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A 1 a n d s ·l \ a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landstinµ med 
0 

N~ 43/1962. förslag till inkomst- och utgiftsstat för land-

skapets enskilda medel und~r år 1963. 

Föreliggande budgetförslag är jämlikt stadgandenai den nya mynt 

lagen uppgjort i nyrnark. I övr i g t har uppställningeri i tidigare bud

geter följts. I motiveringen har markbeloppen beräknats i gamla mark 

( gmk), där ej annat angivits. 

:Den försämrade ekonomiska situationen för landskapets enskilda me

del orsakad närmast av de i andra tilläggsbudgeten föreslagna investe

ringarna i folkhögskolan har föranlett land~kapsstyrelsen att i före

liggande förslag iakttaga största å terhå llsamhet. 

Under VII: 1, Finansieringsutgifter, har sås om beräknad brist från .. :ir 

1962 observerats ett ans lag om 45. 000 mark motsvarande 4.500.000 gmk. 

:Denna brist orsakas av att det för u tövande av lö sningsrätt vid fas tig

het söverlåtelse reserverade anslaget i enlighet med det av landskaps

styrelsen i andra tilläggsbudgeten för år 1962 föreslagna f örfarings

sättet utnyttjas för finansieringen av sagda budget. Bristen å sin si~ 

da täckes p å inkomstsidan av · ett i huvudsak forme llt anslag f ör l å n, 

forme llt såtillvida, a tt l ånet icke behöver upptagas s å l änge de för 

lösningsrätten reserverade medlen i cke utnyttjas för sitt egentliga 

ändamål. :Det oakta~ har landskapsstyrelsen ansett sig kunna föreslå 

även nya mindre engån gsanslag. 

Jämlikt landskapslagen den 12 apri l 1962 om allmänna bibliotek bör 

inrättas ett landskapsbibliotek, vilket verkar s å som ett centra lbiblio 

tek för Ål and. Landskapsbibliotekets uppgifter uppdrages av l andskaps

styrelsen åt lämplig kommun, som härför erhåller årligt landskapsb idra 

Att under dessa förutsättningar bibehålla landskapets nuvarande, 

helt med enskilda medel upprätthållna, centralbibliotek i dess hittill 

varande form vore s åväl oekonomiskt som opraktiskt, då ett centralbib 

liotek är väl tillfyllest för landskapets behov. Landskapsstyrelsen an 

ser därför att det nuvarande Ål ands centralbibliotek kunde övertagas 

av den kommun, å t vilken landskapsbibliotekets uppgifter enl i g t den 

nya bibliotekslagen uppdrages. I enlighet därmed har anslag et under 

II :1·29 . ,s~tirtts,:n-ed. 
Ålands centralbibliotek omfattar i detta nu ca 2.000 band, i huvuG~ 

sak facklitteratur. Uppskattning svis kan biblioteket värdLeras till 

minst 1.500.000 gmk. :Då emellertid en avsevärd de l av böckerna är do

nerade till biblioteket och detta komme att tjäna samma ändamå l som 

tidigare även i forts ä ttningen anser landskapsstyre lsen att bibliote-
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ket bör över l åtas vederlagsfritt. 

En jämförelse mellan hittills budGeterat 

gande förslag utvisar följande: 

