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c...nl8 d;Jj_r.\:::i :~v 11, ... nds l .... ndsKc:._psstyrels es 

frumställnin.g till ÅL .. nds le.ndsting med 

1örslc.g till ordin8rie inkomst- och ut·-

giI tsst~t IJr l~ndsKapet Ål~nd under år 

1955 (26/1954) .. 

lVled c:l1.lednine. av ov<::innämndc:. fraw.ställn.i.ng får utskott.;t härmed vörd-

samt anföra följande1 
Allmänt. 

Lnndsk:J.psstyrelsens budgetförslag för 1955 är överskådlii:S"t upp
ställt och sakligt till innehållet., I flera fe.11 h~ir landsk3.pets 

s_peciella behov beaktats med erforderliga ~nslag så utt helt nya pos
t8r tillkommit i jämförelse med tidiga1e åro Dett3 tillsammans med den 

omständigheten, att mån5a tidigare upptagna anslag måst föreslås höjda 

hor lett till, att bud~etförslaget för 1955 upptar betydligt större 

utgifter an iL1rleVa.rande års budgetar. Trots bera.kni.:lde ök8d8 iUKOllister 

av olika sL:.e) er1ordrar bud6etens 1· örverkligande ett större 1örskott 

från sti:;ltsverket an vad som beviljats under innevarande årj om uppta··· 

gande av lån och därmed förenade ränteutgifter skall kunna undvikase 

Med be4Ktande dessutom av svårigheterna att erhåll~ kredit i penning

institat~u, ar det dtt hop~~s, ~t ·G l_nab~~psstyre~sen lyCKdS utverka 

ett 3å stort !örskottsonslag, ått låaeutva6en inte behover anlitaso 

Utskottets förslag omL .. ttJr endc.: st nå.i:Sr.c1 1å anaring"--rb Pa 5rund har

~v och enli~t numara vedertagen 2raxis h~r utskottet ansett lämpligt 

'"'tt endc..u:it un5"iVu o.e 1öreslc.:gnd andrin6 c.rl.'la. i sitt betänk~nde jämte 

dar.;..v :t'öl ... Jande ändringar i slutsummorna, i synnerhet som dettu system 

betydli~t minskar arbet~t med betänkundets utskrivningc 

Inkomsterc 

Utskottet hor endast justerat det påräknade stntsanslagets belopp 

i överensstämmelse med föreslagna ändringar på utgiftssidan~ 

Utgiftero 
2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen<> Under ärendets behandling i ut-

' 
skottet hu.r landskapsstyrelsenr:< .. "' ·;, utskottet översänt en skrivelse 

J · ; .. ·· · · ~~ ~ " .. . 

jämte avskrift av Ålandsdelegat,.ionens svar på landskapsstyrelsens skri·-

velse angående lG.ndskupsseb-retarensy landskapskc.mrerdrens och bi trä

d-..nd.e londsknpssekreterarens avlönin5. Al..:.indsdele5 __.tionens skrivelse 
är µV följ~nde lydelses 

"ALA.1.UX:wl!J.u.till-A'I' IONEN, 

He1singfors, den 4 november 1954.. N~ 77. 
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Till Ålands landskapsstyre~se. 

Uti en till .Alandsdelegation~·n ö talld skrivelse av den 7 sistlidne 

juli ~ 1777 har landsKa~sstyrelsen nemstallt, att 
1) lands~a~ssekreteraren wåtte i avlöningshanseende jämställas med 

lansråd vid lansstyrelse; 
2) landskapskamreraren jämställas med landskamrerare; och 

3) biträdande land skapssekreteraren jämföras med äldre landssekre-· 

terare av högre avlö~ingsklassm 
~landsdelegationen har vid sitt sammanträde denna dag fattat avgö~ · 

rande i saken och därvid ansett att något hinder icke möter att i kom

pensationshänseende landskapskamrerartjänsten hänf'öres två löneklasser 

under landskamrerartjänst vid l~nsstyrelse, eller sålunda till 30 löne

klassen, varemot förslaget i övri5t icke föranleder någon åtgärd. 

På Älandsdele6ätionens vagnar& 

'.['or .brenning. 

'.val ter Gyllenbögel,, 11 

Med anledning härav, och då de föreslagna lönebeloppen för nämnda be

fg'ttnin6shavare U.i:J.t:Jenbarligen in11e sKulle kompenseras, här utskottet iö

raslQ61 t, att ländöKä~SKamrerartjansten i bua5eten uppta~es horande 

tiil 30 löneklassen wedän de båda seKreterarbe!'attnin6arna up~tabas i 

samma löneklass som tidigareo 

4 Huvudtiteln. Halso- och sjukvården~ I III kap,, (Llands centralsa

natorium) upptages i lands~apsstJrelsens Lörslag 3 avdelnin6ssköterskor 

i 4 löneklassen. Under arendets behandlin5 i utskottet har landskapssty

relsen i skrivelse meddelat, att har föreli5ger ett skrivfel i det att 

denna utgiftspost avser 3 avdelningsstäderskoro Rättelsen har införts 

i utskottets förslag. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. I IV kap. 

