare 2 extraordinarie städerske

befattningar med årsarvode enligt 6:e avlöning sklassen. Med 
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hänvisning till det ovansagda för e slås momentet höjt med 

sammanlagt 5.752.035 mark. 

UJ2prätthållande av parallellklasser. (f). 

Ökning 2.380 mark. Medan anslaget för övertim- och timarvo

den ytterligare har kunnat nedskäras med 115.000 mark till 

4.000.000 mark, har rektorns arvode höjts från 109.920 mark 

till 228.960 mark. Denna ökning är likväl endast skenbar, 

emedan det förhöjda arvodet enbart är avsett att kompensera 

rektorns ökade undervisningsskyldighet. Det tidigare arvodet 

åte.r var grundat på nedsatt undervisningsskyldi ghet, vilken 

medförde ökat behov av timlärare. Med hänvi~ning ytterligare 

till den allmänna motiveringen föreslås anslaget höjt med 

2.380 mark. 

I 

1 ·11 

11 

\_I 

1JI 

5 Ht. 1:3. Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Ökning ~15.000tnark. På grund av de tidigare otidsenliga 

lokaliteterna har anskaffningen av nödig undervisningsmateri

el för läroämnena fysik och kemi blivit eftersatt. Sedan 

missförhållandet numera avlägsnats föreslås anslag et höjt 

med 115. 000 mark för erforderlig komplettering av materiel.en 

för fysik- och kemiundervisningen. 

5 Ht. 1:4. Städning (f) . 

Minskning 10.000 mark. Trots de föreslagna nya städerskebe

fattning arna har anslag et icke kunnat minskas med mera än 

10.000 mark. Detta ä g er förklaring däri, att behovet av tvätt 

medel genom de nyttillkomna städning sytorna starkt ökat. Där

utöver erfordras fortsättning svis även timavlönade städerskor, 

för bl.a. storstädningar. 

5 Ht. 1:6. Materiel för undervisning i slöjd och huslig ekonomi (f). 

Ökning 20 . 000 mark. Tillägget motiveras närmast av n ö dvä.nni e 

heten att komplettera materielen för undervisning i huslig 

ekonomi. Kostnaden härför beräknas uppgå till 130.000 mark. ' 

Därtill erfordras ytterligare verktyg till den nya slöjd

salen till en beräknad kostnad av 110 . 000 mark. 

2 Ht. 1:7. Tryckningskostnader (f). 

Ökning 5.000 mark. Ökningen föreslås för täckande av års

berättelsens tryckning skostnader vilka kan förväntas stig a 

i någon mån till följd av att särskild redo gäelse över sko

lans · om- och tillbyggnad ä g er ingå däri. 

i.Ht. I:8. Diverse utgifter. 

Ökning 25.000 mark. Det tidigare anslaget har blivit otill- I 

I t 
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räckligt till följd av läroverkets utvidgade administration 

varför en förhöjning av anslaget med 25. 000 mark föreslås. 

5 Ht. I:lO. Underhåll av byggnader. 

Ökning 100.000 mark. Förhöjningen föreslås för anskaffande 

av takskydd i den nya gymnastiksalen. 

5 Ht. I:ll. Undersökning av elevernas hälsotillstånd. - -· Ökning 20.000 mark. Tillägget föreslås närmast fö.r de läkar-

intyg och -utredningar, som förutses av yrkesväglednings

lagstiftningen. 

5 Ht. I: 12. Till landskapsstyrelsens disposi tian för lyceet. Momentet. 1
1 

nytt. 'I 

Anslag 10. 000 mark. Anslaget skulle anslås för föredrags- : I\ 

hållare, som stundom anmäla sig med för skolor lämpade före-

drag. 

II. Folkskolväsendet • 
. ·- ~ 

Folkskolinspektören. 

5 Ht. II:l. Avlöningar. 

Ökning 62.020 mark. Med hänvisning till den allmänna moti

vering en föreslås anslaget höjt med 62.020 mark. 

Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

5 Ht . II:5. Mariehamns stad (f). 

5 Ht. II:6. 

Ökning 2.300.000 mark. Förhöjningen föreslås dels på grund 
~ .. ... 

av reglering en av tjänstemannaavlöningarna, dels på grund 

av de genom landskapslagen den 24 april 1961 angående änd

ring av landskapslagen om folkskolväsendet höjda landskaps

bidragen. Då lagändringen trädde i kraft den 1 juli 1961, 

utan att påverka de under innevarande år utgående för skotten, 

har i anslag et medel observerats även för förhöjt landskaps-

bidrag för senare hälft en av år 1961 . 
1

.. . · ay aning 
Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet7(f). Momentets 

rubrik ändrad. 

Anslag 87.500.000 mark. Under detta moment har bestritts 

det i 75 § (33/61) landskapslagen om folkskolväsendet (23/58) 

för landskommun avsedda landskapsbidraget till lärarnas och 

elevhemsföreståndarnas grundlön och vissa tilläggsarvoden, 

under detta kapitels 7 mom. till arvodestillägg för lärare 

i glest befolkade och avsides belägna kommuner; under 8 mom. 

till ålderstillägg och under 9 mom. till övertimarvoden 

samt ti.11 timlärarnas arvoden. Då det för närvarande icke 

är nödigt att bevilja till avlöningarna hörande lagstadgat 
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landskapsbidrag under olika moment, föreslås i enlighet 

med statsförslaget för förenklande av bokföringen, att till 

detta moment överföras från detta kapitels 7 - 9 mom. de 

därunder upptagna anslagen. Det sammanslagna anslagsbeloppet 

för 6-9 mom. detta kapitel utgör i ordinarie utgiftsstaten 

för år 1961 76.900.000 mark mot 87.500.000 mark i förelig

gande budgetförslag, varf0r ökningen således utgör 

10.600.000 mark. Med hänvisning till mo~iveringen under 

detta kapitels 5 mom. föreslås ett tillägg om 10.600.000 

mark u~der det nu sammanslagna mbmentet. 

(5 Ht. II: 7.) Till.fi.ggsanslag :för .lä;r?Jte . .. i ,glest befolk~de och . avsides 
~----~~~~- i 

belägna lf.Qp'.p:rh,q1er (f;) ~ 

Med hänvisning till motiveringen under detta kapitels 6 mom. 

föreslås momentet utgå. 

(5 Ht. II: 8. ) Ålderstillägg (f) • 

. _Med 1:1änvisning till motiveringen under detta kapitel s 6 mom. 

föreslås momentet utgå. 

Ordningsnumren och -följden för följande moment har änd

rats i överensstämmelse med statsverkspropositionen. 

5 Ht. II:8. Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet. 

Ökning 900.000 mark. I proportion till statsförslaget före

slås en förhöjning av anslaget med 900.000 mark, då det 

blivande riksmedeltalets inverkan på deectra unders~öden 

för folkskolväsendets upprätthållande tillsvidare är oklart. 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

5 Ht. III: 1. Avlöningar. 

Ökning 741.160 mark. Med hänvisning till den allmänna motive

ringen föreslås lärartjänsterna upptagna i den avlönings

klass, i vilka respektive tjänst inrättats och att ett nytt 

undermoment "förhöjning efter vissa år (förslagsanslag)" 

införes, varunder 67.700 mark skulle reserveras för lärarna 

tillkommande personliga lönetillägg efter 10 års tjänstgöring . 

Städerskorna vid sjöfartsläroverket hava hittills varit 

endast timavlönade. Då städningsytan i läroverket för när

varan:l e uppgår till ca 1.600 m2 , har landskapsstyrelsen fun

nit det motiverat föreslå, att medel skulle beviljas för in

rättande av 2 extraordinarie städerskebefattningar med års

arvode enligt 6:e avlöningsklassen från och med ingången 

av år 1962. Med beaktande av den sammanlagda städningsytans 

storlek förut.sätter landskapsstyrelsen likväl att städerskor-

I\ 

1 
I 

I I 
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na utan skild ersättning skull e omb esörja även storstäd

ningar, väggtvätt och städning vid specialkurs er. Med hän

visning till det ovananförda och med beaktande av regle

ring en av tjänstemannaavlöningarna för esl ås anslaget höjt 

med 741.160 mark. 

5 Ht. III:2. Tjänstgö rings- och timarvoden (f) . 

Minskning 586. 500 mark . Timarvodena hava beräknats enligt nu \1
1 

gällande tariffer. Parallellavdelning för navigationsskole- [ 

avdelningen har me dräknats endast för höstterminen 1962 

då vårterminen samma år blir utan parallellklass på grund 

av elevantalet under innevarande läsår. 

5 Ht. III : 3.Skepparskolan. 

Ökning 39. 920 mark. För den händelse en ske.pparskolkurs I' I 
kan anordnas under vårterminen 1962 h ar 637.570 mark observe

rats härför. För arvodesjusteringar till följd av regle

ringen av tjänstemannaavlöningarna har ett särskilt under

moment "arvod es just ering (för slagsanslag)' införts och 

under detsamma reserverats 22.500 mark. 

5 Ht . III:4.Undermaskinmästarkurs. Engångsanslag. 

Anslag 600.000 mark. Den senaste undermaskinmästarkursen vid 

den maskintekniska avdelningen anordnades hösten 1959. Då 

,, 
J 

på grund av talrika förfrågningar anordnandet av en ny kurs 

redan under vårterminen 1962 aktualiserats, fö reslås att 

för ändamålet skulle beviljas 600.000 mark. Utgiften avser 

i huvudsak arvode åt en lärare und er en termin . 

Ordningsnumren för följand e moment har ändrats. 

5 Ht III:5. Undervisning smateriel och bibliotek. 

Ökning 160.000 mark. För navigationsavdelningenq behov före

slås anslaget höjt med 110 . 000 mark för anskaffning av 1962 

ärs nautikala almanackor och tidvatt enstabell er,- som samt

liga navigationsskolor i riket erhållit i uppdrag att an

skaffa för 4-års perioden 1962 - 1966. Ant a l et nämnda böcker 

bör vara så stort att det räcker för ett maximalt antal 

elever. Likaså skulle en länge saknad sats för undervisning 

i mekanik anskaffas till navigationsavdelningen. Enligt in

förskaffade prisuppgifter skulle totalkostnaden härför upp

gå till 75.000 mark, .varav 25.000 mark skulle erläggas ur 

1961 års anslag och 50.000 mark ur anslaget för år 1962. 

Satsen . utgör en del av en seri e sat.ser för fysikundervis

ningen. Ytterligare satser skulle anskaffas med något års 
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mellanrum. Då de ifrågavarande undervisningssatserna kunna 

betjäna .undervisn.:i..ngen vid sjöfartsläroverkets båda avdel 

ningar och på så sätt vara ett välbehövligt tillskott till 

undervisningen i fysik vid läroanstalten som helhet föreslås 

att för ändamålet skulle beviljas 50.000 mark under momentet 

för 1962 års behov. 

5 Ht. I II :6 .. Värme, lyse oc,h vatten (f) . 

5 Ht. 

Ökning 133. 800 mark. Tillägget föreslås på grund av att 

kostnaderna för erläggande av .öve:Jrtid.sersättning för .eld

ningsarbete i enlighet med i .. riket. tillämpat förfarande 

numera påföras detta moment. 

III :ll. Maskinlaboratoriets driftskostnader. 

Ö!fnin~ ~O. 000 ~ark. Sedan ånganläggningen tagits i bruk och 

kyla,.nl äggn:i.ngen därtiU tillkomfui t ,- är det tidigare anslaget ' 
I . 

otillräckligt. Mcm1entet belastas bl. a .. . med kostnaderna för 

den årliga be.siktningen aY ångpa.nn~, utbyte av tuber och 

annat underhåll,. bränn- och smör joljor · samt tvättmedel .• 

5 Ht. III:l2 . pvetsningskurs för maskintekniska avdelningen. 

Ökning 15.000 mark. Anslaget avser kostnaderna för gas, el 

ström, elektr.oder och annan material, som förbrukas under 

den svetsningskurs, vilken som en del . av.maskinlaborationerna 

anordnas . i yrkes skolans lokaliteter • . lnnevarand e år st ego 

kostnaderna ,härför till ca 22 .. 000 mark. På grund av större 

elevantal kommer materialåtgången under år 1962 ytterligare 

att öka. 

5 Ht . III: l4 . Stipendiemedel. 
I 

Ökning 10 , 000 mark, På grund av att Åbo Navigati onsskola 

senaste är beviljats 30.000 mark för stipendier föreslås 

anslaget höjt med 10.000 mark. , För 4ands sjöfartsläroverks 

vidkommande uppdelas stipendiemedlen dessutom på två avdel

ningar (navigations- och maskintekniska avdelningen). 

(i._Ht. III;:;I..6.) Kurser i kyl teknik (f). 

Momentet såsom varande av tiJ.lfällig natur föreslås utgå • 

.2.. Ht . III : 16 •. Radiotelegrafistkurs (f). 
' i 

Anslaget oförändrat . Oaktat det anslag som för anordnande H 

i 

av radiotelegraf.istkurs upptagits i 1961 ärs budget icke 

utnyttjats på grund av ringa förfrågningar till en sådan 

kurs och större behov av en undermaskinmästarkurs under 

vårterminen 1962, har anslaget bibehållits oförändrat i 

budgetförsl.aget för. en eventuell .kurs .. under läsåret 
-· - . ·-~"'· 

111

1 

11 '1 

1 1 
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1962-1963. 

5 Ht. III:l7. Sjömansskolan. 
Den planerade interimistiska sjömansskolan varom utförligt 

redogjorts i detta moments detaljmotivering för år 1961 

har från och med höstterminen 1961 kunnat begynna sin verk

samhet med en ekonomiavdelning i för ändamålet upphyrda 

lokaliteter i Rederi Ab Sally tillhörigt hus vid Trobergs

gränd 9 och i det Sjömanshemsföreningen tillhöriga Sjömans

hemmet. Till· verks_amhetsf ormen hör ytterligare avdelningar-
---- I 

na för däck- och maskinmanskap, vilkas verksamhet dock tills- ~ 

vidare icke har hunnit vidtaga. Do upphyrda elevbostäderna I 1 

- åter äro belägha i Ålands Turistförenings vandrarhem. För~ 

slaget har gjorts i noggrann överensstämmelse med de upp

gifter, som varit tillgängliga rörande utgiftsstaten för 

statens sjömansskola på Suomen Joutsen i Åbo stad. På 

grund av de ringa erfarenheter, som hittills kunnat erhål

las av denna skolform, kan anslagsbehovet svårligen exakt 

bedömas. En uppdelning av utgifterna på nödiga undermoment 

har dock genomförts. Då momentets utformning och de di r

under upptagna anslagen i 1961 års budget varit ytterst 

summariska, har landskapsstyrelsen avstått från en jämförel~ 

se av dessa med de nu föreslagna undermomenten och anslags

beloppen. 

a) avlöningar.De härunder upptagna lärarbefattningarnas 

antal och benämningar överensstämma med motsvarande tjänster 

och befattningar vid statens sjömansskola med ytterligare 

beaktande av det nödiga antalet lärare vid landskapets 

skola. Lärarnas benänmingar stå även i konformitet med den 

inför förnyelse stående landskapslagstiftningen om yrkesun

dervisning. Av do 5 lärarbefattningarna har yrkes- och ar

betslärarbefattningarna besatts i samband med ekonomiavdel

ning ens påbörjade verksamhet. Då avsikten är att så fort 

det sig g)ra låter upptaga skolarbetet i full utsträckning, 

föreslås att anslag skulle beviljas för inrättande av 2 

extraordinarie lärare i yrkesämnen med årsarvode enligt 

24:e avlöningsklassen och 1 extraordinarie lärare i allmänna 

ämnen med årsarvode likaså enligt 24:e avlöningsklassen. Un

der momentet har ytterligare anslag observerats för ålders-
-, 

tillägg, dyrortsti llägg, lÖn_e justeringar och rekto rsarvode 

i enlighet raed gällande bestämmelser. 

I 

I I I 

I 

I 
1. 
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b) tjänstgörings-· o,~h timarvoden (f). Under de tta mo~ 

ment har följand e ans lag obs erverats: lärarnas timarvoden 

och hemarb etsersättn1ng 2.000.000 mark; extra anställd 

personal 450.000 mark; Direktionens sammanträden 120.000 

mark; städning 150.000 raark samt resekostnader och dag

traktamenten 80.000 n1ark eller sammanlagt 2 ,800.000 mark. 

c) byJ;'q~ 1
1 ( f), , , Enligt avslutade hyreskont:bakt ä ger sjö

raansskolan erl~gga åt Rederi A/B Sally 50.000 * åt Sjömans

h emsfÖr eningen 40 . 000 och å t Ålands Turistfö~ening likaså 

40 . 000 mark per månad eller sammanlagt 1.560 . 000 mark pe r år. 

d) bränsle, lyse och vatten (f). Bränsl e för und ervisnings. 

och utspisningsköket omfattar ut gift er för kol, ved, gas och 

elström, Lyse och vatten för ekomma i und ervisningslokalite

t erna vid Trobergs gränd 9 och Sjömanshern.met. För änd amål e t 

föreslås reserverat 550 . 000 raark. 

e ) und ervisningen (f). Under momentet har nödigt anslag 
-

obs erverats för råmat eriel, verktyg , bibliotek och demonstra-

tionsmedel till ett b elopp av sammanlagt 2.500.000 mark, 

varav 1.500.000 mark föreslås för råmaterial och v erktyg 
-· 

och 1. 000. 000 mark för bibliotek och undervisningsmaterial. 

f) expensmedel. För t elefonkostnader , kontorsmaterial 

m.m. föreslås beviljat 150.00Ö mark. 

g ) tryckningskostnader . Mo mentet avser kostnader för 

annonser, ansökningsblanketter, betyg·, årsberättelse, m.m. 

För ändamål e t torde erfordras 200.000 mark. 

h) elevernas kost och logi (f ) • .Anslaget för kost 

3 . 500.000 mark är beräknat för 45 olever och 5 lärare för 

ca 10 månaders tid av högst 230 mark per nan och dag. För 

sagda kost erlägga lärarna och eleverna lJO och landskape t 

100 mark per dag. Utgifterna för kost hava således införts 

till brut tobelopp, medan elevernas kostavgifter upptagits 

såsom inkomst i inkomststaten. Likaså avser anslaget 300.000 

mark bruttoutgiften för lo gi för 30 elever, medan elevernas 

logiavgift er observerats såsom inkomst. 

IV. Ålands yrkesskola . 

.2... Ht . IV: 1. Avlöningar. 

Ökning 635.200 mark. Lärarbefattningarnas b enämningar har 

ändrats i överensstäramels e med de i riksförordningen om 

yrkesundervisningsanstalter (FFS 3/59) förutsatta b enämning-
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arna. Då dessa benämningar även förutsättes av det nu till 

Landstinget inlänmade nya lagförslaget om yrkesundervisning, 

om vars antagphde och stadfästande med giltighet från in-
• I 

gången av år 1962 några tvivel icke längr e torde föreligga, 

torde denna åtgärd khnna anses motiverad. 

Bet::tiäffahde anslagets ökning motiveras densamlila av regle

ringen av tJähstemarinavlön:Lngarna. En sänkning av lärarnas .. 
1 

timarvoden ned 306. 500 mark har kunnat göras, eu1edan det tidi- 1: I 
gare anslaget på grund av felberäkning upptagits för högt • . 
Anslaget för direktionsarvoden har nedbringats med 24 , :: 0 

nark. 

Å d 1 11 lands yrkesskola arbetar för närvarande me 

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

bilmekaniker och. en klass per år samt 2 tillfälliga afton

kurser i bil testning under år 1962, omfattruide 60 timmar 

vardera. 

2) en fast elektrikeravdelning med för närvarande en l~åFig 

kurs för fartygselektriker. 

Direktionen har på landskapsstyrelsens uppmaning under

sökt möjli gheterna att under något år byta ut fartygselektri- 1
'. 

kerkursen mot en landelektrikerkurs (installatör), men ut

redning en visar att detta för närvarande ej är motiverat. 

3) en fast handelsavdelning me d en 1-årig kurs för försälja

re-kontorister (affärsbiträden) samt till denna avd elning 

hörande 3 tillfälliga aftonkUrser i maskinskrivning för 

nybörjare om 75 timr;1ar våren 1962 och samma på hösten 1962, 

samt en kurs i reklam och skyltning för affärsanställda 

om 40 timmar, saLJ.t 1 tillfällig påbyggnadskurs i r;mskin

skrivning om 50 timmar under året 1962 på tid s on bestäm

mes av rektor och handelsavdelningens föreståndare. 

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

metallarbetare och två klasser samtidigt samt till denna 

avdelning hörande tillfällig kvällskurs i gassvetsning om 

120 timmar våren 1962, samt en tillfällig aftonkurs i el

svetsning om 80 timmar hösten 1962, 

5) en fast sönmadsavdelning med en 2-årig dagkurs för yr

kessömmerskor och en klass per år samt en till denna avdel

ning hörand e kväll s kurs i husbehovssömnad om 180 timmar. 

-2._ _ H!~_J:~;__?~ Elevernas flitpengar (f). 

Minskning 50.000 mark. Me d be aktand e av åtgången und er 
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moraentet innevarande år synes en n edsättning av anslaget 

raed 50.000 raark kun:m. föreslås. 