för år 1962 och förelig-

Budget för c'.'.tr 
1962 

g mk 

Minskning- -
Ökning + 

gmk 

För är 1963 
föreslås · 

Summa 
nmk 

Inkomster: 33.354.875 + 1. 887.925 352.428 

Utre;ifter: 
I. Landskapets skogs-

hushållning 6.929.575 + 651.425 75.810 

II. Undervisnings- och 
bildningsväsendet 10.308.200 + 707 .600 110 .158 

III. Hälso- och sjukvårds-
väsendet 1.16 5. 000 11. 6 50 

IV. Särskilda anslag 1.360. 000 + 1.590.000 29.500 

V. Investering sutg i fter 9.316.100 - 5.960.000 33.560 

VI. Understödslån 1.600. 000 600.000 1 0 . 000 

VII. Finansieringsutgifter2.676.000 + 5.499.000 81.75 0 
~~~~~~~~---...-...-.--~~~~~~~~--"-'"~---

33. 354. 875 + 1.887.925 352.428 
-----------------------------------------------~------------------------------------

I ovanstå ende har icke beaktats f urslaget till andra tillägGs

budget för år 1962. 

I övr i gt hänvisas t ill detaljmotiveringar. 

Förslagsanslag en har i motivering en sedvanligt betecknats med (f) 

och reservationsanslag en med (r) och tidig are moment, s om föreslås 

utgå , st å r inom p a rentes . 

slå 

Hänvisande till ovanst å ende får l andskapsstyrelsen vördsamt ,fö re-

att Landst inget måtte antag a följande 

förslåg till inkomst- och utgiftsstat f ör 

landskapets enskilda medel under å r 1963, samt 

bemyndig a landskapsstyrelsen att f ör budge

tens förverklig ande upptaga erforderlig a lån. 

Mariehamn 1 den 29 november 19 62. 

P å landskapssty1~~1sens vägnar: 

Lantråd Hug o Johansson. 

I.andskapskamre;~~n. 
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I n k o m s t e r. 

1. Beräknad behål lning från å r 1962 dao111c•••.e••••o1110111• 

2. Försäljning av virke från landskapets skogar ·~···· 

3. Husbehovsvirke från landskapets jordbruks l ägenheter 

4. Arrendeavgifter från landskapets boställen och 

fiskeri e1.., .......................... " •••••••••••• " 

5. Ränteinl{omster .. , ..... ~ .. o o • ,, ••••••••••••••••••••• 

6 . Avkortningar på beviljade underst öd s l ån ur enskilda 

medel .......................... , .................. . 

7. Skogvaktarens vederlag för hyres- och övriga natura-

förmåner ..... -.................................. . 

8. Avgi fter för jaktkort •.••.•.•••••••••.•••••••••••• 

9 . Inkomster vid .Ålands folkhögskola ••• ~ ..••••••.•••. 

10. Arrendatorer å dömd ersättning fur husröta eller 

vanhävd .......... ... ,, ...........•................. 

11. Bidrag av ordina rie medel för Ålands folkhögsko l a 

12. Försäljning av vissa fastigheter och byggnader ..• 

13. Försäl jning av sjukhusbyggnaderna i Godby ••••••.• 

14. Fi nans i ering slå11 ... _. ......... e ••••••••••••••••••• 

J_5. Diverse inkomster .... , ....... .. • .................. 

16. Indragning av u tgiftsrester ....................... . 

17. Indragning av reserverade anslag ···~············· 

1201 

85.000 

2.000 

38.ooo 

4.000 

8,000 

1.019 

1. 000 

6.800 

10 

98.000 

5.300 

27. 5 00 

69.279 
500 

10 

1 0 

Summa inkomster mk 352.428 
============================ 

U t P' i f t e r. 

I. l1andskapets skogshushållning. 

1. Avlöningar~ 

1 skogvaktare-arbetsledare, g rundlön 

(A 19) .......................... 7.488 
å l derstillägg •.•.••...•.•••••.••.•• 2.352 

lönejustering (förslagsanslag ) ••••• -----100 

2. Folkpensions- och barnbidragsavgifter för skog

vaktaren-arbetsledaren (förslagsanslag ) .•••••... 

3. Resor och dagtraktamenten (förslagsans lag ) •••••..• 

4 . ~xp en smed e 1 •........... "' .. o ••••••••••••••••••••••• 

5. Avverknings- och transportkostnade r (förslag sanslag ) 

6. Skogsvå rdsarbeten av olika slag (reservationsanslag) 

7. Premi er f ör skogsförsäkringar ••••••....••....••.•. 

8. Premier för bra ndförsäkring av s kogvaktarbo s taden • 

9.940 

490 

4.400 

300 

46,000 

8.000 

630 

50 
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9. Underhåil och reparation av skog-vaktarbostaden 

(förslagsanslag) •.•••..••.• , • , . , • , •••••. -.••• ~. 

10. :Bränsle till skogvaktarbostaden (förs l agsanslag) 
200 

300 

4.50C 

500 

11. Skatter för landskapets skog ar (förslagsanslag) 

12. Reparation av bostäder för skogsarbetare .•.. ·• •• 