(l~lands yrkesskola) upptar landskapsstyrelsens förslag 2 yrkeslärare i 
18 löneklassen till ett belopp om 682. 200. Här föreligger u_ppenbarli.gen 

ett skrivfel 1 då årsarvodet i denna löneklass är 3l4cl00 mark och dubb

la beloppet alltså 6QsQ200 mark. Tyvärr är skrivfelet inräknat i slut~ 

summorna, varför samtli6 a add~.F~M:,fffetr påverkas av felet, 540000 mark" 
Utskottet uttalar förhoppni~it[f' att d•1slagen för ieirottsledare an

vandas för Cl.Vlönande av personer, som ha till uppgift att leda och in-

struera den idrottande ungdomen och som inte belastas med kansliarbete 
mer än nödvändigto 

Landstingsman Jan .tJrik Eriksson har II.Lotionerat om höjnine, av belop-· 

.Pet i XI .k21pr 3 ILLom. "U•luerstöd av teatrar, såne;körer och orkestrar 
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400 ~ 000 1• rued 1000000 mdrk för Ålands spelmansförbund. ~nligt uppgift 

från land skapskamreraren h<:J.r 1 ö rbundet ur inrJ.evarande års o. nslae, er-

hållj. t 50 ) 000. me.rk · och det ioreslagncl anslaget förslår också för an.

slag åt förbundet under inkommande år .. Utskottet har därför ansett 

lampligast att höja anslaget i mom., 4 "Bidrag för avlönande av verk-· 

samhetsledare för kulturorganisationer" med 50 e 000 mark för att mö j-· 

liggöra ett sådant bidrag åt spelmansförbundet om förbundet skaffar 

sig en verksamhetsledareo 
6 Huvud.}_i teln.., Närin,garnas. främj<:J.nde~ Ett rakne!'el f örelie,ger i 

I kapo 13 momo i det summan bör vara 5.000 mark högreo 
Lc:.ndstingsman Evald Häggblom har motionerat om anslag för understöd·

jande av mjölktransporter i skärgården. Utskottet anser, atit denna för

val tnin6 enligt sjal vstyrelsela6 en 00r hand havas av s Jal vstyrelsemyn-· 

dighetern1;;1, och har på e;rund. harav föreslagit ett nytt mom .. 21 i I kapo 

Det föreslagna beloppet, 6Qooo.ooo m~rk~ bör förslåo 

8 Huvudtitelno Socialvården~ Ldndstin0 sman Hauha AKerblom här motio- ' 

nera.t om ansla 6 for e!tervå!E'd .tör lun0 s j ukao Utskottet här unciersö.Kt 

ruöJlie;,neterna har:L'ör och funnit, atit aet ende. anslag, som i rikets bud

get u.ci~tagits för lliotsvurande anaamål, ett unaerstöa Ior en stiitelse. 

inte är större än att motsvarande anslag 1ör landskapet under inneva-· 

rande är sn:u.Lle stiga till 3.600 mark och för 1955 till 7.200 mark6 Då 

sålunda ett anslag av nå5on betyaenhet Lut:: d sannolikhet skulle stallas 

utom kolumn, allrahelst som nåt:Sor1 organisl:;ltion inom landskapet med 

sådano syftemål för narvarande inte finnes, har utskottet inte ansett 

sig kunna upptaga anslag härför. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgiftera I V kapo mom. 2 har landskaps

styrelsen föreslagit såsom extra anslag för vagbyggnads- och vägförbätt

ringsarbeten ett reservationsanslag om 30.0009000 mark~ :Då osa 

12<>000 .. 000 mark i'ortfarande kvarstår på tidigare beviljade extra an

slag (1953 och 1954) och landskapsstyrelsen inte till denna session in

lämnat någon framställning om användning av dessa ruedel 1 har utskottet 

tagit under övervägande om inte anslaget .borde minskas. Enli6 t uppgift 

av Vå.gin0 enidren ho.r 3 a 4 mi}~~~f .;. U11der ettvart av aren 1953 och 1954 
• .J· :~ , • • 1"!t ·, ... .,"",It 

kunnat anvanaas !ör res~rvarbekn~·ri lli 1.~ dän övriga medel anvants för sar-

skilda vägby6gen enligt Landst~n5evs beslut. Landskapskamreraren har 

meddelat, att dessa anslag liksom andra reservationsanslag indragas i 

den lliån de ej utnyttjdts efter tre åro 1953 års anslag sKulle alltså 

indra~as via bokslutet för år 1955~ Utskottet anser, att ~0.000.000 

mark för 1955 tillsvidare bor 1örslås i.rivet ci.r, c:.tt anslaget inte får 
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~avandas för sådana arbeten, som enligt vedertagen praxis bör byggas 

rued extraordinarie anslag& 
11 Huvudtiteln. Underst~g~l~_l.}:_ Utskottet hur höjt anslaget i I kap-

