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FINANSUTSKOTTETS betänkande R 12/1955 med 
anledning av Ålands landskapsstyrelses fram
ställning till Ålands landsting med förslag 
till första tillägg till ordinarie inkomst
och utgiftsstaten för landskapet Åland under 

år 19 5 5o ( 15/19 5 5) • 
Föreliggande förslag till tilläJ :sbudget skiljer sig i uppställningen 1 

från tidigare budgetförslag såtillvida 7 c:.itt avlöningsposterna äro upp
tagna som klumpsummor medan lönebeloppen ±'ör de olika befattningdrna 
framgå av dan till framställningen fogade bilögano Landskapsstyrelsen 
har framfört förslaget i denna form i experimentsyfte och väntar sig 
uppenbarligen att Landstinget skall uttala sig om en sådan uppställning 

av ett budgetförslag skulle vara att föredraga. Ftlr framtiden skulle då 
de särskilda 19nebeloppen endast upptagas i budgetmotiveringen medan 

själva sifferbudgeten endast skulle angiva löneutgifternas totalsumma 
på de särskilda huvudtitlarna eller kapitleno Detta system tillämpas 
i uppställningen av rikets budget och uppgifter om lönebeloppen för be
fattningshavörna kan inhämtas i en för varje år tryckt specialbudget., 

Utskottet har vid behandlingen av denna principfråga funnit, att det 
i riket tillämpade systemet för landskapets del har både fördelar och 
nackdelaro I viss mån skulle landskapets budget bli mera koncentrerad, 
men det kan ifrågasättas om en sådan koncentration är nödvändig eller 

ens till fördel~ 1 andra sidan skulle en utförlig specialbudget ge en 
betydligt klarare bild av medlens användning än vad budgeten och det i 
lantrådets berättelse tryckta bokslutet ger vid handeno Man kunde näm
ligen i en sådan specialbudget också få in uppgifter om andra anslags 
än avl9ningsanslagens fördelning r. :'2csntom kunde en sådan specialbudget 
vara till nytta för de tjänstemän, som förfoga över anslagen och i spe
cialbudgeten kunde erhålla närmare anvisningar harf öro Utskottet har 
stannat för, att systemet åtminstone på prov kunde in:töras för 1956 års 
budget under förutsättning att specialbudgeten trycks -{)ch jämväl till-

. -
handahålles allmänheteno 

Lönejusteringene 
De ofta återkommande lönejusteringarna under åren efter kriget har 

flera gånger ställt landskapsstyrelsen och Landstinget inför problem., 

Då justeringar i regel äro retroaktiva och denna retroaktivitet accentu·-
eras i landskapet genom att justeringarna här alltid kommer att verk-
ställas senare än i riket, uppkommer såväl vid landstingsarbetet som in~ 
om förvaltningsorganen allehanda svårlösta situationero Det har också 

tidigare liksom nu inträffat, att Lan~is:t~..g-et ..... har haft att taga ställni1\ -- _____ ... -------- - ~ .. ·-- - -
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t ill ~n lönejuste;r:Lng, son'l i riket enäast "nåt t · propositionsst adieto 
En lönejusteriµ~ just nu är kansk~ inte så välbetänkt med hänsyn 

till det ekonomiska lägetQ Då det likväl är oskäligt att förvägra land
skapsstyrelsen de begärda fullmakterna l:D.eq hänsyn till att 1andskapets 
tjänstemän då skulle bli nödsakade att vänta på sitt lönetiilskott ända 
till efter Lan<:astingets h~stsession, atHrn~ · ut .~kottet, att de föresiagna 

anslagen härföi' ~o;rde god~ännas" Vid eri sådan l~sning av fl'åglHi är det 

givet1 att lantiskapsstyr~lE?em bör före~~~a justeringen i erllighet med 
I 

riksdagens och regeringeµs beslut och inom gränserna för de av tands-

tinget beviljade tilläggäafislagen~ 
Försäkringen av fiskredsltap 

1
qqp. fiskebåtar:> · 

Efter att ha inhämtat upplysningar från Ålands Ötnse'sidiga Försäkring' 
bolag har utskottet omfattat landskapsstyrelsens förslag. Genom det för_i 

slagna förfarandet kommer landskapets ;f:i,.skare att kunna teckna f'örsäkrip. ,..... 

gar fortsättningsvis lika förmånligt som fiskare i riket. 
Reparationen av !lands sjöfartsläroverk, 

i 

Utskottet anser de föreslagna åtg~~derna till vissa delar absolut 
nödvändiga för att byggnaden inte skall taga skada och till övriga delar 
av behovet påkallade. En uppsn,yggning av bJggnadens inre bör be!ordra 

trivseln för elever och lärare och bör i detta fall också kunna motiVE;!"" 
ras med att en ofientlig b~ggnad bör vara mera tepresentativ än vad som 

är fallet med sjöfarts~äroverketc 
Insats i elkraftverksbolaget. 