13. Till landskapsstyrelsens disposition för landska-

pets skogshushu llning ••..•••••••• 
1 
••••••••••••• 500 

Summa I kap. 75.810 

II. Undervisnings- och bildningsväse·ndet . 

A. l J_ands folkhögskola. 

1. Avlöningar: 

2. 

3. 

4. 

5 • 
6; 
7. 
8. 
~. 

:i_.o. 

1 föreståndare, grund lön (A 25) 

1 andra lärare~ grundlön (A 20) 

1 l ärare i huslig ekonomi , grund-

lön ( A 1 7 ) •..•..............• · 

10.404 

7.872 

6.744 

1 handarbetslärarinna, grundlön (A 16)6.420 

1 slöjdlärare och vaktmästare, 

årsarvode (A 16) ·~···••••••••• 6 .. 420 

·arvode å t vaktmästaren för eldning 

av centralvärmepanna.......... 810 

å lderstillägg (förslagsanslaG) 

1 kristendoms- och språklärare 

... 
(192 t.) ..................... . 

1 sånglärare ( 48 t. ) ••.••••.••••. 

1 båtbyggare ( 40 t.) •••..••.••••• 

tillfälliga föredragare och kurser 

timarvoden (studielinjen) 144 t. å 

6:301 48 t: å 7~35 ..•••.•••••• 

2 hembiträden, 7! mån. ••••••••••• 

extra köksbiträde 6 mån •••••••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••• 

10.272 

1.613 

353 

420 

500 

1.260 

4.500 

1.400 

1.000 59.988 
Städning ........ Cl ................... o ...... • ... .. .. . . • ... • • • 1.400 

Fo lkpensions- och barnbidragsavgifter (förslagsanslag 2.500 

Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) •..•••.•• 17.000 

Undervisningsmateriel och bibliotek............. 1.800 

Expensmede l o • • • .. • • • • • • .. • .• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 2. 5 50 

För allmän h älsovård (förslagsanslag) .•• •.•••••• 359 

Direktionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 500 

Underhåll av byggnader . • ..... • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • 8.500 

Understöd för mindre bemedlade elever (förslagsanslag) J.OOO 
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11. Till direktionens disposition fö r skolan 

A. Ålands folkhö g skola Summa 97.9 8 8 

• • .• •• 0 ••• • 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

B. Understöd å t särskilda samrimn slutningar. 

Ålands 

Ålands 

Ålands 

Ålands 

Ålands 

Ålands 

Sån g - och Musikfö rbund ~ .................... . 

Ungdomsförbund . o •••••• , •••••••••••••••••••• . 

Marthadi strikt sf örbund ••••••••.••• • •.••.••• 

Hemslö jdsförening 

Folkminnesförbund 

.......................... 
• • • • • • 0 • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 0 • 

Vänner .••... . ...... , , ...•. , .••.. , ....... 41 •• 

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

Åländska Student g illet ••.••••.••••..••.••••••••••• 
0 

Alands Skeppsbibliotek •.•••••••••.••••••.•••••..•• 

Ålands Nykterhet sförbund •.••••••••••••••• , •••••••• 

B. Underst öd å t särskilda sammanslutning ar Summa 

4.400 

C . Studieunderst öd. 

22. Unde rstöd å t mindre bemedlade e lever frå n lands-
0 

byg den vid Al a nds lyceum ••••••••.•••.•••••••••.••. 

23. Stipendier å t elever vid Al a nds. f olkhögskola •••.••. 

24. Stipendier å t elever vid i l a nds l antmannaskola ••••• 

25. Stipendier å t elever vid Ålands kvinnlig a h e mslö jds-

sko la .............................................. . 

26. St ipendier å t elever vid Ålands l anthushå llsskola •• 

27. Stipendier å t elever vid Åland s sjömansskola ••.•••• 

C . Studieunderstöd Summa 5.720 

D. Särskilda bildning sanordning ar. 

28 . Ålands centra l b i b liotek •••••••••••••••••••••••••••• 

29. Bidrag för museiverksamheten ••••••••••..•••••.••••• 

3 0 . Till Mariehamns arbetarins titut fö r exkursioner ••.• 

31. Bidrag till Ålan ds Marthadi striktsförbund f ör hem-

·slöjdens fr ämja11.de ............................ . ... " • 

32 . Bidrag till Åla nds folkmin nes fö rbun d fö r utbyggnad 

av g a nmelgårdsanläggningen i Kaste lholm . • •••..•.•• 

33. Bidrag till Ål a nds Facklig a Pla tsorganisat ion för 

kulture lla kur ser och f öreläsningar ••••••.•••.•••• 

D. Särskilda bildning san ordningar Summa 2.050 

Summa II kap. 110 ,158 

III. Hä lso- o c h sjukv~rden . 

1. F öreningen .Folkhä lsan p å Åland f ör dess allmänna 

verksanilie t ....................................... . 

1203 

,,_00 

3 0 0 

1.250 

75 0 

35 0 