Städning och. eldning {f). 

Ökning 69. 000 filark. Tillägget föreslås på grund av en mindre 

förhöjning av städerskornas löner i enlighet med inträffad 

lönejustering för arbetare i arbetsavtalsförhållande . Även 

eldningskostnadernå hava i någon mån fördyrats. 

5 Ht. IV:4. Råvaror och arbetsredskap (f). 

Minskning 400 • .000 mark. · Såsom tidigare hava råvaror och ar

betsredskap ~pptagits under momentet i enlighet med -skolans 

specificerade kostnadsberäkningar till den del de befunnits 

erforderliga för skolarbetets ändamålsenliga handhavand.e .. 

Sålunda avser anslaget endast normala anskaffningar och 

kompletteringar av förenämnda förnödenheter. 

5 Ht. IV:5. Tryckningskostnader (f). 

Minskning 29.000 mark. Minskningen synes kunna föreslås, 

på grund av tryckningsarbetets nedbringande. 

, I 

1 \ 

, I 

5 Ht. IV:7. Undervisningsmateriel och bibliotek. \ 

Ökning 50 .000 mark. Under momentet hava utgifterna för under- 1

1 

visningsmaterielen upptagits till sammanlagt 610.700 mark 

med reservation för obetydligare prisstegringar. Sagda ut

gifter, vilka i enlighet med skolans av landskapsstyrelsen 

granskade specifikationer avse det normala skolarbetet, för

delas på de olika avdelningarna sålunda, att för bilmekani

keravdelningens behov anslås 155.000 mark~ för fartygselekt

rikeravdelningen 65.000 mark, för handelsavdelningen 

170.500 mark, för metallarbetaravdelningen 132 .000 mark och 

för sömnadsavdelningen 88.200 mark. Anslaget för skolans bib

liotek 239.300 mark; åter avser kostnader för anskaffning 

av läroböcker och facklitteratur samt inbindning. 
5 Ht. IV :8. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier. 

Minskning 73.900 mark. En minskning av anslaget synes kunna 
~ . .; 

föreslås på grund av maskinparkens nuvaran.E skick • 

.2... Ht • IV: 11. Till landskapsstyrelsens disposi tion för yrke~1skolatl. 
Ökning 25.000 mark. Tillägget föreslås med beaktande av 

prövat behov under nästa år~ Innevarande år har under momen

tet intill den 31 auglBti åtgått 314.643 mark. 

V. Ålands Folkbögskola • 
.2... Ht. V:l. Bidrag till Ålands folkhögskola (f). 
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Ökning 3.800.000 mark. Ökningen grundar sig p å Ålands folk

högskola tillkommande landskapsbidrag enligt landskapsla

gen om understöd åt folkhögskola (2/31). Det normerade bi

draget för år 1960 års kostnader uppgick till 9.690.246 

mark. Det ökade landskapsbidraget förorsakas närmast av det 

nya elevinternatet, vilket färdigställdes under år 1960. 

VI. Ålands lantmannaskola. 

Genom landskapslagen den 12 juli 1961 om lantbruksunder

visning (23/61) har lagstiftningen i ämnet bringats att I 
svara mot nutida krav. Då den tidigare organisationsformen ·I 
och de allmänna principerna för skolans verksamhet likväl 

i den nya lagen bibehållits i överensstämmelse med rikslag~ 

stiftningen från åren 1927 och 1937, har budgeten för lant

mannaskolan icke härav påverkats. 

5 Bt. VI:l . Avlöningar. 

Ökning 206.361 mark. Med hänvisning till den allmänna moti

veringen föreslås undermomentet "förhöjning efter vissa år _ 

(förslagsanslag)" infört och att under detsamma skulle upp

tagas 37.200 mark, utgörande personligt lönetillägg åt andra 

läraren på grund av 10 års tjänstgöring. Enligt vad l~d~-
-

skapsstyrelsen erfarit torde regeringen ännu under nu på-

gående Riksdag inlämna proposition med förslag till grop

utjämning av lärarnas vid lantmannaskolor avlöningar. En

li g~ detta förslag skulle lärarnas grundlön höjas med 1 av

löningsklass varjämte det nuvarande föreståndararvodet skul

le komma att motsvara ytterligare 2 löneklassers förhöjning 

av grundlönen. På grund härav och med beaktande av regle-
·-

rin'g en av tjänstemannaavlöningarna föreslås att under momen-

tet "lönejustering" skulle beviljas 135 .000 mark . Det mot 

den förenämnda groputjämningen svarande anslagsbeloppet skul- I 

le givetvis utnyttjas endast om den förutsatta propositionen . \ 

vinner Riksdagens godkännande. De i privaträttsligt arbets

avtalsförhållande stående kosthållerskans och eldaren's löner 

föreslås höjda med sammanlagt 7,8 procent, motsvarande reg

leringarna 4,3 och 3,5 procent av tjänsteman~aavlöningarna 

under åren 1961 - 1962 enligt gällande s.k. basavtal bercran

de arbetslönerna på den allmänna arbetsmarknaden. Anslaget 

för timlärare föreslås höjt med 5.000 mark motsvarande be

räknade stegrade resekostnader för ifrågavarande lärare . 

L.__Ht. VI:2. Värme och lyse (f ). 

I 
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Ökning , 65. 000 mar~. Föreslås pä 'grund av stegrade kostnader 

för brännved och särskild tillskottsavgift till Ålands El

andelslag, som i sig upptagit Jomala by elandelslag, för 

elnätets bringande i skick. 

5 Ht. VI:3. Städning. 
Ökning 2.000 mark. Förhöjningen föreslås på grund av ökade 

städningskostnader. 

5 Ht. VI:4. Undervisningsmateriel. 

Ökning 60.000 mark. Tillägget föreslås för anskaffande av 

apparatur, småbildsprojektor samt genomskinlig duk, för före- I 
visning av ljusbilder i icke-mörklagt rum. En dylik appara-

tur har innevarande år anskaffats till bl.a. Västankvarns 

lantmannask ola i Ingå med anmärkningsvärt gott resultat . 

Fördelarna av denna apparatur äro framförallt tidsbesparing, 

möjligheter för eleverna att göra anteckningar under pågåen

de bildförevisning samt eliminering av risken för bristande 

uppmärksamhet i mörklagt rum. Kostra.den för ifrågavarande 

apparatur beräknas uppgå till ca 58.500 mark. 

5 Ht. VI:5. Expensmedel. 

Ökning 10.000 mark. Tillägget föreslås på grund av förelig

gande behov av ökad annonsering för skolverksamheterntryg

gande med avseende å nya elever. 

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

Miris.kning 30.000 mark. Sedan verktygsuppsättningarna numera 

till största delen blivit kompletta, föreslås en sänkning 

av anslaget med 30.000 mark. 

5 Ht. VI:lO.Underhåll av inventarier. 

Ökning 10.000 mark. Emedan hushållsutensiliernas underhåll 

blivit eftersatt, föreslås anslaget höjt med 10.000 mark. 

5 Ht. VI:ll. Anslag för kurser. 

Ökning 10 .,000 mark. Tillägget före .slås för anordnande av en 

elsvetskurs under år 1962. 

Skollägenheten på Jamala gård. 

5 Ht. VI:l2. Skollägenhetens utgifter (f ). 

Ökning 675.ÖOO mark. Enligt allmänna företagsmässiga grunder 

plägar Jomala gårds egentliga inkomster och utgifter städse 

svara mot varandra. Detta kan även uttryckas så, att gården 

har rätt att själv förfoga över sina inkomster för sin 

driftsekonomiska verksamhet. Beaktas således icke investe-

1 

11 
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ringsutgifterna, finner man a tt den föreslagna utgifts

ökningen 675.000 mark uppväges av en mot svarande ökning 

av inkomsterna. De stegrade siffrorna åter kan ses mot 

bakgrunden av rådande högkonjunktur och den ökade produk

tionsni vån ~ Beträffande utgifte~na komma lönerna i över-
. . 

ensstämmelse med det s.k. basavta1et rörande arbetslönerna 

på den allmänna arbetsmarknaden att stiga med 3;5 procent. 

Därtill har förvaltararvodet i överensstämmelse med grunder- , 
. -

na för dess bestämmande i riket fastställts att från och med 

den 1 maj 1961 utgå enbart i form av penningavlöning, utgö

rande för närvarande 21.000 mark per månad. Då förvaltar-

ä 1
1' arvodet är bundet vid tjänstemännens avlöningsniv , inne-

bär detta att även förvaltararvodet till följd av regle

ringen av tjänstemannalönerna kommer att höjas med procent

talet 3,5. Den återstående ·utgiftsökningen omfattar under

håll av byggnader, skogsbestånd och skogsdikningar, Ansla

get 3.595.000 mark har, specificerat, följande utseende: 

Löner Förvaltararvode 288.000:-

Arbetsledare 454.000:-

Kreaturskötare 443.000:-

Jordbruksarbetare 390.000:-

Tillfälliga arbetare 230.000:-

Arb.giv.andel av folk-
pens .o. barnbidr.premier 79 .875:-

0lycksfalls förs.prem:Br 65.000:-

Övriga löpande utgifter: 

Växtodling: Handels gödsel 300.000.:-

Utsäde 40.000:-

Insekt- o ogräsbekämpning 40.000:-

Övriga utgifter 

Husdjursskötsel: Veterinär och medi-

20.000:-

Skogsbruket: 

cin 20.000:-

Seminering 30.000:-

Grisar o deras vit.prep. 50.000:

Kraft o. mineralfoder 250.000:

Tvätt-o de-3.infekt.medel 20.000:-

Övriga utgifter 10.000:-

1.949 .875:-

400.000: -

380.000:-

70 . 000:-

' 
. I 
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Allmänna kostnader ;: Under håll a,v bygg:- ~ . 
nader 250.000:-

Underhåll av 
maskiner 

Elström o. fly
tande bränsle 

Skatter o.för
säkringar 

Diverse utgifter 

150.000:-

220.000:-

100.000:-

75 .125 :-

VII. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 
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795.125:-:-
·- · ····1· 

3.595.000: -:: 

5 Ht. VII:l.Avlöningar. 

Ökning 477.400 mark. Tillägget föreslås dels på grund av 

regleringen av tjänstemannaavlöningarna. För de övertim-
-· 

arvoden som jämlikt förordningen om lärarnas vid läroanstal::'.'." 

terna för hemslöjd undervisnings- och arbetsskyldighet 

(FFS 132/58) och statsrådets beslut angående tillämpning av 

sagda förordning (FFS 287/58) tillkommer, lärarna föreslås 

undermom.~mtet "övertimarvoden (för1?lagsanslag)" infört under 

momentet ävensom att under dets.amma skulle beviljas ett an""'.' 
slag om 420,.000 ~ark. 

5· ... Rt _. VII:2. Värme och llse (f) , I· 
•••• • J •. '. • 

Ök~~ng 50.000 mark. Sedan vävsalen numera inkopplats i 
centralvärmesystemet och större värmepanna installerats 

beräknas värmekostnaderna komma att stegras, varför ansla

get föreslås höjt med 50.000 mark. 

5 Ht. VII:6. Resekostnader och dagtraktamenten för föreståndarinnan. 
Minskning 2.000 mark. På grund av de ringa kostnaderna under 

momentet föreslås anslaget nedsatt med 2.000 mark. 

5 Ht. VII:?. Underhåll av trädgården. 

Minskning 25.000 mark~ På grund av trädgårdens n~mera upp

arbetade skick och därav följande minskade underhållskost

nader föreslås anslaget nedsatt med 25.000 mark. 

5 Ht. VII:8. Underhåll av byggnader. 
·-, 

Ans.laget oförändrat. Anslagets bibehållande till nuvarande 
i - . 

belopp' .. f3y.nes nödvändigt då bl. a. vävstugan behöver utvändigt 
•J I 

: I . --

målas. 
' . ~ 1 

VIJ:I'. Ålands .ambule:rande .. lanth3s:h~llsskola. 
:1;., .., __ _ :'.'. ···:· 

2._ Ht. VIII: 1. Avlöntn&ar. . . .. ... .. ::.: .. 
.. .. ~ .,..., .. 

Ökning 67.400 mcµ"k. På grund ~v ~egleringen av tjänstemanna-
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avlöningarna föreslås anslaget höjt med 67.4J0 mark. 

5 Ht. VIII:2. ~yra 1 värme och lyse (f). 

Ökning 70~000 m'.ark. Anslaget är beräknat på för handen va

rande behov för upphyrande av skollokaliteter enligt fast-
·-

ställd kursplan i Finströms och Lumparland kommuner jämte 

därav föranledda kostnader för värme och lyse. 

5 Ht. VIII: 5. Direktionsarvo den och resekostnader .(f) . 
. i . . 

Ökning 10.000 mark. Tillägget föreslås på grund av ökat an-

tal direktionssammanträden för utredande av frågan om sko-

lans omorganisation. 

u . . Fornminnesvården .. 

5, ,Ht,. IX: 1. 2;\ill laridsk?P ssty:felsens dispos~ tion för Ålan.ds l\/Iuseum. 

Ökning 100.000 mar~. För upphyrande av eventuella tilläggs

utrymmen, komplettering och renovering av museiföremål samt 

komplettering av biblioteket föreslås en höjning av anslaget 

med 50.000 mark. Liksaå föreslås 50.000 mark beviljade för 

ansk~ffahde av eldfast skåp för mikrofilmernas uppbevaring. 

5 Ht .. . IX:2. För arkeologiskt fältarbete. 

Ökning 100 000 mark. Det tidigare anslaget har blivit otill

räckligt. Såsom tidigare påföres detta moment kostnader för 

arkeologiska utgrävningar, restaureringar av fornlämningar1 

kartläggningsarbeten, etnologiska forskningar m.m. Under är 

1962 kan utgrävningar eventuellt komma att utföras i Föglö 

och Geta kyrkor. 

5 Ht. IX:3. Bomarsunds fornminnesområde. 

Öknimg 225 .000 mark. AV anslaget 725 .000 mark skulle 500.000 

mark såsom tidigare disponeras för restaurering och röjning. 

För förbättrande av de hygieniska förhållandena vid camping-

platsen på Bomarsunds fornminnesområde föreslås beviljat 

225.000 mark. 
5 Ht. IX:4. F0r publiceringsverksamhet. 

Ökning 50.000 mark. Tillägget föreslås på grund av ökade 

tryckningskostnader. 

(5Ht.IX:7.) For planeringsarbeten i Bomarsund. 

Momentet upptagande engångsanslag föreslås utgå. 

Ordningsnumret för följande moment har ändrats. 

X. Socialt bildningsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

Den 3 maj 1961 utgavs i riket en ny bibliotekslag (FFS 
235/61), vilken medför ökade bidrag för biblioteksväsendet 

, I 
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varjämte begreppet landskapsbibliotek införes . Ett mot-
.. 

svarande lagförslag kommer att föreläggas Landstinget und er 

nu pågående landstingssession. Liksom rikslagen är avsikt en 

att bringa den nya landskapslagen i kraft från och med den 

1 april 1962. Enligt uppgift från stat ens biblioteksnämnd 

komma bidragen åt kommunerna för deras folkbiblioteksut gif

ter, ehuru höjda, ävensom de nytillkomna bidragen åt vissa 1 

privata bibliotek och kommunala sjukhusbibliotek etc. även \ 

i fortsättningen citt i sin helhet fastställas och utanordnas 'I\ 
under det år sbtn .närmast följer på det, till vilket utgifter- · 
na hänföra sig, fÖ1jer härav, att den nya lagens verkningar .· 

Il 
på nu ifrågavarande bidrag icke beröra budgetåret 1962, un- 11 

der vilket bidragen för år 1961 i sedvanlig ordning utgivas 

i stöd av den nu gällande landskapslagen om folkbibliotek 

(4/35). Då däremot i riket förskott på bidrag åt kommunerna 

för anskaffning av och grundförbättringar å biblioteksbygg

nader ävensom för landskapsbiblioteks upprätthållande torde 

komma att beviljas und er år 1962, har på enahanda sätt söm I 
i statsverkspropositionen härför nödigt anslag upptagits un- ~ 

der 3 mom. i detta kapitel. I rikslagen förutsättes även , 

möjligheten av beviljande av lån åt kommunerna för folkbib-

lioteksbyggnader, men då anslag härför icke upptagits 

verkspropositionen, har landskapsstyrelsen ansett sig vara 

tvungen att avstå från dylikt anslags upptagand e . 

Biblioteksinspektörens arvode. 

tjänste-

arvode 

· 1 

Ökning 6.000 mark. Med hänsyn till regleringen av 

mannaavlöningarna föreslås biblioteksinspektörens 

höjt med 500 mark per månad till 14.000 mark eller 

från 162.000 till 168.ooo mark. 

årsarvodet ' 

Bi~rag till biblioteken (f). 

Ökning J.850.000 mark . Det tidigare anslaget avseende bidrag 

åt kommunerna för folkbibliotekens upprätthållande är otill-

räckligt. På grund av den intensifierade folkbiblioteksverk

samheten samt i någon mån till följd av försenade bidrags

rekvisi tioner, vilka enligt utlåtande av inspektören för de 

svenskspråkiga biblioteken i riket därstädes undantags-

löst godkännas till utanordnande föreslås anslaget till 

denna del höjt till 1.850.000 mark. För anskaffning av och 

grundförbättringar av kommunala biblioteksbyggnader och 

-lokaler (rikslagens och lagförslagets 7 §) föreslås be-
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viljat 500.000 mark. Enligt 9 § i rikslqgen och lagförsla

get erhåller landskapsbibliotek årligen J.000.000 mark i 

bidrag på villkor, OilJ. -vilka närmare bestämmes genom för

ordning. Härutöver utgives årligen 10 mark för varje invåna- 1 

re på det för landskapsbiblioteket fastställda verksamhets

området, varvid invånarantal et i den kommun, där bi blioteket''1 

är beläget, dock icke beaktas. Till -'följd härav för eslås 

beviljat 3.000.000 mark i grundbidrag och 150.000 mark i 

befolkningsbidrag eller sammanlagt 3.150.000 mark för ett 

hela landskapet o-mf attaride landsk:apsbibliotek'~ 

5 Ht. X: 4 • .. För inköp och inbindning av facktidskrifter _i biblioteks

inspektö+en§ arkiv . 

. Ökning ,_.3 ~ 000, ;qiark. T=!-111=.tgget föreslås tned hänsyn till den 

förnyade bibliotekslagstiftningens verkställande. 

;ajn'at socialt b;Lldningsarbetry. 

5 I:It. X:7. UnderstödJåhde ,qY1 , stud,i~cir~elver~samheten~ 

Ökning 10.000 mark. På grund av den intensifierade verksam~ 

heten och det ökade antalet studiecirklar för eslås anslaget 

höjt med 10.000 mark. I statsförslaget för år 1962 har mot

svarani e anslag höjts med 1.000.000 mark (10 Ht. XIV:5). 

5 Ht. X:8. Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (f). 

Ökning 300.000 mark. Enligt 1 § landskapslagen om understöd 

åt arbetarinstitutet i Mariehamn (5/47), sådant lagrummet 

lyder i landskapslagen den 26 maj 1950 (20/50) tillkommer 

arb etarinstitut ett årligt landskapsund erstöd om 60 procent 

av dess verkliga utgifter.: Sålunda beräknat uppgick bidraget 

åt Arbetarinstitutet i Mariehamn för 1960 års utgifter till 

sammanlagt 1.702.425 mark. På grund härav och med beaktande 

av förutsedda utgiftsökningar under år 1962, föreslås ansla

get höjt med 300.000 mark. 

XI. Ålands yrkesvägledningsbyrå. 

Ålands yrkesvägledningsbyrå vidtog med sin verksamhet i 

augusti 1961, då filosofiemagistern Bo Berg såsom tjänstför

rättande tillträdde tjän~ten såsom distriktsinspektör, i ut

giftsstaten för år 1961 benämnd "yrkesvägledare". Tjänstens 

nya benämning motsvaras av tjänsteställningen inom statsför

valtningen. På grund av byråns nyligen påbörjade arbete kan 

det exakta anslagsbehovet svårligen bedömas. Momenten och 

anslagen i detta kapitel hava upptagits dels i jämförelse 

med yrkesvägledningsbyråerna på andra orter i riket, dels 



-86-
506 

5 Ht. 

med beaktande av det uppskattade behovet för byråns pl ane

rade verksamhet under år 1962 . På grund av den summariska 

budge t ering en i 1961 års utgiftss t a t har l andskapsstyrels en 

varit tvunge n att avstå från jämförelse med anslagsbeloppen 

för år 1961 utöver 1 mom. Il I 

1 Il I 5 Ht . XI:l. Avlöningar. 

Ökning 40. 760 mark. På grund av regleringen av t jänstemanna- 1
1

'[. 

av~öningarna föreslås anslaget höjt med 40. 760 mark. - IJ 

(5 Ht. ~~: 2) . övri~a av yrkesvägledningsverksamhe ten . föranledda kostnader 111 11 

( f) . 
: 'I 

Moment et, som avsett endast ett tillfälligt behov, föreslås 
11 

'. 

utgå. 

