
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s 's t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

N: o ~:2/1955. · landsting med förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för landskapets enskilda medel 

under år 1956. 

Landskapsstyrelsens budgetförslag för 1956 beträffande enskilda me-

del följer samma uppställning som senaste år. Budgetförslaget balanse-. 

rar på 18.1270605 mark mot 16.704.685 mark för 1955. En jämförelse av 

1955 års inkomst- och utgiftsstat med förslaget för 1956 utvisar: 

1955-års budget Budgetförslag för 1956 

Inkomster: 16.704.685 18.127.605 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Utgifter: 

I. Landskapets skogs-· 

hushållning 3.612.485 4.118.085 

II. Undervisnings- och 

bildningsväsendet 5.544.700 

llI Hälso- . och sjukvårds-

väsendet 2.790.000 2.540.000 

IV Särskilda anslag 1.816.000 



V. Investeringsutgifter 2.631.500 2.175.000 landskapets enskilda medel under år 

VIo Understödslån 300.000 1956. 

Summa utgifter 16.704.685 18.1270605 = = = = = = = = 

============================================= 
::: = = = = 

Bland landskapets investeringsutgifter har, såsom även framgick 

Detaljmotivering. 
i detaljmotiveringen till ordinarie budgeten, til lkommit underhålls-

Inkomster. 
utgifter för sjukhusbyggnaderna i Godby, enär Ålandsdelegationen icki 

1. Beräknad behållning från 1955. , 
godkänner en kompens~ring av dess~ utgifter. Såsom känt är dessa 

Behållningen torde me,d någon marginal överstiga det beräknade be-
byggnader gam1a och kommer därf~r u~gifterna för unäerhåll att st iga 

loppet. 
och byggnaderna det oaktat förlora alltmer i värde. Landskapsstyre1 

2. Försäljning av virke från landskapets skogar. 
sen har i skrivelser till de oli~a kommunerna, till Ålands kommuna~ 

Ökning 500.000 mark beror på större avver~ningar. 
förbund' för ~ldringsvård samt till Förbundsstyrelsen för Grelsby sj 

3. Husbehovsvirke från landskapets jordbrukslägenheter. 
hus förfrågat sig om möjligheterna för dem att disponera gamla s jukh' 

Ökning 50. 000 mark, beror på nybyggTI;ad på N or,rholmen. 
set, men ännu har svar härom icke inkommit. Såvida en lösning i sake 

4. Arrendeavgifter från landskapets boställen och fiskerier. 
icke ernås på denna väg måste e~ avyttring inom en snar framtid fås 

Ökning 750.000 mark, beror på, att vissa ar rendeavgifter höjt s . 
till stånd. 

5. Rijnteinkomster. 
· r, övr,igt hänvisas till de.talj~oti veringen, som följer efter si ffer 

Ökning 80.000 mark. År 1954 inflöt eTI;ligt bok~lutet 174.436 mark. 
budgeten. 

Då nya lån tillkommer torde ökningen vara motiverad. 
Landskapsstyrelsen föreslår vördsa1il 

60 Avkortning på bevil jade understödslån. 
att La?dstinget måtte fastställa följande 

Ökning 90.000 mark, beror yå att, såsom i detaljmotiveringen under 
förslag till inkomst- och utgiftsstat f ör 

utgiftssi,dans VI kapitel närmare framgå~, skulle lånen åt landskaps-



styrelsens tjänstemän för inköp av tjänstebilar utgivas på i. Avlöningar. 

villkor att amortering sker under relativt kort tid. Öknin~ 160200 mark, beror på lönejustering. Landskaps styrelsen 

8. Avgifter för jaktkort. har i likhet med i ordinarie förslaget till budget velat upptaga 

Ökning 100.000 mark, torde kunna företagas såvida Landstinget ett undermoment för lönejusteringar även under avlöningsmomenten 

godkänner förslaget "om höjning av jaktkortsavgiften. i enskilda medels budgeto I övrigt hänvisas till vad därom sagts 

9. Finansieringslån. i inledningen till ordinarie budgetförslaget. för 1956. 

Minskning 2.169.000 mark. 2. Folkpensions- och barnbidragspremie, för skogvaktaren-arbetsledaren 
. ( f) 

10. Inkomster från Ålands folkhögskola. Ökning 2.000 mark. Det tidigare anslaget har visat sig otillräck-

I nkomsterna beräknas öka med 20.000 mark. ligt. 

