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11!117/1952. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 17/1952 med an
ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ
ning till Ålands landsting med förslag till or
dinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet 

Åland under år 1953· (36/1952) 
Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt anföra följande; 
Den nya uppställningen för ordinarie budgeten hälsar utskottet med 

tillfredsställelse. Den gamla uppställningen har redan i många avseenden I 
för länge sedan varit föråldrad och då den !zya självstyrelselagen nu 
för första gången tillämpats på landskapsstyrelsens framställning till 
ordinarie budgetförslag har tidpunkten varit lämpligast tänkbara att 
helt omdisponera budge'ten med beaktande av de särskilda omständigheter 
som ställa alldeles speciella krav på just landskapets budget. Då här
igenom en bättre samstämmighet med bokföringen åstadkommes, har ytterli
gare en betydelsefull synpunkt blivit iakttagen • 

Innan utskottet skrider till att närmare motivera de ändringar, som 
utskottet nedan föreslår, bör några frågor av mera allmän natur beröras. 
Redan i remissdebatten uttalade sig flera talare om de höjda tjänsteman
nalönerna . och ifrågasatte om det inte vore skäl att vänta tills mot
svarande ·löner i riket blivit höjda. Utskottet har för sin del stannat 
för att bibehålla de föreslagna högre lönern~men emotser, att landskaps
styrelsen inte i något fall höjer vederbörande tjänstemäns löner innan 
motsvarande höjning inträffat i riket. Skulle någon av de föreslagna höj
ningarna i riket inte bliva bifallen, bör förutom den tjänsteman i land
skapet, som direkt jämföres med ifrågavarande befattningshavare, även 
sådana landskapets tjänstemän, som genom denna uppflyttning ansetts böra 

följa med uppåt i löneklass, bliva kvar i sin tidigare löneklass. :00. 

varje uppflyttning i löneklass förutsätter ett beslut av landskapsstyrel
sen, kan inte landstinget genom att anvisa medel frita landskapsstyrelsen 
från skyldigheten att noggrant pröva eventuell fara för att löneutgifter
na inte skulle komma att kompenseras. 

Så gott som vid varje budgetframställning gäller det att taga ställ
ning till frågan om vissa anslag inte borde begäras :i extraordinarie 
väg, Utskottet har tidigare framhållit som sin åsikt, att ett anslag, 
som uppenbarligen är avsett för landskapets ordinarie behov, bör kunna 
upptagas i ordinarie väg även om det skulle innefatta en jämförelsevis 
stor engångsutgift. I motsats härtill har Alandsdelegationen som sin 
åsikt framhållit, att jämväl anslagens relwtiva storlek i vissa fall 
kan föranleda, att anslaget bör begäras i extraordinarie väg. I princip 
bör ju också mindre anslag för förberedande arbeten behandlas på samma 
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' s~tt som anslaget för arbetets väsentliga del - sålunda bör anslag för 
ritningar till Marsundsbron sökas i extraordinarie väg eftersom bro
bygget, om det kommer till , bör finansieras i extraordinarie väge På 
grund härav har utskottet föreslagit, att anslaget för tomt för land
skapsgården och f <;ir densa1illD.as projektering under 10 Ht., I~ 2 slcall sökas 
i extraordinarie vä~~ Det kan synas inkonsekvent att utskottet inte före 
slagit samma förfarande för anslaget i 10 Ht, III:8 för yrkesskolans 
ritningar. Här har utskottet emellertid ansett, att anslaget är såpass 
litet, att det bör kunna upptagas i ordinarie väg ehuru yrkesskolbygget 
givetvis bör firiansieras i extraordinarie väg. Ytterligare stöd för ut-, 
skottets ställningstage).nde har utskottet i den omständigheten, att ett 
lika stort anslag för samma ändamål tidigare upptagits i ordinarie vägo 

A. INKOMSTER. 
Av staten erlagda skattefinansiella utjämningsmedel ha minskats att 

motsvara minskningen på utgiftssidan~ 
B. UTGIFTER. 

