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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 11/1961 med an-

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands landsting med förslag till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstat för landskape t Åiand 

under år 19 62 (35/1961). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört land

skapskamreraren Erik Rask, äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lind-

fors, v;ägingeniören Bo Wilenius, landskapsagronomen Ernst Johansson , 

kolonisationsinspektören Sigurd Svahnström, landskapsforstmästaren Ber-
. ~ tel Lindro os, chefsläkaren Gunnar Hellström, överläkaren Erik Nordström, 

sysslomannen Rolf Eriksson, fiskerikonsulenten Magnus Westling, stads

direktören Aron Häggblom, polismästaren Lars Rönnqvist, Ålands före

tagareförenings ordförande, diplomekonom Klas Eklund, konstnären Birger 

Se lin och lektor Nils Byman, vördsamt framhålla följande: 

Budgetförslaget .. innehåller vi·ssa redaktinnella iiyhe'ter• i:foril utskbt• 

tet ahaer vara tili fördel för budgeterls uppst~lining. D~h budgeterihgs

princip J ~bm infö~ts inom sjukpusväserldet enligt de riktiinjer en fö~ 
fevf~i'drt ·av '-finan föri/a.ltnirtg sltigstiftb.itl.g.e;h. i t~itsatt · kbrinn;LL:tt~' ::·upp'.._ 
dragit I medfpr en mera r .ealistisk SlUtSUIDma fbt Utgifter bch inkomster 

I . I ' ' 

till a$nna d~l. Då lantl~kapets budget Upptager närmare spe9ifikation 

av anslagen på samma sktt som de~ f9r Varje är i riket publicerade 

Specialbudgeten, är det också ändcimålst::nligt att Upptaga löneanslagen 

for sådana tjänster och befattningar, Vilkas innehavare efter viss t an~ 

tal tjänsteår uppflyttas i löneklass, enligt den löneklassJ som är 

gällande för befattningshavare utan sådan till högre avlöning berätti-

gande tjänstgöring. 

Under innevarande år har en revision av tjänstemannaavlöningarna 

utlovats och torde den också delvis komma att förverkligas före års

skiftet. Då en del av revisionen skjutits på framtiden i syfte att 

slutföra densamma efter det riksdagen efter nyval sammankommit i mars 

nästa år, kommer dock d~ i riksbudgeten upptagna anslagen icke att 

vara slutliga-, Ehuru utskottet under behandlingen av det föreliggande 

budgetförslaget hade kunnat justera löneanslagen i rätt riktning, har 

.utskottet dock avstått härifrån med hänsyn till 1 att statstjänstemän

nens löner icke slutligt fastslagits ens till ~en d~l de utlovade för

böjningarna skola förverkligas redan i år. Därtill kommer, att vissa 

högre tjänstemäns löner, såsom framgår av landskapsstyrelsens fram

ställning, för närvarande behandlas i Ålandsde legationen på grund av 

en framställning från landskapsstyrels~ns sida, varför också i detta 
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avseende förändringar kunna inträffa, som ytterligare försvåra en k or

rekt budgetering i detta skede. Utskottet har därför beslutat omfatta 

landskapsstyrelsens förslag i detta avseende oförändrat, vari jämväl 

ingår ett förslag om, att landskapsstyrelsen skall vara berättigad att 

i sinom tid, då full klarhet vunnits om de riktiga lönebeloppen 1 utan 

särskild tilläggsbudgetering erlägga avlöning enligt de nya principer

na räknat från samma tidpunkt som fastställes härför i riket, eller, 

beträffande d~ justeringar, som behandlas i Ålandsdelegationen., från 1 ~J 

den tidpunkt Alandsdelegationen omfattar~ 

Det synes uppenbart, att den för Landstingets arbete stadgade ses

sionstiden om 50 dagar i året , varje år må ste förlängas samt att dess-

utom en uppdelning av höstsessionen årligen blir nödvändig för att 

möjliggöra ett så omsorgsfullt utskottsarbete, som ärendenas omfattning 

påkallar. Med anledning härav anser sig utskottet, vars arbete varje 

höstsession de senaste åren besvärats av tidsnöd, vara nödsakat påpe

ka, att sådan ändring borde vidtagas i landstingsordningen, att ses

sionstiden i nödig mån förlänges, samt att också andra lämpliga åt• 

gärder vidtagas för att underlä~ta i;itskottsc!trbatet ~ såsom en permanetlt 

uppde l ning .av höstsessidnen i tv~nn~ sessionei' ell~r en förskjutning 

at hudgetåre.t så a,tt det avvike1' fräh ltalenderåret ~ Då utskottet hår' 

sig bekant t att l~J1dskap1:3styre1sen t~llsatt en kÖmhii tte! för beh~ndling 
av en revisiört av finarl'sförvaltningsl~gen, synes d~ -t \rara lämpligt att 

. ... ' . . . 

i $8.tnband meci den,:o.a utredning allvarligt överväga en förskjutning av 
budgetåret. Diirme~ skulle vi·s .5a -klara fördelar vara. ~tt vinna,· såsom 

den,' att landsks:Pe-b·s· budget kunde slutbehandlas i flinansutskottet 

efter det riksbudgeten blivit slutbehandlad i riksdagen. Skolornas läs

år kunde, om budgetåret börjar och slutar under sommarmånaderna, samman

falla med budgetåret . Bokslutsarbetet kunde slutför11s under den mera 

lugna tiden på sommaren och Ålandsdelegationen vidtaga med avräkning.s

förfarahdet i början av hösten~ En grundlig utredning i syfte att 

klarlägga för- och nackdelar av ett sådant arrangemar:gborde därför kom
ma till stånd. 

I statsförslaget för år 19 62 har regeringen infört ett anslag om 

100 Mmk för understöd åt kommuner, som råkat i svårigheter (15 ·Ht . II: 

2-8) ~ Utskottet har sig bekant, att bl.a. Nagu kommun beviljats under

stöd ur motsvarande ahslag i 1961 års budget. Då Vissa av land skapets 

kommuner torde vara i lika svå r t ekonomiskt läge s om Nagu kommun, emot

ser utskottet, att landskapsstyrelsen undersöker enligt vilka grunder 

beviljande av sådant underst öd ske~ i riket och i förslag till till~ 

läggsbudget för år 1962 upptager ~tt motsvarande anslag i landskapets 
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ordinarie budget, om förutsättningar därför finnas . 

På flera ställen i l andskap sstyrelsens motivering ta~as om Republi

kens Presidents "stadfästande" av landsting sbeslut. Uts~l{ ottet vill på

peka det oriktiga i detta uttryckssätt, då det icke överensstämmer med 

självstyre lselagens terrrinolögi och ej heller förfarandet till sin 

innebörd motsvarar den stadfästelse, som riksdagens beslut bli föremål 

för. 
På s. 56 - hänvisar land skapsstyrelsen till rikets f örordning angåen

de beviljande av dyrortstillägg, ehuru ställningstagande till sådan 

fråga i första hand bör stödas på 2 § 2 mom. landska~slagen om avlö

ning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster ;ch befattningar 

uti landskapet Åland . 