5 Ht. XI:2. Reso r och dagtr~tamenten (f ). Momentet nytt. 
- .. 

Anslag 150 . 000 mark. För distriktsinspektörens tjärnter es or 

och dagtraktamenten föreslås reserverat 150.000 mark. Emedan [[ 1 

distriktsinspektörens v e rksamhet förutsätter ett nära sam

arbete med motsvarande myndigheter i rik et, har i anslaget 

kostnaderna för nödigt antal kontaktresor inberäknats. 

5 Ht . XI:J. För av yrkesvägledningslagstiftningen förutsatta läkarutlå

tanden och andra vid vägledningsarbetet behövliga utredningar 

över icke-skol elever (f). Momentet nytt. -
11 1 

Anslag 25 . 000 mark. Utgifterna av förenämnd art gällande 

skolelever har för folkskolelevernas del beaktats i anslaget 

under 4 Ht. VI:lO och för lärdomsskolelevernas del und er 5 

Ht. I:ll. Då i riksbudgeten för år 1961 liksom i statsför

slaget för år 1962 anslag dessutom upptagits för läkarut

låtanden och annan erforderlig utredning i a n s lutning till 

yrkesvägledningsarbetet för icke-skole lever, föreslås att 

för ändamål e t skulle beviljas 25.000 mark. 

5 Ht. XI:4~ Handbibliotek. Moment e t nytt. 

Anslag 45.000 mark. För komplettering av handbiblioteket med 

erforderlig psykologisk och testmetodisk facklitteratur 9 på 

vilka områden utvecklingen och forskning en är oerhört ex

pansiv, för eslås r eserverat 45.000 mark. 

5 Ht. XI:5. Diverse utgifter. Momentet nytt. 

Anslag 60.000 mark. _Av anslaget skulle ca J0.000 mark använ

das för anskaffning och upphyrning av bildband, filmer och 

annan audiovisuell undervisningsmateri el. För testblanketter 

och -formulär skulle anslås 25.000 mark samt för trycknings

och andra kostnader 5.000 mark. 

I 

'I 
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5 Ht. XI~6. Kostnader för extra personal (f). Moment e t nytt . 

5 Ht. 

.Anslag 75.000 mark. Emedan yrk esvägledni ng sbyråns arbete 

i hög grad följ e r skolåret me dför detta, att verksamhe t.sin- 1 

tensiteten kulminerar dels vid höstt erminens slut, d els 

vid mitten av vårterminen. Vid dessa tidpunkt er skol a bl.a. 

elevernas under terminerna insamlade testresultat g enomgås, 

korrigeras och behandlas. Med beaktande av att distrikts-
I :inspektören icke ensam medhinner behandling en av det ihop-
1 

samlade materialet vid sidan av det daglig a rutinarbetet 11 1 
' I föreslås ett anslag om 75.000 mark för anställande av extra I 

personal vid föreliggande b ehov. Sed a n ytterligare erfaren- \ '· 
• 11 I 

heter från ifrågavarand e v e rksamhetsområde inhämtats och b e - I 
1 

hovet bättre kan bedömas, kommer landskapsstyrelsen att ta

ga ställning till frågan om utökning av personal en. 

XII d Särskilda anslag . 
I I 

XII:l. Till vetenskapen, litt eraturen och konsten främjande ända-

1 

måi~ i 
.. ... Il 
Okning 200. 000 mark. För vetenskapen och konsten fränj ande 

1

1

1 

ändamål har i statsförslaget under 10 Ht. XVIII~2 och 4 upp- · 
. I 1 

tagits sammanlagt 864.000.000 mark. Med beaktande härav och i' I 
det föreliggande konkreta anslagsbehovet för eslå s anslaget 

höjt med 500.000 mark eller till samma belopp, som anslag et 

varit upptaget till i 1960 års budget. Anslag et 4 . 500.000 

mark utgör ca O, 5 procent av motsvarande anslag i 1962 års 

statsförslag • .Anslaget föreslås disponerat på följande sätt~ 

a) Ålands folkminnesförbund, 500.000 mark . 

. Anslaget oförändrat. Anslaget är avsett för underhåll och 

fortsatt utbyggnad av gammelgårdsanläggningen, J a n Karls

gården i Kastelholm. Sålunda kommer under år 1962 ett b å ts

manstorp att därstädes uppföras, för vilket nödigt virke 

redan finnes på platsen . 

b) Ålands Kulturstiftelse, för uppteckning av ortsnamn., 

100.000 Mark. 

Anslaget oförändrat. Anslaget avser fortsatt ortsnamnsforsk

ning och -uppteckning. 

c) Ålands Kulturstiftelse, för urkundssamlingen, 500.000 

mark. 

Minskning 100.000 mark. .Anslaget skulle användas till fort

satt insamling och utgivning i tryck av viktigare äldre 

urkunder rörande Åland. Färdigt för tryck föreligger dom-
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böcker från 1500-talet redigerade av filosofiemagistern 

Kaj Mikander. 

d) Tryckning av vetenskapligt arbete, 600.000 mark. 

Ökning 350.000 mark. Medicinelicentiaten Aldur Eriksson 

har under en följd av år studerat de genuina ålänningarnas 

blodgrupper, vissa rasegenskaper och ärftliga konstitutionel 

la anlag, för vilket forskningsarbete han åtnjutit understöd. 
I från landskapet och enskilda fonder. Doktor Eriksson är nu 

' I 

sysselsatt med att nedskriva resultatet av sina forskningar 

och avhandlingen är ämnad att ingå i Ålands Kul turstifteises 1 

serie såsom tom IV. Enligt erhållna förhandsuppgifter äro 

.de vunna resultaten i flere avseenden oväntade och torde 

på denna grund tilldraga sig en betydande uppmärksamhet. :De 

preliminära tryckningskostnaderna äro b eräknade till 500 . 000 

mark, vartill kommer översättningsutgiften till tyska 

100.000 mark. 

e) Ålands Spelmansgille, 155.000 mal'k • 

.Anslaget oförändrat. Anslaget skulle såsom tidigare anslås 

för uppteckning, arrangemang och fotostatkopiering samt 

tryckning av åländska folkmelodier. 

!J. Ålands Sjöfartsmuseum, 200.000 mark. 

Ökning 50.000 mark. .Anslaget avser årligt understöd för mu

seiverksamheten, vilken eft er hand blivit mera omf attande ·. 

g) Ålands Fågelskyddsförening, 220.000 mark. 
Ökning 40.000 mark • .Anslaget skulle såsom· tidigare användas 

dels till fortsatta vetenskapliga fågelobservationer vid för

eningens obs ervationsanstalt på Signildsskär, del s till 

täckande av övriga med verksamheten sammanhörande uppgift er. ; 

På grund av de omfattande reparationsarbeten, som för när-. 

varande pågå vid observationsanstalten föreslås ans laget 

höjt med 40.000 mark. 

h) För anskaffande av konstverk, till det blivande å1änds,... 

ka konstmusJet, 800.000 mark. Punktens rubrik ändrad. 

Av anslaget 800.000 mark skulle till Ålands Konstnämnds 

omedelbara förfogande såsom innevarande år ställ as 500.000 

mark, medan 300.000 mark skulle stå till landskapsstyrel s ens 

disposition, att antingen genom förmedling av Ålands Konst

nämnd eller på annat sätt användas för ändamålet. 

i) Föreningen Brage, 20. 000 mark _. 
Oförändrat anslag. Föreslås för föreningens urklippsverk . 
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j) Ålands Skeppsbefälhavarförening för utgivande av Ålands 

sjöfartshistoria, 300.000 mark. 

Minskning 100.000 mark. För det fortsatta arbetet för 

utgivande av en omarbetad och förkortad upplaga av verket 

"Ålands Sjöfartshistoria", med filosofiemagistern Georg 

Kåhre såsom författare, har observerats 300.000 mark. 

k) För tryckning av Ål ands lagbok, 450.000 mark • 

.Anslaget oförändrat. Tryckningen av lagverket har kunnat 

påbörjas under år 1961 . På grund av att tryckningskostnad er~ 

na komma att uppgå till ca 600.000 mark, varav 200.000 be

räknas utgå ur 19 61 års anslag, skull e under å r 1962 för 

ändamålet ytterligare erfordras 400.000 mark. Emedan hela 

korrekturläsningen tillsvidare kvarstår, skulle härför i 

likhet med innevarande år reserveras 40.000 mark. 

1) För oförutsedda behov reserveras 355.000 mark. 

5 Ht. XII:2.För frä mjand e av idrott och fysisk fostran (r). 

Ökning 100.000 mark. I statsförslaget/~laget för s tödjand e 

av idrott och fysisk fostran (10 Ht. XVIII:4 A) höjts med 

30.000.000 mark till sammanl agt 810.000.000 mark. På grund 

härav och med beaktande av föreliggande behov för es l ås ans la- . 

get förhöjt med 100.000 mark. Sedan inkomst- och utgifts-
.. 

staten fastställts kommer l andskapsstyr e l sen p å sedvanligt 

sätt att fördela anslaget mellan de olika idrottsorganisa

tionerna. 

5 Ht. XII:3.Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar. 

Ökning 100 . 000 mark. .Anslaget föreslås disponerat på följan

de sätt: 

a ) Teaterföreningen i Mar i e h amn. 

Ökning 300.000 mark. Teaterföreningen i Mariehamn avser att 

ånyo upptaga festspelen på Kastelholms slott under år 196 2. 

Pjäsvalet har dock icke ännu slutligt fastställts. För den 

händ else dessa spel kunna anordnas under år 1962 för es l ås 

r eserverat 300.000 mark för tryggande av festspelens organi 

sation. För teat erföreningens allmänkulturella verksamhet 

skulle anslås tidigar e belopp 100.000 mark. 

b) Ålands Sång- och Musikförbund • 

.Anslage t oförändrat. För avlönand e av dirigenter för loka l a 

körer, anskaffande av noter m.m. föreslås oförändrat ans lag 

190.000 mark. 

c) För oförutsedd·a 11-ehov reserveras 10.000 mark. 
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]_fil_ . 
Skulle de under a) punkt en detta mbment omtalad e f et:itspelen 

på Kast elholm icke kunna g enomföras, före slås att anslage t 

under denna punkt g enom överföring Ökas med 300.000 mark. . I 
5 Ht. XII:4. Bid~ag , fÖr avlönande av v erksamhetsledare för kulturorga

nisationer. 

Ökning 220 . 000 mark. Anslaget föreslås förd elat på följ and e 

sätt: 

a) Ålands Spelmans gilles instruktör, 140.000 mark . 

b) Ålands Sång- och Musikförbunds v erksamhets- och bi~ 

trädande verksamhets- och orkesterledare, 471.000 mark. 

c) Ålands Un,,--gdomsförbund, för folkdansledare 50.000 mark. 

d) Ålands Ungdomsförbund för avlönande av verksamhets-

ledare och teaterinstruktör, 1.280.000 mark. 

e) För oförutsedda behov reserveras 159.000 mark. 

5 Ht. XII:5. Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens 

skolverksamhet (f ). 

Ökning 300.000 mark. Tillägget föreslås för erläggande av 

Ålands hemslöjdsförening tillkommande landskapsbidrag enligt 

landskapslagen om läroanstalter i landskapet Åland (13/43) 

för skolverksamhet en und er år 1961. 

Motsvarande bidrag för år 1960 uppgick till sammanlagt 

1.873.010 mark. 

5 Ht. XII:6.Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn (f). 

Minskning 200 . 000 mark. Anslaget 800.000 mark avser lag

stadgat bidrag till Förening en för Sjömanshemmet i Marie

hamn för dess kock- och stuertskolas utgifter under år 1961 

intill den 31 augusti, då den överto gs av landskapet. 

5 Ht. XII: 8. Understöd för mindre bemedlades yrkesu tbildning (f). 

Ökning 500.000 mark. På grund av ökat ar:ttal elever och under

stödstagare har det tidigare anslaget blivit otillräckligt. 

Enligt bokslutet för år 1960 åtgick under momentet 3 ·.585 .995 

mark.Med hänvisning härtill föreslås anslaget höjt med 

500.000 mark. 
5 Ht. XII:l2. Till landskapsstyrelsens disposition för und ervisnings- och 

bildni~sväsendet. 

Minskning 505.000 mark. Den föreslagna minskningen motsvarar 

anslaget för resande av staty över Frans Petter von KnorringJ 

vilket av Landstinget infördes und er momentet i 1961 års 

budget. 

I 

I 
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5 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Budgetförslag för år 1962 

Ökning 

287.023 .552 

331.260.738 

44.237.186 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 

51. t 
6 Ht. 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

6 Ht. I:l. Avlöningar. 

Ökning 713.800 mark. I statsförslaget för år 1962 finnes 

upptaget ett anslag om 2.900.000 mark att utgivas såsom 

bidrag åt fyra lantbrukssällskap för anställande av maskin

konsul enter. I och med detta förfogar samtliga lantbruks~ 

sällskap i landet över egna maskinkonsulenter. Under år 1-961 

har landskapsstyrc ls en med det i budgeten observerade an

slaget 250.000 mark deltagit i avlönandet av en för Nylands 

svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållningssällskapet 

och landskapet Åland gemensamt anställd maskinkonsulent. I 

och med att Finska Hushållningssällskapet erhåller egen 

konsulent, avser landskapsstyrels e n att träffa avtal med 

ifrågavarande hushållnings sällskap angående rådgivning i 

lantbrukets maskinfrågor. Sedan ytterligare erfarenheter 

hunnit inhämtas · skulle landskapsstyr elsen taga ställning 

till frågan om anställande av en egen maskinkonsulent. På 

grund av den utökade maskinkonsulentverksamheten föreslås fö

arvoden och resekostnad er för rrask inkonsulent en ett tillägg 

om 500.000 mark. På grund av regl eringen av tjänstemannaav

löningarna erfordras under momentet ytterligare ett tillägg 

om 213.800 mark. 

6 Ht -. · I;-4. Bidrag för torrläggningsarbeten (r). 

Momentets rubrik ändrad i överensstämmelse med statverks

propositionen. Anslaget oförändrat. 

6 Ht. I:8. Understöd för uppförande av A.I.V.-silos (f) ,. · 

Ökning 50.000 mark. På grund av ökat intresse för ensilage

beredning föreS..ås anslaget höjt med 50 .·ooo mark. 

6 Ht. I:lO. Svin- 9 får- och fjäderfäskötselns främjande. Momentets rub

rik ändrad. 

Anslaget oförändrat. Det årliga bidraget åt bl.a. Ålands 

Fruktodlarförening, vilket upptagits under 6 Ht. IV d), har 

hitintills varit 50.000 mark. På grund av föreningens inten

sifierade verksamhet i förening med de gjorda inve·steringarn 

för anläggande av äppelmusteri i syfte att lösa frågan om 



-92"'-
6 Ht. -det årliga äppel överskottet och fallfruktens användning 

h ar medfört behov av ökat bidrag åt Ål ands Fruktodlarföre- '. 

ning. Då samtidi gt bl. a. Ålands Hand elsträdgårdsmäs tare~ 

förening samt övriga organisati oner på trädgår dsskötselns · \ 11 

on:iråde vore i behov av bidrag för sin verksamhet~ "har l and

skaps styrel sen funnit det ä ndamåls enligt föres l å införande · 

av ett nytt 11 mom. under detta kapitel benämnt "Trädgårds-

och bi skötselns frä mjande". I över ensstämmel se hä;rmed ha::r 

rubriken för detta moment ändr ats samtid i gt som p~nkten d) ' 
Ål ands Fruktodlarförening und er 6 Ht. IV kap. för es l ås u t gå.

1 

För de kvarblivande utgifterna under detta moment föresl ås 

anslaget upptaget till oföränd~at belopp. 

6 Ht. I: 11. Trädgårds- och b,iskötselns främjande. Momentet nytt . 
. --

.Ansla& 150.0QO mark. Med hänvi sning till motiveringen under 

detta kapit el s 10 mom. föresl ås momentet infört och att un

der detsamma skulle observeras 150.000 mark . 

Ordningsnumr en for f öljand e moment har ändrats. 

6 Ht. I : l4. Jordbruksförsök sverksamheten . 

Ökning 121.000 mark. 

a ) Ålands försöksfält. 

Ökning 67.000 mark • .Ansl age t om 810.000 mark nar specif i cera 

s om följ er: 

Anläggnings- och underhållskostnader 

Hand el sgödsel och utsäde 

Försöksledararvod e 

Övriga arb etsko stnader 

Arrenden 

Andel i Jomal a går ds a r betskostnader 

Barnbidrags- och folkpensionsavgifter 

Försöksresultatens public ering 

Tel efon och postkostnader 

Hyra t ill Ålands l antmannaskol a 
för kanslirum (4 mån ) 

Diverse utgifter 

40.000 
-

30.000 

17 4.000 

400.000 

10.000 

40.000 

26 .000 

10 .000 . 

35.000 

15.000 

300000 
Summa rnk 810. 000 ==================== 

Anslaget för anl äggnings-- och und erhållskostnader för esl ås 

hö jt med 10 ,000 mark till 40 .000 mar k för anskaffande av et t 

20~tal nya skördesäckor" 
En höjning av försök s l edar ens arvode med 500 mar k per 

månad eller till 174.000 mark per å r för es l ås på grund av 
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foreståc:mde löneförhöjning på den allmänna arbetsmairl:naden 

från ingången- av år 1962. :?å enahanda grund föresl ås ansl·a .... 

get för övri ga arbetskostnader höjt med 25~000 mark till 

400.000 mark ocb för barnb i drags- och folkp ensionsavgift er 

med 1.000 mark. Ans l aget för arrenden 10.000 mark är nytt 

och föreslås detsamma upptaget, emedan försöksfält e t blivit 

tvunget att arrendera jord för fortsatt a art- och so rtför-

111 

sök på torv jord, då Jomala gårds jord av detta slag blivit 

insådd i vall. I samband med den under (10 Ht .III: 10) före

s lagna grundreparati onen av andra l ärarens vid Ålands l ant

mannaskola tjänstebostad kund o inrättandet av ett sedan en 

längre tid erforderligt kanslirum i sagda bostad för försöks il . 
fält ets behov lämpligen l åta s i g gp ra. Allteftersom verksam- · 

I 
heten vid försöksfäl t et utvidgats och material insamlat s 111\ 

har bristen på ett kanslirum g jort 3ig mera kännbar. Därtill 

kommer att kansliarbetet oftast samtidi gt innebär hanterande lil 
av sådant material, som _icke lämpligen kan ske i en vanlig 

bostad. Kostnaden för kans lirummets till"byggnad till sagd a 

lärarbostad har beaktats -under 10 Ht. III:lO . Med hänvisning 

till det ovan anförda -och under förutsättning av att upp .... 

förandet av ifrågavara:".lc1e kansliut:-:-ymme bifalles föresl ås 

under momentet a ) upptaget 15.000 mark för erl äggand e av 

hyra för kanslirum till Ålands l antmann askola under en b e

räknad tid av ca 4 månader, sammanlagt 15.000 mark. 

b) Ålands ±ruktförsök. I 
Ökning 54.000 mark. Anslaget om 674.000 mark har spec ific erat 

följande utseend e : 

Arb etskostnader 
Häst och traktorkörning-

200.000 
100.000 

J 0rdförbättring (sprängnin g och 
stenröjning) -
Försöksl edning 

Anskaffning och unde~håll av 
Hand elsgödse l 
Växtskyddsmedel 
Stängsel till nya områd et 
Bränsle till Brinkhaga 
Div . omkostnader (fruktlådor:) -

6 Ht. I:20. För utrotning!; av b erb eris (f ). 

40.000 
84 .000 

r edskap 50.000 
50.000 
15.000 
50.000 
55.000 
J0.000 

Summa mk 

424.000 

250.000 

674.000:-======================== 

Anslaget of@.rändra t ~ En utfärdad kungörels e om att samtliga 
. ~ ··.. . 

b erberisbuskar C.ör8 .vara utrotade före_ utgången av år 1961 
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synes hava blivit resultatlös. På grund härav föreslås momen

tet kvarstå och att under detsamma skulle observeras samma 

belopp som tidigare~ nämligen 2.000.000 mark. 

6 Ht. I:21. Und erhåll och drift av maskiner och arbetsredskap för torr

läggningsarbeten ,(f) ~ Momentets rubrik ändrad i överensstäm

melse med statsförslaget. 

Ökning 800.000 mark+ Genom anskaffande av den nya grävmaskinen 

har arbetssäsongen väsent1igen kunnat förlängas, vilket även 

rIB dför ökade driftskostnader. På grund härav föreslås anslaget 

höjt med 800.000 mark. 

6 Ht. I: 24. Premier för gräv?ing av mindre avloppsdiken och körning av 

jordförbättringsmedel till odlingar (r). 

Ökning 800. 000·-1-iark. Tillägget 800. 000 mark föreslås på 

grund av att det tidigare anslaget blivit otillräckligt, 

emedan premier för grävning av även mindre avloppsdiken 

numera b evilj as och behovet av dylika premier uppgått. 