3 0 0 

2 00 

5 0 0 

2 0 0 

300 

250 

5 . 000 

15 0 

2 0 0 

110 

110 

150 

500 

300 

40 0 

15 0 

500 

2 0 0 

1,000 



_:.6 ·-

2. Finlands S jöräddningssällskap f ör upprätthållande av 
o· 

livräddning sstationer p å Aland ••••.. ;i •..•..•••.• 

3. :Bidrag f ör sjuktransporter i skärcården •• • .•.•••••. 

4. :Bidrag för sjuktransporter till Abo barnsjukhus .••• 

5. Alands Marthadistriktsförbund fö r anordnande av 

semester åt mindre bemedlade husmödrar i barn-

rika fJami 1 j er . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . o • o • • • • o • • • • • • 

6. Föreningen Folkhälsan på Åland fö r tandvå rd i den 

å ländska skärgården ...... -0 •••••••••• e ••••••••• .••• 

7. Mariehamns Frivilliga :Brandkå r fö r underhå ll av 

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

8. :Bidrag å t kommunerna för erlagd a k onvalescent penningar 

( förslag sanslag ) ................................ . 

9. Resebidrag å t cancerpatienter, vilka erhå lla röntgen-

och radiumbehandling ••••..••••••••••••.••.•..•••• 

Summa III kap. 11. 650 

IV. Särskilda ans la.g . 

1. :Bidrag för telefonanläggningar i avläg sna trakter •• 

2. Husbehovsvirke f ör land s kapets jordbrukslägenheter 

( f örsla gsans l ag ) .•••..••••••••••••••••. , •••.•••.•• 

3. För jaktvå rdens f r ämjande (reservat ions-förslagsanslag) 

4 . Till landsting spresidiets disposi t ion ..••••.••••.• 

5. För rättshjälp å t . inom landskape t bosatta mindre be

medlade persone r med å ländsk hemby gdsrätt •••••.•. 

6. :Barnbidrag s- och folkpensionspr emier ••• ~ .••.•••..•• 

7. För syner och ekonomiska besiktn i nga r samt kommitte

arvoden g ällande landskapets e gendoma r •.•.••••••• 

8. Aländska StudeJJ.t g illet för deltagande i upprustning 

av nationslokal ...... , ....... , .•...... °" ••••••••••• 

9. :Bidrag för elektrifiering i a v l ägsna trakter .••••.• 

10. Till landskapsstyrelsens disposition ............... . 

Summa IV kap. 29.5 00 

V. Investeringsutgi ft er. 

A. Undervisnings- och bildn ingsväsendet. 

1. Anskaffande av inventarier för Al ands folkhö g skola 

2. Planering av skolgården och trädgården vid Ål a nds 

folkhögskola ................. , ................... . 

A. Undervisnings- och bildning sväsendet Summa 14.550 

J3. Övriga investering sut g i f ter. 

4. Arrendatorer tilldömd ersättning fö r utfö~da för-

1204 

250 

500 

500 

400 

1.500 

500 

6. ooo 

1, 000 

2. 000 

2 . 000 

7. 000 

600 

600 

1 00 

200 

1.500 

7.500 

s .ooo 

12. 000 

2.550 
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bättringar av l andskapets bost ä llen (förslags--

anslag) ............. -.. ~ · .. ··-. ~ ........... . . · ~ .... &··· · .. ·· .. . 

5. Investeringar i e g endomarna ( f örslagsans lag ) ••••. · .• 

6. Iståndsättn ing av v irkestransportvägar (reservations-

anslag) .. ' ..... " ................................... . 

7. Uppförande av transportabel skogsarbetarbarack 

B. Övriga investeringsutgifter Summa 19 .010 

Summa V kap. 33.560 

VI. Underst öds l ån. 

1. Lån åt h ögskolestuderande •.••••••••••••••.••••••••• 

2, Lå n å t ungdomsföreningarna för reparation, ombyggnad 

och uppförande av föreningshus ········--·····~···· 

Summa VI kap. 1 0.000 

VII. Finansieringsutgifter. 

1 .. Beräknad brist f r ån å r 196 2 ............... ......... • .•• 

2. För ut g ifter i samband med den skattefinansiella 

utj.ämningen (reservations-försla g sanslag) •••.•••. 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna f inansie-

ringslån (förs l agsans lag) ••••••••••••.•..•.••••.• 

4. Avkortning på . av landskapet uppt a c;na finansierings-

l ån (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• , •.•• •. 

Summa VII 81.75 0 

1205 

10 

5.600 

8 .~.oo 

5 .000 

5.000 

5.000 

45.000 

3 . 0 00 

13 . 75 0 

2 0 . 0 00 

Summa utgifter mk 352.428 
=========================== 

Detal j motivering. 
=================== 

I n ·k o m s t e r. 

~ Beräknad behållning från år 1962 , 

Då från år 1962 fö r väntas en brist., som observeras under utgifte 

VII~l, anser l andskapsstyrelsen det sakenli gt att under förenämnda 

moment icke upptaga något be lopp . 