I samband med ovannämnda framställning har utskoTtet jämväl be

handlat med anledning av framställningen ingivna fö l jande finansmotio

ner: 

a) vicetalman Elie l Perssons m.fi:s finansmoti6n ) ID anvisande av mk 

20. 000. 000 t- som l ångfrist igt l ån för finansie:·ing av n;y'bygget De 

Gamlas Hem i Jomala ; 
b) 

c) 

andstingsman Jan Erik Erikssons m.fl:s finansmotion om anvisande 

av mk 8.000.000:- för ombyggnad av landsvägen f~ån Mangelbo till 

Pålsböle i Finst~öms kommun ? 
~rik 

landstingsman Jan/~rikssons m.fl:s finansmotion om anvisande av 

mk 300,000:- till hyra och andra omkostnader för stt konstmuseum 1 

avsett att inrymmas i Helsingfors Aktiebanks nybyggda hus i Marie

hamn ; 

d) landstingsman Jan Erik Erikssons m.fl:s finansmotion om anvisande 

av mk 100.000 :- att genom Ålands Ungdomsförbunds fö~sorg tilldelas 

prof. Knut Pipping som ytterligare författararvode f ör hans ut- · 

redning om den åländska ungdomens emigration ; 

e) landstingsman Ph. Eklöws m .fl: s finansmotion om anvi sc:.nde av mk 

20.000~000:- för byggande av en landsväg till en föres~agen färj 
hamn på Långnäs udde i Lumparland; 

f) l andstingsman Gustav-Adolf Bomans m.fl:s finansmotion om införande 

i ordinari.e inkomst- och utgiftsst aten f ör år 1962 av et~ anslag 

om 25 miljoner mark, varav 10 miljoner för vägbygge och 15 miljo

ner för anläggande av. ett färjfäste vid Österviken i Vårdö ; 

g) landstingsman Edv. Östl i ngs m.fl:s finansmotion om införande i or

dinarie inkomst- och utgiftss+.aten för år 1962 av ett anslag om 

1 .500.000 mark att efter landskapsstyrelsens prövning användas för 

understöd åt kommuner i svag ekonomisk ställning för bestridande 
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av viss andel av deras utgifter för driftskostnaderna vid Ålands 

centralsanatorium; 

h) landstingsman Gustav-Adolf Bofuahs m.fl:s finansmotion om införande 

i ord:lp.arie inkomst- oö'h utgif,tsstaten för år 1962 av ett anslag 

om l. 500. 000 ·mark att av land ~kapsstyrelsen användä's för bj drags

givning i enlighet, tri~a.·.,. atadgandena i sinne ss jukhuslagens 4 7 para:... 
: ;:i··· ·, ... 

graf. · . . 
' .. ~. 

I ,/! Ji .. o .fil1 ... % t. ~"' ;r;,;'J , ...... 
D . . -Ptt[n?--· t .:., , Åi . ~ · . .b.·./, , li / ·~k..,U : -. · -2 Avd.1:1. . eg§tyg~-i. . . ,, r ;1Vef-1:; 11.!r:Mn.gts,, ·Gfl.AfJ11$8:-dU11 ,,M . El ät'o ra:ste'tällda 

till s·amma belopp sotn motsvarande avgifter' vid ce:tHralsj'('ik .... 

hlisen i riket I Avgifterna s1tå långt under a'.~·h egEi±it1iga . kostJ · 

naden för .sjukvårdenj i synnerhet givetvis den lMgsta avgifw 

ten på s .. k. allmän sa,J.., beroende på att ~ocialis'ering ii.v i 
. I . 

sjukvården i ganska väsentlig utsträckning genoµJ.förts 1 våft 

land. Den del av vårddygnskostnaden, som icke erlägge~ i fo~d 
av dagavgift av patienten, utgår ur allmänna medel~ staten~ 

(landskapets ordinarie medel) och kommunernas ~ Då nå{;lon sär...1 

skild avgiftsskala icke finnes fastställd för utlänningar, 

komma också turister och andra i landskapet tillfälligt vi~ .... 

tande utlänningar i åtnjutande av sjukvård till samma l åga 

avgift som landets invånare. I landskapet 1 där ·turisterna 

sommartid utgöra ett betydande inslag i befolkningen, är ock

så antalet utländska fall på centralsjukhuset betydande. Så

lunda har vid sjukhuset sammanställts följande statistik 

för sistlidna sommar: 

Fördelning en av jourfall sommarE!n 1961 

utanför ordinarie mottagningstid ... 

Juni Juli Augusti 

1-15.6. 16...:30.6 1 .... 15 ~7 16-31.7 1-15.8 
16-31.8 

Totala antalet 90 105 143 123 109 72 
Därav svenska 7 6 50 41 35 9 
turister 8% 6% 35% 33% 32% 12% 

Finländska tu- 9 4 14 9 8 11 
rister 

Övriga 1 1 1 2 1 
Totalt turister 18% 10% 45% 41% 41% 29% 

Det synes utskot tet uppenbart, att de utländska turister

nas andel i besöksfrekvensen är såpass betydande, att frågan 

om den avgift, som dessa skola erlägga vid sjukhuset, är av 
ekonomi sk betydelse. Någon ömsesidighet i detta avseende mel-
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lan Finland och Sverige torde icke existera, utan lär en fin-

ländsk turist i Sver i ge få erlägga en dagavgift, som ligger be

tydligt närmare vårddygnskostnaoen. Utskottet emotser därför, 

att landskapsstyrelsen tager frågan om de utländska medborgar

nas dagavgifter under förnyad omprövning. 

2 Avd.I:2. Ålands centralsjulf,hus, naturaförmåner ocp dive~se inkomster. 

Landskapsstyrelsen främhåller i detaljmotiveringen på s. 62, 

att utgiftsökningen urider 4 Ht. II:ll, Diverse utgifter för 

Ålands centralsjukhu~, 1 -.55 '~.000 mk endast är skenbar och för

anledd av det ändrad~ budgeteringssystemet för sjukhuset. Den

na motivering skulle förutsätta en motsvarande ökning av in- · 

komstmomenten för centralsjukhuset och centralsanatoriet, men 

så är likväl icke iallet Enligt de uppgift'er utskottet in

hämtat från centralsjukhusets syssloman Rolf Eriksson förelig

g er här i själva verket en felkalkyl, {30m med avseende å det 

aktuella ~omentet bör rättas genom en ökning av mömentets 

summa med 'loo.ooo mk. Detta innebär likväl, att intäkterna i 

form av veaerlag för naturaförmåner f ö r 1962 beräknas uppgå 

ti ll lägre belopp än under innevarande år. Att en inkomstök

ning dock kommit till stånd på detta moment tillsammans med 

2 Avd. I:3 och 2 Avd . II:8 och 9 beror på, att telefonintäk

terna i sin helhet nu skola föras på inkomstsidan och utgifter

na i sin helhet på utgiftssidan medan man tidigare förfarit 

så, att endast skillnaden mellan i nkomster och utgifter bok

förts på utgiftssidan såsom sjukhusets egna tele fonkostnad!Br, 

3 Avd . I : 4. Genom ett förbiseende ha inkomsterna av elevavg,ifterna 

vid sjömansskolan icke blivit beaktade i budgetförslaget. 