11. I nkomster Drån sjukhusbyggnaderna i Godby. 3. Resor och dagtrakta:menten. 

Moment st nytt o I hyre s1nkomster beräknas inrlyta 75 .ooo mark. Ö~ning 90 0000 mark. Motivering som föregående. 

12
0 

Eid~ag av ordinarie medel för Ålands folkhögskola. 5. ~vverknipgp- och transportkostnader (f). 

Ökning 425.000 mark. Ökning 400 0000 mark, beror på förhöjda avverknings- och utdrivnings-

, För 1955 utgör bidraget 3.700.000 mark, varför beloppet torde kostnader. 

bliva ungefär detsamma för 1956. 10. Underhåll av byggnader å skogvaktarbostället. 

13. Försäljning av byggnader • !vlinskning 30.000 mark. 

. Ökning 5.000 mark. En bastubyggnad o·ch ett maogasin på skogvak· 11. Bränsle till skogvaktarbostället ( f). 

tarbostället äro obehövliga samt i sådant skick att det icke r Ökning 10 0000 mark. Det tidigare anslaget torde i cke förslå. 

nar sig att bibeh~lla desamma. II. Undervisnings- och bildningsväs.endet. 

Utgifter. A. Ålands folkhögskola o 

I. Landskapets skogshushållning. 1 . Avlöningar . 



394 
\. 

Ökning 173.020 mark, varav 140.000 mark för ev~ntuell lönejuste~ 

ring och det ö~erstigande för ålders- och indextillägg samt för 

tillfälliga föredragare. 

2o Folkpensions- och barnbidragspremier (f). 

Ökning 15. 000 mark, torde vara motiverad med beaktande av ökninge 

und13r mom. lo 

4o Undervisningsmaterial. 

Ökning 370.000 mark. Anslaget har kalk~lerats enligt följande: 

För handarbetet: snören och dukar till vävstolar, vä.vskedar, sp~ 

nare, skyttlar, nystfot, spolmaskiner, solvskaft och vävpal~ar 

40.000 

För manliga slöjd€n: hyvlar, sågar, huggjärn m.m. 400000. 

Plan- och rikthyvel enligt modell Oskar Tuom.i, . 

Åbo, mk 245.000:-, cirkelsåg, 40 m blykabel, 

installation inalles 
300.00.0 

Filmband, planscher, litteratur 
20.000 

Experimentsats i fysik 

En plan- och rikthyvel samt cirkelsåg är av nö~en för slöjden i 

skolan. 

1
. ~egel i· ngå i var J. e f olkhögslt 

En dylik utrustning torde numera ~ -

las ~löjdutrustning i riket. 

9. Unde~håll av byggnaderna. 

Ökni~g 1740000 mark: Följande arbeten har planerats under 1956, 

nämligen tjärning av kavaljersflygelns och slöjdbyggnadens tak, 

semptalinfilt på vedlidrens tak, järnstegar till föreståndarbosta-

den, målning och renovering av skolans salar samt diverse andra 

arbeten. 

11. Till direktionens disposition för skolan. 

Ökning 5 .ooo mark. Anslaget jtfdigare otillräckligt. 

D. Särskilda bildningsanordningar. 

27. Till grundande av ett centralbibliotek. 

Ökning 50.000 mark. 

Ålands centralbiblioteks budgetförslag för är 1956 utvisar: 

Utgifter: 

Bibliotekariens arvode 108.000 

Styrelsemedlemmarnas arvoden 2.000 

Barnoidrag och folkpension . 5. 500 

Bokinköp och inbindning 100.000 

Inbindning av gåvoböcker 20:000 

Biblioteksutensilier 8.ooo 

Brandf örsäkringspremier 350 



Kontorstillbehör 1.000 

Postporton och diverse utgifter " 3.150 

Summa utgifter rrrk 250.000 
--------------------------------------------------

Inkomster: 

Anslag från landska pets enskilda medel 250 .000 

Summa inkomster mk 250.000 
----------------------------------------------------

I sin till landskapsstyrelsen ingivna skrivelse framhåller s tyre].. 

s en för centralbiblioteket bl.a. följande: 