1 Huvudtiteln., 
Anslaget i 1 Ht. I12 "Arvode ät landstingets sekreterare" har ändrats 

genom till/ggget 11 och notarie". Notariens avlöning har tidigare utgått 
ur "Allmänna landstingskostnader" men då det t a moment µtgått, har ut
skottet ansett lämpligt samm;::nföra denna utgift med sekreterararvodetc 
Då detta anslag är förslagsanslag 1 har ju kanslikom.missionen möjlighet 
att fastställa arvodena efter fri prövning, 

I samma kapitel har införts ett nytt anslag, "Till kanslikommissionens 
disposition för avlönande av extra arbetskraft", såsom moment 7, varför 
de följande anslagen i landskapsstyrelsens förslag bör få en enhet 
högre numrering. Det föreslagna nya anslaget är närmast avsett för an
stä llande av tillfällig arbetskraft under landstingssessionerna till 
bittäde åt kanslisten i den m~n det visar sig behövligt men kan också 
användas för annan tillfällig arbetskraft. 

2 Huvudtiteln. 
Till landstinget har landstingsmannen Carl HoJJnqvist m~fle inlämnat 

en finansmotion om anställande av en landskapsarkitekto Utskottet före
slår, att l andskapsstyrelsen upptar frågan till förnyad prövning och 
undersöker om förhållandena sedan lli947 ändrats så , att behov nu förelig
ger av en arkitekt och att hans avlöning kunde kompenseras., Utskottet 
har därför inte nu föreslagit u1-ptagande av anslag för ändamålet utan 
emotser att landsl{apsstyrelsen i1.mommer me d förslag . härom i sinom tid 
~fa ll skäl därtill prövas f öreliggag 
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I II kap. "Polisväsendet på lafidet" har utskottet föreslagit att 
medel skulle anvisas för en extra poliskonstapel i Jomala under hela 
år 1953~ Det har visat sig i år, att den ursprungligen för sommarmånader
na i Jomala anställda extra poliskonstapeln måste förordnas att kvarstå 
till årets utgårig och det är sannolikt, att en extra poliskonstapel 
måste finnas i Jomala distrikt intill dess centralsjukhusbygget är slut
fört. ])å Strandnäs skolbygge kommer att vara under arbete därefter, 
torde det bliva nödvändigt att upprätth~lla befattningen åtminstone hela 

1953. 
I samma kapitel har införts ett nytt anslag som moment 7 11 För polis

häkte i Jomalu länsmansdistrikt 11
, 1200000 mark. Beträffande motiveringen 

hänvisas till Bilaga I. 
4 ftuvudt_i telnc. 

Såvitt u.tskottet har sig bekant, har direktion för centralsjukhuset 
inte tillsatts. Då de föreslagna befattningarna vid centralsjukhuset 
förefalla många i proportion till vad som förekommer inom andra områden 
i landskapsförv?ltningen - på kontorssidan föreslås sammanlagt 4 an
ställda t.ex. - emotser utskottet att landskapsstyrelsen inte inrättar 
flera befattningar än som för tillfället är nödvändigt samt att land
skapsstyrelsen vid inrättandet av nya befattningar rådgör med sjukhus
direktionen. 

5 Huvudtiteln;~ 

Ritningarna för tillbyggnaden till Ålands lyceum är tillsvidare inte 
klarao Utskottet emotser, att landskapsstyrelsen påskyndar ritningarnas 

' 

uppgörande, så att anslag i extraordinarie väg kunde begäras redan vid 
Landstingets inkommande vintersession. 

Anslaget för folkhögskolans förest åndare och lärare harbibehållits 
oförändrat., då utskottet förmodar, att d~ssa befattningshavare genom 
sin nuvarande ställning som landskapets tjänstemän äro kompenserade för 
den sämre ställning de ha i avseende å.· naturaförmånerna. Då denna sak 
är under utredning i landsk~psaty:relsen emotser .utskottet a tt landskaps
styrelsen, qm den kommer till annan uppfattning, framdeles inkommer med 
förslag till justering av befattningshavarnas 19neförmåner. 

Utgifterna för Ålands folkhögskola ära i landskapsstyrelsens förslag 
intagna i sin helhet i ordinarie budgeten ehuru i riket högst 85 % av 
folkhögskolornas verkliga utgif~er ersättas av staten. Då emellertid 
Ålandsdeiegationen i allmänhet visat en välvilli g inställning till land
skapet och beaktat landskapets särförhållanden, hoppas utskottet, att 
också i detta fall utgiften i dess helhet skall bli kompenserad. 