Dessa avgifter Q.eräknas uppgå enligt uppgift av landskapskamrer 

Rask till följande belopp, 

Elevernas kursavgifter 45.000 
Il logiavgifter 200.000 
Il ko stav gifter 1.450.000 

Summa mk 1.695.000 

Utskottet föreslår, att i brist på särskilt anslag f ö r dessa 

inkomster anslaget för elevavgifter vid Ålands sjöfartsläro

verk ~öjes med nämnda 1.695.000 mk. 

3 Avd.I:22. Under innevarande år har landskapsstyrelsen anskaffat nya 

igenkänningsmärken f ör traktorerna. Dessa registerbrickor ha 

levererats från centralfängels et i Helsingfors där de till-

I. 
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verkats på samma sätt som motsvarande fastländska brickor. Av-

1 

sikten är nu, att anskaffa nya igenkänningsmärken också för 111 

I 

bilarna. Kostnaden härför, budgeterad under 7 Ht. V: 2 beräk:®.s 'I,] 
uppgå till 1.600.000 mk medan under inkomsterna antecknats en 

beräknad inkomst om 1.400.000 mk. Registerbrickorna försäljas 

till ett pris, som skall täcka anskaffningskostnaden, varför 

skillnaden i detta fall beror på, att landskapsstyrelsen är 

tvungen att hålla ett visst överskott i lager. Beställningen 

kommer att omfatta 3.000 par brickor medan bilparken vid slu-

tet av nästa år kan beräknas uppgå till c. 2 ,600 bilar. rl 

5 Avd. I: 1. Ut skottet har balanserat den utgift sökning~ som blir re sul- . 11 

2 Ht •I: 1 .. 

2 Ht.I~4, 

tatet av de av utskottet föreslagna ändringarna och tilläggen, 

4.000.000 rnk, genom en ökning av det skattefinansiella för

skottet för år 1962 med 2.205.000 mk. 
' '•I 

TI;;, t ; 'ts i · :f ; t "' e ... r. 
] '"" \ " - t t l l ., I 

'! 

Lalf9-.s:ka-ps.styr~i::ien 1 $vl,öni;ng~r f Såsom redan fråmhölls i \
11 

den allmEinna inoti~eringeh, a~~~r sig utskott~t icke ha anled- 1· 

ning att i detta skede föreslå ändringar i bbdgetförslagets I 
avlöningEfb~lö'.Ppr : e_j ~ heller i . ahdra an:iili\:i.g~po~ter ~ ; sbth Ef:(.~ bund ... 
na vid löneklas~ystem~t ~ Utskottet önskar dock f~aitnhall·~. att 

utskott~t omfatta~ den motivering; som iand~kapsstyrelsen 
' L 0 . I h 

framfört till 1-i'.J ... andsdelegationen beträffand.12 de liögre t jä l:lte-
. I 

männens jämförande nl.ed motsvarande befattningbhava~e i riket. 
' . ' I 

Under ärendets behandling har utskottet erripi{tagit en till 
. I 

Landstinget ~täild skriveise frå:n Ftrllands Forstmästareför-
. I 

bund av qen· 23~11,1961 angående landskapsforstmästarens av-

löning, vilken skrivelse fogas såsom bilaga till detta betän

kande~ Skrivelsen föranleder icke förslag till ändring i bud

getförslaget f~ån utskott~ts sida i kons~kvens med vad ut

skottet ovan anfört. 

Lap
1
d ska p s s,t;yre 1 sen, tryckn~ng 13k o RtnaP. et • Sänkningen av 

anslaget under detta moment är, såeom iandskapsstyrelsen 

framhåller, beorende av anskaffningen av en offset duplice

ringsmaskin. Såsom framdeles kommer att omnämnas 1 stiga 

kostnaderna för ifrågavarande anskaffning till ett betydligt 

högre belopp än det av landskapsstyrelsen vid budgetförslagets 

uppgörande beräknade, vilket medfört, att det för närvarande 

icke kan anses fullt klarlagt, om anskaffningen kommer att 

ställa sig ekonomiskt fördelaktig eller ej. Det synes dock 

sannolikt, att den nya maskinen skulle kunna användas i sådan 
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utsträckning, att de sammanlagda besparingarna på olika an

slag göra anskaffningen fördelaktig. Landskapsstyrelsen anser 

därför, att anslaget under detta moment kunde godkännas i 

nedskuren form, då ett eventuellt avstående från planen blott 

medför ett tilläggsanslag om 800.000-1.000.000 mk på detta 

moment i en tilläggsbudget under vintern. Utskottet omfattar 

landskapsstyrelsens förslag. 

Polisinrättningen 1.:t . Mariehamn, avlöningar. Vid polisin

rättningen i Mariehamn föreslås en ny extra renskriverske

befattning inrättad. Utskottet har sig bekant, att stadens 

förvaltningsmyndigheter icke äro övertygade o~ behovet av den 

nya tjänsten medan länsstyrelsen förordat polisinrättningens 

förslag .• De uppgifter utskottet inhämtat om arbetsmängden på 

polisinrättningens kansli har icke övertygat utskottet om, 

att en extra renskriverska skulle erfordras under hela året. 

Utskottet föreslår likväl, att anslaget för anställande av en 

extra kanslist under hela år 1962 får kvarstå, men emotser 

att landskapsstyrelsen icke antager extra renskriverska för 

längre tid än det oundgängligen är av behovet påkallat. 

3 Hil ~ I: 8. P9li.sinrättningen i Ma.riehamp, t j,änstel;lilens .«;1.r·ift skost-

4 Ht.II:l, 

I 4 Ht.III:l. 

padel~0~Mariehamns förvaltning har eh viss kritik riktats 

mot användningen av polisbilen, vars drifts;_ och u:q,derhåils

kostnader anses uppgå till alltför höga belopp. Utskottet har 

inhämtat, att polisbilens användning inskränkts under hösten 

i jämförelse med dess användning under sommarmånaderna, var

för årets driftskostnader torde stiga till belopp, som icke 

kan anses oskäligt\höga. Med hänsyn till att uppenbarligen fle

ra konstapelsbefattningar borde nyinrättas, om icke polis

inrättningen hade tillgång till bil 1 för att åstadkomma sam

ma effektivitet som för närvarande vid avpatrulleringen av 

stadens randområden, förefaller stadsmyndigheternas kritik 

mot polisinrättningen .omotiverad. 

Personalens vid Ålands centralsjukhus och Ålands central

sanatorium avlöning. Landskapsstyrelsen har vid budgetering 

av löneanslag för sådan personal, som är gemensam f ör sjuk

husen, i momentens text antecknat årsarvodets hela belopp 

ehuru endast en viss bråkdel sammanräknats till momentens 

summa. Utskottet anser det riktigare att i texten angiva i

frågavarande bråkdel av årsarvodet. 
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~ ~t.II:2. Kosthållningen vid Ålands centralsjukhus 9 och Ålands central-

4 Ht.III:8. sanatorium. Utskottet har ~nhämtat, att livsmedel till kost

hållningen inköpes till partipris och att större partier an

skaffas efter det offert av olika leverantörer inbegärts.Att 

priserna på vissa i landskapet producerade varor äro högre 

4 Ht.II:ll. 

4 Ht.II:III. 

än priserna på fastlandet torde ha sin förKlaring i kvalitets- I 

skillnad. 