8 momo från lOo000.000 till 15~000 ~ 000 mark och ändrat momentets text 

till. "Amorteringslån för utvidgning av mejeriet i lVlariehamn till 

framjande av skärgårdens mjölkhush~)lninguo Dessutom föreslås momentet 

a.adrat till reservationsanslag" Eventuell,utvidgning av mejerier för 

fasta Ålands behov bör inte finansieras med dessa medel. Då det är tro-· 

ligt att hela lånebeloppet inte kan utnyttjas under år 1955, torde det 

vara riktigare att upptaga anslaget som reservationsanslaga 

iör t~dli6hets skull hdr utskottet iöreslagit dtt följande moment 

andras till "Aruorterin~·slån 1 ör byggande av spanrunålstorkar och -silos""' 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel··· 

sens ±örsla~ till ordinarie inkomst- och utgifts~ 
stat tör landskapet Åland under år 1955 med nedan 

föreslagna ändringar och tillägg samt 

att Landstinget måtte bemyndiga landskapssty

relsen dtt upptaga för budgetens f örverKli~ande 

eventuellt er!orderli~a låne 

lVlariehci.wn, oen 23 november 19541> 

På f ·i.n..Ånsu:t sk..o°t<t et s vagnar: 

i /~ < tt~fiu 
K. A. Helin. 

(' -
, ~olI. Sun~ I 

I ärendets behandling har ordföranden Helin, ledamöterna Andersson 1 

Häggblom och Lennart Mattsson samt suppleanterna Påvals och Kerstin 
Bertell deltqgit. 
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=============== 
I. Finansierine;s~.nkomster ... 

Avräknings- och ränteinkomster. 
1. Statsanslag för skatteekonomiskutjämning 

Summa I kap. 564a6l6ol44~

Summa 5 Avdelningen 564e616 ... 144 

564.412.144 

Suillma inkmmster mk 6JJ.694e910 
================================ 

... 

UT G I i TER. - - - - · - - . . -

2 Ni.vudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
------------------------------------------------------------------
I. Qentraliörialtnindskostaader~ 

l sekreterare, grundlön (31 lkl) 598.800 

1 kamrerare, 6 rundlön i..lQ_lkJJ. 
l bitr. sekreterare, grundl~n 

(28 lkl) ••••••o~ooeo••~•oo~ 5130300 

Summa I kap" 16.708.,220 
Summa 2 Huvudtiteln 16.708.220 

4 Huvudtiteln- Hälso- och sjukvården. 
=============================~======= 

1 • .Avlöningar• 

j avdelningsstaderskor, årsarvode 

'1640100 (4 lkl) •••••••••• 4920300 

lQ,,743.220 

-
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5 tluvudtiteln. Undervisnin6s- och bildningsväsendet. 

IV., Ålands yrkesskolao 

1. Avlöningar1 

2 yrkeslårare, årsarvode (18 lkl) 628.200 

::.iumma IV kap. 9 11 777" <::00 

I 

I XI.. Särskilda anslag. 

... 
4 • .J:iidrag för avlönande av verksamhetsledare för 

Kul turor6 ... nisa tioner ••••••••••••••••••••••••• 

bumma XI kap, 11~394.ouo 

-~um • - ':i_ "i Rnu•Jdtiteln 166.147.610 

6 Huvudti telE,, l~åringarnas framjande. 
=============~=~~======;==~======~=== 

,... 

1. Jordbruket och des~ bin~ringar samt kolonisations

verksamhet en., 

13. Jorabruksförsöksverksamheten~ 

3 .. 879 .. 200 

846e000 

998.000 

21. Mjulktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) 6,ooo~ooo 

0umma I kap. 30.8280000 

Summa 6 Huvudtiteln 4lo99lo720 

- - ; ;"(.'.c'l;Jl~#ji: ; ;, - - -
10 Huvudti te1n:/.Fin~esteringsutgifter., 
===================================== 

V. Komwunik&tionsv~sendet. 

2,. Extra anslae,· 1ör vägbyggnads- och Yät:SI6rbattrint,s-

arbeten samt broby6gnader (reservationsanslag) 20.000.000 
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Summa V kap. 33.200.000 

Summa 10 Huvudtiteln 40a990a000 

11. Huvudtiteln. Understödslån. 
===~=========================== 

1. Näringarnas främjande. 

8c Amili:rteringslån för utvidgning av meJeriet i Mariehamn 
till främjande av skärgårdens mjölkhushållning 

(reservationsanslag) •••••••••••••••••••••••• 
9o Amorterine,slän för by6 e;ande av SJ?i:illl1lllålstorkar 

och -silos •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 78.600.000 

~W.W.U.a 11 ttuvudcitc:li.J. 1.520300.000 

15.000.000 

io.000.000 

Summa utgifter mk 633.694,910 
=;=============================== 

Reservation. 

Avvikande från utskottets majoritet anser jag, att anslaget för 

en gynekolog vid centralsjukhuset borde strykas, då chefsläkaren vid 
sjukhuset anser, att befattningen inte är nödvändig. Chefsläkaren 
bör kunna sköta de gynekologiska fallen utöver de kirurgiska fallen 
mot särskild ersättning så länge underläkare finns vid den .k:i.arur
giska avdelningen. Denna tjänst borde ombildas till ordinarie be-· 
fattning. 

~. 
Lenna~tsson. 