Orsaken till denna ökning ligger däri, att årets anslag visat sig 

vara otillräckligt för att en rationell drift skall kunna upprätthål-

las. Som av budgetförslaget närmare framgår, måste anslaget fördelas 

på e j mindre än tio poster. Alla dessa poster ha tagits så lågt som 

möjligt. Beloppet för bokinköp hade styrelsen gärna velat höja , men 

me d hänsyn till de stora anspråk, som från särskilda håll ställs på 
V 

ifrågavarande medel, har det bibehållits vid samma summa som föreg~ 

ende år. En ny utgiftspost har visat sig vara nödvändigo Biblioteke 

har haft glädjen få mottaga bokgåvor, men huvudsakligast i oinbundna 

band. Emellertid är det ett ofrånkomligt faktum att alla böcker, so• 

b d F·o·r detta a··ndamål har reser·'ers skall utlånas, måste vara in un na. v 

I · n ko nr st er. · - · --

Beräknad behållning från 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Försäljning av virke från landskapets skogar ••••• 50300.000 

3. Husbehovsvirke för landskapets jordbrukslägenheter 250.000 

Arrendeavg~fter från landskapets boställen och fis-

kerier ........................... ~............... 2.650.000 

5. Ränteinkomster .................................. . 

6. Avkortningar på beviljade understödslån ur enhlkilda 

med e 1 ••••......•....•...••.••.•..•.•••.••..•...•• 

7. Skogvaktarens vederlag för hyres- och övriga natu-

raförmäner ...................................... . 

8. Avgifter för jaktkort •••••••••••••••••••••••••••• 

9. Finansierings lån •••••.••••••••••••••••••••••••• o. 

1800000 

150.000 

51 0600 

300.000 

10000 

JD . Inkomster vid Ålands folkhögskola • • • • • • • • • • • • • • • • 

11 . Inkomster från sjukhusbyggnaden i Godby ••••••.••• 

12. Bidrag av ordinarie medel för Ålands folkhögskola 

13 . Försäljning av byggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250.000 

75.000 

3.700.000 

10.000 

Summa inkomster mk 
=================~============== 

U t g i f t e r. 

I • . ~i.an"dskapets skogshushållnin&• 

1. Avlöning: 

1 skogvaktare-arbetsledare, grundlön (19 lkl) 329.100 

Ålderstillägg:.~~·························~ 

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

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

89.400 

60.000 

15.000 

2. Folkpensi ons- och barnbidragspremier för skogvaktaren 
0 ,, " .J " It . .. I.I . .. " .. • 

-arbetsledaren (förslagsanslag) ••••••.•••••••••••••• 
• _J • " ... "' .. • ' '" .. • • • Il Il • Il ~ ., 

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

493.500 

25 .000 

240.000 



4. Expensme de 1 .................................... . 25.000 

5. Avverknings- och transportkostnader (förslagsan-

Slag.)) .. 'I •• • •• - . • ••• ~. • • ,,. . ........ ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2.300.000 

60 Skogsvårasarbeten av olika slag (reservationsan-

<llslag) •••••• · •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 400.000 

7. Skogsprodukter för allmännyttiga ändamål........ 50.000 

8. Premier :för· skogsbrandf'ör'sä kr'lng· ·. ·• ·• ·• · •• ·• ·• ·• ·• '· ·• ·• ·• ·• ·•. . 31. 210 

9. Premier för b'.rahdföl:"sä·Kr-1hg av skogvaktarbostaden 3. 375 . 

JO. Underhåll och reparation av skogvaktarbostaden (re-

servationsanslag) ...... ·; ................ : • ................ . ' 20 .ooo 

ll. Bränsle till skogvaktarbostaden (förslagsanslag) •• 30.000 

12. 'Skatter för landskapets skogar ( för"slag·sans'.Lag)... 450. 000 

13. Till landskapsstyrelsens d1sposlt1on för landska-

pet s skogshushål1n'ing' · •• · ••• · •••• ·• -••• ·• ·• · •• ·• · ••••••••• 

·· Summa~ kap. 4.118.085 

. rr .. Un"dervisnings- och bildningsväsendet. 

A. Ålands folkhögskola. 

lo Avlöningar:" 

l föreståndare, grundlön (26 lkl) •••••••• 465.300 
grundlön 

1 andra lärare, ~ ( 21 lkl). • • • • • • • • • 360. 900 

1 lärare i huslig ekonomi, grundlön (18 lkl)Jl4;300 

1 handarbetslärare, grundlön ( 17 lkl) ••••• · 299. 400 

1 slöjdlärare och vaktmästare, årsarvode 

(17 lkl)::i ·········•···•·······•·········•· 299.400 
Åldersti.llägg f{ö"r 's-1a·g·sarislag) •• : ••••• ." ::; 37 4 • 820 

Indextillägg C1ör'sYags·a·nsl°ag) •••••••••••• 

Löne just'ering ff'ö"r 's·lag·s·a·n-slag) •••••••••••• 

1 kristendomslärare (24 t.) •••••••••••••• 

t . . ................... . 1 Sån,g·l ·a.:r ·a·r ·e· '(·4·8· · · -)· · , · · · 

1 bä t"'byggare · (80 t. ) ••••••••••••••••••••• 

1 elektrotekniker (10 t.) • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

314.600 

140.000 

16.800 

20 .o.oo 

54.000 

15.000 

50.000 

Ti.llfälliga f öredragar.e. • • •.•.• • • • • .• • • • • • • • • 15. 000 

2 ~öksbiträden och städerskor, 7 mån. 