Diverse utgifter vid Ålands centralsjukhus. Med hänvisning 

till motiveringen under 2 Avd. I:2 och med stöd av de uppgif- , 

ter syssloman Rolf Eriksson lämnat utskottet föreslås, att 

anslaget minskas till 2.800.000 mk. Under 1961 uppgår ansla

get till 1.750.000 mk, vartill kommer bruttoavgifterna för 

telefoner beräknade till 750.000 mk och andra beräknade kost-

111 I 

f 
1 · 

111111 

· ~ nadsökningar om sammanlagt 300.000 mk. I jämförelse med land-

skapsstyrelsens förslag innebär ändringen en minskning med 

500.000 mk. 

Utskottet har hört chefsläkaren Gunnar Hellström och sana-

torieöverläkaren Erik Nordström angående möjligheterna att i 

disponibla utrymmen vid sjukhusen inrätta en avdelning för 

kroniskt sjuka. Det har visserligen med tillkomsten av De 

Gamlas Hem inträtt en viss lindring i den svåra situation, 

som rått på detta område av sjukvården i landskapet, men 

problemet bar icke därmed fått en ti l lfredsställande lösning. 

Möjligheterna att inom centralsjukhusets epidemiavdelning in

rätta en dylik avdelning äro icke särskilt stora. En del av 

avdelningen användes för närvarande för ögonläkarens mottag

ning. Planeringen av avdelningen visade sig icke lyckad vid 

den polioepidemi, som under sommaren 1953 orsakade utnyttjan

de av avdelningen för dess syftemål. Sålunda ställer det sig 

svårt att flytta liggande patienter inom avdelningen. Avdel

ningens storlek möjliggör icke heller vård av ett större an

tal kroniskt sjuka, var·jämte dess placering i en särskild fly

gel försvåra~ nyttjandet av sjukhusets instrument och apparatur 

Patientc:m.talet vid sanatoriet har sedan 1953, då sanatorie

byggnaden togs i bruk, visat en stadig nedgång. Medelbeläggnin- 1 

gen har varit 1954 48,1, 1955 43,34, 1956 42,22, 1957 34,33 

1958 38,4, 1959 25,3 och 1960 31. Innevarande år beräknas me

delbeläggningen bli under 25. Inkommande år företages dock 

allmän skärmbildsundersökning, vilket kan medföra en svag 

ökning. Det synes dock sannolikt, att en medelbeläggning under 

25 kan påräknas för framtid@n, vilket innebär, att en våning 
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inom sanatoriet kommer att stå ledig största delen av året un

der förutsättning att smärre ändringar i byggnadens planering 

verkställas. De lediga sjukvårdsplatserna böra då utnyttjas 

för något annat sjukvårdsändamål. Eftersom centralsjukhuset 

åtminstone tillsvidare icke torde hava behov av ytterligare 

platser, synes här en möjlighet at~ordna en tillfredsställan

de vård av kroniskt sjuka erbjuda sig. 

Utskottet finner, att det tillsvidare är för tidigt att 

taga ställning till sanatoriets partie l la utnyttjande för an

nat ändamål, då man ännu under inkommande år kan befara en 

temporär toppbelastning över 25 patienter. Det synes dock 

redan nu finnas anledning till f örberedar:de undersökningar 

angående möjligheterna att framdeles använda en våning inom 

sanatoriebyggnaden för vård av kroniskt sjuka. Utskottet 

emotser, att landskapsstyrelsen uppmärksamt följer utvecklin

gen och, så snart möjligheter för en utveckling av kroniker

vården i antydd riktning yppa sig, förelägger Landstinget 

förslag därom. 

Ltm. Gustav Adolf Boman m.fl:s finansmotion. Då 47 § sin

nessjuklagen förutsätter, att kommuner "som äro belägna i av

lägsna, glest befolkade och av mindrebemedl ade bebodda trak

ter och vilkas ekonomiska bärkraft är svag" skall kunna be

viljas understöd för deltagande i kostnader för anläggande 

och upprätthållande av sinnessjukhus , anser utskottet, att 

ett anslag för ändamålet borde upptagas i budgeten. Härigenom 

möjliggöres beviljande av understöd enligt landskapsstyrel

sens prövning åt de kommuner, som hårdast drabbas av de för 

närvarande betydande kostnaderna, i den mån de anses uppfylla 

de villkor ovannämnda stadgande~ uppställer. 

4 Ht.VI :9. Ltm. Edv. Östling m.fl:s finansmotion. Enligt 31 § tube-r-

kuloslagen kan understöd beviljas kommun "i svag ekonomisk 

ställning 11 för deltagande i grundläggnings- och driftskostna

der för centralsanatorium och tuberkulosbyrå samt kostnader 

för massundersökning. Kostnadsfördelningen enligt grundlägg

ningsbrevet för centralsanatoriet leder till ett i vissa av

seenden orättvist resultat. Utskottet omfattar motionärernas 

förslag om upptagande av anslag, för att bereda landskaps

styrelsen möjlighet att genom understöd åt kommuner i svag 

ekonomisk ställning i någon mån utjämna kostnadsandelarna i 

rättvis riktning. 

\ 
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4 Ht.VI:l0-17. Genom införande av tvenne nya moment i kapitlet efter 

7 mom. bör 8-15 mom. i l andskapsstyrelsens förs lag numreras 

10-17. 

5 Ht.II:l . Folkskolinspektörens av l öning. I överensstämmelse med 

den i landskapsstyrelsens förs lag i övrigt genomförda prin

cipen, att löneanslagen upptagas enligt den grundlön, som gäl- . 

ler för tjänsten såsom sådan, bör för folkskolinspektören upp

tagas avlöning enligt 29 avlöningsklassen och i momentet ytter- ._ 

ligare antecknas ett belopp om 42.000 mk IÖr f örhöjning efter 

vissa år, då tjänstens nuvarande innehavare är berättigad 

till sådant tillägg. 

5 Ht.III:l7. Sjömanssko lan. Utskottet föreslår språkliga rättelser på 

två ställen. 

5 Ht. IV: 1. Ålands yrkesskola, avlöningar. Under momentet har landska12s. 

styrelsen föreslagit 70.000 mk till skolläkarens arvode. Då 

enligt av utskottet införskaffade uppgifter skolelevernas 

hälsovård kommer att handhavas dels av läkare och dels av häl

sosyster, förutsätter utskottet, att momentets rubrik icke 

skall utgöra hinder för erläggande av arvode åt hälsosystern. 1
11 

Anslaget är måhända för knappt . beräknat, varför vid en till - . 

läggsbudgetering en justering av momentets rubrik kunde verk

ställas. 