~ Försäljning av virke från l andskapets skogar. 

Anslag 85. 000 nmk. Minskning 500 . 000 gmk. jämfört med budge·cförsla

get för å r 1962. Stämplingarna av de i skogshushållningsplanen 

föreslagna avverkningsområdena är ännu icke s lutförda, varför den 

exakta avverkninPsmängden ännu icke kunnat fastställas. Till avsalu 
0 3 ., 

beräknas emellertid ca 30. 000 f3 sågtimmer, ca 1. 700 lm tal..1_- och 
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granmassaved samt ca 1.200 lm3 brännved. P å g rund av den f .n. osäk

ra trävarumarknaden har landskapsstyrelsen ansett sig böra räkna 

med en minskning av inkomsten. 

_..l,,. Husbehovsvirke fr å n landskapet s jordbrukslägenheter. 

Anslag 2.000 nmk. Minskning 50.000 gmk. 

På grund av minskat uttag av rirke föreslå s anslaget i motsva-

rande grad minska t. .; 

±.!_ Arrendeavgifter fr å n landskapet s': b oställen och fiskerier. 

Anslag 38. 000 nmk. Ökning 200. oo:o p;mk. Förhöjningen mot i v e ras av 

stegrade spannmcllspriser och därmed sammanhängande höjningar av 

arrendeinkomsterna. 

13 . Försäljning av sjukhusbyggnaderna i Godby. Rubriken ändrad. 

Anslag 27.500 nmk. Efter det landskapsstyrelsen under ett flertal 

tidigare å r f örs ökt sälja de dittills outnyttjade sjukhusbyggna

derna i Godby uthyrdes den e g entliga sjukhusbyggna0en år 1961 till 

Ålands Företagarförening r.f. f ör småindustriändamål. Hyrestiden 

skulle utgöra fem _ å r. Ålands Företagarförening har å sin sida uthyrt 

utrymmen i byggnaden till två små industrier, nämligen Ab Rocky och 

firma Åke Stenius. Ab Rocky disponerar ca 300 m2 och firma Stoniu s 

ca 180 m2 • Ab Rocky sysslar för närvarande huvudsakligen med till

verkning av skyddsrockar medan StGnius bygger plastbåtar. Ab Rocky 

har i skrivelse till landskapsstyre lsen förklarat sig villig för

värva sjukhusbyggnaderna jämte markområde, då bolaget, som för när

varande sysselsätter ett tju'gotal personer, ämnar utvidga verksam

heten för att s å småningom bereda arbete för 50-60 personer och på 

den grund anser sig behöva disponera hela byggnaden för egen del. 

Ålands Företagarförening h a r :för sin del förordat försäljning en 

och förklarat sig v illig att avst å från hyresavtalet under fö rutsätt 

ning att Firma Ake Stenius beredes möjlighet att utnyttja sina nu

varande lokaliteter tills en planerad överflyttning år 1963 till 

andra utrymmen kan genomföras. Landskapsstyre lsen har förrättat 

syn på platsen och konstaterat att byggnaden i vissa avseenden är 

i behov av reparationer. Oundgänglig a reparationer av de mest på

fallande yttre bristerna beräknas t ill 1 .. 350.000 mark. Dessa repa

rationer omfattande bl.a. yttre målning , nytt tak på norra delen, 

målning av övriga tak och smärre reparationer av fönster~ d örrar 

och balkonger borde i så fall ut föras redan inkommande år. Alands 

Företagarförening har för ist åndsättning av värme- _ och avlopps

systemen samt smärre reparationer haft utgifter för ca 75 0 . 000 

mark, för vilka föreningen önskar erhålla g ottgörelse. 
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Hyre sinkomst erna beräknas i detta nu per å r till 480. 000 mk. 

Hyresgästerna st å r därvid själva fö r lyse, kra ft och vatten me dan 

företagarföreningen bekostat värmc:;n , som beräknas till 20.000 mark 

i månaden och brandförsäkring savgifter, ca 25.000 mark i å ret. 

• 

Tomtens storlek är något över 1 ha. I ~udgeten för å r 1959 upp

togs under detta moment 2.000.000 mark då fr ågan om en försäljn ing 

till kommunalförbundet för å ldringsvård var aktuell. Landskapssty

relsen anhöll samtidigt om l andstingets bemynd_igande att f å avyttra 

byggnaderna för annat ändamål. Mot svarande moment ing ick s åväl i 

1960 som 1 96 1 års budget. 

Med hänvisning till ovanstående har landskapsstyrelsen beslutat 

fö reslå försäljning av sjukhusbyggnaderna jämte tillhörande ma rk

område för ett skäligbefunnet pris om 2.750.000 mark av vilket be

lopp dock 750.000 mark beräknas u tgå såsom ersättning till Klands 

F öretagarförening för utf~rda reparat ioner. 

14. F inansiering.slån. Momentet nytt . 

