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L 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 

N:o 9/195~h 
0 

·- 'Ai~nds landsting med f9rslag till första 

.. " ~ ' tillägg till inkomst- och utgiftsstaten 

för landskapets enskilda medel för 1958. 

På grund av vissa ofrånkomliga överskridningar av särskilda anslag 

i inkomst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda medel för 1958 

har landskapsstyrel$en a ktat nådigt avlåta föreliggande framställning. 

Förslaget balanserar på . 2.640 . 388 mark, varav 2.270.000 mark anteck-

nats såsom tilläggsutgift under skogshushållningen. 

I övrigt hänvisas till den efterföljande detaljmotiveringen. 

Landskapsstyrelsen föreslår härmed vördsamt, 

att Landstinget ville antaga följande 

förslag till första tillägg till inkomst-

och utgiftsstaten för landskapets enskil-

da mede l för 1958 . 

Mariehamn den 9 mars 195f . 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

I , " I 

Landskapskamrer 

Curt Carlsson 
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Inkomster. bemedlade personer med· åländsk hembygdsrä'tt . · ..... 2.700 

2. FörsälJ'ning av virke från landckapets sk a 1 400 00 "" og r . . . . . . . . O Summa IV ka:p. 1'40.170 

8 . avgifter för jaktkort ............................• 190.100 Summa utg ifter mk 2.640.388 
============================= 

, 15. Indragning av reserverade anslag ..........•......• 1.050.288 
Detaljmotivering. 
================ 

Summa inkomster mk 2.640.388 
======================------------------------== 

Inkomster. 

Utgifter. 
2. Försäljning av virke från landskapets skogar. 

I. Landskapets skogshushållning. 
Ökning 1.400.000 mark. På grund av under åre t rådande goda 

5. Avverknings- och transportkostnader (f) .......... 2.270.000 
skogspriser avverkades ca 30 ~ mera ä n vad skogshushållnings-

6. · Skogsv~ras~rbeten a~ olika slag tr) .............. 13.881 
planen förutsatte. 

8. Premier' för skogsförsäkringar •...•.. .....•••.. ..• 2 .205 -----..:.. 8. Avgifter för jaktkort. 

Summa I kap. 2.286.086 
Ökning 190.100 mark, vilket beror på att antalet utgivna jakt-

II. Undervisnings- och bildningsväse.ndet. 
kort stigit. 

A. Alands folkhögskola. 
15. Indragning av reserverade anslag. 

5. Expensmedel ..................................... 54.049 
Momentet nytt. ]'ör att såvitt möjligt ernå en balansering av 

9. Underhåll av byggnaderna ....................•... 160.083 
budgetförslaget har lan dskapss tyrelsen föreslagit indragning 

A. l lan~s folkhögskola S:a 214.132 
av tidigare för särskilda ändamål reserverade medel. Enligt . 

Summa II kap. 214.132 
tidigare tillämpat förfarings sätt har såsom utjämningspost 

IV. Särskilda anslag. 
alltid använts behållningen från det närmast föregående året. 

4. För jaktvårdens främjande ( f) ...•.........•.••• 137.470 
Detta låter sig emellertid icke längre göra, enär den enligt 

8. För rättshjälp åt inom landskape t bosatta mindre 
budgeten för 1958 beräknade behållningen från 1957 uppskattats 

\ 



til,l" ],. ,406 .150 mark, medan den faktiska behållningen enligt ställd brandsyn icke godkändes blev en genomgående reparation 

bokslutet blev enda.st. 4. 44.6. 377 mark. av desamma nödvändig, vilket ställde sig relativt dyrt. 

Utgifter. 1V:4 För jaktvårdens främjande (f). 

1:5 Avverknings- och transportkostnader (f). Tillägg 137.470 mark. Såsom ovan under inkomstmomentet 1:8 

Tillägg 2.270.000 mark. Såsom ovan framhållits ökades av- framgår har inkomsterna från beviljade jaktkort stigit till 

verkningarna tack vare prisläget och på grund av god till- 490.100 mark. l anledning härav_ och då behov prövats före-

gång på arbetskraft. En motsvarande inskränkning av avverk- ligga, har landskapsstyrelsen överskridit anslaget. Under 

. ' . 
ningarna är planerad under innevarande år. Dessutom var de t året har sålunda Ålands Jaktvårdsförbund beviljats 200.000 

ursprungliga anslaget även med hänsyn till en normal avverknin ~ mark, Sottunga Jaktvårdsförening 30.000 mark, Alands Fågel-

alldeles för lågt kalkylerat. skyddsförening 100.000 mark, Finnö Fågelskyddsförening 25.000 

1:6 Skogsvårdsarbeten av olika slag (r). mark, Hellsö Fågelskyddsförening för fågelfredning 20.000 mark, 

Tillägg 13 0881 mark. Anslaget synes ha varit för knappt ti ll- vartill kommer utbetalda arvoden för vakthållning, varav för 

taget. övervakning av älgjakt observeras 12.225 mark. 

1:8 Premier för skogsförsäk_E.ingar. 1V:8 .E'ör rättshjälp åt inom landskapet bosatta mindre bemedlade 

. 
Tillägg 2.205 ·mark, vilket närmast beror på mindre felberäk- personer med åländsk hembygdsrätt. 

ning av premierna vid uppgörandet av budgetförslaget. . Tillägg 2.700 mark, vilket utgör folkpensions- och barnbidrags-

11:5 Expensmedel. premier på de utbetalda arvodena. 

Tillägg 54.049 mark, vilket närmast är föranlett av stegrade 

telefonkostnader. 

' 11:9 Underhåll av byggnaderna. 

Tillägg 160.083 mark. På grund av att kakelugnarna vid verk-