5 Ht .XII:l. Ltm. Jan Erik Eriksson m.fl~s finansmotion. Utskottet har 

inhämtat, att den av landskapss tyrel sen tillsatta konstnämnden 

under en följd av år inköpt ett urval av finländsk konst. 

Konstverken, ett tjugutal tavlor och en skulptur, förvaras 

för närvarande i landskapsstyrel sens lokaliteter i Mariehamns 

stadshus. Vid sidan om denna början till en konstsamling finnes 

föreningen Ålands Vänners konstsamling, omfattande ett :cepre sen 

tativt urval av å ländska konstnärers alster, som förvaras på 

Ålands lyc eum. Dessa konstverk äro för närvarande svårtillgäng

liga för allmänheten, varför det vore till fördel om en utställ j 

ningslokal kunde erhållas. Kan en sådan inrättas, torde det ock1 
så vara tänkbart, att museer i riket skulle deponera konstverk 

i Mariehamn, då en betryggande förvaring för dem kunde säker

ställas. 

Tillsvidare saknas konkreta uppgifter på kostnaderna för den Il 

tilltänkta lokalens upphyrande i Hels ingfors .Aktiebanks nybygge 

liksom på kostnaderna för lokalens ändamålsenliga inredning och 

u tställriingslokalens driftskostna der. Det är därför omöjligt 
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för utskottet att i detta skede taga definitiv ståndpunkt till ' 11 

motionärernas förslag, men utskottet föreslår att anslaget 

till vetenskapen, litteraturen och kons ten främjande ändamål ,;, . 
I; 

måtte höjas med 300.000 mk för att bereda landskapssstyrelsen ' 

möjlighet att, om det v isar sig ändmnålsenligt och möjligt, 

inrätta ett konstmuseum i Mariehamn. 

Ltm. Jan Erik Eriksson m.fl.: s finansmotion angående ansl~g lj ' 

för en utredning om d~n åländska ungdomens emi~ra~ion . · D~, den '.\ 1 

utredning, som verkstall ts av professor Knut P1pp1ng öCh.:· -h E'l,ns ~ 

hustru Ida Pipping-van Hulten på anmodan av Ålands Ungdn"rns.~Qr- i: 

bund, helt eller till väsentlig del bekostats med landskap et~ 1

1

l 1 

medel, anser utskottet att ytterligare anslagsäskanden för än

damålet borde av Ungdomsförbundet göras hos landskapsstyrelsen. ,~\ · 
Landskapsstyrelsen är rätt instans att granska redovisningen ·I 
ö.rer hittills för ändaraålet beviljade medel och att taga si:ä 11-

ning till behovet av ytterligare understöd. Skulle disponibla 

medel för eventuellt tilläggsunderstöd saknas, må ärendet av 

landsk apss tyrelsen anhängiggöras i Landstinget på föreskrivet 

sätt. Med hänsyn härtill har utskottet beslutat föreslå, att 

motionen förkastas. 

Avlöningar vid lantbruksavdelningen. Utskotte t har funnit, 

att avlöningen för den vid lantbruksavdelningen inrättade bygg

mästartjänsten me d hänsyn till tjänsteinnehavarens självstän

diga och ansvarsfulla ställning måhända borde utgå enligt 24 

eller 25 avlöningsklassen, varför utskottet emotser, att land

skapsstyrelsen ägnar denna fråga uppmärksamhet. 

Vid lantbruksavdelningen finnes också en extraordinarie 

biträdande trädgårdskonsulentbefattning, förenad med årsarvode 

enligt 20 avlöningsklassen och med stationsort i östra skär

gården. Befattningen har v isat sig synnerligen behövlig och 

den nuvarande befattningshavaren har på ett berömligt sätt fört 

trädgårdsodlingen framåt i skärgården. Den betydelse detta 

haft för skärgårdsbefolkningens utkomstmöjligheter kan knappast 

överskattas. Utskottet ifrågasätt er, om icke befattningen, med 

hånsyn till förläggningen till skärgården med därav följande 

besvärliga arbetsförhållanden och ansträngande resor, kunde 

hänföras till närmast högre avlöningsklass. 

Resor och dagtraktamenten vid lantbruksavdelningen. Från 

och med 1962 komma samtliga resekostnader och dagtraktamenten 

för lantbruksavdelningens byggmästare att påföras detta moment 

medan de tidigare erlagts direkt av det dikeslag, för vars 

I 
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räkning resan företagits, varefter dikeslaget erhållit ersätt~ · 

ning för dessa kostnader ur 'anslaget "Bidrag för torrläggnings 

arbeten" ( 6 Ht. I: 4 ) . Då det aktuell a ans l age t är ett förslags- , 

anslag, har utskottet icke ansett sig böra föres l å förhöjning ~ 
av ans l agsbe l oppet i detta skede. I 

'' 6 Ht 0 Il~ 7. Förbä!trand e av f i skel eder och fi skehamnar. Ehuru l a:riS'.caps-: 

styrel sen i detaljmot iveringen (so95) ut tryckligen nämner en 

angöringspl ats eller lossnin gsbrygga, synes på endel håll den 

mi ssuppfattningen råda, att här vore fr åga om an l äggande av 

en s törre f i skehamn på norra Ål a nd . Utskott e t finner det där

för nödigt påpeka, att så i cke är fall e t och at t en fiskehamn 

av det s l ag, som p l anerats vid Korvvik söderom Mari ehamns Väs

terhamn, bör förs l å för l andskapets he l a havsfiskef l otta ä--:' "'D ' 

om en betydande tillväxt under de närmaste åren beaktas. En an

göringspl ats på lämpligt s tälle norrpå är dock e rford erlig för l 
att undvika Gnödiga resor t ill Mariehamn för erhåll ande av 

bränsle och förnödenhe t er und er fiskesäs ongen likso m för av

yttri ng av fångster" 

Rannöarnas fiskeläge har visat sig ha en v i ss betydelse så- 1 

som nödhamn för fi skare, som överraskas av oväder i .Norrhavet. 

Utskott e t finner det ange l äge t, att en beboelig stuga under

håll es på platsen och för ses med sådana nödförråd, som kunna 

vara behövliga , Sköts eln av denna ange l ägenhet bord e anförtros 

en fiskar sammanslutning , som kunde e rhå lla nödigt bidrag härfö 

ur ans l aget i 7 Ht.11:3, Fiskerinäringens främj ande, där till

räckliga medel härför tord e f i nnas a tt ti llgå inom ramen för 

l andskapsstyrelsens förslag 

§_!:!_i.=._!JI: 1 " ~2-.~~~§-Vdelningen, avl öningar. Land skapss t yrel sens förslag 

till u tökning av personalen på f orstavdelningen förebådar jämte 

andra föres l agna åtgärder en intensifiering av den priva ta 

skogsvården, v ilke t ut sko tte t med tillfredss tällels e konstat e-

r ar . Som et t l ed häri syn es den föresl agna nya forsttekniker-

t jänsten vara behövlig, i synnerhet som e n j ämförel se med anta·-· 

l et funktionär er inom skogsvård en i svenska Finl and ger v i d 

hand en , att total areal en av de privata skogarna i l fu~dskap8t 

förutsEtter en utökning av den forsttekniska personal en< 

§_Ji!....!.I;:n.L2.· ~idrag för s_kogsförb_§. ttrin~s arbeten , Anslaget kunde med hän-

syn till i riket för motsvar ande ändamål anslagna med e l uppta-

gas till. et t något högr e bel opp" Då l ikväl ans l age t under tidi

gar e å r · j_cke fu ll t utnyttjats~ varigenom ,i s l ute t av n ovember 

1 961 inalles över J . 800.000 mk v oro disponibla, ansåg u t skottet, 



-13- 573 
att tillräckliga medel uppenbarligen stå till buds för under 

år 1 962 planerade arbeten. Skull e besparingen v i d å r sskiftet 

1961 - 19 62 icke uppgå till så stort belo,pp, att tillräckliga 

medel bli disponibla under inkommande år,- kan en tilläggsbud

getering under vintersessionen verkställas. 
. .. 