6 Ht. I : 27. Sänkning av räntan på lantbrukets grundkredit (r) . 
.Anslaget oförändrat. I konformit et med statsverksproposi~ 

tionen för år 1962 har momentet bibehållits även för år 

1962, ehuru motsvarande anslag under riksdagsbehandlingen 

ströks ur riksbudgeten för år 1961. Emedan momentets införande f 
har varit bero ende av en särskild r egeringspropoBition angående ~ 
lantbrukets grundkredits vilken numera till Riksdagen avlå-

tits, synes förutsättningarna för momentets slutliga god:::

kännande nu vara för hand en. I statsförslaget för år 1962 har 

under 11 Ht. :X:XV:38 för ändamål e t ,obs erverats 100 . 000.000 

mark. 

II. Fisk et. 
,§_Ht. II:l. Avlöningar. 

Ökning 140.700 mark. På grund av regleringen av tjänstenanna

avlönin garna föreslås under momentet ett tillägg av 140.700 

mark. 
&_Ht.II:J. Fiskerinäringens främjand e . 

Ökning 100.000 mark. Det i statsförslage t under 11 Ht 

XXV.:26 upptagna anslage t 20.000.000 mark är i likhet med 

senaste år avsett för bl.a. inrättande av torkerier och frys

anläggningar m.m. i syfte att främja användningen av över

loppsfisk. Då anläggande av ett fiskfryseri i sambanåll. med 

den planerade fiske hamnen i Mariehamn eventuellt kan reali7 
' . 

seras under år 1962, för eslås anslaget höjt med 100.000 mark. 
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6 Ht. II :5. Fiskeriund ersökningar (f ). 

Ökning 230 .000 mark . Enligt konm1issionens för Husö fisk

biologiska forskning sstai;ion uppgjorda forskninspro gram 

för år 1962 skulle anslaget 1.230.000 mark användas för 

1) en undersökning av kräftb e stånden i insjöar och av bi

samråttans inverkan på kräftbestånden med avseende å ev en

tuellt behov av fredning; 

2) en fortsatt inv enteri:qg av de åländska insjöarna, vil

ken invent ering tillsvid~re omfattar ett 30-tal insjöar; 

3) en undersökning av braxenbestånden; 

4) en und ersökning av fredningens inverkan på fiskb es tån

d et; 

5) märkning av gädda i syfte att utröna gäddans vandringar 

i den yttersta skärgårdszonen; 

6) märkning av sik i Kökar ± enahanda syfte som under 5 

punkten; samt 

7) inplant ering av äd elfisk, i Strömma T j enan , vilkcm 

rotenonbehandlats under år 1961 . ·- . 

En sammanställning av ovannämnda kostnader gruppvis 

utvis a r: 

Löner 380.000 

div.driftskostnader490.000 

anskaffningar 210.000 

hyra för f orsk
ningsst at ione n 150.000 

Med hänvisning till det ovananf örda för es l ås anslaget 

höjt med 230.000 mark. 

6 Ht . II:7.Förbättrande av fiskel oder och fiskehamnar. 

Ökning 400.000 mark. Tillägge t för esl ås på grund av att 

en an göringsplats eller lossn~ngsbrygga vore erforderlig 

p å norra Åland för havsfiskebåtarna. 
I 

.§__Ht. II:8 . Landskapets andel i skad eer sättningar för försäkrade f~s~-

r edskap och fiskebåtar (f ). 

Ökning 300.000 mark . Landskape t deltager i de av Åland s Öm

sesidiga Försäkringsbolag erlagda e rsättningarna för skador 

på försäkrade fisker edskap och fiskebåt ar i enl i ghet mad · 

lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsför eningar 

(FFS 331/58). Att bedöma de skador, som under ifrågavarande 

år kan tänkas drabba sagda försäkringsobj ekt ställer sig 
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givetvis svårt. Sålunda uppgingo kostn aderna under momentet 

till endast 506.21 6 mark år 1959, medan ett enda försäkrings

fall under år 1960 förorsakade ett deltagande i skadan med 

ca 1.000.000 mark och total utgiften und er momentet steg till 

3.263.734 mark. Då risken för skadest~ndsfall ständigt ökar 

på grund av havsfiskets kraftiga uty~ckling , föreslås under 
\ _l · .~ .. - ;-~ · ·. ~: • :· · .. _,1 r ~ r.. · l t 

momentet ett till ägg om 300 ,_0 ,Q,Q . mark .• 
6 Ht . 11:9. Nedsättnin : .. lav r äil1ta:n· på l~:h'- "'fu 'om bevi ljats yrkesfiskare 

för anskaffning . av f iskredskap -poc'l4-- i skeb tar r • 

6 Ht.11 : 10. 

6 Ht.III:l. 

Okning 200 .000 mark. 1 statsförslaget-:; har föreslagits att 

lån för byggande av bl.a. fiskebåtar finge beviljas av 

räntorna och amorteringarna på exportavgifts l ånen under 

19 Ht. 11:27. Ökningen av anslaget skulle medgiva bevi ljande 

av 5 miljoner mark såsom fiskarlån mot 3 procents ränta ut

över de 6 miljoner mark, som anslaget oförändrat hade till-

.låtit. Ehuru förslagets godkännande i Riksdagen förefaller , i 

rätt osäkert har landskapsstyrelsen likväl i enlighet med 

statsförslaget velat föreslå en höjning av anslaget med 

200.000 mark för att bevara möj l igheten för ökad långiv-

ning, i fall regeringens förs l ag finner Riksdagens godkännande. 

Bidrag för l andskapsf ond för f i skeriförsäkringar. 
1
. 

Anslaget oförändrat. Enär fiskeriförsäkringarnas omfattning 

fortgående ökar, torde försäkringsfonden kontinuerligt till

föras nytt kapital, varför anslaget föres l ås upptaget oförändrat 
111 . Den privata skogs~ushållningen. 

Avlöningar. 
Okning 998.800 mark. Enligt riksskogstaxeringen 1951-1953 

funnos på Åland 5.000 ha kalmarker och 1 4.000 ha icke utveck

lingsdufil.iga skogar, vilka måste förnyas från grunden. Be
ståndens förnyelse måste för det mesta ske genom utplante-

ring av särskilt stora och kraftiga plantor, emedan ört-

och gräsVege~ationen på Åland är synnerligen kraftig. Ett 

10-års kultiveringsprogram förutsätter behandling av 1 . 900 

ha årligen, v i lket innebär en utpl antering av 4,5 miljoner 

plantor. Under de senaste åren har dock endast ca 25 ha mar

ker och skogar kultiverats per år. För bringande av förnyel

sen i rätt förhål l ande borde under den kommande lo-års perio

den en ca 75 gånger större areal än hittills kultiveras år

ligen. Ett sådant program låter sig dock icke genomföras med 

den nuvarande arbetsstyrkan. Fördenskull ser sig landskaps

styrels en föranlåten föreslå, att anslag skulle beviljas för 

inrättande av en extraordinarie forstteknikerbefattning med 

årsarvode enligt 20:e avlönings~lassen, vilken helt motsva
rar ifrågavarande befattning inom statsförvaltningen. I 
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konsokvens härtill föreslås även den tidigare, extraordi_: 

narie forstt eknikerbefat tningen med årsarvode enligt 18: e 

avlöning sklassen uppflyttad till 20; e löneklass en. Med 

hänvisnin g till det ovananförda och med beaktande av regl e

ringen åv tj äns temannavlöningarna för esl ås und er momentet 

ett tillägg om sammanl agt 998.800 mark. 

6 Ht . III:2.Resor och dagtraktamenten (f). 

Ökning 450 .000 mark. Under förutsättning av att den under 

detta kapitels 1 mom. föreslagna befattningon inrättas sam

tidigt som den motsvarand e tidigare befattningen uppflyttas 

till föreslagen avlöningskl ass föreslås med ytterligar e 

beaktande av den intensifierade skogsmannaverksamheten under 

momentet ett tillägg om 450.000 mark. 

6 Ht. III:3. Expensmedel. 

Ökning 15.000 mark. Emedan den ökade verksaoheten medför 

större utgifter under momentet~ för e slås anslaget höjt 

med 15.000 mark. 

6 Ht. III:5. Underhåll av plantskolan. 

Ökning 250.000 mark. Det under detta kapit els 1 mom. omtala

de kul tiveringsprogrammet förutsätter ökad plantskolning·. 

Avsikt en är att uppbringa produktionskapaciteten från nuva

rande ca 150.000 plantor till minst i miljon plantor per år. 

Plantornas omskolnings tid utgör ca 3 - 4 år, På grund här

av för e slås anslaget höjt med 250.000 mark. 
6 Ht. III:7.Markförbättring vid plantskolan. 

Ökning 200.000 mark. I avsikt att förbättra jordmånen vid 

plantskolan har under de senaste å ren sand och kärrjord i 

försökssyfte tillförts densamma. Då erfarenheterna av detta 

förfaringssätt varit goda, föreslås för jordmånens förbätt

rande i erforderlig mån ett tillägg om 200.000 mark. 

6 Ht . III:9.Bidrag för skogsförbättringsarb eten (r). 

Anslaget oförändrat. I statsförslaget för år 1962 har mot

svarande ans l ag under 11 Ht. XVIII: 5 för eslagits höjt ti 11 

700.000.000 mark mot 500.000.000 mark i riksbudgeten för år 

1961. Väl medveten om behovet av bl.a. skogsbilnätets utbyg

gande och nödig intensifi ering av skogsbeståndens förnyelse 

har landskapsstyre l sen l ikvä l icke ansett sig kunna föresl å 

höjning av anslaget, emedan till 1962 års behov utöver det 

tidigare ansl age t 4.000.000 mark kommer att stå beräknad 

besparing från år 1961 om minst 2.000.000 mark eller sålunda 
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sammanlagt 6.000.000 mark. För innevarande års behov s t år 

utöver anslaget 4.000.000 mark även b esparingen från år 

1960 2 . 303.997 mark eller sammanlagt 6.303~997 mark till för

fogande~ medan under momentet intill den 5 oktob er åtgått 

under 2.000.000 mark. 

6 Ht. III:lO. Främjande av och tillsyn över den privata skogshushål~

ning en. 

Ökning 1,000.000 ma:pk. I s tatsförslaget för år 1962 har un

der ll Ht. XVIII:3 för eslagits sammanlagt 577.057.400 mark 

för mbtsvarande ändamål i riket. Ökningen jämförd med 19 61 

års riksbudget utgör 57.560 •000 11ark. I enlighet härme d före-

slås med beaktande av för eliggande behov av effektiviserad 

privat sk ogshushållningsverksamhet und er momentet ett till

lägg om 1 .. 000. 000 mark. 

6 Ht . III:ll. Undersökning av skogstyperna (f) ~ 

.Anslage t oförändrat. Sedan år 1958 har for@tmästare Bo 

Högnäs i samråd med skogsforskningsinstitutet utfört en brett 

upplagd undersökning om de åländska skogarnas skogsty~ei och 

produktion. Det nödiga fo rskningsmat erialet har ihops ar.1la ts 

und er åren 1958-1960 varefter material et s bearbetning pågått 

under år 1961. Und ersökningsarbet et har nume r a framskridit 

så långt, att n:iaterialets slutliga sammanställning och pub

lic ering kan väntas ske und er år 1962. Ifrågavarande arbete 

är av grundforskningsnatur och har vittbärande betyd els e 

som bas för tillämpad skogstaxation och skogsvård med av

seend e å landskap et Åland jämte omgivande skärgårdar. Det 

är de å ländska barrskogarnas särdrag som belyses. Redan i 

detta sked~må framhåll as , att betydelsefulla diff er ens er 

k_an påvis as mellan Åland och mera kontine it al t b eton ade 

områden på fastlandet. Avsikten är att forskningsresultaten 

skola tillgodo göras\även i rik~t. I arbetet ära för till

fälle t tr e forskare, bland dem då forstmästare Bo Hö gnäs, 

engagerade under överinseende av skogsforskningsinstitutets 

chef, professor Rista Sarvas. Därtill konsulteras såväl {n

hemska sor.1 utländsk:l. sakkunniga. Kostnad erra under detta moment 

för undersökningsarb etets s lutförande utgöras av f orstmästa

ren Hö gnäs' arvod e , beräknat enlig t grundlönen i 30:e av

löri.ngsklassen jämte dyrortstillägg eller sammanlagt 970.800 
tiark sar.:1t dennes r e s eko s tnad er och dagtraktamenten, beräk-

nade till sammanlagt 29 4 .200 mark. För utgift erna för analys 
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av jordprov ävensom arbet ets tryckning beräknade till 

sammanlagt 1.100 . 000 mark svarar skog sforskningsinstitut et. 

Jär.lfört JJ:1ed raotsvarande kos tmader för år 1961 för landska

pets del har forstmästare Hö gnäs' arvode undergått en för-

höjning utgörande skillnaden raellru1 27:e och 30: e avlönings 

klassen. Denna arvodesjustering har landskapsstyre ls en funnit 

motiverad i stöd av professor Sarvas givet utlåtande , vari 

han fraLJ.håller att forstmästare Högnäs' arbetsuppg ifter äro · 

fullt jär.lförbara med en äldre assistens vid sko gsforsknings~ 

institu t, vars avlöning utgår enlig t 30: e avlöning sklassen; 

Då forstmästare Hö gnäs i detta s k ede av undersökningsarbet et 

är tvungen att för e taga talrika r esor till Helsingfors och 

Sverige förutoo sedvanliga r esor inoo landskapet till prov- · 

ytorna, har landskapss tyrelsen ans ett det raotiverat obs erve

ra härför nödigt anslag . 

IV. Särskilda anslag. 

6 Ht . IV:l. Understöd åt för ening ar. 

Anslaget oförändrat. Under punkt a) Ålands fiskarförbund 

föreslås anslaget höjt med 50.000 mark med beaktande av 

förbundets intensifierade verksamhet till följd av utveck

lingen av särskilt havsfisket. Anslaget under punkt b) Å
lands Marthadistriktsförbund; liksor,1 punkt c) Ålands r.iejeri

förbund föreslås bibehållna oförändrade . Med hänvisning till 

1:10ti veringen under 6 Ht ~ I: 10 föreslås punkten d) Ålands 

Fruktodlarförening utgå, 

6 Ht. IV:2. Hemslöjdens främjande. 

Ökning 150.000 t1ark. Det nuvarande anslaget 175.000 mark 
har/ årligen fördelats r.iellan Ålands Hem.slö jdsförening r.{. 

och Ålands Marthadistriktsförbund r.f. till lika stora belopp 

eller 87.500 raark åt vardera föreningen. För effektivare 

stöd åt Ålands Heraslö jdsförening , so r.1 befinner sig i eko

nomiskt trångmål föresl å s anslaget höjt med 150.000 uark, 
varigenoo. föreningen förty komr.rn att erhålla ett bidrag om 

sammanlagt 237. 500 nark , Såsora jär;lförelse kan näiilllas att 
t. ex. Nylands svenska henslö jdsförening och Österbottens .· · 

svenska hemslöjdsförening år 1961 tilldelats bidrag om 

respektive 458.000 och 3JO.OOO nark. 
i..Ht. IV : 4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och småindustrin. 

Ökning 400.000 mark. Det under momentet upptagna anslaget har 
3tädse i sin helhet använts för understödande av Ålands 
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för etagaref0rening r.f.:s arbete för hem- och suåindustrins 

förkovran. Då föreninens verksanhet under år 196 2 ko1JITJ.er 

att betungas särskilt av avlönandet av en e g en oubudsuan, 

föreslås under momentet ett tillägg om 400.000 mark. 

6. Ht. IV : 5. För geo logiska under sökningar. 
1 

\ 

Minskning 100 .000 mark. Sedan professor eueritus Hans Hausen 111 

nunera frar;1skridi t så långt i sina landskapet rörande geolo

giska undersökningar, att endast det slutliga samuanställan-

det av forskningsresultaten åters tår, föreslås anslaget 

ninskat n1ed 100 .000 mark. 

6 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Budgetförslag för år 1962 

Ökning 

71.290.JOO 

78 . 659.600 

7 .369.300 

7 Huvudtitein. Komounikationsväsendet. 

I. Arb():tsledning. 

7 Ht. I:l. Avlöningar. 

Ökning 272 .800 E1ark. En vägmästarebefattning med årsarvode 

enligt 20: e avlöningsklassen har trots upprepade försök 

icke kunnat besättas. En starkt bidragande orsak härtill 

har varit den, att ifrågavarande befattning, vars verksamhets

distrikt utgöres av skärgårdskom~unerna, med beaktande av 

de härav försvårade arbetsuppgifterna i förening med själv-
' 

ständigt ansvar rätteligen bör vara förenlig med årsarvode 

enligt 2l:a avlöningsklassen. På grund härav föreslås att 

ifrågavarande befattning ombildas till en vägmästarebefatt~ 

ning med årsarvode enligt sagda 2l:a avlöningsklass. Förden

skull och med ytterligare avseende fäst vid regleringen av 

tjänstemannaavlöningarna föreslås anslaget höjt med 272.800 

mark. 

II. Väghållningen. 

7 Ht. II:l. Underhåll av landsvägar och bygdevägar (f). 

a) Sommarunderhållet. 

Ökning 6.500.000 mark. Enligt landskapslagen den 17 juli 1957 

om allmänna vägar i landskapet Åland (23/57) äga kommunerna 

deltaga i kostnaderna för byggande och underhåll av inom 

kommunens område belägna bygdevägar. De ersättningar, som 

kommunerna äga utbetala till landskapet fastställes för 

varje år i efterhand av landskapsstyrelsen . Detta förfarings

sätt förutsätter tillämpning av ett bruttoutgiftssystem 

I 
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sålunda, att landskapet i första hand äger erlägga hela to

talkostnaden för ett visst år, medan kommunerna sedan under 

påföljande är åläggas att erlägga sina kostnadsandelar , 

vilka åter observeras på inkomstsidan såsom inkomst under 

respektive 3 Avd . I:24 och 4 Avd. II:l. På grund av sagda 

bruttoprincips införande och med ytterligare beaktande av 

att bygdevägarnas längd under år 1962 beräknas öka med ca 

50 kilometer, föreslås under denna punkt ett tillägg om 

6.500.000 mark . 

b) vinterunderhållet. 

Ökning 1 . 300.000 mark. Med hänvisning till motiveringen un

der a) punkten detta moment föreslås anslaget höjt med 

1.300.000 mark. 

c) färjhållningen. 

Ökning 4.000~000 mark . Tillägget föreslås på grund av att 

två nya färjor under år 1962 komma att insättas i trafik , 

den ena mellan Finholma och Jyddööjen på den under byggnad 

varande landsvägen till Vargskären i Föglö kommun och den 

andra m~llan . Vårdö och Prästö . 

d) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs . Rub

riken ändrad. 

Ö}{_ning 5.000.000 mark.Genom hemställningsmotion av landstings.:... 

man Bertel Söderlund m. fl . väcktes vid vårsessionen 1958 f rå

gan om ordnandet av färjförbindelse mellan landskapet och 

riket. ])ärefter har Landstinget godkänt olika h ·emställnings

och finansmotioner, vilka avsett åstadkommande av bilfärje~ . 

trafik på linjen Vårdö-Gustavs. Ålands riksdagsman h $.r även . 

tagit initiätiv till en motion i samma ärande, och riksdagen 

har visat sitt intresse för saken genom att i 1961 års bud

get anvisa 100 . 000 . 000 mark för ändamå let. Väg- och vatten

byggnadsstyrelsen på bör jade redan år 1959 grundliga under- .. : 

sökningar rörande nämnda fär jled .• 

Land skapsstyrelsen har för sin del sökt påskynda fr ågans 

lösning, bland annat genom·personliga kontakt er med veder

börande riksmyndigheter . I en till statsrådet riktad skrf

velse i februari 1961 har landskapsstyre lsen framhållit be

hovet av en isgående bilfärja för linj en Vårdö-Gustavs. 

Tyvärr har de ovannämnda av riksdagen anvisade medlen ej kun

nat utnyt tjas i år, emedan väg- och vattenbyggnadsstyr elsen 

ej ännu hunnit utarbet a de slutliga planerna för ifråg avaran

de trafik . 
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Lfil· ; 
I 1960 års budget anvisade landstinget 7.000.000 mark 

att utges som subventioner för försökstrafik med bilfärja 

på linj en Vårdö-Brändö, och samma anslag upptogs även i 

1961 års budget . Avsikten var, att den subventionerade fär

jan skulle utsträck~ sina turer ända till Gustavs och sålun-
; . 

da betjäna såväl hela l.:~ndskapet som speciellt cle i trafik-

hänseende vanlottade skärgårdskommunerna Brändö och Kumlinge. 

H:l.ttills har dock en dylik försökstrafik inte kunnat åstad

kommas, dels emedan de privata rederierna främst intresserat 

sig för den mera löns am~a trafiken över Ålands hav' och dels 

emedan en kor~are tids e·ngagemang i försökssyfte under alla 

förhållanden är , mindre lockande. 