,Kock- och stuertskolan i Mariehamn arbetar i synnerligen bristfälliga 
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undervisningslokaliteter. Då det knappast är troligt, att Stiftelsen för 
sjömanshemmet kommer att kunna förbättra förhållandena där i nämnvärd 
grad, anser utskottet att ett övertagande i landskapets regi bör tagas 
under omrpövning. Sannolikt är att ett sanm1anförande med yrkesskolan där
vidlag visar sig mest praktiskt, i synnerhet med nänsyn till att under
visningslokaliteterna för undervisningen i huslig ekonomi kunde planeras 
så att de även kan tjäna kock- och stuertskolans ändamål. Denna fråga 
borde förty tagas till prövning innan yrkesskolans planering framskridit 
alltför långt. 

7 Huvudtiteln. 
Färdigställandet av Önningebyvägen bör slutföras fortast möjligt så 

att vägen kan utnyttjas. Extra anslaget för vägförbättring och vägbygg
nad bör finansiellt möjliggöra ett påskyndande av arbetet .. Om möjligt 
borde vägen bliva klar för trafik under inkommande år. 

Anslaget under 7 Ht., III:3, "T~ll anläggning och underhåll av båt
bryggor", har höjts med 1.0000000 mark efter det utskottet hört väg
ingeniören beträffande planerade byggnadsarbeteno Två tredjedelar av 
anslaget kommer att åtgå till nybyggnad av Sottunga ångbåtsbrygga och 
till Seglinge brygga, som dimensioneras för vinterångaren~ 

.9..J!l,vudtiteln. 
Av utgifterna för Ålandsdelegationen brukar en del ställas utom ko

lumn~ Utskottet har i denna sak hört landskapskamreraren, som framhöll, 
att det är omöjligt att av räkningarna avgöra, om de äro av den natur, 
att de komma att ställas utom kolumn9 Under sådana omständigheter, och 
då det också är svårt att ens närmelsevis beräkna det belopp~ som kom
mer att belasta enskilda medel 9 har landskapsstyrelsen ansett lämpligast 
upptaga hela utgiften i ordinarie budgeten tillsvidare. Utskottet anser 
detta förfarande vara det enda möjliga för närvarande, men önskar fram
hålla, att de utgifter, som slutligen komma att belasta ordinarie bud
geten, kunde erläggas av statsverket direkt till Ålandsdelegationen och 
att sålunda landskapets utgifter i sin helhet kunde påföras enskilda 
medelo Härom borde en överenskommelse träffas med Ålandsdelegationen. 

Ytterligare önskar utskottet i detta sarfilfianhang framhålla, att stor 
olägenhet för landskapsstyrelsen följer därav, att verifikaten ligga 
hos Ålandsdalegationen under en längre tid, då det är omö j ligt att fram& 
skaffa detaljerade uppgifter om utgifter under närmast f öregående år. 
Utskottet anser att en överenskommelse med Ålandsdelegationen borde 
träffas därhän att Ålandsdelegationen skulle utse en sifferrevisor~ som 
tillsammans med landskapets revisorer kunde gå igenom räkenskaperna, 
och därefter rapportera sina iakttagelser till Ålandsdelegationeno På 
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detta ,sä:tt kunde räkenskaperna bli hos landskapssty,relsen och vara till
hands Qå de behövas, vilket' enligt ttppQ;ift av kamreraren händer flera 
gånger i ·vecka~ även Aret efter. 

I 

Vid beviljandet av understöd för bebyggelsen i Kökar har landskaps
styrelsen enligt utskottets uppfattning omfattat riktiga principer. Med 
hänsyn till de möjligheter byggarna ha att få understöd jämväl ur ansla
gen för förbättrande av bostadsförhållandena på landsbygden och ur kolo
nisationsmedel, anser utskottet att byggarna är i en förz;a.ånlig ställningo 
Observeras bör dock, att byggare inte samr.a.anlagt erhåller understöd till · 
större kapitalvärde än hela bygget~ 

Som ett nytt moment 22 i 9 Ht. I kap. har utskottet upptagit anslag 
för en skärgårdsnämnd i enlighet med landstingsmannen Evald Häggblom 
m.fl:s finansmotion. 