10 Ht.I:2. Anskaffning av offset-duplic eringsmaskin . Såsom oyan nämn- . 

des under mot i veringen för 2 Ht. 1 :4 9 har landskapsstyre_l sen 
. I 

funnit, att det för dupliceringsmask i nens anskaffning före s l ag-. 

n a anslaget blivit felberäknat. Själva dupliceringsmaskinen I 

skulle enlig t förslaget kompl e tteras med en ny skr i vmaskin, sor 

icke kunde demonstreras före början av inkommande år. Emeller...., ] 

tid var l andskapsstyre l sen i tillfäll e at t studera en l iknande 

skrivmaskin under slutet av november månad, varvi d det befanns * 

a tt utskrivningen av de s .k . pappersplåtarna med en sådan mas~ 

kin icke gav tillfredsställande resultat. En betydligt längre 

utvecklad maskin finnes emellertid numera i handeln i l ande t , 

men anskaffningskostnaden härför stiger till dr ygt 1.400 /000 

mk. Landskapss t y rel sen har tillsvidare i cke kunnat inför skaffa I 
närmare uppgift er om denna maskin , men det fö r efaller troligt, 

att den l ämpar sig för ändamål et . Sedan de med anskaffningen 

förenade omständigheterna, såsom garant iförbindel ser, service~ 

verksamheten och dylikt blivit fullt k l arl agda, skall l and

skapsstyrelsen taga slutlig ställning till anskaffningen av 

maskinerna. Landskapsstyre l sen anser likväl , att redan i det

ta skede nödigt anslag borde upptagas i budge t en för att möj

liggöra anskaffningen redan under början av det inko mmande å 

ret. Utskottet har omfattat l andskapsstyre l s ens förslag och 

foreslår därfö r, att ans l aget höjes till J .000.000 mk 9 varvi<l 

mede l också reserveras för viss erforderlig tilläggsutrustning 

inom beloppet. 

l:Q_Ht.IV :J. Anskaffning, av jeep,, s läpfordon till hjultraktor m.m. Den 

i momentets rubrik nämnda j eepen skall , enligt vad utskottet 

inhämtat, anskaffas till forstavde lningen att nyttjas för skogsJ 

vårdsändamål. Utskottet har icke funnit d e t fullt utrett, att 

fordonet skull e var a e r forderligt under hela året för sådant 

ändamål. Det kan icke anses ändamålsenligt, att fordonet får an

vändas endast av en avdelning , utan b6rde de bilar av olika 

s l ag l andskapsstyrel sen anskaffar stå t ill samtliga avde lning

ars d i sposi tion för att de icke sko l a stå till ingen nytta un

der den tid, då den ägande avdelningen i cke behöver dem. Väg

avdel ning en di sponerar redan en bil av denna typ oc'h det synes 
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utskottet ändamåls enlig t, att den nya bilens användning koor~ 

dineras med användningen av landskapsstyrels ens övriga person
och paketbilar. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. Utskottet har tagi 

del av resultatet av den i år verkställda trafikräkningen i 

l andskapet. Ehuru undersökningen verkställdes under en ganska . 

ko~t tid syheS resultatet äga rätt god tillförlitlighet, ty 

en jämförelse ' med Lr'esul t1!1tet av . deri f pr fera å+ sedan verkställ

da trafikräkningen utvis~r, att trafikökningen på ae ; lika vägJ 

avsnitten är i stort sett likformi g. Av trafikräkningsresul ta .... 
1

11 

t e t kan konstateras, att utbyggnaden av vägnätet och halvper--- 'l 1 

ri1anentbeläggningen av huvudvägarna skett planmässigt och ända""': Il I 
måls enligt i det att de hårdast traf ikerade v~gavsnitten konse~ 

kvent givits företräde dår icke godtagbara vägande skäl föran~ I 
l ett undantag. 

På s . 1 23 i landskapsstyrelsens detaljmotivering omnämnes 

den planerade vägen mellan Fiskö och Korsö byaT i Brändö såsom 

bygdeväg. Utskottet anser dock, efter att ha hört vägingenjö- I 
ren Bo Wilenius i frågan, att vägen bör betraktas som l andsväg J 

Ltm. J an Erik Eriksson m.fl.:s finansmotion. Sedan l andskap ( 

styrelsen i förslag till andra tilläggsbudget för år 19 61 

(framst. 41/1961) föreslagit ans lag för o.mbyggnad av vägen 

Mange lbo vägskäl - Pålsböle, vi lket förslag utskott et i prin.J. 

cip omfattat 9 föreslår utskott e t at~ovannämnda finansmition 

får förfalla. 

Ltm. Ph. Eklöw n.fl.: s finansmotion. Utskottet har s i g be-

kant' att l a ndskapss t yrels en numera tillsatt en konrn1i tte med 

uppdrag a tt i god tid före Landst ingets s tundande vintersession 

inko11ma med förslag ora de åtgärder 1 so11 från l andskap.ets s ida I· 
erfordras för bilfärjetrafikens ordnande mell an landskapet och 

riket med beaktande av j~raväl skärgårdstrafikens ordnande. 

Innan denna utredning framlagts, torde det vara för tidigt 

att skrida ti.11 åtgär der för anläggande av väg till Lång:näs. 

Ehuru platsen ur många synpunkter synes lämplig som artgör ings

plats för färjled er såväl genom den norra som den södra skär

gården, måste man för närvarande konstatera, att den för färj

hamnens anläggan de · lä1:1pligaste del en av L.!lngnäs udde äges 

av tvenne privata f ä rjrederi er. Anläggande av väg till plat

sen kan sålunda knap:imst ifrågakomma raed mi ndre landskapet kan 

överenskomma med dessa bo l ag om, att den tilltänkta hamnen 
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· också får utnyttjas av andra färjor, såsoill en av landskapet 

subventionerad färja eller en av staten ägd eller subventione

rad färja för trafik Eellan riket och landskapet. Utskottet 

föreslår därför, att motionen förkast as. 