Landskapsstyrelsen har därför kommit till uppfattningen, 

att den ifrågavarande trafik en kan fås till stånd endast un

der förutsättning att deri får fortsätta ända tills den pla

nerade· statliga färjan sättes in på linjen. Detta innebär 

att man åtminstone til l en börjqn torde f å räkna med en 

årlig subventidn om minst 12.000 .000 mark. Vid underhand~ 

lingar med ett rederi under innevarande höst har nämligen 

framgått• att för en biifärja av "Rospiggens 11 storlek skulle 

kostnaderna under 8 månader för en daglig tur i vardera rikt

ningen på linjen Präsiö-Gustavs (med angöring av Kumlinge, 

Enklinge, Lappo och Torsholma) belöpa sig till ca 22.000.000 

mark, medan inkomsterna uppskattats till 10.000.000 mark. 

Då den ifrågavarand e linj en även omfattar ~amtrafik mel

lan landskapet och riket, har landskapsstyrel sen hänvänt sig 

till kommunikationsministeriet för att erhålla dess god-

kännande av den planerade åtgärden. 

Ehuru Mariehamn numera anlöpes av bilfärjor, som upprätt

håller trafik mellan Finland och Sverige, så har behovet av 

en särskild färja för trafiken mellan Åland och riket ailtmer 

accentuerats. De spirande åländska industrierna, liksom nä

ringslivet överhuvud kräver goda och billiga förbindelser 

österut för sina transporter. Men under denna höst har en

dast 2 veckoturer stått till förfogande. Detta innebär givet

vis stora olägenheter även för trafikidkarna, som inte har 

möjlighet att ekonomiskt utnyttja transportmaterielen. Ej 

ens under senaste turistsäsong var förbindelserna österut 

tillfredsställande, ty antalet turer i den riktningen var 

knappt en fjärdedel av antalet turer västerut. 
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På grund av det ovan sagda har landskapss~yrels en ansett 

det motiverat, att föreslå 12.000 . 000 mark för subventione

ring eller upphyrning av en bilfärja under 8 månader för 

trafik på linjen Fasta Åland - Vårdö - Gustavs. Landskaps

styrelsen önskar likväl framhålla, att detta avser endast 

en interimistisk lösning, intill dess en isgående färja 

möjliggör trafik året om. 

7 Ht.II:2. Bidrag till kommunalvägar. 

a) för byggnad och förbättring (r). 

Anslaget oförändrat. Anslaget föreslås upptaget till oför

ändrat belopp 7.400.000 mark, då iståndsättandet av kommunal

vägarna planeras fortgå i samma utsträckning som under år 

1961. 

b) för underhåll (f ). 

Minskning 800.000 mark. Utgifterna under b) punkten minska 

undan för undan allteftersom tidigare kommunalvägar förkla

ras för bygdevägar. Tiå under år 1961 ett 50-tal kilometer 

kommunalväg förklarats för bygdeväg, föreslås anslaget mins

kat med 800.000 mark. 

t7 Ht. II: 3) .Förberedande arbeten för verkställighet av nya väglagen. 

Tiå de förberedande arbetena för den nya väglagens verkstäl

lighet numera avslutats, föreslås momentet utgå. 

III. Sjökommunikationerna. 

7 Ht, III :l. För upprätthållande av trafik i skärgården (f). 

Ökning 1.500.000 mark. Med beaktande av att Ab Skärgårds

flyg, om vars fortsatta verksamhet inberättats under 4 Ht. 

VI:l~, skulle kunna subventioneras med högst 3.000.000 mark 

för halvreguljär flygverksamhet i första hand under menföres

tid samt för nödig subventionering av busstraf ik under tra

fiksvag tid till och från bryggor på fasta Åland, vilka an

löpas av mjölkbåtar föreslås med ytterligare hänsyn taget 

till regleringen av arbetslönerna på den allmänna arbets

marknaden åren 1961 och 1962 ett tillägg om 1.500.000 mark. 

]-H_t. III:3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor (r). 

Ökning 5.000.000 mark. Med hänvisning till motiveringen under 

7 Ht. II:l d) punkten föreslås för anläggande av provisoriska 

färjfästen längs den föreslagna linjen Prästö-Vårdö-Gustavs 

ett tillägg om 5 miljoner mark. 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventari er. 

lJtt. IV :2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 

Ökning 1.000.000 mark. Tiå det ökade antalet vägkilometer i 
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landskapets vård samtidigt innebär större påfrestning av 

vägavdelningens maskinpark, föreslås anslage t under momentet 

höjt med 1 . 000.000 mark. 

V. Särskilda anslag. 

Avlöningar. 

Ökning 85.820 mark. På grund av regleringen av tjänstemanna

avlöningarna föreslås anslaget höjt med 85.820 mark. 

Till anskaffande av r egis terbrickor för motorfordon (f). 

Ökning 1.400.000 mark. Då igenkänningsmärkena för bilar, bus

sar och motorcyklar med hemort i landskapet äro i behov av 

förnyelse , föreslås under momentet ett engångsanslag om 

1.600.000 mark. Emedan motorfordonens ägare äga inlösa sina 

igenkänningsmärken till fastställt pris innebär detta, att 

ovannämnda utgift anefter helt kommer att täckas av inkoms

ten under 3 Avd. 1:21. 

7 Ht. V:4. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikationsväsen

det. 

Anslaget oförändrat. Med hänsyn till de strukturförändringar 

vilka kunna väntas i trafiken mellan landskapet och riket 

föreslås anslaget upptaget till oförändrat belopp. 

7 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Budgetförslag för år 1962 

Ökning 

~ Huvudtiteln . Sociala uppgifter. 

116.235 . 080 

14l. 243. 700 

25.008.620 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

8 Ht. I : l. Socialvårdsinspektione n (f). 

Ökning 25.000 mark. På grund av utvidgat samarbete mellan 

landskaps- och riksmyndigheterna på socialvårdens område 

föreslås under momentet till tillägg om 25.000 mark. 

8 Ht. I:3. Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt landskapets arb e tare (f). 
Ökning 100.000 mark. Ehuru utgifterna under detta moment 

svårligen kunna på förhand bedömas, synes dock det nuvarande 

anslaget vara otillräckligt. Sålunda åtgick enligt bokslutet 

för år 1960 sammanlagt 739.760 mark, medan under år 1961 

intill den 31 augusti till ändamålet förbrukats 403.772 mark. 

8 Ht. I:4. Invalidvården (f). 

Anslaget oförändrat.Jämlikt över enskommelseförordningen an

gående förvaltningen 'av invalidvården i landskapet Åland 

(34/52) skall rikslagen den 30 december 1946 om invalidvård 

(FFS 907/46) äga tillämpning i landskapet. Enligt sagda riks-
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lag kan åt invalid b eviljas både understöd och lån för 

utbildning och utövande av .näring eller yrke. Sami.ili~a 
dessa kostnader .hava hitintills budgeterats och bokförts 

under detta moment. ]å det likväl med beaktand e av budget

tekniska och bokföringsmässiga principer måst e anses riktiga

re att särskilja lånen från understöden även i nu förelig

gande fall, föreslås att för lånens del under 11 Ht. III kap. 

skulle införas ett nytt 5 mom . benämnt "Av invalidvårdslag

stiftningen förutsatta lån", medan övriga av invalidvården 

föranledda kostnader fortsättningsvis skulle påföras detta 

moment. Ov?Jlnämnda förfaringssätt överensstämmer även med 

grunderna för såväl landskaps- som riksbudgeteringen i mot~ 

svarande fall. Emedan de ifrågavarande lånen dock kostnads

mässigt sett beteckna ett mindre värde , påverkar deras sär

skiljande icke. i nämnvärd mån utgifterna under detta moment , 

varför anslaget för invalidvårdsbidragen föreslås upptaget 

till oförändrat belopp. Detta i all synnerhet som det nu-
1 . 

vara.il.de gemensamma anslag et blivit otillräckligt. Enligt 

bokslutet för år 1960 åtgick sålunda under momentet 

13 . 794 •581 mark, vilket måste ses mot bakgrunden av stegra

de medicinalkostnader och kostnader för utbildning av ett 

likaså ökat antal invalider. 

8 Ht . 1:6 . Understöd åt barnhem (f). 

Ökning 100.000 mark. Enligt lagen om statsunderstöd åt barn

hem (FFS 852/49) erhåller barnhem i landskapsunderstöd fÖr si~ 
na årliga utgifter per barn och dygn ett i riket faststäilt 

belopp vilket för år 1960 års kostnader utgjorde för vanligt 

barnhem 55 mark per vårddag och 65 mark för annat barnhem 

eller specialavdelning mot 48 mark och 55 mark per vårddag 

för respektive barnhems utgifter under år 1959. Med beaktan

de av det sålunda förhöjda landskapsbidraget föreslås under 

momentet ett tillägg om 100.000 mark. 
8 Ht. I:7. Understöd åt barnträdgårdar (f). 

Tillägg 700&000 mark. Jämlikt landskapslagen angående under

stöd åt barnträdgårdar i landskapet Åland (12/50) erhåller 

barnträdgård i landskapsund erstöd en tredjedel av de skäliga 

årsutgifterna. Av sagda landskapsunderstöd utanordnas en skä

lig del kvartaliter, likväl sålunda, att understödet för det 

sista kvartalet innehålles och utbetalas först .i samband med 

slutregleringen av understödet för i .frågavarand e verksamhets-
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är efter detsammas utgång. I detta fall kan man sål edes säga, 

att budget- och understödsår et ur anslagsbedömningssynpunkt 

närmast sammanfalla. Eriligt ingivna k os tnadskalkyler skulle 

landskapsbidrage t å t Landskapsf öreningen Folkhälsan på Ål and 

coh Finland s Röda Kors Mariehamns avdelning för deras barn~ 

trädgårdsverksamhet uppgå till respektive 1 .498.253 och 

946.900 mark,eller således sammanlagt 2.545.222 mark. Med 

hänvisning till det ovananförda· för eslås anslaget höjt med 

700.000 mark. 

8 Ht. I: 9. Bidrag till avlönande av kommunala h·amsystrar (f). 

Ökning 100.000 mark. Det tidigare anslaget har blivit otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1960 åtgick under momentet 

2.012.281 raark. På grund härav och med b eaktande av ökat -an-

. tal. kommunala hemsystrar ävern:rn m regleringen av tjänstemanna

avlöningarna för esl ås anslaget höjt med 100.000 mark . 

8 Ht. I: 10 . Und erstöd , ~t Förening en Folkh~:J_san på Åland r •. f . , f ,Qr upprätt

hållapde av mental~ygiehisk ,byrå~ 

Ökn.i .ng . 200 .• 000 mark. Enligt statsrådsbeslut av den 10 dktober 

1957 (FFS 336/57) kan åt uppfostringsbyrå beviljas bidrag med 
-

hälften av byråns skäliga v erks amhe tsutgifter. Enligt fast-

ställd budget för Föreningen Folkhäl san på Åland r . f .:s men

talhygieniska byrå beräknas utgifterna under år 1962 komma 

att uppgå till 2.210.000 mark, varför det maximala bidraget 

således skull e uppgå till 1.105 . 000 mark. Med beaktande av 

den mentalhygieniska byråns stora betydelse för de åländska 

förhållandena och erford erligt behov föresl ås anslag et höjt 

med 200.000 mark, varvid även hänsyn fästs vid motsvarande 

anslags storlek i s tatsverks propositionen. 

8 Ht . I : l2. Understöd jand e av nykt erhetsarbetet. 

Ökning 50.000 mark. I statsförslnget har und er 14 Ht. 

XVIII:l för eslagits en förhöjning av anslaget med sammanlagt 

8.700.000 till 80.880.700 mark, ued bl.a. hänvisning till det 

utvidgade nykterhetsarbe tet och inträffade Kostnadsstegringar. 

Med enahanda motivering föreslås en proportionell höjning 

av anslaget med 50.000 mark. 

i§_ Ht . I: 13). Bidras; åt Ålands kommunalf örbund för arbetsförmedling (f) . 

Jämlikt landskapslagen den 20 juli 1960 om ~rbetsfÖrmedling 

(23/60) har den av Ålands kommunalförbund upprätthållna 

arbets:t.örmedlingsbyrån övertagits av landskapet räknat från 

I 
I 

I 
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1 januari 1961. På grund härav och då slu treglering 'aV 

1960 §rs landskapsbidrag åt kommunalförbundet sker under 

år 1961 föreslås momentet utgå. 

Ordningsrnihtreh för efterföljande rnome3:1t har ändrats. 

8 Ht. 1:15. Understöd åt kommuner, vilka i oskälig grad betungats av 

socialhjälpskostnader (f ). Momentet nytt. 

Anslag 200.000 mark. Enligt 61 § landskapslagen den 18 

juli 1956 om socialhjälp i landskapet Åland (21/56) kan kom

mun, som under något år i oskälig grad betungats av kostna

der för meddelad socialhjälp, beviljas landskapsunderstöd. 

Ett motsvarande stadgande ingår . även i rikslagen (FFS 

116/56). Riksdagen har den 15 september 1961 godkänt en 

hemställningskläm i frågan med anledning av särskild motion. 

Ärendets vidare utveckling är dock höljd i dunkEl.Då det 

likväl synes möjligt att medel för ändamålet i någon ut

sträckning skulle kunna beviljas under år 1962, har land

skapsstyrelsen velat föreslå momentets upptagande i budge

ten för nästa år med ett närmast symboliskt anslag för att 

bereda möjlighet för dylikt bi~rags utgivande. Anslaget skul-
. . 

le givetvis komma till användning endast under förutsät~ning 

av att motsvarande bidrag k:.omrne att utgivas i riket. 

8 Ht . 1:16. Till landskapsstynalsens disposition för sociala ändamål. 

Ökning 100 . 00Ö mark. För det fall att en under planläggnng 

varande för eläsningskurs för kommunal.män i sociala och korn:...._ 

munala bidrags~ och vårdfrågor skulle kunna anordnas i sam

råd med vederbörande riksmyndigheter under år 1962, föreslås 

för täckande av kostnaderna härför ett tillägg om 100-000 

mark under detta moment. 

Il. Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 

8 Ht . II:l. Avlöningar. 

Ökning 933.900 mark. I stöd av 19 § landskapslagen om arbets~ 

förmedling (23/60),vilken trätt i kraft från den 1 januari 

1961, har Ålands arbetsförmedlingsbyrå automatiskt övertagits 

av landskapet. Denna åtgärd innebär inrättande av nödigt an

tal tjänst·er och befattningar i överensstämmelse med motsva-

rande adminis~ration inom statsförvaltningen. Även i övrigt 

förutsättes att Ålands arbetsförmedlingsbyrå skall verka på 

samma sätt som riksbyråerna. Arbetsförmedlingsbyrån har fort

sättningsvis två avdelningar, nämligen en allmän avdelning "'-
som förestås av byråchefen, och en sjörnansavdelning under 
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ledning av en avdelningsföreståndare. Andra tjänst emän 

finnes icke vid byrån. Enligt av Landstinget vid fastställan- . 

det av 1961 års budget godkänt förfarande skulle de Vid 

byrån verkande tjänstemännGn i stöd av förenämnda paragraf 

överföras till 1andskapstjänst och för dem i lagen förutsat

ta tjänster inrättas. 
I 

Till dess tjänsterna hunnit inrättas, skulle dessa tjänste .. 

mäns avlöningar utgå med ett särskilt årsarvode motsvarande 

deras löner i Ålands kommunalförbunds tjänst. Efter att hava 

inhämtat vederbörande riksmyndigheters utlåtande har land

skapsstyr·elsen beslutat inrätta 1 byråchefstjänst med grund

nn enligt 26:e avlöningsklassen oc h 1 avdelningsförestånda

retjänst med grundlön enligt 24:e avlöningsklassen vid sagda 

arbetsförmedlingsbyrå. Vid fastställandet av byråchef ens 

avlöningsklass har hänsyn tagits till denne särskilt ålagda 

arbetsuppgifter, som hänföra sig till sysselsättningslag

stiftningens område. På grund av det ovansagda och med beak"'

tande av regleringen av tjänstemannaavlöningarna föreslås 

beviljande av 2.0JJ.900 mark för de förenämnda tjänstemännens 

avlönande under år 1962. Beträffande ifrågavarande avlöningars 

erläggande under år 1961 återkommer landskapsstyrelsen vid 

behov härtill i tilläggsbudget för innevarande år. 

8 Ht. II:2. Resor och dagtraktamenten , (f). Mbmentet nytt. 

An~lag 50.000 mark. För tjänstemännens vid Ålands arbets

förmedlingsbyrå resor och dagtraktamenten föreslås ett ans lag 

om 50.000 mark. 

Ordningsnumren för följahde moment har ändrats , 
8 ,Ht. II: ,4. Ex;pensmedel. 

Ökning 90.000 m.ark. Arbetsförmedlingsbyråns uppgifter har 

undan för undan ökat samtidigt som. verksamheten har effekti

viser ats. På grund härav har framfö~allt kostnaderna för 

annonsering, telefon och telegram stigit, varvid särskilt 

bö~ observeras, att kontakten med arbetssökandena huvudsak

ligen måste upprätthållas med anlitande av telefon och tele

gram till följd av de långa avstånden med långsammare post

gång. Med beaktande av ovannämnda omständigheter föreslås 

anslaget höjt med 90.000 mark. 
(§__ __ H_t_.;...,.;I;;.;I=-:...: ..:..4.t..). Av arb etsförmedlingsverk samhetens nyorganisati on föranledda 

kostnader (r). 
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Momentet såsom varande av tillfällig natur föreslås . utgå. 

8 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 
Budgetförslag för år 1962 

Ökning 
9 Huvudtiteln. Diverse, §1.nsl.äg. 

I. Särskilda ansi~g, 

9 Ht. I: .2 . Ofö;r-utsedda utgifter (f) • 

26.269.000 
28.217.900 
1. 948. 900 

.Anslaget oförändrat. Ehuru de tidigare under detta raoraent 

antecknade utgifterna för Åiands centralsjukhus', central

sanatoriuras och tube~kulosbyråns del i ehlighet med det i den 

allmänna tnotiV'eringe:h framställda förslaget om nyreglering 

av utgiftsstatetna fÖ:t' ifrågavarande sjukhusinrättningar 

skulle bort~aila, föreslås anslaget på grund av dess tidiga

re otillr$icklighet likväl upptaget ti 11 . nuyarande belopp. 

9 Ht. 1:5. På grund "av landskapstjär:ist beviljad,e pensioner (f) .. 

Ökning 3.500.000 mark. Det tidigare än.slaget har blivit 

otillräckligt. Enligt bokslutet för år 1960 åtgick under 

momentet 33.141.050 mark varför anslaget föreslås höjt med 

3.500.000 mark. 

9 Ht. I: 7. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter, som landskapet i egen-

:~kap av arbetsgivare äger erlä~ga (f). Momentets rubrik ärid-;,;_' 

rad. 

Anslaget oförändrat. Med hänvisning till motiveringen uhde~ 

detta kapitels 2 mom. föreslås anslaget upptaget till ofÖ·~-

ändrat belopp. 

9 Ht. I: 9. Understöd för fränijClf.ld~ . ~V, ,br@dsk.ydde .. tt , (f ) .• 

Anslaget .. oftj.rfö'Jd'.tat,,• Deh 12 juii 1961 utfärdade$ landska.ps

iagert 'bm brllhdväeendet ( 24/t31); vilkeh -btäder i kraft den 

l jahuari 1962, Denhä landskapslag, som i allt väsentligt 

fdljer den i riket givna nya brandlagen (FFS 465/60), förut

sätter i järaförelse med statsförslaget för år 1962 upptagande 

av anslag för följande ändamål: 

·l) förordnande av brandskyddsinspektör och tillsättande 

av en rådgivande komraission, ifall detta prövas nödigt· ( 2 §); 

2) anordnande av utkik efter och rapportering av skogs

bränder, då omständigheterna det påkalla (28 §); 

3) erläggande av kostnader för meddelad släckningshjäl.p 

( 41 § jämförd rJ.ed 19 § 1 mom.); 
4) skadesiå.nd för olycksfall, vilka s·kola ersättas enligt 
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landskapslagen om brandväsendet ( 44 §); samt 

5) bidrag åt kommunern.a ( 45. §). 
Ytterligare tillkomme r 

9 Ht ,. 

6) ubderstöd åt brandskyddsorganisationer enlfgt tidigare 

tillämpade grunder. 