10 Huvudtiteln .. 
Som redan i inledningen framhölls, har utskottet föreslagit att an

slaget för tomt och projektering av landskapsgården skall sökas i extra
ordinarie väg. 

Under 10 Ht. IVsl har observerats anslag för inköp av en motorspruta 
till Godby fruktförsök. Utskottet föreslår att anslaget minskas till 
hälffen, då en spruta, som kopplas till trädgårdstraktorn bör kunna an
vändas för detta ändamål. 

11 Huvudtiteln. 
Anslaget till lån för främjande av hem- och småindustrin har höjts 

med 500.000 mark. Detta anslag borde även kunna användas för beviljande 
av lån för uppförande av växthus i skärgården, där möjligheterna att 
starta en hemindustri är begränsade på grund av att elektrisk kraft sak-
nas. 

Pä grund av vad sålunda framförts får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte fastställa landskaps

styrelsens förslag till ordinarie inkomst- och 
utgiftsstat för 1953 med nedan föreslagna änd
ringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att vid 
behov härför upptaga erforderliga lån, 

att Landstinget måtte bemyndiga landskaps
styrelsen att år 1956 ställa en garantisumma 
på 2.000.000 mark för Ålandsatställningen sagda 
år, samt 

att Landstinget måtte anhålla om ett extra
ordinarie statsbidrag om 2a000~000 mark för 
tomt för en le..ndskapsgärd och projektering av 
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densamma. 

Mariehamn, den 27 november 1952. 
På finansutskottets vägnar: 

K.A. Helin. 

I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden Bengtz 
samt ledamöterna Lennart Mattsson, Häggblom och Andersson deltagit. 
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Mariehamn den 12 november 1952. 

N~ 3855. Till Ålands landstings finansutskotte 

Kronolänsmannen i Jomala m.fl. socknars distrikt har till landskaps
styrelsen ingivit en skriftlig framställning om beviljande av nödiga 
medel för upphyrning av lämplig lokal för polishäkte för länsmans
distriktet. Kronolänsmannen anser 120.000 mark behövas för ändam§.let. 
I begärt utlåtande har länsstyrelsen i landskapet Åland förordat bifall 
till framställningen. Landskapsstyrelsen h8r vid denna dag skedd före
dragning beslutat, med godkännande av de motiv och synpunkter, som le
gat till grund för framställningeh, för sin del bifalla kronoiänsmannens 
anhållan, dock under förutsättning ~tt Lana~tinget beviljar anslag för 
ändamålet. Landskapsstyrelsen .anhåller därför vördsamt att Finansutskot
tet ville i landskapets inkomst- och utgiftsstat fqr 1953 upptaga 
under 3 Ht. II - Polisväsendet på landet - ett anslag om 120.000 mark 
för upphyrning av lokal och dennas inredande till polishäkte i Jomala 
länsmansdistrikt. Besannade avskrifter av kronolänsmannens framställ
ning samt länsstyrelsens utlåtande bifogas. 

B. D. P. 74/7 4-52. '1 

"Avskrift. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
Lantråd Viktor Strandfält. 

Landskapssekreterare Ch. Stormbom. 

Till Landskapsstyrelsen. 
Undertecknad får härmed vördsamt vända mig till Landskapsstyrelsen 

i nedan närmare angivna ärende av brådskande naturs 
Jomala kronolänsmandsitrikt saknar som bekant totalt polishäkte, en 

brist, som gjort sig allt mera kännbar för varje år. Underhandlingar ha
va i saken förts mellan länss~;rmlsen och inrikesministeriet samt polis
inspektören, men dess värre icke lett till något resultat. Situationen 
har utvecklats därhän, att den utan överdrift måste betecknas som o
hälloar. Undertecknad kan icke längre taga pä sig ansvaret för ordnin
gens och säkerhetens upprätthållande, häri inbegripet tillfredsställan
de betingelser för genomförandet av brottsundersökningar, därest danna 
fråga icke inom en mycket snar framtid blir ordnad. Då det ej lyck~ts 
att få problemet löst genom statsmaktens förmedling, får jag härmed -
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vända mig till landskapsstyrelsen med vördsam anhållan. att medel mUtte 
anvisas för upphyrande av en för ändamålet lämpad källarvåning (2 cel
ler jämte ett vakt-, dejour- och f örhörsrum.) samt dess iordningsstäl
lande äve4som in.köp av nödiga inventarier. En kostnadskalkyl är givet~ 
vis vansklig att göra upp, men en summa på 120.000 mark torde vara 
tillfyllest. Såsom motiY för min anhållan ber jag få hänvisa till 12 