(fprslagss.nslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2450000 

2. Folkpensions- Oo barnbidragspremier (förslagsan-

slag) .. _. _ .. _ ... : . ... _. _. ~· _. _. -· _. _ ... -· ...... ........ ~· -· . -· . .... ~· .... . 

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

4. UnP,ervi sningslUa:t~ria.l. _ ... ....... .. .. _ . .. .. .. .... ...... .. .. .. ... ........ . 

5. Expensmed~l . ........................................ ........... . 

6. För allmän hälsovård. (förslagsanslag) •••••••• .•••••• 

7. Direktionens. resor och dagtraktamenten (förslagsan-

SlS3-g) • •· c• ..,• ... • ... • _, ... • • ,• • • • • . • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 

8. Pl~nering, ~~ ~~plgår~~n, pph _ ~rädgården •••••••••••• 

9. Un,lierhåll" ;3.V byggnaderna •••••••••••••••••••••••••• 

10 . Understöd för mindre bemedlade elever (förslagsan-

slag) ... .... _.,, .. ~ _. _ . .......... .. • _. _ ...... ... ... _ . .. _ . .... _. _ . .. ~· . _ .. _. _. _ ............ . 

11 . Till direktionens disposition för skolan •••••••••• 

~ . A .• . Ålands folkhögskola S: a 5. 44 9. 5 20 

B. Understöd åt särskilda sammanslutnin~ar. 

12 . Ålands Sång..-. och. Musikförbund ••••••••••••••••••••• 

13 . Ålands Ungdomsförbund ••••••••••••.••••••••••••••••• 

14 0 Ålands Jlliarthadistriktsförbund "°" ••••••••••••••••••• 

15 . 

16 . 

Ålands Hemslöjdaförening 

Ålands Folkminnesförbund 

••••••••••. ••••••••••• r..• •••• 

. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17 . Ålan.ds Vänner~ .... ... • . . • . ... • ..... ... ... • _ . .... • ... • . _ ..... _ .. .... ~ · .... ... • .. • ,• . o• J. ,• •••••• 

18 . Ålands Biblioteksförening ••••••••••••••••••••••••• 

19 . 

2'.) . 

21. . 

Åländska .St:u.O..en;tg_;i.1.Je.t _ 

Ålands Ske_pJ?sbib.iiotek 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. B. Understöd åt särskilda sammanslutningar 

S:a 395.000 

C. Studieunderstöd. 

2.934.520 

150.000 

700.000 

420.000 

165.000 

20.000 

60.000 

75.000 

600.000 

300.000 

25.000 

30.000 

125.000 

75.000 

15.000 

30.opo 

20.000 

50.opo 

20.000 

30.opo 

I 
I 

I Il 

'..§' 



bygden vid Ålands. ly-.c.eum. .•• .•.•.•• .•.•.•.••••••••.••••••• 

22. Stipendier åt eleyer vid Ålands folkhögskola •••• 

230 . Sti~endaer åt eleyer vid. Ålands. lantmannaskola ••• 

240 Stipendier åt elever vid Ålands kvinnliga hemslöjds-

25.-. Stipendier. åt_ eleyer vid Ålands ambulerande lant-

,;> hushålls skola ................. ......... ~ -• ............ .,. ............... . 

50.000 

15.000 

20.000 

11.000 

6. Föreningen Folkhälsan på Åland, för tahdvård i den 

åländska skärgården ••.•••••••••••••••••••••••••••• 
~ w , • ' ~ 

7o Mariehamns Frivilliga B:;andkår, för underhåll av 

ambulansbil ..................................... . 

8. Medlemskap i kommunalförbundet för svenskspråkiga 
, " ~ • ... ' ~ • - ~ # .., " 

sinnesslöa barns vård •••••••••••••••••••••••••••• 

9 • . Ordnande av vård för allergiskt sjuka •••••••••••• 
._ ..... ' ... 