Landskapsstyrelsen, som icke anser det vara Behövligt 

att tillsvidare införa sätskilda nya moment för ifrågavar-ande 

utgifter, föreslflratt nödigt anslag för de under 1-3) punk

terna ovan nämnda kostnaderna skulle upptagas unaer 23 mom. 

i detta kapitel' medan anslag för utgi vande av bidrag åt 

kommunerna och brandskyddsorganisationerna eniigt 4-5) punk-
1 

terna ovan åter skulle reserveras under detta moment, 

Enligt lagens 45 § k~n åt kommunerna beviijas understöd 

för anskaffande av och grundförbättringar på nödiga byggnader 

samt för f järrhjälp lämplig och annan tung materiel. Vidare . . 
kan kommun.~ som särskilt betungas av utgifter för brandväsen-

det, erhålla extra understöd. För samma ändamål förutsätter 

paragraf en även beviljande av lån, men då i statsförslaget 

icke upptagits medel härför och icke för erläggande av extra 

understöd , har landskapsstyrelsen i konsekvens härtill varit 
- -

tvungen ur budgetförslage t ut elämna anslag för för enämnda lån 

och extra understöd. Vid lagförslagets handläggning i Lands-

tinget hyste flere landstingsmän farhågor för, att de av den 

nya lagen kommunerna pålagda uppgifterna skulle bliva alltför 

betungande. Då kommunernas brandkårer i praktiken kommer att 

utgöras av avtalsbrandkårer, d.v.s. nuvarande frivilliga brand

kårsorganisationer, upphjälp~s situationen likväl i viss mån 

av det faktum, att dessa under en följd av år åtnjutit land

skapsunderstöd. I 1962 års statsförslag ha~ för bidrag åt 

koramunerna reserverats 70-000.000 mark och för understöd av 

brandskyddsorganisationer 18.000 . 000 mark eller således sam

manlagt 88.000~000 mark. Med hänsyn därtill har landskaps

styrelsen, ehuru uedveten om ett ytterligare anslagsbehov, 

ansett sig vara nödsakad att för e slå anslaget upptaget t ill 

oförändrat belopp, utan a tt här framkomma med närrrare förslag 

till anslagets disponering. 1 överensstämmelse med motsvaran

de anslag i statsverkspropositionen har momentet likväl upp

tagits såsom förslagsanslag. 

lfil; , IilO. Und e rstöd till turismens främjande. 
',, i.I . ; ; '; : 

_Ökning 150.000 mark. Ålands Turistförening r.f. har i skrivel-
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9 Ht. 

se, vartill fogats föreningens fastställda budget tör år 

1962, anhållit om ett landskapsbidrag för år 1962 om sam

t1anlagt 2 •. 500 'ÖOO mark med hänvisning särskilt till behovet 

av allmän reklam och information. Sålunda be:cäknas utgift er

na för reklampublikationer och informationsverksamhet stiga 

till sammanlagt 4.100.000 mark, varav på inforrilationsverksam- . 

hetens del skulle falla 500.000 mark, medan hela budgeten slu

tar på 6.430.000 mark. Under år 1961 har turistökningen va

rit ca 30 procent och hela antalet turister uppgått till 

da 130.000 personer, varav största delen utlänningar, vilka 

infört rätt betydande belopp till landskapet och landet. I 

statsförslaget för år 1962 har likaså behovet av eff ektivise

ring av turistreklamen och -inforuation8n särskilt påpekats. 

Anslaget för turisttrafikens främjande föreslås förty höjt 

i riket med sammanlagt 13.324.000 mark till 100.796.500 mark, 

vartill ytterligare kommer statens investeringar i egna tu

ris tanläggningar. Med hänsyn härtill och med beaktande av att 

. de utländska turisterna till Åland utgöra en betydande ändel 

av den årliga turisttrafiken till Finland föreslås anslaget 

höjt med 150.000 mark. 

9 Ht. I:l4. För utbildning av polismän (f). 
Anslaget oförändrat. Under förutsättning av att den under 

10 Ht. VI:l föreslagna anskaffningen av dräkter för grodmän 

bifalles skulle för grodmännens utbildande under momentet åt

gå ca 65.000 mark. Då ytterligare behov kan tänkas uppstå, 

föreslås anslaget upptaget till oförändrat ~elopp. 

9 Ht. I:l7. Av lagen om främjande av bostadsEroduktionen föranledda kost

nader (f). 

Ökning 100.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1960 åtgick under momentet 

sammanlagt 192.600 mark, medan under år 1961 intill den 10 

oktober åtgått 219.600 mark. 
9 Ht. I:l9. Av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten föran

ledda kostnader (f ). Momentets rubrik ändrad i överensstämmel

se med landskapslagen om reglering av byggnaadsverksamheten 

( 29/59). 
Ökning 1.000.000 mark. Enligt landskapslagen om reglering 

av byggnadsverksamheten åsamkas landskapet kostnader för 

1) by ggnadsplanläggning ( 98 §); 

2) ersättande av kostnaderna för utarbetande av region-
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plailer ( 26 §); 

3) ersättande av kostnaderna för permanentbeläggning av 

gator i lVIariehamn under vissa förutsättningar (92 § ); 

4) landskapsbidrag för avlönande -av byggnadsinspektörer 

(132 §); samt 

5) prövning underkastade bidrag åt kommunerna enligt ifrå

gavarande lag (68 och 113 §§) 

Någon uppdelning av anslaget på specificerade nya moment 

anser landskapss t yrelsen för närvarande icke vara av behovet. 

Då under 1) :punkten avseddc'11yggnadsplanläggning synes 

kunna bli aktuell för vissa landskommuner under år 1962, 

vi1ka även .torde komma att medföra i 4-5 punkterna förut

satta utgifter för landskapet; föreslås anslaget höjt med 

1 . 000.000 mark. I statsförslaget har för utgifterna under 

1) och 4-5) punkterna ovan föreslagits sammanlagt 175.000.000 

mkrk för år 1962. 

9 Ht. I : 2J. Till landskapsstyrelsens disposition för brandväsendet. 

Ökning 200.000 mark. Med hänvisning till motiveringen under 

detta kapitels 9 mom. föreslås anslaget höjt med 200.000 mark. 

9 Ht. I :24. För planläggning av sjömansskolan (f ). 

lVIinskning 1.000.000 mark . .Anslaget avsEa:>kostnader för utred

ning ·av den från hösten 1961 i verksamhet varande s .jömans

skolans slutliga planering och organisationsform, anskaffning 

av nödiga skissritningar och preliminära kostnadskalkyler m.m. -

För ärendets beredning har landskapsstyrelsen i december -1960 

tillsatt en särskild kommitte. Denna kommitte har båräffande 

sjömansskolans slutliga placering arbetat enligt fyra alter

nativ, nämligen 1) 4 m/bk Pommern; 2) fristående landskola; ' 

3) förenad med Ålands sjöfartsläroverk och 4) förenad med 

Ålands yrkesskola. Härvid har kommitten huvudsakligen kon

centrerat sig på alt. 1) och 2). Ritningar och arb€tsbeskriv

ning för alt. 1) har uppgjorts av ing. V. Nyström. Ritni~garna 
--

skola nu granskas av överläraren i skeppsbyggnadsteknik vid 

Tekniska läroanstalten i Åbo, ing. Yrjänä Vuori, som bl.a. 

planerat Suomen Joutsens ombyggnad till sjömansskola, samt 

kostnadsberäknas av Crichton-Vulcan, Åbo och Aalborgs skepps

varv, Danmark. Då det synes osäkert att 1961 års anslag helt 

skulle kunna utnyttjas under år 1961, föreslås att för den 

fortsatta planläggningen under år 1962 skulle beviljas 
1.000.000 mark. 
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9 Ht. 
9 Ht. I:25. Arbe t slöshetsersättningar (f). Momentet nyt t . 

Anslag 1.000.000 mark. Enligt 1 § landskapslagen- den 23 

mars 19-0'i om arbetslöshetsersättning (34/61) kan i enlighet 

med lagens bestämmelser arbetslöshetsersättning av landskaps

mede·i erläggas åt person, som godkänts för intagning i ar

betslöshetsregister och icke kan placeras i arbete och där

för är i b.ehov av ekonomiskt stöd . Denna lag utgör egentli

gen ett komplement till sysselsättningslagstiftningen vari 

i riket år 1960 givits en särskild lag (FFS 320/60). En på 

rikslagen byggande ny framställning om landskapslag om syssel~ 

sättning kommer att ingivas till Landstinget innevarande 

landstingssession. Då i den kommande landskapslagen om sys

selsättning i enlighet med motsvarande bestämmelse i riks

lagen uttryckligen förutsättes, att såsom sysselsättnings

arbeten skola anordnas bl -a. nybyggnads-, grundförbättrings-, 

reparations- och underhållsarbeten på jord- pch vattenbygg

nadsområdet, har land skapsstyrelsen funnit det ändamålsen

ligt föreslå att för ifrågavarande arbetstillfällena anord

nande nödigt anslag såsom tidigare skulle upptagas under 

10 Ht. V: l, vartill för sysselsättningens tryggande ytter-
-

ligare anslag för utgivande av amorteringslån även för är 

1962 skulle observeras under 11 Ht. III:4 (tidigare 6). För 

arbetslöshetsersättningar har i statsförslaget för år 1962 

observerats 500.000.000 mark. För att bevara möjlighet för 

utgivande av förenämnda arbetslöshetsersättningar vid even

tuellt behov, föreslås under detta nya moment beviljat 

1 . 000 .000 mark. 

9 Ht. I: 26. Avskrivningar av understödslän (f). Momentet nytt. 

Ans l ag 100.000 mark. Enligt lagstiftningen om bosättnings

lån , und erstöd för yrkesstudier och invalidvård kan låntaga

re under vissa i lag närmare angivna förutsättningar helt el~ 

ler delvis befrias från återbetalningen av erhållet lån. Då 

dessa tidigare låneutgifter härigenom komma att belasta land

skapets rä'kning såsom egentliga utgifter, föreslås i enlighet 

med riksbudgeteringen, att för ifrågavarande avskriYningar 

skulle upptagas ett anslag om 100.000 mark. De sålunda 

avskrivna understödslånebeloppen skulle sedan gottskrivas 

inkomstmomentet 4 Avd. I:l i likhet med vanlig avkortning 

av sagda län. 
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9 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Budgetf8rslag för år 1962 

Ökning 

.10 Ht. 

62 . 715.000 

67.765.000 

5.050.0ÖO 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

I•, ,Landskapsstyrel.se:q. 

10 H~. I:l. Anskaffning av inventarier. - qkning 1004bOO mark. Tillägget föreslås närmast på gruhd av 

att Ålands yrkesvägledningsbyrå är i behov av diverse inven~ 

tarier till en beräknad kostnad av 60.000 tnark vartill en. 

komplett uppsättning socken- eller
1

flygkartor över Åla.hel 

i lämplig skala föreslås anskaffade till iandskapsstyrels ens. 

sessionsrum för uppmontering på vägg. I övrigt avser anslaget 

sedvanliga anskaffningar och kompietteringar av inventarierna . 

10 Ht. 1 : 2. Anskaffning av offset dupliceringsmaskin. Anslaget nytt. 
.. ir .. 

För att möjliggöra snabbare och billigare tryckning av land-

skapsstyrelsens publikationer, Ålands författningssamling. 

och Lantrådets berättelse, har landskapsstyrelsen beslutat 

upptaga anslaget i budgetförslaget för anskaffande av en 

off set dupliceringsmaskin. Mångfaldigandet med en sådan 

maskin kan utföras av redan på landskapsstyrelsen anställd 

personal efter genomgående av en kort utbildningskurs. Kost

naden ställer sig avsevärt billigare än konventionell tryck

ning och t.o.m. någ0t billigare än stencilduplicering, var

för maskinen sannolikt kommer att i betydande utsträckning 

ersätta den nu tillämpade stencildupliceringen.För att ge 

Ålands författni~gssamling ett utseende, som såvitt möjligt 

överensstämmer med det nuvarande, måste dock en ny skriv

maskin anskaffas, vilken har s.k. grafika-typer och radut

jämning. Enligt införskaffade offerter stiger kostnaden för 

duplic eringsmaskinen till 1 •. 445. 000 mark och kos,tnaden för 

skrivmaskinen till ca 250.000 mark.Då vikning, häftning och 

skärning av tryckal~tren torde bli alltför tidsödande, borde 

dessutom en maskin .· för vikning och häftning anskaffas, för 

vilket reserverats ett belopp om ca 105.000 mark i förslaget. 

För detta ändamål föreslås ett anslag om 1.800.000 mark. Få 

anslaget för tryckningskostnader (2 Ht. 1:4) har med tanke 

på offsetmaskinens anskaffande en minskning om 800.000 mark 

föreslagits. 

·l 
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10 Ht . 
II . Hälso- och sjukvården . 

10 Ht. II:l.Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier- och 

instrument. 

Ökning 

belopp 

1). för 

4.725.000 mark. Följande ariskaffningar till ett total

av 9.375~000 mark föreslås: 
ordinär komplett ering och förnyelse av erforderlig 

läkarapparatur och instrument m.m. skulle reserveras sed

vanligt belopp 2.100.000 mark; 

2) för tilläggsapparatur till röntgenavdelningen erfordras 

sammanlagt 4.555.000 mark varav 2.100.000 mark skulle .aii

slås för en filmväxlare, 1.120.000 mark för en exponerings

automat och 1.335.000 mark ' för en ytterapiapparat. Den före

slagna apparaturen, som avser effektivisering av röntgenolog

arbetet skUlle på ett väsentligt sätt förbättra diagnostik

möjligheterna, göra arbetet snabbare samt inbespara betydan

de filmkostnader; 

3) för röntgenutrustat operationsbord, fast operationslampa 

och diatermia~1parat ti 11 bi rurgiska avdelningen till ett sam

manlagt pris av 1. 500. 000 I!iark. Det nya operati onsbordet 

skulle möjliggöra röntgenfotografering under pågående opera

tion. Det nuvarande operationsbordet skulle med fördel kunna 

placeras i ett annat operationsrum, där det vore av behovet. 

Denna fasta operationslam~a är avsedd att komplettera de nu-mino.re . 
varande transportabla/lamporua, vilka visat sig icke vara 

tillfyllest för operationssalens upplysande. Den föreslagna 

diatermiapparaten åter skulle ersätta en motsvarande mindre 

effektiv apparat av äldre modell, vilken på grund av begrän

sat behov dock kunde. användas på den gynekologiska avdel

nhgen, där en dylik apparat tillsvidare saknas; 

4) för en förlossningssäng och en s.k. vakumextraktor till 

förlossnings- och gynekologiska avdelningen skulle erfordras 

sammanlagt 440.000 mark; samt 

5) för ett nytt mikroskop och ny elektrokardiograf till ett 

sammanlagt pris av 780.000 mark till laboratorieavdelningen. 

Det nuvarande mikroskopet har genom slitage förlorat sin 

skärpa, vilket omöjliggör känsligare analyser. För mindre 

krävande arbeten kunde det gamla mikroskopet likyäl användas. 

Av den föreslagna elektrokardiograf en finnes red(all tidigare 

ett exemplar på avdelningen. På grund av att de'ssa apparater 

på grund av sin känslighet stundom bliva funktionsodugliga 

' . . , 

.. i 
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10 Ht. 
vore ytterligare en apparat erforderlig. 

10 Ht, II:2.Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning ~ 

Ökning 2.100.000 mark. Sedan Västra Klintens Dikeslag benämn

da dikBslag föreslagit att Ålands centralsjukhus skulle del

taga i det av dikeslaget planerade bygget av vatten- och 

avloppsledningar samt anläggandet av en reningsstation inom 

ifrägavarande samhälle har landskapsstyrelsen den 20 april 

1960 beslutat att Ålands centralsjukhus skulle deltaga i 

den för gemensam anläggning beräknade totalkostnaden 

13.479.000 mark med ca 38 procent eller 5.088.000 mark, med~ 

dikeslagets andel förblev 8.391.000 mark. Av sagda kostnads

andel 5.088.000 mark utgjorde vatten- och avloppslednings

kostnaderna 3.243.300 mark, medan för reningsstationen reser-
. . 

verades 1.844.700 mark. Vatten- och avloppsledningsarbeiena 

har, förutom vissa mindre anslutningsarbeten för central

sjukhusets del, kunnat slutföras och avsynas under ären 

1960 - 1961, medan reningsstationsbygget i sin helhet kvarstär, 

varför beloppet 1.844.700 mark således representerar en ut

giftsrest. Dröjsmålet beträffande reningsstationen måste 

ses mot bakgrunden dels av att dikeslaget genom inkorporeringen 

iråkat betalningssvärigheter för tilläggskostnader på sin 

andel av ledningsarbetena,emedan tilläggsbidrag och län av . 

landskapsmedel icke längre kan beviljas, dels äter av att 

ny offert pä nödiga reningsstationsanläggningar har mäst in

begäras. Enligt ett av ingenjörfirman Hus-& bostäder, frän 

Stockholm, uppgjort kostnadsförslag, vilket godkänts av 

stadsiiiyndigheterna, skulle totalkostnaderna för uppförande 

av en trekammarbrunn jämte förvärv av nödigt jordomräde och 

övriga härtill hörande kostnader uppgå till sanIB1anlagt 

7.667.670 mark mot ursprungligen beräknade 4.900.000 mark, 

varför den gemensamma tilläggskostnaden till denna del bleve 

2.767.670 mark, varav centralsjukhusets andel skulle utgöra 

ca 1.060.000 mark. Då för Ålands centralsjukhus ensamt ut

över förenämnda tilläggskostnad 1.060.000·mark skulle till

komma kostnader för kloreringsutrustning och rensskärare med 

tillhörande byggnader till ett belopp av 1.764.000 mark, skul-
-

le under momentet för reningsstationens del erfordras samman-

lagt ca 2.826.000 mark samt för förenärmda röranslutnings

arbeten ca 274.000 mark eller tillhopa 3.100.000 mark. 
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10 Ht. 
10 Ht . I I :- ·J' •. ÅJ..ands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

J?I 
och instrument. 
Minskning 3.550.000 mark. Med beakta;nde av att 1962 års behov · 1 

förutsät ter endast ordinära anskaffnipgar och kompletteringar 

av inventarier och instruu.1ent föreslås anslaget nedsatt med 

3.550.000 mark. 

;:;il~O ..... J._It,__._I_I_:_4.Kostnader för landskapet s platsandela:r; t Grelsby .~~ukhus .. . 
Minskning 1.400 .JJOmark. Enligt fastställd budget för Grels- _ 

by sjukhus för år 1962 uppbäres för räntor"' amorteringar 
och övriga låneomkostnader under sagda är lOQ.000 mark per 
platsandel, vilket för landskapets 7 platser medför en kost

nad om 700~000 mark. 
III Undervisnings- och bildningsväsendet. 

10 Ht. III:l.Ålands ly~eum för anskaffni~g av inventarier m.m. Momentets 
rubrik ändrad. 
Ökning 800.000 mark • .Anslaget 1.200.000 mark är avsett för 
särskilda inventarier och grundanskaffningar till skolans un- . 
dervisningssektioner, vilka blivit erforderliga genom skolans 
under är 1961 färdigställda om- och tillbyggnad. Emedan sko-

·mä~ bcenovc fö.reslås beviljat 50 • OOÖ me.tik för tvehne hopfäll
bara trappstega~, v:llka erfordras för särskilda omställningar 

och reparationsarbeten m.m., 24.500 mark för en skivspelare 
och i anslutning därtill 37.000 mark för en projektor för dia
osi tiv och motsvarande filmband samt diaposi ti va bilder och 
bild1iand. Ifrågavarande projektor är särskilt värdefull vid 
undervisning och föredrag. För projektor, band-, skivspels
m.m. undervisning har i samband med skolans ombyggnad ett 
tidigare klassrum på skolans vind renoverats. Emedan detta 
utrymme alltfort saknar tillräckliga uppvijr iilil.ingsanordningar 

, föreslås beviljat 25.500 mark för nödiga installationer. 
19 Ht • .·IIJ: :~. fÅ.lands lyceum för planering av skolområdet (r). Momentet 

nytt. 

Anslag 1.000.000 mark. Ett förslag till planerin~ av lyceets 
torat har uppgjorts av arkitekt Cedercreutz, Hels.:Lng.f.ors, men .. ··. ' .. .. . .. . 
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har slutligt kostnadsförslag för projektets genomförande 

ännu icke hunnit uppgöras. För att arbetena likväl kunde 
. . 

påbörjas under år 1962 föreslås för ändamålet bevilja t 

1.000.000 mark . 

10 Ht. III: 3. Ålands yrke sskola för anskaffning,. .. av il'.lV§ntarier (r) . 

53.3 

Minskning 89.500 mark. För anskaffande av en el-skrivmaskin 

till kansliet föreslås 135.000 mark . Den nuvarande skriv

maskinen är olämplig för utskrivning av stenciler, vilket 

vid skolan förekommer i stor utsträckning. För bibliotekets 

behov föreslås beviljat 30.000 mark för 3 st. lådor för 

kortkataloger, 34.000 mark för 2 st. bokhyllor och 3.000 

mark för ett bokstöd eller ' sammanlagt 67.000 filark samt ytter~ 

ligare 8.000 mark för hyllor för undervisningsmaterial till 

skolans bilmekanikeravdelning , 

10 Ht • III: 4. Ålp.nds .. yrkessköla . för ansk;.affning ?V . ma~ki:q.er ( r). 

JYI:i_!fskning 890 . 000 mark._ Av anslaget 660~000 mark föreslås 

75 ,000 mark för anskaffande av begagnade el-maskiner och appa-1 

rater till fartygselektrikeravdelningen. För 3 st. kontors 

skrivmaskiner a 70.000 mark till handelsavdelningen föreslås 

beviljat 210.000 mark . De nuvarande små reseskrivmaskinerna 

på handelsavdelningen fylla icke sitt ändamål. För tillgodo

görande av den tekniska utvecklingen på svetsningsteknikens 

område föreslås yt terligare till metallavdelningen ett argon~ 

svetsaggregat beräknat till 375.000 mark. Argonsve tsmetoden 

möjliggör industriellt lönsam aluminiumsvetsning. Sålunda 

äro t . ex. de berömda "Kello" aluminiumbåtarnas fogar argon.;; 

svetsade. 