Med hänvisning till utskottets betänkande N~ 8/1955 Qm. elkraftproduk
tionen omfattar ut.skottet landskapsstyrelsens förslag , 

Landstingsman Gunhild Ber_glu!J.&'i..E~flJ.!L finansmotionQ 
Utskottet har i frågan hört chefsläkaren Gunnar Hellström som sak

kunnigo Det synes vara svårt att utan närmare utredning föreslå uppta
gande av anslag för ändamålet, ehuru utskottet i prio.nip om.fattar motio

närernas förslag. Innan man kan taga ställning till frågan bör utred
ning föreligga om de instrument och inventarier, som erfo~dras, samt an

skaffningskostnaderna för demt vilka utrymmen inom centralsjukhuset man 
kan disponera för ändamälet1 utsikterna för kompensation av utgifterna~ 
möjl~gheterna att få specialister på des~a områden och vilka anspråk de 
stälier på arvode och bostad under sina besök här~ Vidare torde det 
vara skäl att taga kontakt med medioinalstyrelsen i frågan innan några 
åtgärder vidtagas& På grund härav har utskottet stann&t för att det 
vor e Uj.~pligast i detta ske de, att Landstinget anhåll,er om µtredni:ng i 

denna f r åga av landskapsstyrelseno 
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I övrigt har utskottet, som helt omfattar landskapsstyrelsens f'ör

slag, inte funnit skäl att närmare kommentera detsaIIlILLa, varför utskot

tet vördsamt föreslårt 
l. att Landstinget måtte äntaga ett första tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1955 i enlighet med landskapsstyrel= 

sans f örslagl 
2. att Landstinget ville befullmäktiga landskapsstyrel= 

sen att företaga sådana lönejuateringar, som f öran
ledas av jämförelse med motsvarande tjänster och be-
fattningar vid statsförvaltningen med skyldighet att 

härom inberätta till Landstingets nästkommande ses-··i...,, . 

sionr samt 
3. att Landstinget måtte hos landskapsstyrelsen hem

ställa om utredning om möjligheterna att vid centra1-· 
sjukhuset ordna periodiskt återkommande behandling 
av ögonspecialist och specialist på öron-, näs- och 
strupsjukdomarc 

~tr1ehamn, den 22 mars 1955~ 
Pä finansutskottets vägnar! 

- --'ifuJ!'-;,fa';r:;o; . ~?/},, 

_ , o I U(.l(...u n (,(.,(r=---,, 

Närvasaad~ j. utekottet1 viceordföranden Andersso;{ samt ledamöterna 
Clemes, i.,,a.l&: Bäggblom och Gunnar Häggblom och suppleanten John Jo

hansson .. 
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Til.l. Ål.ands .klndsting. 

Sjukvården på Å1ia.nd her gjort beaktansvärda fr<Ei.rnsteg genom till

komsten av Å~.nds Centr«;;llsjukhllS och ÅJ .. ~.nds Centr~lsanatorium. 

Til.1 Åhlnds Centr~lsjukhus ä.r anknuten en röntgenolog,.vilken 

enligt överenskommelse besöker l .endsk.apets centroals j l.lkhus mot arvode 

och -ersättning för resekostnader. Men enligt vårt förmenande finnes 

därutöver ett mycket sta rkt behov av att till. landskapet nagra gan

ger årligen kalla s:pecialist~r för öron- och ögonsjukdomar.Detti:a för

farande har man börjat ·raktisera också på orter,.vilk.a äro betydligt 

mer centr~lt belägna än landskapet iland med dess vidsträckta skär -

gårusbygd.För innevånarena på :i.and finnes även fullgoda_ skäl att 

dylika avtal träffi&S med S}leci-alister av ovannämnt slag .Härigenom skul- j , 

].e .avsevärda utl.ägg för bes(9.k JJ.os. specialister på andr,c. orter kunna 

in bes p;ar;o;.s • 

Den:mi. omständighet har redan länge di;.;kuterats på Åhnd och enligt 

und-ertecknades mening vore det bäst att red<;..n i år börja med dessa 

ruottggning.ar och få vi enligt §§ 27 och 28 i gällande landstingsord

ning vördsamt ar.ihålL& om 

;stt Landstinget i första til.lägget för ordi-

narie inkomst-och utgiftsst.at för LaIJdsY-.:apet 

Åland för 1.955 ville upptaga ett förs..lkgs

ansl.EJ.g om 300.-000::-/trehundratusen/rn&rk ut-

görande arvode och resekostnader för &tt hit 



kalla. specialister för öron och ögonsj 

domar s~mt likasa ett försl.agsanslag 

/etthundraferntiotusen / .150-000:- m-ark I 

.ansk<Ei.ff<:;.nde av inventarier för möjligr,· 

rande av dessa spacialundersökningar, 

llJiariehanm den 22 wars l955 .. 


