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FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 18/19~6 

med anledning av Ålands landskapsstyrs~
s es framställning till Ålands landstinc 
med förslag till ordinarie inkomst- och 
utgiftsstat för landskapet Åland under 

år 1957 (31/1956) . 
Landskapsstyrelsens budgetförslag för ordinarie medlen under år 

1957 följer samma principer, som gällt under de senaste åren. Under 

innevarande år inträffade förändring9~ i penningvärdet torde huvud

sakligen bära sk;ulden till att en till siffrorna väsentligt större 

slutsumma föreslås, ty utskottet har funnit att landskapsstyrelsen 

i mån av möjlighet iakttagit den sparsamhet, som för närvarande är 

nödvändiga 

1 samband med behandlingen av budgetförslaget har utskottet jäm

väl behandlat de finansmotioner, som inlämnats med anledning av bud

getförslagets framläggande, De i motionerna framförda önskemålen be
handlas nedan i detaljmotiveringen• 

I N K 0 M S T E R. 

Utskottet har hört landskapskamreraren Curt Carlsson, som med
delat att momentet 2 Avd. I:5 "Kommunernas andel i f9regående års 
driftskostnader" föreslagitsp.ed beaktande av att åt .kommunerna 
sannolikt k0mmer att beviljas nedsättning också för 1956 års driftc
kostnader enligt enahandl;a ~rinciper som tidigare. Den nya sjukhuslc:.g
stiftningen, som enligt '-ppg-ift skall medföra framställning till 
Landstingets stundande vtip.tersession, kommer att inverka på kommu
nernas budgeterade andel först i 1958 års budget. 

Momentet 5 Avd. I:l "Statsanslag för skattefinansiell utjämning" 

har ändrats med beaktande av på utgiftssidan föreslagna ändrin

gar. 
U T G I F T E R. 

g,_ Jit.,. .~a,.nd .. ~~J?.s.st~rel~en. 
Utskottet föreslår att momentet I:J 11 För lagberedningskommitteer11 

ändr~s till förslagsanslag, då dett2 bättre överensstämmer meq m6men

tets ändamål. Ehuru utskottet anser, att lagberedning såvitt möjligt 
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bör f örsiggå i särs kilda kommitteer då det gäller lagförslag av större 
omfattning 1 torde det föreslagna :beloppet vara tillräckligt med de 
arvoden, som för närvarande erläggas åt kommittåmedlemmarna , Res~t ~ ~ t

nader torde icke förekomma .i större omfattning. · 
j ,Ht. Hälso- ~ch &jukv~rd~n~ 

Utskottet omfa ttar efter att ha hört chefsläkaren Gunnar Hellström 
iandskapsstyrelsena för slag om inrättande av en underläkartjänst på 
!lands centralsjukhus• medicinska avdelning. S~ukhusets berättelse 
för 195 5 visar, att antalet intagna patienter :på den medicinska av ... 
delningen liksom antalet vårddagar är ungefär detsamma som pä kirur
giska avdelningen. Vid pol~klinikm.ottagningen är antalet medicinska 
fall också lika stort som antalet kirurgiska fall. En jämförelse med 
centralsjukhusen i riket visar också, att en underläkartjänst pä den 
medicinska avdelningen är motiv "rada Framför allt anser utskottet, 
att sjukhus~t . bör förfoga över så mångå läkare, att behandlingen där
städes kan bli gr~ndlig OCf personligo Blir behandlingen på sjukhuset 
fabriksmässig på grund av att läkarna icke ha ~öjlighet att ägna tid 
åt pat i enterna i tillräcklig utsträckning, bar landskapet icke uppnått 
de. förmåner vad sjukvården beträffar_, som centralsjukhusets tillkomst 
har avsett att förverkliga. De i ~~ågan avgivna utlåtandena synas sä
kerställa kompensation av landskapets utgifter för ifrågavarande 
underläkartjänst. 