10 Ht. III : 5. Ålands sjöf artsläroverk för komplettering av laboratorie.ut-: . 

rustning. Anslaget nytt. 

Anslag 1 00.000 mark. För att nedbringa k ostnaderna för maskin

tekniska avdelningens svets aggregat föreslås beviljat 65 ·.·000 

mark för anskaffande av två gasbehållare. Hittills har för 

ändamålet använts förhyrda gasbehål lare, för vilka de årliga 
·-

u tgifterna numera stigit till ca 20.000 mark. För anskaffande 

av diverse verktyg och mätinstrument till den maskintekniska 

avdelningen föreslås därtil l 35.000 mark. 

1._0 Bt. III : 6 . Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av inventarier ti+l 

sjömansskolan (f ). 

Momentet ersätter det i 1961 års budget under detta kapitel 

upptagna 9 mom. "Till landskaps styrelsens disposition för 
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anskaffning av inventarier till sjömans skolan ( f ör s lag~-

ans lag)" . Emedan s j ömansskol,aJ!.s förvaltning numera organi

serats , synes det ändamålsenligt att ställa anslaget till 

skolans direkta förfogande. 

. I 

Anslaget 3.000 . 000 mark motsvarar det tidigare anslaget för 

samma ändamål. Såsom i motiveringen under 5· Ht. III: 17 om

talats arbetar sjömansskolan för närvarande endast med en 

ekonomiavdelning, medan avsikten är att redan under är 1962 

utvidga skolarbetet att omfatta även avdelningar för däck

och maskinpersonal. Under är 1961 har under momentet intill 

den 31 oktober åtgått 815.125 mark till inventarier till 

skolans ekonomiavdelning jämte därmed sammanhörande grund

anskaffningar • . För ytterligare komplettering av ekonomiavdel-

.. 'ningens inventariebestånd och anskaffande av nödiga inventa

rier till sjömahsskolans övriga avdelnjngar föreslås på nytt 

bevil j a t 3 . bOO •OÖO mark. 

10 Ht • . :nr i ,7. .• Åland~ kv;LnnlJ ,gEJ, heinslö jdt?sitota för a.Pskaffning av inven-

.tarier. 

Anslaget ofÄr~~~rat. 
För anskaffande av en elektrisk golvbonare och en vävstol 

föreslås beviljat 60 . 000 mark. 

10 Ht . III:8. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för uppförande av ekonomie

byggnad . Anslaget nytt . 

Anslag 350.000 mark . Emedan Ålands kvinnliga hemslöjdsskolas 

nuvarande vedlider är i utmönstringsskick och dä skolan d~s sj 
utom saknar nödiga utrymmen för uppbevaring av trädgärdsre.d

skap och -möbler samt vävattiralj.er, cyklar m.m . , föreslås 

beviljat 350.000 mark för uppförande av en ekonomiebyggnad 

för täckande av förenämnda utrymmesbehov. 

10 Ht. III:9. Ålancis lantmannaskola för anskaffning av inventarier . An-

slaget nytt . 

Anslag 190 . 000 mark. Av anslaget 190.000 mark föreslås 

65.000 mark för anskaffande av ett mi::i.dre el-svetsningsaggre

gat lämpa t för svetsningsarbeten i samband med den praktiska 

maskinundervisningen. För anskaffande av en handslipmaskin 

för undervisningen i träslöjd skulle erfordras 25.000 mark . 

Såsom känt äro skolinternatets vid lantmannaskolan elevrum 

rätt anspråkslöst inredda. För att skapa en trivsammare miljö 

för eleverna för:_esläs y,tterligare beviljat 100.000 mark för 
anskaffande av 8 st . länstolar av lättare modell med stålben 



-120-

10 Ht. 
och tvättbart möbel tyg till internatets '·elevr um. 
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10 Ht. III: 10. Ålands lan tmannasko·la för grundreparati o·n av lärarbostad 

samt tillbyggnad av kansliutrymme för Åla:Q.ds försöksfäl t. 

Anslaget nytt. 

Anslag 500.000 mark. Andra lärarens vid Ålands lantmannasko

la tjänstebostad har redan. länge varit i undermåligt skick. 

Särskilt i bostadens vindsvåning har såväl tapeter, målning 

och golv förfarits i så hög grad, att omedelbara åtgärder 

äro motiverade. Fördenskull föreslås enligt ~ngivet kostnads-

, I 

för slag att för ändamålet skulle beviljas 500. 000 rriark1 i \, 1 

vilket belopp kostnaden för tillbyggnad av ett kanslirum för 

Ålands försöksfälts behov inberäknats. Beträffande n5dvändig-

heten av sagda kansliut+ymme hänvisas till motiveringen un

der 6 Ht. I:l4 a). 
10 Ht. III: ll , SkolUigenheten på Jomala gård för drän~ringsarbeten och 

rensning av utfall. Momentet qelvis utvidgat • 

.Arislag 730.000 mark. För fortsättande av drän~ringsarbetena 

i Näshagen föreslås för dränering av 3,3 hektar beviljat 

610.000 mark. Sedan det övre loppet av Vidäker-utfallet nu
mera rensats föreligger oundgängligt behov av att även ut

fallet försattes i erforderligt skick, emedan den snabba 
tillrinningen eljest kommer att förorsaka översvämningar av 

försöksfältet. Totalkostnaden för rensning av sagda utfall . 
beräknas till ca 450.000 mark, varav Jomala gårds andel ut

gör 120.000 mark. 
10 Ht.III :l2. Skollägenheten pä Jomala gård för grundförbättri~g av bastu

byggnad och uppförande av ensilagetorn. Anslaget nytt • 

.Anslag 440.000 mark. Jomala gårds bastu, som av gårdens an

ställda användes som byk- och badstuga, är för · närvarande i 

nära .på obrukbart skick. För nödig grundförbättring av sagda 
bastubyggnad föreslås i enlighet med uppgjort kostnadsförslag 

reserverat 224.000 mark. Då ensileringen nume.ra sedan slag
hack och självlossande vagn anskaffats är mycket mindre ar

betskrävande än traditionell höberedning och då det ur växt

följdssynpunkt synes vara nödvändigt att förstora gårdens 

kreaturbesättning, föreslås för uppförande av ett nytt ensi-

lagetorn beviljat kostnadsberäknade 216.0QO mark. Ensilage
tornet skulle även få betydelse för ensileringspropagandan, 

då två olika slag av tornkonstruktioner och .påfyllnings
principer samtidigt kunde demonstreras. 
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IV. Näringarnas främjande. 

10 Ht.IV:l • .Anskaffning av maskiner för torrläg&ningsarbeten. Momentets 
rubrik ändrad. 

Minskning 4.800.000 mark. För anskaffande av pump för torr

läggning i samband med dikningsarbeten och andra för den or'""' 

dinära driften erforderliga tillbehör föreslås beviljat 

200.000 mark. 

10 Ht.IV:2. Anskaffnin~ av fiskef~rar. 
Anslaget o örändrat.ör underlättande av inseglingen till 

skyddade hamnplatser frän Bottenhavet föreslås för uppföran

de av ytterligare en fiskefyr beviljat tidigare belopp 

800.000 mark. 

10 Ht.IV:3. Anskaffning av jeep, släpfordon till hjultraktor m.m. 

Momentet nytt. 
Anslag 2.000.000 mark. Med hänvisning till motiveringen under 

6 Ht.III:l föreslås för kultiveringsprogrammets genomförande 

ett anslag om sammanlagt 2. 000. 000 raark för anskaffande av 

en jeep och en kultivator, den senare dels i arbets- dels 

i ånstruktions- och demonstrationssyfte. Kultivatorn är av

sedd att ersätta den manuella arbetskraften vid marktäckets 

söndrande för plantering och sådd, vilket arbete utfört med 

hacka och spade är synnerligen arbetsdrygt och tungt. I an

slaget ingär ytterligare kostnad för anskaffande av ett släp

fordon till den under är 1961 anskaffade hjultraktorn och 

skulle detta fordon användas dels till virkestransporter och 

dels till instruktions- och demonstrationsändamål. För det 

arbete som pä ovannämnt sätt komme att utföras i landskapets 

enskilda skogar, skulle vederbörande inkomstmoment (3 Avd. 

1:24) i ordinarie inkomststaten gottskrivas. 

10 Ht.IV:4. Anskaffning av inventarier till Ålands försöksfälts kansli. 
Momentet nytt. 
Anslag 85.000 mark. Under förutsättning av att det under 10 

Ht. 111:10 föreslagna kansliet godkännes till uppförande, 

föreslås under momentet beviljat 85.000 mark för anskaffande 

av nödiga inventarier till detsamma. 

V. Kommunikationsväsendet. 
10 Ht.V:l. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 

Ökning 18.000.000 mark. I riksbudgeterna för år 1961 har för 

väg- och brobyggnadsarbeten hittills observerats 

12.344.000.000 mark och för sysselsättningens tryggande 

16.000.000.000 mark eller sammanlagt 28,344.000.000 mark. 

Av anslaget för sysselsättningens tryggande har under åren 

1959 och 1960 ca 90 procent använts för vägarbeten, varför, 
om förhållandet antages vara detsamma i är, ca 27.000.000.000 
mark torde hava reserverats för väg- och brobyggnadsarbeten 
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under år 1961. Då motsvarande utgift i riket år 1959 varit 

ca 31.000.000.000 mark och år 1960 28.500.000.000 mark, 

finner man att den årliga förbrukningen varit i det närmas

te konstant. I 1962 års statsverksproposi tion har :för väg"."" 

och brobyggnadsarbeten föreslagits 17 ,116.6bo ·.ooo märk och 

fÖr sysselsätthingens tryggand.e 10.00ö.boo.ooo · mark. På 

grund härav och då en eventuell omläggni~g av trafiken till 

fastlandet under år 1962 komme att medfö r a betydande utgif

ter• för · vilka anslag sä~skilt torde upptagas i tilläggs

budget+ föreslås att under detta moment i ordinarie utgifts-

t:Jtaten för år 1962 skulle observeras 95.000 .. QOO . mark, 

vilket innebure en ökning av det tidigare anslaget med 

18.000.0ÖÖ mark. 

Det ordinarie anslaget föreslås fördelat pä följande 

sätt: 

~ågäende arbeten. 

a ) för slutförande av vägförbättringsarbetena på lands

vägen mellan Haraldsby och S~enbrobacke erfordras ca 

12.000.000 mark. Dessa arbeten hava fördyrats dels på grund 

av inträffade pris- och lönestegringar om 12-24 procent se

dan år 1958, då arbetet projekterades, dels 8medan vissa 

omläggningar av vägplanen befunnits nödvändiga. 

b) För slutförande av landsvägsbygget till Vargskären i 

Föglö kommun föreslås 8.000.000 mark. 

c) Av landsvägen mellan Söderby och Granboda byar i Lem

lands kommun återstår att förbättra en sträcka av ca 5 kilo

meter, varefter hela landsvägen mellan Mariehamn 'O'C'h Svinö 

färjfäste skulle hava ombyggts. Totalkostnaden har beräknats 

till 28.000 . 000 mark, varav för 196 2 års behov skulle reser
veras 16.000.000 mark. 

d) Under år 1961 har en del av landsvägen mellan Sonboda 

och Finholma i Föglö, vars fortsättning u tgöres av de t under 

b) punkten ovan nämnda vägbygge.t förbä t t rats• .. För arbetets 

slutförande skulle erfordras 3 .000. 000 mark. 

e) För fort~ättande av uträtnings arbetena genom Klinten 

föreslås 4.000.000 mark • 
• 

Ytbehandlingar. 

f) I 1961 års budget finnes 8~060.000 mark reserverade 

för ytbehandling av 3.500 meter nybyggd landsvf;i.g mellan 
Godby och Brustabacke. Enär utförandet av s jäl'ä. Vägarbetet 

I I 

I 

1\ 

I 

J 
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fördröjts, har i stället den ombyggda delen av väBen mellan 

Haraldsby och Stenbrobacke i Sunds kommun delvis ytbehand

lats och återstoden av denna 3.700 meter långa vägdel skulle 

ytbehandlas under år 1962. Under denna punkt föreslås upp

taget 6.000.000 mark för ytbehandling av landsvägen mellan 

Grelsby och Bartsgårda, utgörande 4.000 meter. 

Nya arbeten. 

g) För byggande av bygdeväg mellan Fiskö och Korsö i 

Brändö komilll.1n föreslås reserverat 10.000.000 mark. Kostnads

förslaget för detta 4.600 meter långa vägbygge uppgår till 

27 .000.000 mark. Medlens användning skulle dock bli beroende 

av fastställandet av vägbygget Fiskö - Korsö - Brändöby, 

vilket i sin tur är beroende av färjfästenas placering på 

den planerade färjleden Vårdö-Gustavs. 

h) För byggande av en landsväg över Snäcköi Kumlinge före

slås ett första anslag om 5.000.000 mark. Genom tillkomsten 

av denna väg skulle de nuvarande landsvägarna på huvudön i 

Kumlinge och i Seglinge .kunna förenas medelst en mindre fär

ja över det ca en kilometer breda passet mellan Seglinge 

och Snäckö. Vägen kan bliva en viktig anslutning till den 

planerade färjleden Vårdö-Gustavs, men framförallt kommer 

den att bereda Seglinge by, som har ett invånarantal på ca 

I , 

I I 

130 personer, bättre förbindelser med omvärlden. Projektet har 

preliminärt kostnadsberäknats till 30 miljoner mark, och har 

land skapsstyrelsen ansett att vägens byggande kunde realise

ras inom 3 år. Förver~ligandet av detta vägbygge är dock be

roende av huru trafiken mellan Åland och riket kommer att 

ordnas. 

i) De pågående utvidgningsarbetena av Mariehamns flygfält 

omfatta även flyttning av landsvägen till Hammarland, som 

efter start...,. och landningsbanans förlängning skulle hava 

korsat densamma. Väg~ och vattenbyggnadsstyrelsen, som äger 

bekosta denna förflyttning, hade planerat vägens dragning norr 

om flygfältet, men har sagda myndighet på landskapsstynisens 

.försl ::;i.,g förklarat sig. villi,g .att _förlä,g,ga vägen söde.r om de.t
over pV11:5yviXen ocn 1\710c.lrnlo '"tll.l Ramsno'1.111ens ö. strana._ o..cn v1Chare 
samma. Vagen skUlle säl~nda dragas frän Klinten/genom Gottby 

till den nuvarande landsvägen till Hammarland, som den samman

faller med något nordväst om Ödanböle by. Denna sydligare 

sträckning skulle gå genom områden, vilka nu hava dåliga kom
munikationer med Mariehamn, medan det nordligare förslaget 
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åter skulle följa redan befintliga vägar. KDstnaderna för 

väg~ och vattenbyggnadsstyrelsens förslag, omfattande 

4.700 meter oljegrusbehandlad vägyta? uppgingo till 

95.500.000 mark. Med beaktande av att oljegruset på den 

södra sträckningen nu skulle bortlämnas för att vid en se

nare tidpunk;t ersättas med tjärbehandling på landskapets 

bekostnad, skulle väg- Q,Ch vatten~yggnadsstyrelsen bygga 

7.~00 meter landsväg från en punkt strax väster om Sviby

viken till Ödanböle för en beräknad kostnad av 95.500.000 

mark, medan landskapet skulle svara för kostnaderna för 

bank- ocb brobygge över Svibyviken, beräknade till ca 

25.000 . 000 mark för en sträcka av 750 meter. I 1962 års bud

get skulle upptagas 15.000.000 mark och år 1963 ytterligare 

10.000.000 mark. Ifall den ursprungligen planerade norra 

sträckningen skulle kommit till utförande, hade detta inne

burit en ombyggnad av ca 2.500 meter av den nuvarande lands

vägen på vardera sidan av Gottby vägskäl, vilken utgift 

eller ca 10.000.000 mark nu inbesparas. 

övriga arbeten. 

j) För reservarbeten reserveras 4.000.000 mark. 

k) För byggande och förbätt~ing~av byggevägar anslås . 

5.000.000 raark. 

1) För byggande av busshållplatser längs de ytbehandlade 

vägarna reserveras 2.000.000 mark. 
.. 

m) Till landskapsstyrelsens disposition ställes 5.000.000 

mark. 
--

Om vid de ovan planerade arbetenas. genomförande besparing-

ar till äventyrs skulle uppstå, föreslås att dessa medel vid 

behov skulle fä användas som tillägg till övriga fastställda 

arbeten. Skulle åter något eller några av de fastställda 

arbetena icke kunna genomföras under år 1962, föreslås dess

utom att de härför anslagna medlen i likhet med nuvarande 

förfarande skulle reserveras för ett senare behov. 
1 1.9 Ht. V: 2. Anskaffning av vägmaskiner J r}. · 

Anslaget oförändrat. För delbetalning av schaktbladstraktor 

och väghyvel s.amt anskaffande av andra mindre vägmaskine:ri 

föreslås på nytt beviljat 7.200.QOO mark. 

VI. Polisinrättningen i Mariehamn. 

1.Q__ Ht •. VI:l. Anskaffning av dräkter .för grodmän. Momentet nytt. 

Anslag 65.000 mark. Sedan de tekniska möjligheterna för sär-

I' I 

\1 
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skilda undervatt ensund er s ökningar und er de s enaste å r en av

sevärt förbattrats , har tanken på anskaffande av s.k. grod

mannautrustning till landskapet aktualiserats. I de flesta 

städer och på många orter: i riket finnes numera grodmän, 

oftast då inom brandkårerha. Det faller sig helt naturligt, 

att landskapet och särskilt då Mariehamn vore i behov av en 

eller flere grodmän, som vid inträffade olyckstillbud såsom 

drunkningar, grundstötningar m.m . kunde bistå räddningsman- ' 

skapet på olika sätt. Utgående från ovannämnda synpunkter 

\ 1 

och särskilt beh.ovet av att· kunna anii ta grodmän- även utom 

Marlehamn * för.denskull o.ch dä grodmännens dräkter hava per-.. , ,. 
. . . 

sonliga mätt, vilka ohlStähdighete:r motivera sådant uppdrag2--

förtroende åt ordinarie tjänsteman, har iandskapsstyrelsen, 

som i ärendet inhämtat länsstyrelsens och stadsfullmäktiges 

i Mariehamn utlåtanden, fun~it d~t ändamålsenligt föreslå 

beviljande av 65 . 000 mark för anskaffning av tvenne dräkter 

för grodmän till polisinrättningen i Mariehamn. Länsstyrelsen 

har i sitt förenämnda utlåtande funnit anskaffningen av ifrå

gavarande dräkter ävensom grodmännens utbildning vara av 

behovet påkallade. 

VII. Särskilda anslag. Kapitlet nytt. 

10 Ht. VII:l. Iståndsättning och underhåll av landskapets naturskydds

områden. 

Anslag 475.000 mark. Omvårdnaden av l andskapets naturskydds

områ~en har en längre tid varit eftersatt. I samband med 

förvärvet av Norrgårds skattehemman RN~ 3 i Nåtö by av Lem

lands kommun upptogs i andra tillägget till ordinarie utgifts

staten för år 1959 500.000 mark för iordningsställande och 

underhåll av områd e.t - Detta anslag kunde dock alls icke ut

nyttjas och av ett lika stort anslag för samma ändamål i 

första tillägget till 1960 års budget endast 23.704 mark, 

medan 476.296 mark antecknades som. besparin~. Då medel under 

de senaste åren icke heiler anvisats för de övriga natur

skyddsområdenas behov, har skynda.amma_ åtgärder blivit av · 

nöden, Den av lan·dskaJ?i:i"styrelsen i '13-pril 1960 för närrmre 

utre~ning och beredning av erfo r derliga åtgärder beträffande 

landskapets naturskyddsom~åden tillsatta naturskyddsnämnden 

har i samråd med rikets naturskyddsinspektör utfunnit, att 

främst Nåtö, Espholm och Jungfruskär borde iständsättas 

under åren 1961 - 1962. Samtliga dessa områden böra gallras 
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och rensas varutöver de på Nåtö befintliga byggnaderna 
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böra repareras, bl.a~ då sjöbodens tak ävensom båtbryggan. 

Kostnaderna för de ~kyudsammaste åtgärderna hava preliminärt 

beräknats till 950.000 mark, varav hälften eller 475.000 

mark skulle upptagas i tilläggsbudget för år 1961 och åter

stoden 475.000 mark avseende 1962 års behov skulle observe

ras i or dinarie budgeten fQr sistnämnda år. Med hänvisning 

till det ovansagda ·föreslås förty att under momentet skulle 

beviljas 475.000 mark. 

10 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten f~r år 1961 120.119.500 

Budgetförslag för år 1962 130.190.000 

Ökning 

11, Huvud ti::teln ·~ Understödslån. 