Anslag 69.279 mk. Hänvisas till den allmänna motiveringen. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

U t g i f t e r. 

I. Landskapets skogshushå llning. 

I:l. Avlöningar, 

Anslag 9 , 940 nmk. Ökning 1 83. 800 e;mk. 

f ör närvarande h änförd till l öneklass 

Skogvaktare-arbetsledaren är 

Al8. I avseende å det med 

tjänsten förenade ansvaret samt med hänsyn till arbetsuppg ifterna 

bör skogvaktaren i lönehänseende j ämställas med skogstekniker vid 

skogsvårdsnämnd d.v.s. placeras i samma löneklass som den hö gre av

lönade av l andskapets forsttekniker. I enlighet därmed föreslå s 

skogvaktaren-arbetsledarens avlöningskl ass höjd med en klass till 

A 19. 

I övrigt hänför sig ökningen till den allmänna lönejusteringen. 

I~2. Folkpensions- och barnbidragspremier för skogvaktaren-arbetsledaren 

.1t.L. . 
Anslag 490. nmk. Ökning 14.000 gmlc. Ökningen orsakas dels av steg~ 

rade löneutg ifter de ls av förh ö jda premiesatser. 

Premier för skogsförsäkringar. 

Anslag 630 nmk. Ökning 3.000 gmk. Motiveras av höjda premiesatser .• 

Underhåll av bostäder för sko~sarbetare. Rubriken ändrad. 

Anslag 500 nmk. Minskning 50.000 n;mk. Anslaget avs er normalt under

håll av .. baracker på Prästö och stugor vid Marsund. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
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A. Ålands folkhögskola. 

II~l. Avlöningar. 

Anslag 59.9 88 nmk. Ökning 622.600 gmk. Avlöningarna för lärarna, 

vars löner är bundna vid löneklass har föreslagits förhöjda i 

enlighet med inträffade all männa lönejusteringar f~r landskapets 

övri ga tjänstemän. Likaså har timarv odena höjts med ca 5 ~~. P å 

grund av merarbete föreslås anslaget för e::x!tra köksbiträde höjt 

med 20.000 gmk. För de justering.ar av avlöningarna för övriga 

arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som torde inträffa under 

år 1963 har anslaget för l önejustering bi be.hållits• 

II: 2. Städning. 

Ans lag 1.400 nmk. Ökning 30.000 gmk. På grund av merarbete till 

följd av ökat antal elever har ails laget för städning h9jts med 

30.000 gmk. 

II:3. Fo lkpensions- och barnbidragsav,gifter (f). 

Anslag 2.500 nmk. Ökning 10. 000 ;o.;mk. Mot ivfring som under I:2. 

II:5. Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 1. 800 nnli{. Minskning 15,000 gmk. Av ans laget avses 45.000 

gmk för .den kvinnliga slöjden, 30.000 gmk för den manlig a slöjden, 

10.000 gmk för gymnastikmaterial, 3C.OOO gmk. för f ilm och ljud

band, 25.000 gmk för övrig undervisningsmateriel samt 40,000 gmk 

för biblioteket. 

II:6. Bxpensmedel. 

Anslag 2. 550 nmk .. Ökning 5. 000 r;mk. Erfordras på grund av ökat 
' 

elevantal. 

II:7. För a llmän hälsovård (f). 
' 

Anslag 350 nmk. Ökning 5.000 ,q;mk. Motivering som under före-

gående moment. 

II:9. Underhåll av byggnader. 

Anslag 8.500 nmk. Ökning 450.000 gmk. Anslaget avser erforderlig 

yttre målning av skolbyggnader 435.000 gmk, målning och tapetse

ring av rum i kavaljerflygeln 260.000 gmk samt upprustning av fö

reståndarbostadens fönsterkarmar och bågar 155.000 gmk. 

B. Understöd åt särskilda sammanslutningar. 

11.:20. Ålands skeppsbibliotek. 

Anslaget oförändrat 300 nmk motsvarande 30.000 gmk. Anslaget 

har fortsättningsvis föreslagits oförändrat för att helt eller 

delvis utgivas efter landskapsstyrelsens prövning enär det ännu 

är oklart huru stort bidrag bilJlioteket enligt den nya biblioteks

lagen kan påräkna av ordinarie medel. 
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c. Studieunderstödi 

i.J1:28). Studieunderstö d åt lärare vid Ålands yrkesskola. 

Minskning 100. 000 gmk. På anhå llan frå n Å:lands yrkesskollärar

förening upptogs i 1962 å rs budget .ett ansr~g o~ lOC. 000 mark 

~för att utaelas s å som underst öd å t lärare, ~om genomgick peda

gogisk utbildningskurs. Då behov av ytterligare anslag under 

11:29 .. 

1V:8. 

år 1963 icke föreligger f öreslå s anslaget utgå. 

D. Särskilda bildningsanordningar. 

Ålands centralbibliotek~ 

.Anslag 500 nmk. Minskning 300. 000 gmk. Under detta moment har 

för å r 1962 upptagits sammanlag t 350.000 mark, varav 300 ,000 

mark i tilläggsbudget. Tilläggsbudg etering en var erforderlig fö 