Ltm. Gus.tav Adolf Boman m.fl.: s finansmotion. Såso1'1 redan 

ovan framhölls, är utskottet icke hågat att taga slutlig 

ställning till de med färjtrafiken österut förenade spörsmål en, , 

förrän den av landskapsstyrels en tillsatta kommitten framlagt 

sitt förslag och landskapss tyrelsen tagit ställning till det

samma. Icke heller resultatet av den av staten verkställda un-

dersökningen, som för närvarande torde vara fullbordad, har 

ännu delgivits landskspssmyndigheterna. Un~ er sådana omständig--

1 heter är det icke kl~t, om en färjha1'ln i Osterviken kommer 

att bli den slutliga angöringspunkten för den tilltänkta färj

trafiken mellan Vårdö och Gustafs. Utskottet föreslår därför, 

att motionen förkast as. 

10 Ht. VII: 1. Iståndsättning av naturskyddsområden. Utskottet hänvisar -

11 Ht.III. 

till vad utskottet anfört i sitt betänkande angående andra 

tillägget till ordinar i e inkorast- och utgiftsstaten under år 

1961 (bet. 8/1961) a~gående iståndsättning av byggnaderna på 

Nå tö hemr,ian. 

Vtm. Eliel Persson m.fl.:s finansmotion . Under de senaste 

åren har ur landskapets ordinarie budget beviljats lån åt Ma

riehamns stad för uppförande av Trobergshemmet till ett belopp 

om 20 1VImk och till kommunalförbundet för åldringsvården för upp

förandet av Tie Gamlas Hem i Jomala till ett sammanlagt belopp 

om 40 Mmk. Lånen löpa med 20 års amorter:Lngstid och 3 % ränta. 

Under höst en har kommunalförbundet fört underhandlingar med 

folkpensionsanstalten, vi l ka slutfördes så sent, att förbundet 

icke därefter hade möjligheter att hos landskapsstyrelsen an

hålla om upptagande av anslag i budgetförslaget för år 1962 för 

ytterligare lån. nå utskottet likväl anser det nödvändigt, att 

l andskapsstyrelsen utreder möjligheterna att bevilja ytterliga

re lån åt kommunalförbundet innan Landstinget tager ställning 

till frågan om anvisande av medel härför, och då byggnadsföre

tagets finansiering för närvarande kunnat ordnas genom kortfris

tiga krediter, föreslår utskottet, att fi.nansmotionen förkastas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vörd

samt föreslå, 
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att Lands_ t,~E€et mått e antag a landskaps

skapsstyrels.ens f örslag till ordinarie in-
'"' ·-:· 

. · ~;·· karri ::3t ... och utgiftsstat för landskap e t Åland 

,. '": ·:under år 196 2 med. följ ande ändringar och 
'tillägg: 

I :tl ) C 0 M)3 T E R,. 

2 Avdelningen\ 
==~h:=::===::::===== 

Landakaps
styre lsens 
förslag. 

Utskottets 
förslag. 

2~ Vederlag f~ r naturaförmå~er samt 

diverse inkomster .... ... · . \~ .. ..... . 3.940.000 

Summa I kap. 58.7271.000 58.827.000 
Summa 2 Avde lningen 5·8 • 727 ~ 000 58. 827. 000 

3 Avdelningen. 
===~===~===:±== 

I. Inkomster av blandad .natur. 

Ålands sjöfartsläroverk. 

4. Elevavgifter ttt••o••••••••~••••t••oo 1.232.000 

Summa I kap. 56.338.026 58.033.026 
Summa 3 Avdelningen 56.338.026 58.033.026 

5 Avdelningen. 

I~ Finansieringsinkomster,. 

1. Statsanslag för skattefinansiell ut

jämning: 

4.040.000 

2 .927.000 

a) Förskott för år 1962 ••• · •.••• ,. .••• 1.141. 510 .162 1.143. 715 .162 

Summa I kap. 1.141.664 . 162 1.143.869.162 
Summa 5 Avdelningen 1.141,664,162 1.143.869.162 

Summa inkomster mk 1.310.829.188 1.314.829.188 
================================================ 
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4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
===================================== 

Il. Ålands centralsjpkhus. 

1. Avlöningar: 

3 telefonister, 7/10 årsarvode å 

2 5 6. 2 00 ( 8 lk1) ••••••• • •••• 

3 kokerskort 7/10 årsarvode å 

256,200 (8 lkl) •.••..... • •• 

2 maskin tvätterskor, 7/10 årsar-

vode å 262 1• 490 (9 lkl) ....... 
4 tvätterskor' 7/10 årsarvode å 

256~200 (8 lkl) •••••••••• , 0 • 

2 sömmerskor, 7/10 årsarvode å 

256.200 (8 lkl) ••••••••••• 0 • 

7 köksbiträden, 7/10 årsarvode å 

168.600 

768.600 

532.980 

1.024.800 

512.400 

237.090 (6 lkl) ···~········· 1.659.630 

2 maskinskötare, 7/10 grundlön 

å 312.060 (13 lkl) •••••.••••• 624.120 

3 eldare, 7/10 å rsarvode å 

299.880 (12 lkl) •.•...••.•••• 899.640 

11. Diverse utgifter 3.300.000 

Summa Il kap. 124.678.960 124.178.960 
III. Ålands centralsanatorium. 

1. Avlöningar: 

3 telefonister, 3/10 å rsarvode 

å 109 .. 800 (8 lkl) ........... , 329.400 
3 kokerskor, 3/10 årsarvode å 

109 .. 800 (8 lkl) ... .._ ........ 329.400 

577 

2.800.000 



- -

~18.l.. 

2 maskintvätterskor, 3/10 års~ 
arvode å 114.210 (9 lkl) ••• ~. 

4 tvätterskor, 3/10 årsarvode 
å 109.800 (8 lkl) •••••••• 1! •• 

2 sömmerskor, 3/10 årsarvode å 
109.800 (8 lkl) •••••••• ~ ••• ~. 

7 köksbiträden, 3/10 årsarvode å 

228.420 

439 .. 200 

219.600 

101 .. 610.(6 lkl) ...... ,. ••• • •••• 711.270 

2 maskinskötare 1 3/10 grundlön 
I 

å 133.740 (13 lkl) ·····~ · ···· 267.480 

4 eld~re, 3/10 årsarvode å 

,128.520 (12 lkl) ........ ,. ............ 514.080 

VJ .~ . Särskilda smslag .. 

I 

.... 

. !<• ....... 
8. Understöd .<ft. Jf,<triimuner för del tagande i an.läggnings-

S78 

- __ ,_ 

och df,~ft .skost.naQ.erna vid Grelsby sjukhu~ .- -- 1.500.000 
9. Understöd åt kommuner för deltagande ·i drifts-

kostnaderna vid Ålands centralsanatorium -.- 1.500.000 
10 - 17 mom. likasom 8-15 mom. i landskapsstyrelsens framställning. 

Summa VI kap. 40.275 .• 000 43.275.000 
1 ' I 

Summa 4 Huvudtiteln 212.130.200 214.630.200 

· -· 5 Huvudtiteln • . Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==~====================~=~=========================== 

' 

II. Folkskolväsendet. 
1. Folkskol inspektörens avlöning: 

grund lön ( 29 lki J, ........ .. 