Under remissdebatt~n omnämndes ambulasskörningarna i landskapete 
Utskottet har undersökt frågan och anser det otänkbart att placera 
ambulanser på flera .ställen i landskapet. Utgiften för ambulanserna . 
är visserligen liten, men kostnaderna för dejourering stiga till av
sevärda årliga belöPP• För närvarande finnas två ambulanser, central
sjukhusets och Mariehamns FBK: s ambulanser, till allmänhetens tjänst. 
Detta antal bör vara tillräckligt och om blott beställningssystemet 
fu~gerar tillfredsställande, bör skadade snabbt kunna befordras till 
l.äkare, Utskottet emotser, att landslffipsstyrelsen närmare undersö~er 
beställningssystemet och tillser, att detS<=lMna fungerar klanderfritto 

Utskottet har jämväl hört sysslomannen vid centralsjukhuset angå
ende principerna tör inköp av furnödenneter till sjukhusets kosthåll, 
och fann därvid, att förnödenheter inköpas från de leverantörer, som 
förmå leverera fullgod vara till billigaste :pris• 

5 Ht. pnderv:isn;nga;- och ~~l~ningsväsendet. 
Utskottet har korrigerat ett räknefel i momentet I:l där grundlönen 

för tre äldre lekt orer beräknats till i.903.040 i stället för 
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1.903.140 mark. Ändringen rnedto~ ändring av mömentetst kapitlets och 
huvudtitelns slutsurnmor liksom också utgifts- och inkomstsidans slut-

summor. 
I momentet III:l har grundlönen för en lektor i 28 lkl felaktigt 

angivits till 664.380 ~ stället för 634.380 mark~ Felet har rättats 
och därav följande :fel i momentets, kapitlets och huvudtitelns samt 
inkomst- och utgiftssidans slutsummoro 

Utskottet anser att kanslistbe~3ttningen vid Ålands ,yrkesskola är 
behövlig. I detta faU saknas j2u:i..örelsemöjlighet med landskapets 

övriga skolor, då y;rkesskolan driver näringsvsrksamhet och kontors

arbetet därför gestaltar sig helt annorlunda och Qch mera omfattande• 

Likaså anser utskottet bibliotekar~earvodet Vclra på sin plats, då bib

liote~et är n;ygrundat och såJ..unda mycket arbete måste göras för kata
logisering ~v nyanskaffningar.. Rektors- och föreståndararvodena ha 
ändrats eniigt efter budgetförslagets uppgörande inkomna cirkulär. 

Ans'J. ;-1get för dyrnrtstillägg har ändr~ts till 100. 000 och anslaget 

för indextillägg till 480.000 mark då dessa anslag såsom förslags

ansla~ enligt utskottets mening hade bort avrundas på detta sätt. 
Enligt uppgift av landskapskamreraren Curt Carlsson skall medel för 

kartläggning av ungdomsemigrationen från landskapet beviljas ur an
slaget i JCI:l varför det icke dl' påkallat att höja något anslag för 
detta ändamål, Ans:).aget XI:9 "Kommunal upplysningsverksamhet" torde 
förslå för sitt änqamål. 

På grund av landstingsman Johan Lönroths finansmotion har utskottet 
under XI kap •. up:ptagi t ett nytt moment 13: "För utredning angående 
kommanal mellanskola 11 om 200.000 mark. Utskottet anser att utredningen 
bör göras med beaktande av att så många av landskapets landskommuner 
som möjligt kan draga nytta av s~olan. Det vore av stor betydelse, 
om en kommunal mellanskola kunde fås till stånd då härigenom en billi
gare skolform. skulle stå till buds för landsbygdens ungdom. 