150.000 

50.000 

100.000 

.2. 000 .ooo 

26 • . Resestipendium. åt. folkskollärare ..•• .•• .• .•• ,. ......... . 30.000 Summa III ka-p. 2.540.000 

c .. . Studieunderstöd S:a 137.000 

D. Särskilda bildningsanordningar. 

27 •. Till grundande - av. ett centralb;i bliotek .. .. ..... ....... .... '• .. 250 .000 

28. , Bidrag för museiverksamheten ••••••••••••••••••••• 

29. , Till Mariehanµis . arb.etarinsti:tu:t . f'ör exkursioner ••• 

30. Bidrag till J1 lands IVIarthadistriktsförbund för hem-

30.000 

40.000 

. slöjdens. främjande , ,. .. .. .. ...... ,. ..... .. .. ................. ................... .... .. . , 15.000 

31 • . Bidrag till Ålands folkminnesförbund för utbyggnad 

av gammelgårdsanläggningen i Kastelholm ......... ~. 

32. Bidrag. till Ålands Fackliga Platsorganisation för 

. kulturella. kurser . och. föreläsningar ••••••••••••••• 

D. Särskilda. bildningsanordningar S:a 397.000 

. , , ... , Summa. II. ka:p .• 6. 378. 520 

. III.. - Häl.so-- och .s.jukvårdsväsendet. 

lo . Föreningen- Folkhälsan på _ÅJ_an.d- <f.ör dess allmänna 

"' verksaJDii.et .. ·· . ... .... ·• ·· ·• .. .• ;• .. . ,, ..• ~ ..... .... ... .... .... ~ . ... ) .. -· ~ . .... ... ... ...... . 

2
0 

, Finlands, S·jöräddn,ing.s-sä·lJ_skapy ;för upprätthållan

. de av l.j_:vräddning-s,s-ta-t -ion J>å- lland • • • • • • • • • • • • • • 

3. · Bidrag ·för s -juk-transport-e-r- i skärgården ••.•••••• . 

4. 

5. 

Bidrag för s juktransporter .till Åbo barnsjukhus •• 

Ålands Marthadistriktsf örbund för anordnande av 

semester åt mindre bemedlade hvsmödrar i . barnrika 

familjer -....................................... . 

50.000 

25.000 

50.000 

' 50.000 

40 .ooo . 

IV. Särskilda anslag. 

1. Bidrag för telefonanläggningar i avlägsna trakter.. 100.000 

2. För utgifter i samband med den skattefinansiella 

utjämningen (reservations-förslagsanslag) •••••••••• 1.000.000 

3. Husbehovsvirke för landskapets jordbrukslägenheter 

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

4. För jaktvårdens främjande (reservations-förslagsan-

slag) ............. · ........................ · · • · · . · · · 

5. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansie

ringsl~n (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Till landstingspresidiets disposition . . . . . . . . . . . . . 
7. Utgifter för bevakande av landskapets rätt vid ev. 

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

8. Till landskapsstyrelsens disposition •••. ••••••.•••• 

Summa IV kap. 1.816.000 

V. Investeringsutgifter. 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Anskaffande av inventarier för Ålands folkhögskola 

