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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 19/ 

1959 med anledning av Ålands landskapsst3 

relses framställning till Ålands landsti~ 
med förslag till ordinarie inkomst- och ~ 
giftsstat för landskapet Åland under år 

1960 (29/1959). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe 

gärt utskottets utlåtande, för utskottet vördsamt framhålla följande: 

Landskapsstyrelsens förslag balanserar på i det närmaste en miljard 

mark, vilket innebär en fortsatt ökning av budgetens slutsumma i förhåJ 

lande till de senaste åren. Visserligen komma sammanlagt budgeterade b 

lopp också för innevarande år med sannolikhet att överstiga miljarden, 

men det är nu första gången, som redan den på hösten framlagda ursprun 

liga budgeten uppnått detta belopp. Med av utskottet föreslagna ändrin 

ar i landskapsstyrelsens budgetförslag överstiger slutsumman nu en mil 

jard. Orsaken till de stegrade utgifterna torde dock icke vara nya ut

giftsposter i budgeten utan främst en allmän kostnadsstegring, som på

verkat så gott som samtliga budgetposter i större eller mindre grad. 

Sålunda ha samtliga huvudtitlar utom 12 Ht redan i landskapsstyrelsens 

förslag fått större slutsumma än i 1959 års budget. 

Det är beklagligt, att Ålandsdelegationens slutliga ställningstagan 

till 1958 års utgifter icke före l egat vid utskottets behandling av bud 

getförs l aget. Enligt vad utskottet inhämtat kommer troligen avräknings 

resultatet för nämnda år också att återverka på budgetförslagets uppgö 

rande. Utskottet har därför icke denna gång vidtagit sådana ändringår 

förslaget, som skulle motiveras av nya budgeteringsprinciper, men anse 

att i kommande budgetförslag bör beaktas de synpunkter, som Ålandsdele 

gationen framför angående reserverade anslag och utgiftsrester. 

I n k o m s t e r. 

5:1:1. Utskottet har såsom statsanslag för skattefinansiell utjärm 

upptagit den för budgetens balansering erforderliga höjningen. 

Inkomsterna synas i övrigt vara kal'_-; C::! .. erade enligt vedertagna 

principer och föranleda icke någon påminnelse från utskottets 

sida •. 

U t g i f t e r. 

t:I:l. Avlöningar (f). Sedan Landstinget tagit slutlig ställning till 

framställningen om ändring av landskapslagen angående landskap 

förvaltningen i landskapet Åland bör härav eventuellt föranled 

korrigeringar beträffande sekreterartjänsterna vid landskapsst 

relsens kansliavdelning om möjligt införas. Utskottet har icke 



-2- 215 

ansett sig kunna invänta Landstingets beslut i denna fråga, var 

för ändring icke föreslagits. Likaså har byggnads instruktörens 

titel länmats oförändrad. 

2:1:3. För lagberedningskommitteer (f). Utskottet föreslår anslaget 

höjt till 300.000 mark. Under innevarande år har anslaget i ~ _:: af

tigt överskridits och då Landstinget i princip syn~s omfatta 

kommitteberedning av lagförslag och förordningsförslag, anser 

utskottet denna höjning nödvändig oberoende av Landstingets 

ställningstagande till l agberedningsarbetets utförande i övrigt 

2:I:8. Kostnader för extra personl (f). Anslaget har under innevarand 

år överskridits rä t t avsevärt. Ehuru landskapsstyrelsen föresla 

git anställande av en extraordinarie renskriverska under mom. 1 

torde extra personal fortfarande behövas i rätt betydande om

fattning. På kamrereravdelningen måste sålunda anställas bokfö~ 

ringshjälp under vissa perioder och kansliavdelningen torde oc 

så framdeles vara t 1:'1.:mgen att tidvis anställa extra personal. 

Dessutom har utskottet under 5 Ht. föreslagit, att anslaget fö 

kanslibiträde åt folkskolinspektören skall utgå, då det torde 

vara riktigast, att det renskrivningsarbete, som följer av fol 

skolinspektörens föredragningsskyldighet utföres på landskaps

styrelsens kansli. Utskottet har på dessa grunder föreslagit a 

slaget höjt till 750.000 mark. 