punkten 1 mom .. 13 § i självstyrelselagen för Åland den 28012.1951 

(Ng 670). 
Med hänsyn till de förhandenvarande omständigheterna, vilka äro 

landskapsstyrelsen bekanta, vågar jag emotse, att saken behandlades i 
brådskande ordning, så att densamma kunde föreläggas landstinget till 
avgörande under instundande lagtima möte. 

Mariehamn, den 1 november 1952. 

m 1175. 

L.F. Wrede .. 
L.F. Wrede. 

/Sigill/ 
Avskriftens riktighet bestyrker; Mariehamn, å landskapsstyrelsens 

registratorskontor, den 17 november 1952. 

"Avskrifto 
LÄNSSTYRELSEN I LANDSKAPET ÅLAND 

Landskansliet. 
Mariehamn den 7 november å952o 

N~ 864. · 
B. D. 189/ 45. 52. 

Ex officio: 
Registrator Anne-Maj Dahlblomo" 

Till Ålands landskapsstyrelse. 

Såsom utlåtande i innenämnda ärende har länsstyrelsen äran anföra 
följandes 

I landskapet Åland finnes icke polishäkte eller arr~stlokal föru
tom i Mariehamns stad, där polishäktet enbart står till polisinrätt
ningens disposition och icke får utnyttjas av landskapets övriga po
lismyndigheter. Detta är en brist, som nödvändigt borde avhjälpas, 
ty det har alltid varit ett svårt problem för polismyndigheterna på 
landsbygden att förvara anhållna personer, däri inberäknat också 
fyllerister, som måste tagas i förvar enbart för ordningens upprätt
hållande. Länsstyrelsen har flere gånger i skrivelser till Ministeriet 
för inrikesärendena påpekat denna brist och anhållit om åtgärder för 
dass avhjälpande, men tillsvidare utan resultat. Det är isynnerhet 
kronolänsmannen i Jomala distrikt, som är i en synnerligen begymmer
sam situation, då han icke har någon plats, där anhållna kunde förvaras. 
Kronolänsmannen i Sunds distrikt kan nämligen, om utrymme det tillåter, 
förvara sina anhållna å reservfängelset i Kastelholm. Då det ankommer 
å landskapsstyrelsen att handhava de uppgifter, som kupna härflyta av 
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befogenheterna med av.seende å den allmänna ordningens ech säkerhetens 
upprätthål],.ande samt 'brottslighetens ;förebyggande och stäi:~ande inom 
landskapet, måste inrättande . av ~tt. ;pl oiishä.~te eller en ar:r1estlokal 
vara en fråga, som också i hi;$ J gra4 a~gåF söälystyrelsemyndigheterna oc 
som deasa måste hava stort in:tre'sse a-1 att :ffå i öst på ett tillfreds
stä11aAde sä'tt~· Det äT också klart, att om. ett polishäkte inrättas bör 
det vara så Tueiilkaffat, att det tillfäl1igt kan inrymma · såväl anhållna 
brottslingar far polisundersökningar som så dana personer, 'som endast ta· 
gits i förvar tdr otdningens . u~prätthållande • t.ex• fyllerister, som 
stört den ailihänna ordningen. 

På grund av vad dvan anförts har länsstyrelseh äran förorda krono
länsmanhens i Jomal .. _. distrikt innelic;gande ansökan om utverkande av me
del för ~pphyrande av lämplig lokal till polishäkte samt för dett~s 
iordningsställande. 

Remisshandlingarna återställas härjä.mte. 
På länsstyrelsens vägnarl 

Valter J~hansson. Ruben Kalm. 
Valter Johansson. Ruben Kalm. 