250.000 

300.000 

1.000 

40.000 

100.000 

25.000 

100.000 

~~~~~XK!lC!lCKK!lC«K!lCKXXXX~~ 

, __ B. Övriga investeringsutgifter. 
och reparation/ · 

Underhåll{ av sjukhusbyggnaderna i Godby (förslags-

anslag) .. . ... .- .................................. . 75.000 

I 

./I 



"·::AU 2 t-r"' 

3fo För utövande av lösningsrätt vid fastighetsöverlå

" telser (reservations-förslagsanslag) •••••••••••••• 

-

, · - vr~ Understödslån. 

1. Lån åt högskolestuderande ••••••••••••••.••••••••• 

2. "Lån åt landskapsstyrelsens tjänstemän för inköp av 

:i t jäilstebilar . ... ~ .. : ............................. . 

Siunma ' VI "kap. 1.100.000 

2.000.000 

500.000 

600 .ooo 

Summa utgifter mk · 18 ·i2 7. 605 
============================== 

den 7 november 1955. 

Lantråd 

Hugo . JohanSSön_ -. -, . 

Landskapskamrer 

Curt Carlsson 

20. 000 mark. 

IIIo Hälso- och sjukvårdsväsendeto 

3. Bidrag för sjuktransporter i skärgården. 

Ökning 10.000 mark. Med beaktande av utgifterna under detta moment 

borde beloppet ytterligare ha höjts, men då enligt landskapsstyrel-

sens åsikt en del av bidraget kan i vissa fall påföras anslaget i 

7 Ht. III:l av ordinarie budgeten, torde den nu föreslagna ökningen 

förslå. 

4. Bidrag för sjuktransporter till Åbo barnsjukhus. 

Minskning 100.000 mark, torde kunna företagas med beaktande av ut-

gifterna under momentet senaste år. 

Medlemskap i kommunalförbundet för svenskspråkiga sinnesslöa barns 

vård. 

Minskning 2.060.000 mark. Enligt införskaffade uppgi~ter torde 

utgifterna under år 1956 belöpa sig till 100.000 mark. 

9. Ordnande av vård för. allergiskt sjuka. 

I första tilläggsbudgeten för l955 upptogs l.000.000 mark under 

detta moment. Enligt nu inhämtade uppgifter t .orde c:a 2 miljoner 

mark behövas under år 1956. 

I 

I 
11 
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IV. Särskilda anslag. 

2. För ut ifter i samband med den skattefina:t1siella ut ·ämnin en (r, 

Ökning 500. 000 ma:rk torde med beaktande av utgifterna för s~nast 

år vara motiverad. 

3. Husbehovsvirke för landskapets jordbrukslägenheter. 

Ökning 50.000 mark med samma motivering som föregående moment . 

4. För jaktvårdens främjande. 

Minskning 300.000 mark, som företages med beaktande av inkomster 

na från jaktkortsavgifterna. 

V. Investeringsutgifter. 

B. Övriga. investeringsutgifter. 

2. Underhåll av sjukhusbyggnaderna i Godby (f)~ 

Momentet nytt. I underhålls- och reparationsutgifter har uppt~ 

gits _75.000 mark, men med hänsyn till svårigh~terpa att exakt beräkn 

utgifterna föreslås att anslaget får naturen av förslagsanslag. 

VI. Understödslån. 

1. Lån åt högskolestuderande. 

Ökning 200.000 mark, som företagits med hänsyn tagen till det st: 

ra antalet låneansökningar under år 1955, samt med vetskap om de e~ 

nomiska svårigheter en stor del av de åländska högskolestuderandens 

att brottas med. 

los 
2. Lån åt landskapsstyrelsens tjänstemän för inköp av tjänstebilar. 

Momentet nytt. Beloppet 600.000 mark är avsett att utgivas som 

tvenne lån mot 5-6 procents årlig ränta. Amortering skall ske med i 

medeltal minst 10 mark per körd kilometer, varför lånet skulle med 

beaktande av de körsträckor vissa tjänstemän ha per år, återbetalas 

under c:a 3-4 år. 

Lantråd 

Mariehamn den 8 november 1955. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L> l~O ~:::~ 
I I 

Landskapskamrer ~~~ 

Curt Carlsson 

.. 
I 
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Till Ål.ands l.a.nds ting ,, 

Ål.ands lo.nä.sting har vi.s..si.t sin förstaelse for Fören ingB11 Å-

lands Hemgards r .. f. str&.v:;m c.tt få -ett hem för garuk och hji::ilpbehö-

vande ge11orn "1.tt av 1954 ~trs -enskild;;,,. medel hevilja 200.,000!- mark 

och e.v l955 ars enskilö.' . .w€del li.k;asa 200 ,,000 :-~ark,, 

Just nu pågår tegeli ns:fl.mlingen i iorm av kontant.er för a tt öka 

föreningsns medel., Före.niTig€ns lfredlewS.CJ.:nt&l är i dett··0
• nu c:a 350 .. 

.Åldri.ii.ndet 1.J:mebär ett fortskridci.nö.~ krc.i.f tflll(.,ga.r:ide ,,minskad r ör-else-

förm~ga och kroppsltr.o.fter samt '·vtagande syn.,Det är oratt .att t:ag;a 

for givet .att ålo.rsndet måste betyd.f;_ sjukdom och medföra. senilit~t 