å l derstillägg •• : •••••••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) 
förhöjning efter vissa år • 

• f ; 

900.000 

294.000 
33.600 
42.000 

I!I. Ålands sjöfartsläroverk. 

17. Sjömansskölan: 

e) undervisningen (förslagsanslag) 



... 

-19-

råmaterial och verktyg 
bibliotek och undervisnings-

materiel • • • • • • • • • • • • • • 

1.500.000 

1.000;.000 

Xll. Särski~da anslag~ 

S79 

2,5QO JOOO 

1, Till vetenskapen; litteraturen och konsten främjande 

.... 
ändamål •• ~ ~ ~. • ~ ........... • ....... • •••• ~ 4. 200 •boa 

..... 

Summa XII kap. 19.810.000 20.110.000 

Summa 5 Huvudtiteln 331.260.738 331.560 .7 38 
... 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter . 
=~=================~========~======== 

I. Landskapsstyrelsen. 

4,.500.000 

2. Anskaffning av offset-dupliceringsmaskin 1.800.000 3.000.000 

Summa I kap. 2.500.000 3.700.000 

-
Summa 10 Huvudtiteln 130.190.000 131 .. 390.000 

'· 

Summa utgifter mk 1.310.829.188 1,314.829.188 
-----------~---------------------------------------------------------------~--------------------

Mariehamn den 5 december 1961. 

På vägnar: ~ 

R lf Sundman -------; 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Matt son, viceordföran
den Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och 
Leandersson. 
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Inkomster4 

l 

1 Avd. ~katter o.avgifter av skatte
.. . ~atur 

2 Avd. lnk.från sjukVårdsinrättn. 

3 Avd. Ink. av bland.ad natur 

· 4 Avd •. l ter-Ourna understödslän 

== 5 Avd . :E inansieringsinkomster 

It:-
·Utgif te.r ~ 

I:: 
l -n. I ands tinget 

~ 2 Ht. I andskaps styrelsen 

,... 3 r~t . I olisvården 

4 Ht. m::,lso- och sjukvården 

summa 

. 5 Ht . Ur.dervisnings- och bildnings-
väsendet -

I-

S Ht. Näringarnas främj_and e 
1::-- 7 Ht . Kcimmunikati ons:väsendet 

8 Ht. Sc1c iala uppgifter 

f- 9 Ht. Diverse anslag 

~lQ_ ... It. ILvesteringsutgifter 
?> 

rl1 Ht. ULderstödslån 

12 .1.it. Finansieringsutgifter 
Summa 

HittfilS-oudgete
rat för år 1961 

,, .. 

14.000.000 
79.777 . 000 
36.887.425 
25 ·. 690 .. 000 

1.131.170,..177. 

1=&§Z:~~~~g~§ 

14.449.360 
34.307.500 
31.377.800 

208.534.510 

287.423.552 
71.490.300 

116.235 . 080 
26.269.000 
63 . 365.000 

127.869.500 
205.700.000 
100.503 . 000 

=~~~~1~~~~;~~~= 

Landskaps styreTsens I UtsJfot tets :förslag 
förslag för är 1962 för år 1962 

14.000.000 
58.727.000 
56.338.026 
40.100.000 

1 . 141 . 6 6 4 . 16 2 

1=J1~=§&~=1§§ 

17.447.300 
38 . 944.400 
34.967.350 

212.130.200 

331.260.738 
78.659.600 

141.243.700 
28.217.900 
67.765.000 

130.190.000 
179.500.000 

50.503.000 
1.310.829.188 ============== 

14.000 . 000 
58.827 . 000 
58.033 . 026 
40.100.000 

1 . 14-3 •. 8 6 9 • 16 2 

;;J~J1~=§~~~1§§= 

17 .447.300 
38.944.400 
34.967 . 350 

214. 630 . 200 

331.560.738 
78.659 .600 

141 .243.700 
28.217~900 

67 .165.000 
131.390.000 
179.500 . 000 

50.503.000 
1.314 . 829.188 ============== 
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"' 00 
0 



• SUOMEN METSÄNHOITJ\JJ\LIITTO ry 

SALOMONKATU 17 B. 10. kerros. HELSINKI 

helsingfors , den 23 november 1961 . 

~lands landsting , 

~ .. ariehamn . 

PUHELIMET: 

TOIMINNANJOHTO 666 567 (toim.joht.) 

ja 623 728 (järj.siht.) 

KASSA 623 728 Ja 666 567 

PANKIT: 

KOP, PYP, OKO, PÄÄKONTTORIT 

POSTISllRTOTILI 6765 

KUKKASRAHASTO 18889 

~nligt erhållna ff'ngifter har .älands landslm}sstyrelsen planerat att 
sätta landskaps1orstmästaretjänsten i 35 löneklassen . 

Undertecknat förbund ans e r ac.t nä.onda löneklass är för lår:; och f:ireslår 
att tjänsten 1laceras i 37:de eller lägst i 36:tte löneI:lassen, d.v . s . 
i samma löneL>.las:.- (36-37). som sKop;svh.rdsnämndernas che.fforst:nästare för 
närvarande änjuter. 

Vär uoJfattning; motiveras vi oed följande: 

i<,örutom chefforstmästarnas huvudsa;diga un 1gi fter, lagövervfö1.ning och 
u Jplysningsverksamhet bland de nri va ta sko.crsägarna , åligc:er det land
skapsforstmästaren skötseln av landska :lets egna skoo·ar samt att hand
lägga stl.ogsförbö.ttrings- , jaktvårds- och naturvå.rdsärenclen 1:1.m. 

Genom sin ställning, som foredragare för landskapsstyrelsen kan man 
säga att landskaJsforstwästaren vidare handlägger sådana ärenden, 
som oå fastlandet &ligger centralskogssällskapen och forststyrelsen 
d . v . s. mångsidiga oc: ofta mycket ansvarsfulla ärenden . 

Av det detta framgU.r att lancls~a sforstmästaretjänsten inte directe 
kan jämföras med ntl.gon vakans på. fastlandet . 

Landskansstyrelsen har därför i ärendet rådfrågat f'orststyrelsen som 
i sitt utlutande föreslagit att landskapsfors·0mästaretjänsten :ilace
ras i 36 löne~lassen d . v . s . en löne~lass högre än vad jordbr~'sritlis
teriet den 8 .12 . 1960 faststiillde för s·rngsvurdsnämndernas chefforst
mästare . 

"örbundet anser att c rnf'forstL:tästarnas löner bör utgå med lä.gst de 
nuvarande (36-37) lönel.{la"'serna . :_;amtliga tjänster inor~ landets s 'ogs
vårdsnäunder har dårför förklarats i blockad sedan den 13 .2.1961. 

Åv det tl.vannämnda framgår, aC,t vi anser lnndsirn"Jsfor[,t_ å.staretj;:insten 
1ång-sidigare och minst lika ansvarsfull so. chefforstmä.staret,iiinster

na. 

"örb111det har diirför beslutat fondara samtliga forstmästaretiänster 
åven inom landska1sfifrvaltninren i blockad. 

··':"" ·;,,ninrrsful + 
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