6 Jit.• N.äri.qg_a;rnas. j:r:,äpijand,e. 

Utskottet föreslår, att anslaget 1:14 "Bidrag åt småbrukarsamman
slutningar till maskinanskaffning" ändras till förslagsanslag _för att 

göra det möjligt för landskapsstyrelsen att överskrida anslaget ifall 
tilläggsanslag budgeteras .i riket. AnsJ..aget I:l6 "Understöd till för
bättrande av ·bostadsf örhållandena på landsbygden" (R) föreslås höjt 

med 2eOOO.OOO till 7,000.000 mark. Genom ökningen avses främst att 
möjliggöra beviljande av bidrag för elektrifiering av bostäder i slcär-
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~ården. Genom byggandet av distributionsnätet i skärgården under 
b 

inkommande är, kömmer u~penbarligen en mängd ansökningar att göras 
om bostadsförbättringsbidrag för e1-installation, rå vi dessutom 
i detta avseende äro långt efter riket genom att beviljande av sådana 
bidrag i större omfattning förekommit endast under de senaste åren hos J~ I 

oss, torde utgiften komma att kompenseras. En avsevärd del av årets j 

ansökningc'.?\r måste ligga över till nästa år. 

I momentet IIl; 1 ~r utsko-'ctct vidtagit en r~daktionell ändring. ·1· 

7 Ht. Kommunikationsväsendet. I 

Utskottet har icke föreslagit anslag för det i land~t-ingsman Jo._ 

han Lönroth m.fl:$ finap.$motion nämnda ändamålet, en bro över Verk
strömmen, då utskottet anser, att ett brobygge Q.är. kalll utfö.ra-s mei.14 .... 
~v. landskaps~tyrelsen f.öJ;"eslagna väg- och brobyggnadsmedel, 

Anslaget i III: l H;För upprätthållande av trafik i skärgården" (F) 

;f öresl:ä:r utskottet höjt till 6. ooo. 000 då kostnaderna för flygtrafi
ken enligt gjorda kalkyler kohmler att bli väsentligt högre under :ton:

mande vintersäso~g. Aven den övriga trafiken ställer sig framdeles 
dyrare på grund av höjda löner och priser. 

Anslaget i IV:l föreslås ändrat till förslagsanslag oclUå beträf
fande 13.yroJ;:"tst-illägget, då an~laget av utskottet anses vara av sådan 
natur, 

§. ,H\w S.ocialvå6r.denJ. 
Utskottet har ändrat I:l momentets rubrik till "Socialv~rdsinspek

tionen" och I:9 monlt/n tets . rub'rHt till "S,ocialhjä.l;esutgifter, som•••" 
' på gru~d av den av Landstinget antagna landskapslagen om socialhjälp, 

9. Ht1. ~iv.§._rs.e ansi_ae;. 
Utskottet har undersökt mt>jligheterna att höja anslaget i I:9, 

"Understöd för främjande av b·randskyddet" m.en funnit, att anslaget står 
i proport-ion till 1 riket för ändamålet föreslagna anslag, v~rf.ör an
slaget lämnats oförändrat~. 

Utskottet har vidare ansett nödigt påpeka, att verksamheten för 
turismens främjande numera tagit si.g något andra tormer än tidigare 
genom att Ålands Turistförenirlg numera själv idkar näringsverksamhet 
och sålunda Is;an tänkas konkurrera med de företag , sotn föreningen av -
ser att hjälpa. Utskottet har hört landska:pskamrer;;i.ren Curt Carlsson, 
som ansåg, att detta beaktat& vid beviljande av anslag för olika 
turiständamål. Turistföreningen höres såsom sakkunniginstan~, men dess 
utlåtanden är givetvis icke bindande för landskapsstyrelsen, Utskottet 
emotser att landskapsstyrelsen också framdeles noggrant följer med ut-
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-v ecklingen :på detta områ<1e och vidtager de åt'gärder, som bli el"f'or-.. 
d er liga för att leda utvecklinr;':'n i rätta fåror. 