och forfGll. och oförli1a.g.a att anpas~. sig -efter ärjdr&.d ruilj0 .,Erf -.ren-

het'en har visat att trivsamma bostäder hii ien välgörand.€ inverkan 

på gamla. människors vita.litet,, .';an rnastE ävr:m be.akta,.att gamla män-

niskor myck·et ofta hotas av en känsa. a v -ens'1Jlhet 1 som är e tt störr~ 

problem på ålderdomen än vad n1an i <8.llmänhet forestäJ..ler sig ,,Ål-

driIJgen h ar ett sä~ilt behov av s_kydd och trygghet och en längta n 

efter hemtrevnad,.bekvämlighet.,förströ€lse och up:pmuntre.n,,Det t .a är 

fdr-e11inge11 medv-eten om och da f örståelsBD för de gamla mer och rn~r 

brecter ut sig anhalla unctert ecknade lliect hänvisning till F ..... 7 och 

28 i gälle,nue l<ZJ.nd;.;; tingsorcming vörd.s..&mt 

..att l.&_ndstinget ville i inkomst- och lltgifts-

staten i' ör L&nd.sh:d,.tJ-ets -;;nskilda medel för &r 1956 in-

föru. ett <:.1.:usl.ag om mark 300 .. 000:- ~ow under.::,tod ~ t 

Foreriingen ÅL:'l.nds Hewgard r .. f .. 

MariBhamn den :november 1955,, 

~u~~L. 
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Till Älands Landsting. 
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Hästaveln inom landsk~pet har gamla anor. Sålµnda bildades 

redan år 1910 föreningen Ålands Hästvänner. Denna organisation ut

förde ett grundläggande arbete i avsikt att förbättra den åländ

ska häststanunen. År 193f upphörde Ålands Hästvänner med sin verk

samhet samt uppgick i Ål~nds Hästavels förening r. f. för,eningen 

verkade för hästavelns främjande bl.a. genom att hålla avelshing-

star, anordna utställningar och travtävlingar. Fackmän och exper-

ter inom riket gåvo den åländska häststammen det bästa vitsord, 

men framhöllo även betydelsen av att åtgärder skulle vidtagas för 

erhållande av, i likhet med i övriga nordiska länder, en något 

snabbare hästtyp. D~t var även med tanke härpå som Ålands Häst-

avelsförening åren 1944 - 1945 beslöt gå i författning om att 

anlägga en travbana. Nödigt markområde inköptes från Hindersbö-

le by i Jomala socken samt igångsattes planeringsarbeten omedel-

bart. Frivillig arbetskfaft utnyttjades samt verkställdes även in• 

samlingar bland föreningens medlemmar för travbanans finansiering. 

Men trots stora personliga uppoffringar har Ålands Hästavelsföre-

ning icke lyckats tillsvidare ordna den finansiella sidan beträf-

fande travbanebygget. Enligt föreningens bokslut för år 1954 upp

går föreningens skulder till 2.203.000:- varav i bank 1.775.000:-

sa:rn.t resten som lån från medlemmarna. För sin verksamhet under 

samma år uppbar föreningen ett landskapsbidrag om 125.000:-. Rän

tan å banklånet uppgick år 1954 till 142.684:-. Det från medlem-

marna erhållna lånet löper räntefritt. 

Ålands Hästavelsförening har nu kommit i en sådan situation 

att dess ekonomiska ställning är synnerligen osäker. För Ålands 

hästavel vore det att beklaga,ifall föreningen bleve tvungen att 

avhända sig det numera utbyggda travbaneområdet. Enda utvägen för 
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föreningen är att densamma erhåller ett lån, som om möjligt 

skulle löpa räntefritt. 

I stöd av vad ovan framhållits och med tanke på betydelsen 

av ~n ' ratione11 hästavel 'f'ar undertecknade därför härmed anhål

la att fÖr Ålands Hästavelsförening r.f. i enskilda budgeten 

' för år 1956 niåtte observeras ett räntefritt amorteringslån om 

l'mil"jon mark~ 

Marie hamn; , den 15' november 1955. 
:J .. • 

' ~ . .' .. 
~· 
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Till Ålands landsting. 

I olika , sammanhang har det framhållits, att jaktvården i 

landskapet, åtminstone vad beträffar vården om skogsvilt, icke 

hittills främjats på ett lika effektivt sätt som fallet är i 

riket och i Sverige. Den jaktvård, som i detta avseende förekom

mit, har i stor utsträckning utövats på eget initiativ av en

skilda personer och vissa sammanslutningar, vilka av intresse 

för skogsviltets bevarande och utökande gjort erkännansvärda 

insatser. D~nna jaktvård har emellertid av lättförstådda skäl 

icke kunnat genomföras systemat:Eskt och därför icke kunnat 

fylla de krav, som man numera måste ställa på en modern jakt