Avskriftens riktighet bestyrker; Mariehamn, å landskaps.styrelsens 
registratorskontor, den 17 november 1952. 

ZX officio: 
Registrator Anne-Ma j Dahlblom. 

Anne-Maj Dahlblom. 
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Landskapssty- Fin'lns- 1 · 

relsens utskottets 
· förslag. förslag. 

I N K 0 M S T E R~ 
5 Avdelningen. 
----------------------------

I. Finansieringsinkomster~ 
, AvräkiJ.j,Pfi;s·l".t._och ränteinkomster. 

lo Av staten erlagda skattefinansiella ut-

jämningsmedel ••••••••••••••••••••• 487.004.721:-

Summa I kap. 487.608.721:- 487.501.2961-
Summa 5 Avdelningen 487.608~721:- 487e50lo296:-

Summa inkomster m.k 531.036.0211- 530.928.596:-
-------------------------------------~----------------------------------------------------------

U T G I F T E R. 
1 Huvudtiteln. Landstinget. 
===========================:;:: 

I. Allmäruia -landstingskostnader, 

- -
2. Arvode åt landstingets sekreterare 

och. notarie ( f örslagsanslag·) • • • • • • • • • • • 220. 000 s-
- - - - - - ~ - - - - - . ~ -
I, Till kanslikommissionens disposition för 

avlönande av extra arbetskraft 
~-Folkpensions- och barnbidragspremier 

(förslagsanslag) ••••••~•••••••••••••••• 
~Izy"ra för landstingets lokaliteter jämte 

lyse och städning (förslagsanslag) •••••• 
~ Inköp och inbindning av litteratur till 

landstingets bibliotek (reservations-

anslag)•••••••••••••••••&•••••••••••• 
11..!.. För exkursioner och expertutlåtanden 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
12. Revisionskostnader (förslagsanslag) ••• 
l.3..!_ Expensmedel •••••••• o. -............... ··. o 

-a-

250.000:-

380.000:-

40.000:-

50.000:-
200.000:-
250.000:-

Summa I kap. 5.742.050:- 5e842.050:
Summa l. Huvudtiteln 5•742ci050:- 5.8.4,2.050&-

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
=========================== 

ioo.ooos-
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II. ?Olisväsendet på landet,· 

J.. J.i.. vlöning8.r: 

1 extraJg~~f~~onstapel (ute
slutning~7arvode (uteslut-

ning) (11 lkl) ••••••••• 57.525:- 230.100 
6.186. 8251:... 

...,. 

7. För polishäkte i Jomala länsmansdist~ril::t 
r ~e~-· 

_,_ 
.fk. Till landskapsstyrelsens d~sposition 

för polisväsendet på land&t 35,ooos-
Summa II kap. 6~925~225:- J.217.800:-

Summa 3 Huvudtiteln 14.384.125:- 14.676.700:-

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
=============================;=======~ 
~ - - - - - - - ~ 

III~ Sjökommunikationerna. 

3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor 

452 

6.359.4001-

120.000s-

(reservationsanslag) •••••••••• 3.000.0001- 4.000.000:-
SummaIII kap. 7.500.000s- 8.500,0001-

surnia 7 H~vudtiteln 4S .. 1°20.i4os- -49;1.20.140:: 

-
9. HuvudtitelnG Diverse anslag. 
--------------------------------------------------------------

I. Särskilda anslag~ 

22. Utgifter för skärgårdsnämnd ••c••• -s-
Summa I kap. 28.978.000:- ·.f9_.053.000:

Summa 9 Huvudtiteln. 28. 978. ÖOO :- 29. 053. o,o_0:-

10 Huvudtiteln. Inveeteringsutgifter. 
--------------~---------------------------------~-----------·--~----------

I. Landskapss~~elsen. 
,.. 

2. Kostnader för anskaffning av tomt samt 

förberedande projektering av landskaps

gård (reservationsanslag) ·'•••• 2.000.000:-
950 •. qoo:-Summa I kap. 2.950.000:-

- -
IV. Näringarnas främjande. 

1. Godby fruktf örsök för inköp av 

75.000:-

- .... 



Avskrift. 