I. Nä:ringa:rnc;ls . främjande • 

. !Io+;~b:r;:u}ce\; och des~ pi_häringar samt kplQni .. sations:rerksamh-eten. · 

11 Ht.ti,,I t l, t~n för torrläggningsafbeten (r). Momentets rubrik ändrad. 

11,, Ht i It ' r; 3. Låh .:fÖ:i\ främjand e I av hem~ och småindu~.trin till try~gande 
av sy;§sel~ättning (~). <.· · ":; 

ök'i1irtg 2. ~00. OOQ .mat.k •. Ålands :företagareförening r. f. har 
i skrivelse med mot i verirtg att efterfrågan på hem- och smä-· · 

industrilån under år 1962 synes komma att starkt växa på 

grund av stegrat företagarintresse föreslagit en förhöjn'ing 

av anslaget till 15.000.000 mark. Sålunda avser Firma Plasto 

att und er nästa år uppföra en stor industribyggnad. Lika~å 

planerar Båtindustri Ab ett nybygge. Dessutom är ett aru;iat 

företag med beräknad arbetarstam om 25- 30 man under plane

ring. Med beaktande av att i statsverkspropositioncn för mot-, . 

svarande ändamål i riket föreslagits 700.000.000 mark har 

landskapsstyrelsen icke ansett sig kunna föreslå en s törre 

· förhöjning än 2.500.000 mark av anslaget under d etta moment. 

Dessutom bör ol1serveras att de nuvarande lånebestämmelserna 

med 5 procents ränta och 7-10 års amorteringstid icke göra 

de ifrågavarande lånen särskilt förmånliga. Denna omständig

het inverkar naturligtvis hämmande på låneefterfrågan i nu

varande situation. 

11 Ht.I:8. Lån fpr främjande av fiskhushållningen (r). 

Minsknin~ 4.000.000 mark. Sedan statsrådet år 1959 höjt rän
tesatsen ·för nu ifrågavarande lån från 3 till 5 proc ent och 

landskapsstyrelsen före tagit samma förhöjning, har låne-
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intresset märkbart nedgått. Med beaktande härav och tidiga

re reserveringar under momentet föreslås anslaget nedsatt 

med 4.000.000 mark. 

11 Ht. III:l. Bostadslån (r). 
Ökning 9.006.000 mark. Enligt landska1$lagen om bostadsproduk

tion (6/60) skall i landskapets inkomst-och utgiftsstat för 

åren 1960 ~ 1963 upptagas reservationsanslag som till propor

tion och behovet av ökade bostäder motsvara för samma ända

mål i riket beviljade anslag. På grund härav och då i stats

verksproposi tionen för år 1962 under motsvarande moment före

slås ett anslag om 8.269.200.000 mark, föreslås med ytterli

gare hänsyn till beräknat behov en höjning av anslaget med 

9.000.000 mark. 

11 Ht. III; 5. Av invalidyärd~l~a;~stiftningen förutsatta 1'1n (f) ~ Momentet 

nytt .• 
Anslag 500.QOO mark. Med hänvisning till motiveringar under 

moCTent 8 Ht . I:4 föreslås under detta moment ett anslag om 

500 .000 mark, motsvarande beräknat behov. 

· 11 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 196.700.000 

Budgetförslag för år 1962 179.500.000 

Minskning 17~200.000 

112 B;uvudti teln. Finansieri'.t:i~wu.:tg;j.:;fter. 

±. Avräknings- och ränteutgifter. 

12 Ht. I:l. Vid avräkning återgående tjtjämningsförskott (f ). 

Minskning 50.000.000 mark. Emedan den ordinarie utjämningen 

för- år 1960 kan beräknas medföra en återbetalning av erhållna 

förskott om ca 50.000.000 mark, föreslås anslaget nedsatt 

med 50.000.000 mark. 

12 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1961 

Budgetförslag för år 1962 

Minskning 

100.503.000 

50.503.000 
50.000.000 
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Till Ålands landsting. 

För finansieringen av nybygget för De Gamlas Hem i Jomala an

höll styrelsen hos folkpensionsansilalten om ett 50.000.000:- mk 

stort lån, för vilket också vid förhandssondering antyddes positi

va möjligheter. Viq slutbehandlingen erhölls endast 25.000.000:

mk, varför kortfristiga lån av härvarande banker måste anskaffas. 

För att kunna återbetala dessa på angiven tid behöves ett . 

20 ,000.000:- mk långfristigt lån. 

Undertecknade anhåller därför vördsamt om att landstinget vil

le besluta att upptaga ett 20.000.000:- mk stort anslag i 1962 

års ordinarie budget för ovannämnda ändamål. 

Mariehamn den 17 november 1961. 
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Till Ålands landsting 

Landskapsstyrelsen har enl. skrivelse av den 14 okt.1961 

låtit uppgöra förslag till ombJggnad av landsvägen från Mangelbo 

vägskäl till Pålsböle folkskola1 vilket förslag i stort sett föror

dats av Finströms kommunalfullmäktige.Ett kostnadsförslag för om

byggnaden har av Landskapsstyrelsens ~ägavdelning beräknats till c. 

8 miljoner mark.Då den nya vägen mellan Grelsby och Bartsgårda tor

de bli ytbehandlad och därmed färdig att tagas i bruk under år 1962, 

förutsätter kornmunalfullmäktige,att den ovannämnda ombyggnaden av 

vägen 11vi~ kvrkan ~o~~er. Ll t~under år 1962 _1 såsom varande en 
(OC. o :mi~år o sa nrrr . 

dellosning-y-av=- a e t ursprungiga förslaget.Den nuvarande vägen be-

finner sig som känt bl.a. genom förefintliga riskabla kurvor i sådant 

tillstånd,att den för kommunens inre som för allmän samfärdsel är i be

hov av brådskande förbättring. Det av Landskapsstyrelsen uppgjorda för

slaget till ombyggnad av vägen noteras med tillfredsställelese och 

a~ller undertecknade landtingsmän värdsam~ 

att landtinget under 10 Ht .i : 1 måtte upptaga ett anslag om 

Mk 8 ,000,000:- (åtta miljoner mark ) ,motsvarande det av land

skapsstyrelsens vägavdelning beräknade kostnadsförslaget för 

ombyggnad av landsvägen från Mangelbo till Pålsböle folkskola 

i Finström eller också att anslaget upptages i en tilläggsbudget 
för landskapet för år 1961. 

Mariehamn den 18 november 196 1 . 
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Till Ålands landsting 

Som känt har prof. Knut Pipping i samarbete med sin fru Ida Pip

ping-van Bulten på anmodan av Ålands ungdomsförbund och på basen av 

det enkätmaterial förbundet ställt till förfogande gjort en vetenskap

lig undersökning av den åländska ungdomens emigration. Genom detta 

arbete,som numera finns publicerat i Alands Kulturstiftelses skrift

serie,har för första gången en mera sammanhängande och enhetlig över

sikt över vad som i vår tid sker i fråga om den åländska befolknings

utvecklingen ,med särskilt avseende fäst vid ungdomsemigrationen,åstad

kommits. 

För denna förtjänstfulla undersökning har av beviljade landskaps

medel blott Mk 40,000:- kunnat utbetalas som direkt författararvode. 

Detta arvode borde på grund av arbetets art,omfång och betydelse ytter

ligare utökas med l
11ik 100·, 000: - • Undertecknad anhåller därför vördsamt . 

• 
att landstinget i 1962 års ord. budget för landskapet under 

5 Ht -:rrI : ~måtte upptaga . ett anslag om Mk 100,000:- (ett hund 

ra tusen mark} att genom Alands ungdomsförbunds försorg till

delas prof .Knut Pipping som ett ytterligare- författararvode 

för hans utredning av den åländska ungdomens emigration. 

Mariehamn den 18 november 1961. 
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Ti 11 Ålandffi lands t in,; 

Den mederna ilfärjetrafikens genemlrott har lett till en strävan 

att ro dernisera kemmunikatienerna mellan fas~a Åland ech riket, dels gen m ins ättande 

av nillärande färjor, sem samtidigt kan hetjäna den mellanliggande skärgården, dels 

gen•m en anslutning av fasta Ålana till den internati nella lilfärjetrafik, s m sedan 

några år tilllaka upprätthålles mellan Finlands fastland ch Upplandskusten gen•m den 

åländska skärgården. Bristen 1å läm1liga tilläggsplatser har emellertid åstadkemmit, 

att de 1laner, som enskilda rederier har hyst på gilfärjetrafik från Åland österut, 

hi ttills inte har kunnat förverkligas på ett något så när tillfredsställande sätt. 

Ingående undersökningar, s m ~ehöriga myndigheter har verkställt, 

har givit vid handen, att den 1~1ligaste 1latsen för en .:rårjharnn på fasta Ålande 

östra siaa är Långnäs udde i Lum1arlani. Tvenne färjreierier har i skrivelser till 

landska1ssty relsen ch i andra sarnmanhanc f .. rklarat sig villiga att sätta i gång 

lilfärjetrafik me llan Långnäs ch elika orter 1å fastlandskusten, 9ara en användwar 

landsväi drages ut till udden. Det kan s ålunda kna1past letvivlas, att den eftersträ

vade bilfärjetrafiken i någ n f•rm kGmmer i gåni redan nästa år, oara den redan pre

jekteraae landsväge til~ Långnäs kemmer till stånd. Det är under sådana gmständ i ghe

ter .. verraskande, att landskapsstyrelse in te eeservera t någet anslag i inkemst ech 

ut giftsstaten för år 1962 för ifrå~avarande livsviktiga landsvägstyggeo 

Det kan måhända vara skäl att understryka, att Lån,näs geografiska 

l äge 1å fasta Ålandffi östligaste udde ch t ä tt invid skärgårdens djupvattensledl starkt 

talar för, att färjfästet för den planerade statsfärjan mellan fasta Ålancl ch Gus

tavs lyggs å Långnäe. Man kan till och med våga antagandet, tt tillkomsten av detta 

f ärjfäste på den åländska sidan k mmer att ,åskynda anskaffningen av ifrågavarande 

lilfärja för den åländska och å&eländska skärgården. Och det kan ingalunda vara ett 

minus, m denna färjhamn samtidigt även kan let j äna annan trafiko Frågan em landsvä~ 

ut till Långnäs utgör sålunda för närvarande ett av landska pets viktigaste trafikpr•

llem, sem kräver en sna99 lösning. 

Då det enligt undert e cknadeffimen ing är av ut•merdentligt ster le-

I 

I 

I 
I 
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tydelse, att man fr å n åläntsk siia gör allt, vad s•m kan av ese 9egäras, f" r att 

u -,pmunt ra 9Ch underlätta en vidgaa 9ilfärjetrafik sch . det är uppenbart, a tt dyli 

kemmer i gång mellan Långnäs sch hamnar i riket, så f rt en använd9ar landsvär 

9ygis ut till Långnäe, föreslår vi, 

I 

I 

\ i I i-

att landstinget måtte fatta 9eslut •m att ifrå avara 

landsvic, s m reaan är projekteraa, kall 9yggas sl 
sem möjl i gt ch e9ser:fera:t 2:0;000.,0-00 •a-rk _ _ f .. r 

tamålet i landska,ets 8udget för 1962. 

Mariehamn den 13 neven19er 1961 
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Till Ålands landsting 

Helsingfors Aktiebank erbjuder i sitt nybygge Ålands konstnämnd 

en källarlokal ~ 150 m2 att användas som ett tillfällYp konstmuseum 

mot en månad$t};IY"d. · ~'111. M~ 30,000:-. Enligt vad vi erfarit önskar konst

nämnden få till stånd ett dylikt museum i denna lokal,som kunde dis

poneras från den 1 maj 1962. Enligt konstnämndens uppfattning 8är det 

av synnerligen stor vikt att de åländska konstsamlingarna koordineras 

i stället ~ör att nu vara spridda. Den samling,som finns 

och de konstverk ,som framdeles tillkommer,behöver 

bli tillgängliga inte minst för turister,som kräver kvalificerade se

värdheter.Det lilla konstmuseet skulletjäna ett sådant ändamål
1
tills 

et t större konstmuseum i samband med den flanerade landskapsgården kom

mer till stånd. 

I . I 

I 

1
··1 

', '.• 

I 
I 
I 
I 
I 

Undertecknade landtingsmän anhåller därför vördsamt, 

att landtinget i landskapets ord. budget för 1962 under 5 H·.rrrd) Il 
måtte upptaga ett anslag om Mk 300,000:- att användas som hyra ochf~z.. 1 · 
andra omkostnader för ett konstmuseum, som· skulle inhyras i Hel- · 

singfors Aktiebanks nybyggda hus i Mariehamn,räknat från den 1 maj 

1962. 

Mariehamn den 11 november 196f 

1rA/VL 2R· ~~ 
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Till Ålands lapdsting . 

Folkminskning skom_rnunerna, i-L synnerhet- de minffre av dem, hao 

för närvarande mycket- stora ekonomiska sv-äri·gnet-e!l- att:. kämpa med'. 

De många nya uppgifter och utgifter lagstiftarna påförit kommun·erna-, 

har d:rabbat.. ju.st; denna grupp av: kommun-er särskil it h å rit. Skyldighetell' 

atit upprätthålla eller ta del E olika inrä ttningar för sjuk- och so-ci·.~.i 

a l vård betungar i . regel proporti;onsv±i.S mera de små kmrrrnunerna, de t-ba 

såväl om fo~kmängden utgör må t _t .stocken som - o-ch i i all synnerhet- -

om ska tt.örean taleit bealtrtas. 

Lagstiftarna ha iL allmänhet- förut.sett dessa sv:årigltet-er- crch 

L respektive lagar införit stadganden,,som gör det; möjli;git för staten 

att;- bevilja kommunerna läi:tthader eller direk"ba si:lat'sbiidrag-. Sålunda 

stadgas i rikei1s sinnessj ilklag· ( FFS 187/52) i . 47 §,ai:tit st:a:ttsrådet-

må för på kcrmmun-erna ankommande an1.äg.gnings och driftskcr-stnade:rr- b-e

vilja staitsunderst'.öd ätt sådana kammun-.er, "so-m äro-' belägna ±i avläg·sma, 

glest; befolkade ocli avr mindre bemedlade bebo-dda trakt-er ocli vilkas 

ekonomi ska b ärkraf it är svag·~' 

Flera av: v:åra åländska kommuner bör ri.mligiJ:viis anses upp

fylla dessa fordringar mer än väl. Deit är därför aVv nöden,atitland

skapsstyrelsen beredes möjligb.-eit att' bevilja de mest betungade kom

munerna sådant .. underst.öd. 

Då i förslageit tiill ordinariie iinkomst~ o-cli u:rtJg±ifitsg--tai:t för 

1962 in-teit anslag- för ovann-ämnit ändamål o-bserveraits, anhålla underteck 

nade vördsamt:. med liänvisning till §§ 27 och 28 i; lan-dsti.ngsardmi:ngeni 



att / Landstinget:: ville i ordinariie inkomst- och 

urtgift:sstaten för 1962" införa ett belopp om 1, 5 milj 

mark< att' . av. landska:psstyrelsen· användas för biidraga ... 

givning- i i enil..igliet~ med sttadgandena ± sfunessjuklage 

47 paragraf. 

Mariehamn, dem 20 nav: . 196'1'. 
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Till Ålands Landsting. 

I förslaget- till ordli.narie i:rrkomsit- och utgiift13s-ta:1t för· 

1962 föreslår landskaps styrelsen dels ett anslag" om 1 Z milji. mark 

för subventionering eller upphyrning avi err bilfärj'a för traf±::l{:- på 

~ linjen fasta Åland-Vårdö-Gust:avs--, delsc et-t- an-slag· om, 

5 milj. mark för iordningsställande aw provi"sori"ska färj'fästeru 

längs nämnda li;nj e. Landskapssttyrelserr· har tänk·t- s-i 'g1 en1 färja, som· 

vore så grundgående, att· den kunde trafi.kera Balde:vös1m.-d. Närmast-: 

har väl Rospiggen varit- i . åtarrke. 

Enlig~vad undertecknade erfarit,torde irrga utsiktlter· att- fä 

upphyra nämnda färja numera förelti·gga. Däremo·t- kan1 bilfärj'ani Alpha

enligt~ uppg1ft; mycket- väl komma i · fråga eften- det- dem reparerat-s-

efter haveri:ei:t. Denna färja vore av många skäl at-t- föredJ:la. Dem äJ'.l-

dock så djupgående, närmare fyra mei:Jen-; att. Balderu-surrds-led'en1 i ini:t-e kam 

ifråg akomma. Det: gäller under sådana förhållanden-i at~ finna lätn.plig' 

angöringspunk~ annanstans än vid Prästö,nännast, någon, punkt~ i Lumpa:rr-

land. Därav skulle emellertid följa, att-. V.årdö lämnades helt-; på siidani, 

om den nurå dande bristen på angöringsplat.s för färj'an1 någon-i punikit 

vid östra stranden av: fasta Vå rdö inte avhjälpt-es. Detta hör e!l'li·gt

vårt förn1enande ske med det-; snaraste. 

Yi ha oss bekant::, at't vä~ och vat~t-errbyggnads-s·tyreJffien• unde r s·ökt 

en lämplig plat:s vid norra stranden· aw dem s.k. ö s terviken- oc·h ävenr 

kostnadsberäkriat.~ väg dä r1från till v ägen i Listersby. Denna v ägsträ cka 

skull e bli cirka två kilome t e r. Kosifade rna tord e s tig a ti'll n ä ra 

•( 

I. 



. . 1 o milj. mark. .Det nödig a f ärj fästet . skulle enli.gt fackmannau.Dn 

skattning· komma att kosta cirka 1? milj. mark, om man" nämlL'J'en, 

går frfui,att det skall bli permanent. ocli framdeles betjäna s ta 

färjan • 

.Då det . är av största vikt , dels at·t den landskapssubventior.if 

de bilfärjetrafiken Åland-Gustavs fås i gång nästa år, dels a tt. 

Vårdö icke lämnas på siden om denna trafik, anhåller undertec-k-

nade vördsamt, 
~ 

att- :yandstinget: i . ordinari;e ±inkomst-

och utgift:sstaten·· för 1962 vi'lle införa 

anslag om 25 miljoner mark, varav 10 mi ljo 

för vägbygge och 1? milj . för an:Läggande 

ett färjfäste vid Österviken· i Yårdö . 

Marieliamn,den 20 nov . 1961 . 



ne Till Ålands landsting. 

t 

-
Dei:t har under de senasite årerr. bli v:i·-tt all it sv:;årare för- glesO'rits- , 

e kommunerna att få inkomsterna at:i:t räcka ti·11 för de stärrdiigt- st'i;garrde 

o utgifterna. Allt· allmännare efterlyses åtgärder i <l1syfte atir råda 1'.lo--it p 

e svårigheterna. Tre al ternatJirv anmäler siig~ I våra åländska förhåll~ 

den ser de tre al t :ernat'i'v.en ut' som följ er. 

1. Sammanslagning av· alla kornmun-er t'iill eni. 

2. Bildandet:: av en·, kmnmun av.,- högre ordning för' sj ukvåndem, 

yrkesundervisningen, vi·ssa grenar av.,. fo-lksko--1 väsende il:; och v:i;ssa upp-

gifter hörande till so-ci'al vården. Inom: denna kommun- skulle utgi·ft-ern-a 

fördelas enligt.- skatteunderlaget:, som redan fallet.~ är b-et:räffande 

Ålands centralsjukhus. 

3. Landskapsbidrag· ges åt:; kommuner-- med svag ekonomi'sk· 1:J-ärltrafi:J-, 

så a~t- de förmår uppfylla sina ekononU-ska förpliktelser i i fråga 01Il. 

sjuk- o-ch socialvård utan-i. erri o-skälig skat'itebörda. 

Närmas it inom räckhåll ligger al ternati v.1 3. Lagst±iftniingew är 

i detta· fall så go-ti:t som klar. Det: gäller blot'i:t tillämpmLngen' aw stad

ganden, som redan finns. Ett~ betydande steg i ' denna rikilrni..rrg vore det-, 

om landskapsstyrel sen kunde utge understöd å~ kommuner-; som särskil 1t 

hårt drabbas av kostnaderna för cemtralsanai:rori'eit,låit vara atit 

dessa kostnader från och med n ä sta år sjunker någo·rt:J·. De kommer äv-en~ 

därefter att bli mycket· kännbara för en del kommuner under· vissa år. 

Enligt gällande bestämmelser drabbas 

·I 
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känt mycket oj ämnt och kostnaderna kan dessutom variera 

mycket från år till år och ge anledning ti·11 en osäkerhetskänsla, d 

den kommunala budg e ten g örs upp. 

Enlig t- rikets twberkuloslag" (FFS 355/60 ) kan statsråde t i 

stöd av 31 § inom ramen för statsförslaget bevilja understöd å t ko 

mun i svag ekonomisk ställning för anläggnings- ocJ:i driftskc-s tnad 

vid sanatorier. 

Då flere åländska kommuner enligt. vårt förmenande vore i' 

behov av sådant: understöd, få undertec-knade v:ördsami:J~ föreslå, 

att Landstingeit vi'lle i a:rdinarie inkomst-

. och u tgift-ssta ten- för· nästa år införa ett be

lopp om 1, 5 milj . mark att- eft'e·r landskapssty

'r e lsens pröv:ning användas fö-r understöd åt- ko 

i svag ekonomisk ställn~ng för bestridande av 

andel av deras utgi·fter för dri·fts-kcrstnaderna 

vid Ålands centralsanatorium. 

Mariehamn,den 20 nov . 1961 . 
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