vård. För att få en förbättring till stånd bildades för något 

år sedan en sammanslutning "Ålands Jaktvårdsförbund r.f ."med 

ändamål att under hänsynstagande till olika näringars intressen 

befrämja viltvård och jaktkultur inom landskapet. Anslutningen 

av för jaktvården intresserade personer till denna sammanslut

ning har varit glädjande stor och förbundet har numera medlem

mar inom samtliga landskapet kommuner. Förbundet har beslutsamt 

gått in för att förverkliga sitt vsrksamhetsprogram och kan re

dan nu påvisa goda resultat. Väl förstående att allt arbete i 

detta syfte fordrar utbildade och kvalificerade krafter har för

bundet dragit försorg om att en för arbetet intresserad och lämp

lig person kunnat erhålla utbildning som jaktvårdskonsulent i 

Sverige samt med egna medel och erhållna bidrag kunnat göra det 

möjligt för konsulenten att vara verksam under innevarande år. 

Med hänsyn till de arbetsuppgifter, som finnas för en jaktvård

konsulent inom landskapet1 och med beaktande av vad som genom 

hans arbete redan åstadkommits i jaktvårdande syfte vore det i 

högst a grad olyckligt om det åländska jaktvårdsförbundet nu av 

I j 

I 
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ekonomiska skäl bleve nödsakat att avst å från sin konsulent och 

därmed spoliera det arbete som hittills utförts. 
Hänvisande till det ovananförda får jag därför vördsamt före 

att landstinget i nästa års i nkorn 

och utgiftsstat för landskapets enskil 
medel måtte anvisa ett belopp på 30o,0 
mark till Ålands Jaktvårdsförbund r.f, 

för avlönande av en jaktvårds konsulent 
landskapet. 

Mariehamn den 16 november 

O!~ 411 
FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 2.3/19)5·5 me(t 

anledning av Ålands landskapssty:relse§ !ram
ställning till Ålands landsting .. med fo~~lag 
till inkomst- och utgiftsstat ~·15~ landskapets 
enskilda medel. under är 1956 ~42/19,5). 

Liksom landskapsstyrelsens förslag till ordinarie budget för 1956 
icke uppvisar större avvikelser från tidigare förslag, har jämväl det 
ovannämnda budgetförslaget hållits vid principer för innehåll och upp
ställning som under tidigare åre Budgeten uppvisar likväl en stigande 
tendens, som icke enbart kan förklaras med sjunkande penningvärde~ 
Trots att denna utveckling icke kan tillåtas fortsätta alltför långt 
har utskottet icke funnit möjlighet att hålla budgetens utgiftssida 
inom de gränser, som landskapsstyrelEen föreslagit~ De ökade utgifterna 
bör balansera3med lån, Möjligt är dock att vissa försiktigt beräknade 
inkomstposter komma att överskridas samt att endel utgiftsposter icke 
till fullo utnyttjas, varigenom i praktiken lån icke kom.mer att behöva 
upptagas. 

U t g i f t ,.e ~ 
Il. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

Ålands folkhögskola. Under remissdebatten påtalddes andra lärarens 
avlöning. Utskottet anser likväl, att löneklassen för andra läraren bör 
vara densamma som för andra lärare vid folkhögskolorna i riket. I den 
män honom kan åläggas speciell undervisningsskyldighet såsom undervis
ning i iiskerilära, kan givetvis ett tilläggsarvode härför komma ifrågan 
Utskottet anser likväl, att förslag härom bör inkomma antingen från land
sk~pcstyrelsen eller också i form av finansmotion, varför något ändrings ... 
förslag icke gjorts i detta avseende. 

Studieu_nderstöd. Det tämligen nya anslaget för reseBtipendier åt 
. -

folkskollärare föreslår utskottet höjt till 400000 mark. Medlen har 
kommit till användning och hittills beviljade resestipendier torde va
ra i knappaste laget. Då anslagets existens torde bliva mera bekant 
inom lärarkretsarna, anser utskottet att ett något högre anslag kunde 
bereda landskapsstyrelsen möjlighet att efter omständigheterna bevilja 
något högre resestipendier. 

Hälso- och sjukvårdsväsendeto lV1oti.ent2t i IIIs2 har ändra·ts till 
"Finlands sjöräddningssällskap 9 för upprätthållande av livräddnings
station~ på Åland" då de faktiskt är två. 

IV. Särskilda aqslag. 
Bidrag för telefonanläggningar i avlägsna trakter •. Inom skärgårds-

1:\.ämnden har det önskemålet uttalats, att telefon borde installeras vid 
ångbåtsbryggorna;..i skärgården, i första hand vid ' sådana, som ligga av-

Il r 
I 