bestridande av centralbibliotekets löpande utgifter då klarhet 

ännu icke nåtts beträffande bibliotekets framtida verksamhet 

och eventuella överlåtande till i nya bibliotekslagen avsett 

landskapsbibliotek. Under förutsättning av att i allmänna moti

veringen nöreslagen överlåtelse godkännes torde ett belopp om 

50.000 gmk vara tillfyllest fö r centralbibliotekets ut g ifter 

intill dess överlå telsen sker. 

IV. Särskilda anslag. 

Åländska studentgillet r.f. för deltagande i upprustning av 

'nationslokal. Momente.t nytt • 

.Anslag 1.500 nmk. För närvarande studerar sammanlagt 32 åländs 

ka studenter i Helsingfors. Samtliga dessa är medlemmar i stu

dentgillets helsingforsavdelning och ~nskrivna vid Åbo nation 

antingen s å som ordi~arie eller extra medlemmar. De åländska 

studenterna utgör därigenom ca 1/3 av nationens hela medlems

antal. Nationens lokal är den enda fasta samlingslokal, som 

står ålänningarna tillbuds f ör samvaro och fritidsverksamhet 

och de är även särskilt beroende av en dylik på grund av av

ståndet till sina hemorter 1 vilket icke tillåt-er dem att såsom 

andra studerande resa hem unde r veckoslut och kortare lov. 
'' 

Studentgillet håller även i lokalen sina sefivanliga hembygds- · 

aftnar för åländska ungdomar i Helsingfors. 

Nationslokalen är emellertid i behov av en grundlig repara

tion jämte komplettering av inventarierna. Kostnaderna för ut

gifterna i samband därmed har kalkylerats till 520.000 cml~. Då 

nationen icke kunnat u~pbriµga erforderligt kapital har det 
o annålli~ 
Aländska Studentgillet7 om bidrag härför .. Med beaktande av att 

förenämnda samlingslokal må ste anses fylla ett verkl:Lgt behov 
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och även är ägnad att stärka samhörighetskänslan för de 

ungdomarna har landskapsstyrolsen velat föreslå ett belopp om 

1.500 nmk för ändamålet. 

Bidrag för elektrifiering i avlägsna trakter. ' Momentet nytt. 

Anslag 7.500 nmk. Inför de aktuella planerna på en elektrifie

ring av Simskäla och Bergö i Vurdö samt Husö i Sottunga har 

skärgårdsnämnden i en skrivelse till landskapsstyrelsen före

slagit att bidrag för elektrifiering utöver det, som kan givas 

i ordinarie väg skulle ut anordnas av landskapets enskilda medel l 
Ett belopp om 750.00u gmk ansor nämnden måhända ti1:lfyllest un

der år 1963 för att täcka de höga abonnentkostnader, som, även 

om normerna för ordinarie bidrag höjs, kommer att stanna de 

blivande abonnenterna till last. Då det vore av vikt att före

nämnda elektrifieringsplaner lrunde f9rverkligas och det synes 

som om abonnenterna inom det ektuella området skulle belastas 

med högre kostnader än vad övriga elektrifierade områden åsam

kats har landskapsstyrelsen upptagit ett anslag om 7.500 nmk at 

enligt prövning fördelas sedan det ordinarie bidragets storlek 

kunnat' fastställas. 

Ordningsnumret för följande moment har ändrats. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

Anslag 8.000 nmk. Ökning 750.000 gmk. Landskapsstyrelsen ans 

att den kompensation, som bör tillerkännas Ålands Företagar

förening för utförda reparationer av sjukhusbyggnaden i Godby 

lämpligast påföres detta moment, varför anslaget föresl::'.is höjt 

med det beloppt som landskapss-cyrelsen beräknar böra ersätta 

företagarföreningen. 

V. Investeringsutgifter. 

A. Undervisnings- och bildningsväsen~et. 

Anskaffande av inventarier till illands folkhögskola. 

An:::;lag 12.000 nmk. Ökning 850.~000 gmk. I samband med den un

der innevarande år utförda ombyggnaden av folkhögskolans skol

byggnad har bl.a. i byggnaden inrymts ett hembiträdesrum, en 

sömnadssal, ett biblioteksrum samt ett andra klassrum. För möb 

lering av dessa erfordras ett lJelopp om ca 350.000 gmk. Då de 

tidigare inventarierna i övriga rum är såväl gamla som utslit7 

na har landsl{apsstyrelsen ansett det ändamålsenligt att jämväl 

föreslå förnyelse av dessa inventarier omfattande matbord och 

stolar till matsalen för ca 4oc.ooo gmk,samt i övrigt komplet 

tering av möbler och inventarier i studierum, kansli 1 sällska 
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rum och gamla klassrummet. 