LÄNSSTYRELSEN I 

LANDSKAP ET ÅLAND 

Landskansliet 

Mariehamn 

den 7 november 1952° 

N:o 864. 

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
KANSLIET 

Mariehamn, den .. J.:.? !'.l:c:lYl;lll1.l?E:?J:' 195. ?.• 

N:o f[.[[ •. 

Till Ålands landskapsst;yr else • 

Till Ålands landstings finans- och ekono-

miutskott. 

Kronolänsmannen i Jomala m.fl. socknars distrikt har till land-

skapsstyrelsen ingivit en skriftlig framställning om beviljande av 

nödiga medel för upphyrning av lämplig lokal för polishäkte för läns

mansdistriktet. Kronolänsmannen anser 120.000 mark behövas för än

damålet. I begärt utlåtande har länsstyrelsen i landskapet Åland 

förordat bifall till framställningen. Landskapsstyrelsen har vid 

denna dag skedd föredragning beslutat, med godkännande av de motiv 

och synpunkter, som legat till grund för framställningen,. för sin del 

bifall'a kronoiliänsmannens anhållan, dock under förutsättning att Lands

tinget beviljar anslag för ändamålet. Landskapsstyrelsen anb:åller 

och säkerhetens upprätthållande sam~ 
seende å den allmänna ordningens 

h stävJ·ande inom landskapet, måste in
brottslighetens förebyggnade oc 

en arrestlokal vara en fråga, som också 
rättande av ett polishäkte eller 

h som dessa måste hava 
i hög grad angår självstyrelsemyndi gheterna oc 

stort intresse av att få löst på ett tillfredsställande sätt. Det är 



~._ .. 

' . 

därför vördsamt att Finans- och ekonomiutskottet ville i landskapets 

inkomst- och utgiftsstat för l953 upptaga under 3 Ht. II - Polisvä

sendet på landet - ett anslag om 120.000 mark för upphyrning av l o

kal och dennas inredande till polishäkte i Jomala länsmansdistrikt. 
. . 

Besannade avskrifter av kronolänsmannens framställning samt länsst 

sens utlåtande bifogas. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskapssekreterare 

B.D oP. 74/74 -52. 
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Avskrift. 

LÄNSSTYRELSEN I 

LANDSKAP ET ÅLAND 

Landskansliet . 

Mariehamn 

den 7 november 1952. 

N:o 864. 

B.D. 189/45.52. 

Till Ålands landskapsstyrelse. 

Såsom utlåtande i innenämnda ärense har l~sstyrelsen äran anföra 

följande: 

I landskapet Åland finnes icke polishäkte eller arrestlokal förutom 

i Mariehamns stad, där polishäktet enbart står till polisinrättningens 

disposition och icke får utnyttjas av landskapets övriga polismyndig

heter. Detta är en brist, som nödvändigt borde avhjälpas, ty det har 

alltid varit ett svårt problem för pol~smyndigheterna på landsbygden 

att förvara anhållna personer, däri inberäknat också fyllerister, som 
e;npart/ 

måste tagas i förvar/för ordningens upprätthåililande. Länsstyrelsen 

har flere gånger i skrivelser till Ministeriet för inrikesärendena på-

i pekat denna brist och anhållit om å tgärder för dess avhjälpande, men 

tillsvidare utan resultat. Det är isynnerhet kronolänsmannen i Jomala 

distrikt, som är i en synnerligen bekymmersam situation, då han icke 

har någon plats, där anhållna kunde förvaras. Kronolänsmannen i Sunds 

distrikt kan nämligen, om utrymme det tillåter, förvara sina anhållna 

å reservfängelset i Kastelholm. Då det anko1mner å landskapsstyrelsen 

att handhava de uppgifter, som kunna härflyta av befogenheterna med av

seende å den allmänna ordningens och säkerhetens upprätthållande samt 

br0ttslighetens förebyggnade och stävjande inom landskapet, måste in

rättande av ett polishäkte eller en arrestlokal vara en fråga, som också 

i hög grad angår självstyrelsemyndigheterna och som dessa måste hava 

stort intresse av att få löst på ett tillfredsställande sätt. Det är 
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också klart, att om ett polishäkte inrättas bör det vara så beskaffat 
·- I 

att det tillfälligt kan inrymma såväl anhållna brottslingar för polis. 

undersökningar som sådana personer, som endast tagits i förvar för 

ordningens upprätthållande, t.ex. fyllerister, som stört den allmänna 

ordningen. 