Utskottet har diskut~ra t an~·L~.:; et i momentet I : 22 11 Fraktundärstöd" 
(F) och h,ört landskapsagronomen Ernst Johansson i frågal'l. Tillsvidare 
har landskapssty~eleen icke erhållit besked från lantbruksstyrelsen, 
huruvida fraktunderstöd kan erläggas för varor, som försäljas på 
fasta Åland, varför understöd under detta år endast erlagts endast 

till skärgårdenll! Då landskapsstyrelsen fortfarand-e utreder frågan, 

har utskottet icke i detta s.kede kunnat föreslå ändring av momentet , 

ehuru utskottet är av den meningen, att fra.ktunderstöd även på fa s ta 

Åland borde utgå. 

10 Ht. ~nvesteri~~ut~ifte~· 
Utskottet påpekar, att i motiveringen intagna belopp icke över- 1 j 

ens stämma med beloppet i momentet III; 6 11 :E"ör förbättring av vägen I 
till Ålands hemslöjdsskola 11

• Det i sifferbudgeten upptagna beloppet /I 

30. 000 l!lark är det riktiga och skall användas f ·ör grusning och dikning 
av vägen. En förväxling har uppenbarligen skett med beloppet i före
gående moment, 

Utskottet e~otser att för under V:3 anslagna medel en ur teknisk 
synpunkt tillfredsställande stenkross denna gång inköp~s, 

11 Ht. Understödslån. 
Utskottet har fäst sig vid anslaget i I:6 "Byggnadslån till för

bättrande av bostadsförhållc.nC:.ena på landsbygden" (R) om 19 .. 000.000, 
som med hänsyn till behovet torde vara för knappt. Då anslaget lik
väl står i proportion till rikets för 1957 föreslagna anslag har ut
skottet icke velat föres~å förhöjning. Utskottet emotser, att land
skapsstyrelsen no.ggrant unders·öker mojligheterna att tillvarataga ·~ 

landskapets intressen med största möjliga anslag för detta ändamål, 

Anslaget i 1:8 "Kolonisations~ssalån" (R) har utskottet höjt I I 

till 45.000.000 mark med hänsyn till i riket föreslaget anslag för 

inkommande år och till att landskapet här torde ligga efter utvec:~

lingen i riket. 

I samband med behandlingen av e.nslaget i IIlz4 "Amorteringslån 11 

för turismens främjande " ha:r utskottet ansett skäl vara att framhålla ; I 

att de med lån ur detta anslag finansierade byggena böra uppfylla 

1

1 

skäliga krav på standard. I detta kapitel emotser utskottet förslag 

om amorteringslån för byggande av kommunalhem i framtida förslag till 
ti1läggsbudget så snart utredning föreligger om behovet härför och 
om för ändamålet i riket uppt~gna anslag. 
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På grund av ovannämnda av utskottet f öresl.agna ändringar ~tig.e·r 

utgifternas slutsumma till ~l .5. 7.6l• 790 mark. 

Med stöd av det ovli.ln anförda fä-r utskottet vördsamt föreslå 

... 

att l J'.:i. ndstin.get måtte antaga landskapssty

rels erL ~ ~--1 s la g till ordinarie inkomst- och 

utgif'ts::;t'""t för landskapet Åland under år 

1957 med nedan intagna ändringar ooh till
lägg, 

l N K 0 M S T __ E R • 

-
5 Avdelningen. 

I. ,F.inanS;i_eringsinkomster. 

,Av;räkn:i.ngs-. och ränteinkoms,ter, 
i. Statsanslag för skattefinansiell utjämning 7'7. 356.JJ.9 

-
Sun1ma I kap. 127.610.11.9. 