:Planering av skolgårci.8n och trädgården vid Ålands folkhögskola. 

Anslag 2. 550 nITLk. Anslaget föreslås till ,samma belopp i 1962 

års budget, då anslaget icke deita år utnyttjats. 

Investeringar i egendomar (f) •. 

Anslag 5.600 nmk. Minskning 175.000 gmk. 

Tilläggsanslutningsavgifterna för d~ lokala lågspännings

nätet s utbyggnad beräknas för Berg och Tosarby Vestergård till 

ca 200 nmk. För installation av centralvärme i nmunda g~rdar 

har dessutom beviljats arrendenedsättning om tillsammans 

425.000 gmk. samt för takmatGrial för Bomarsunds gårds svinhus 

en nedsättning om 115.700 gmk. 

Iståndsättning av virkestransportvägar (r). · 

Ansiåg 81.4~0 nmk. Ökning 35.000 gmk. Anslaget avser iståndsätt

ning av 600 meter väg vid Grelsby-Stornäset och 1.500 meter 

vid Bomarsund till en beräknad kostnad om 400 mark per moter. 
I 

B. Övriga investeringsutgifter. 

Uppförande av transportabel skogsarbetarbarack. Momentet nytt. 

Ansl·oo:;2, 000 n~. :Då landskapet för närvarande endast har två 

fasta i:ikogsarbet~rb6städer~ dols vid Marsund och dels vid Präs

tö 1 men dessr icke kan utnyttjas effektivt annat än vid avverk

ningar i de::cas närhet"vore en transportabel barack av nöden för 

att kunna härbärgera den erforderliga arbetskraften. Baracken 

har kalkylerats för fyra aroetare. 

VI. Understödslån. 

Lån åt ungdom.sföreningarna fur reparation, ombyg&nad och upp
förande av föreningshus. Momentets rubrik ändrad. 

Anslag 5.000 nmk. Minskning 300.000 gmk. :Då behov för närva

rande närmast förefinnes för lån åt föreningar för uppförande 

av föreningshus har rubriken ändrats. 

I nuvarande läge anser landskapsstyrelsen emellertid en 

minskning av anslaget kunna genomföras. 

L~n åt landskapsstyrelsens t jänsternän för inköp. av t jänstefor~_ · 

don. 

Minskning 300.000 gmk. 

Anslaget föreslås utgå då för närvarande inget behov av lån 

för tjänstefordon synes föreligga. 

VII. Finansieringsutgifter. 

Beräknad brist från år 1962. 

Anslag 45.000 nmk. Hänvisas till den allmänna motiveringen. 
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Avkortning på av landskapet upptagna finansie,ringslån. 

Anslag 20 . 000 nmk . Ökning 1 ~000. 000 gmk. Ehuru situationen för 

landskapets enskilda medel ånyo försämrats anser landskapssty

relsen att amortering p å tidigare upptagna lån om möjlig t bör 

ske i normal takt . 
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Till Ålands landsting. 

Ehuru den allmänna sjuk- och läkarvården i landskapet är väl 

tillgodosedd förkommer det ändock en del sjukdomar som tarvar sådan 

specialbehandling att remiss för specialvård i sjukhus utanför land-

skapet är nödvändig. 

Då landskapet knappast har en möjlighet att reservera platser 

i de olika sjukhusen som kan komma ifråga synes det vara lämpligare 

att bidrag ur landski:apsmedel skulle beviljas. Bidraget skulle givas 

för sådan specialvård som faller utanför lagen om invalidvård. Som 

känt är vårddagsavgifterna flerdubbelt högre i sjukhus där landskapet 

inte har platsandelar och tillockmed i vissa fall där andelar tecknat 

Det är inte ovanligt att. vårddagsavgifterna kan stiga över 3.000 mk 

;i· stället för 600 mk i Ålands' Centralsjukhus, för patientens del. 

Då sjukvården i allmänhet är dyrbar är det väl motiverat att 

våra patienter bör ha möjlighet att erhålla behandling och sjukhµs

vård i andra sjukhus till samma vårdavgift som i eget sjukhus. Skil:l_~ 
.r.::;:: 

0 _-;:· ·_-

naden mellan avgifterna i Alands Cen tralsjukhus och främmande sjukhus 

torde sålunda erläggl s ur landskapets enskilda medel. Dock bör fram

hålla33 att patienterna skall remitteraa' från Ålands Centralsjukhus 

för att kunna komma i åtnjutande av förenämnda vårdbidrag. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

atlt i landskapsstyrelsens förslag till inkomst 

och utgiftsstat för landskapets enskilda medel 

under år 1963 måtte införas ett nytt moment 10 

i III kap under rubriken " Bidrag för special-
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vård i sjukhus utanför landskapet 

Mariehamn den 1 december 1962 
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