På grund av vad ovan anförts har länsstyre.lsen äran förorda krono

länsmannens i Jomala distrikt inneliggande ansökan om utverkande· av 

medel för upphyrande av lämplig lokal till polishäkte samt för dettas 

iordningsställande. 

Remisshandlingarna återställas härjämte. 

På länsstyrelsens vägnar: 

Valter Johansson Ruben Kalm 

Valter Johansson Ruben Kalm 

Avskriftens riktighet bestyrker; Mariehamn, å landskapsstyrelsens 

registratorskontor, den 17 november 1952. 

Ex officio: 
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Avskrift. 

Till Landskapsstyrelsen. 

·4 ;.e:-•l"I .-::,,.._ ·Ja 
.i.; ·' &:l • . 

Undertecknad får härmed vördsamt vända mig till Landskapsstyrelsen 

i nedan närmare angivna ärende av brådskande natur: 
I .• 

Jomala kronolänsmansdistrikt saknar som be~ant totalt polishäkte, 

en brist, som gjort sig allt mera kännbar för varje år. Underhand

lingar hava i saken förts mellan länsstyrelsen och inrikesministeriet 

samt polisinspektören, men dess värre icke lett till något resultat. 

Situatfuonen har utvecklats därhän, att den utan överdrift måste beteck

nas som ohållbar. Undertecknad kan icke längre taga på sig ansvaret 

för ordningens och säkerhetens upprätthållande, häri inbegripet till

fredsställande betingelser för genomförandet av brottsundersökningar, 

därest denna fråga icke inom en mycket snar framtid blir ordnad. Då det 

ej lyckats att få problemet löst genom statsmaktens förmedling, får jag 

härmed vända mig till landskapsstyrelsen med vördsam anhållan, att me

del måtte anvisas för upphyrande av en för ändamålet lämpad källarvå

ning (2 celler jämte ett vakt-, dejour- och förhörsrum) samt dess 

iordningsställande ävensom inköp av nödiga inventarier. En kostnads-

kalkyl är givetvis vansklig att göra upp, men en summa på 120.000 mark 

torde vara tillfyllest. Såsom motiv för min anhållan ber jag få hän

visa till 12 punkten 1 mom. 13 § i självstyrelselagen för Åland den 

28.12.1951 (N:o 670). 

Med hänsyn till de förhandenvarande omständigheterna, vilka äro 

landskapsstyrelsen be~anta, vågar jag emotse, att saken behandlades i 

brådskande ordning, så att densamma kunde föreläggas 'landstinget till 



-

.455 

avgörande under instundande lagtima möte. 

Mariehamn, den 1 november 1952. 

L. F. Wrede 

L. F. Wrede 

/Sigill/ 

N:o 1175 

Avskriftens riktighet bestyrker; :Mariehamn, å landskapsstyrelsens 

registratorskontor, den 17 november 1952. 

Ex officio: 

Registrator 

Dahl blom 
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mot orspru ta med tillbehör för 

bekämpande av växtsjukdomar 
(reservationsanslag} .. .. .. . .. ..... . ....... 150.000:-

Summa IV kap. 59 450.000 1- 5. 375 . 000:-

Swnma 10 Huvudtiteln 52.665 ~ 700:- 50. 590.700:-

11 Huvudtiteln. Understödslän. 
=====================~======== 

I. Näringarnas främjande. 

45 7 

75 . 000:-

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksa:tnheten. 

4. Lån för främjande av hem- och småindustrin 
till tryggande av sysbelsättningen 1.000.000: - 1.500,000:-

Summa I kap. 16. 300. 000 s- 16. 800, 000 ::. ·. 

Summa 11 Huvudtiteln 65.250.000 a- 65n750.000:-
~ - -

Summa utgifter mk 
------.------------------------------------------------------------------------------------------------

Mariehamn den 27 november 1952 
• 

På finansutskot t ets vägnar: 

___ 2_1~-~---
K.A. Helin. ~ 

~~I 
Rolf Sundman. 
J 