Summa 5 Avdelningen 127.610,l]J 

Summa inkomster mk 815.761.790 
==========;;===;:::::=====~!!'!:::!:=-----·--=-=!::::: 

U T G I F T E R. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
===~=============~==========r-====== 

I. Ceritralf C.11Y~l tningskostnader i 
- I t 

- - ~ - - - + 3 • För lagberedningskommi tteer (!ör .. s,la_gs.anslag) ioo.ooo 
- - ' ..... -

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
::::====~;::::;::;:==-;:;;::;;::::I::=:;::::~====~======================:::-=::;= 

1 , Avlöning~rs 

.... - - .... - - - ... ., 
3 äldre lektorer. grundlön a 

534.380 (28 lkl) •••••••••• l,iö}.140 

- - - - - -
... ....... -

Summa I kap. 25.122.,920 

- -
I.I.I. Åla,nds. sjö~artslä,.roverk, 
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_!1askinte~n1L:; ~u avdeln.in.A_en, 

1 lektor, grundlön (28 lkl) 6J4~iE.l.Q. 

1 • .Avlöningars 

-
Summa III ka:p. ).3.8441060 

Iy •. Ålands yrkesskola. 

........... .,. -
Rektorsarvode 

Föreståndararvoden (föralags

a ns lag) ••••••• • •••• - , • , • , •• • 3,2,e,100 

Dyrortstillägg (förslagsanslag) ]:00,000 

Indextillägg. (förslagsanslag) 48~.pO.Q. 

-

1.006.300 

.6. 201.000 ............. 
- -

Summa IV kap •. 4.J.Jl8,809 
... 

XI. Särskilda ansla_g_, 

d-J• För utre.dqi,ng an~ående koL i;n.n1c•.l :nellansko .. l~ •• , ..... 

Summa XI kap. ]. 7, 2?..5..t 00.0 
Summa 5 Huvudtiteln mk 215.727.895 

6 Huvudtiteln, N~ringarnas främjande, 
~===================================== 

I. ,Jordbruk;et -ocq -dess bi~ringar _samt : koion.isationsv~r.ksam;heten. 

-
14. Bidrag åt småbrukarsammanslutnirtgar till maskin-

anskaffning i_förslagsanslag) •• • •••• .-. • , .- •• •, •••••• ~Q0,000 

- - -
16. Understöd. till förb~ttrande av bostadsförhållandena 

på landsbygden (reservations anslag) •••••••••• 7,000.000 

- -
Summa I kap. 38.430.440 

- -
I.lI•. Jlen J?r~vata skogs.hu,shållningen"-
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... - - -
1 forsttekniker, årsarvode (l8 lkl) 390.120 

... ... ... - ........ - .... - ... I .. 

Summa 6 Ht. 52.470.880 

7 HUvudti·~eln. L .. C' ..• :Jc.nikationsväsendet • 

~ .- - - .. ..... 

}:jl. S,jökommun_;i.kationf(rnG:i• 
1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

anslag) •••••••••••~••••••·•~··•••••••••~•·•••o• §.000.000 

""' - .... ,... 

Summa III kap. 9, 700. 00.,Q. 
IV' · Särskilda a.nslag_. 

Matorf ardonstrafiken. 

1. A vl.öningar: 

-
iji,Yrortstillägg (;f ö,rs.lagsansla,g) , , 13, 560 

- -
Summa 7 Ht. 701 000. ~2,0 

8 Huvudtiteln, Socialvården. 

i. Socialvårdsinspektioneri. (förslägsanslag) - - - 40~000 

- - .... - -
9, Socia~hj,älBs.utgifter,. som ; kola ersättas av landskapet 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••• l.300.000 
................ ... - .......... 

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

· ~ ,N.ä,rJ..nfa;apqas f.rämjand,e .... 

Jordbruket .,Q.Q,,h dess .• b.:\nä,,ri'flnar .s.a~t kolon~sations,verksamhl?_~n._ 

... - - .. .. ... - - - - - -
8. Kolonisationskassalån (reservationsanslag) ;t5.000.0QQ 

- - - -
Summa I kap. 102.200,000 

- - ... 
Summa 11 Ht. ~53e3QO.ooo 

- -
Summa utgifter mk 8.15. 7 .. 6 .. ~. 7,CJ.O 
=====~==~======~============;====== 
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Mariehamn, den 26 november 19560 1 0 
På finansutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson samt 

ledamöterna Andersson, Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Hägg

blomo 