4:1:4. Kumlinge läkarbåt (f). Utskottet har meddelats, att den nya b 

ten för Kumlinge läkardistrikt har beställts och skall leverer 

den 15.5.1960. Båten blir 28 fot lång och bygges av Henrikss c n 

båtbyggeri på Prästö, 

4:II:l. Avlöningar (f). Antalet anställda vid sjukhusen skall numera 

i riket granskas och fastställas av inrikesministeriet. Minist 

riets slutliga ställningstagande torde icke v ~ra att förvänta 

inom innevarande år. Då landskapsstyrelsen har medicinalstyrel 

sens förord för anställande av den föreslagna nya sjukskötersk 

har utskottet ansett sig kunna omfatta landskapsstyrelsens för 

4:li:-~ Utskottet har funnit, at t landskapsstyrelsen icke i förslaget 

tagit det i innevarande års budget ingående moment 14. Då mome 

saknar användning, omfattar utskottet landskapsstyrelsens åsik 

i denna fråga. 

i:.VI :14. Bidrag till A/B Skärgårdsflyg för ambulan~f.lygningar. A/B Skä 

gårdsflyg har till landskapsstyrelsen inlämnat en skrivelse an 

gående höjning av detta anslag till 1.000.000 mark, vilken skr· 
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velse land9kapsstyrelsen likväl icke beaktat vid budgetförslaget~ 

uppgörande. För ~~t nedbringa kostnaderna för ambulansflygning

arna inom landskapet är det nödvändigt att härför huvudsakligen 

anlita ett flygplan, som är stationerat i Mariehamn, ty avgift 

uppbäres enligt 20 mk/km för hela flygsträckan från och till 

flygplanets stationsort. Kostnaderna för ambulandsflygningar un

der nästa år beräknas uppgå till så stort belopp, att 1.000.000 

mk erfordras för att täcka bolagets förlust i samband med dessa 

flygningar . 

5:1:1. Avlöningar (f). I landskapsstyrelsens förslag saknas uppgift om 

att de nya lektoraten medföra utgift blott under 4 månaders tid 

eller från den 1.9.1960 till årets slut. 

5:II:5. Kanslibiträde (avtalsanställd). Med hänvisning till vad utskot

tet anfört under 2 Ht. I:8 före s lås momentet utgå. Folkskol

inspektören Erik Bertell har hörts i denna fråga och var av sam

ma uppfattning som utskottet. 

5:III:-. Slutsumman för III kap. skall vara 15.326.500 mark i landskaps

styrelsens förslag. 

5:IV:l. Avlöningar (f). Med anl edning av l andstingsman Viktor Arvidssons 

och andra lands ~ingsmäns uttalanden under remissdebatten angåen

de lärarnasvid Ålands yrke ~ skola avlöning har utskottet hört 

direktionsordföranden, dipl.ekonom Klas Eklund. Utskottet har 

också tagit del av handels- och industriministeriets cirkulär 

av den 6.8.1959 angående befattningshavarn~s avlöning vid yrkes

undervisningsanstal terna. Dä ... :rvid har utskottet kommit till den 

slutsatsen, a tt lärartjänsterna vid ÅlanQ.s yrkesskola äro· place

rade i den avlöningsklass, till vilken motsvarande tjänster i 

riket ära hänförda. Landskapsstyrelsens uppf~ttningi att tjäns

terna icke kunna uppflyttas i högre löneklass torde grunda sig -

på uppgifter, lälilllade av undervisningsrådet Bertel Cronhjort vi, 

handels- och industriministeriets avdelning för y rke sun d ervis

ningen. Utskottet har ansett sig kunna omfatta landskaps~tyPel

sens förslag i detta avseende . 

.2._:IV:?. Undervisningsmaterial 99h b~bliotek. Utskot t et har hört direkti 

nens ordförande, dipl.ekcinom Klas Eklund, b e träffande denna ut

giftspost . Ehuru direkt ione_n för eslagit e-tt betydligt större be 

lopp än av landskapsstp.elsen föreslagna l.Q00.000 mark, har ut 

skottet ansett, att det av l andskapsstyrels en föres l agna belop

pet bör förslå för behovet. Skolan är v iss erligen stadd 

utveckling, men det :an v i s ade beloppet bör pil)ehål l as med 

till motsvarande anslag i riket. 
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..z..: IX: 7. För bevarande av 4 m/bk Pommern som museifartyg. Anslaget har unJ 

der en längre tid varit oförändrat. Utskottet anser fartygets 

bevarande i landskapets och hela l andets intresse så betydelse

fullt 9 att ett högre anslag även därför är motiverat. Anslaget 

föreslås höjt till 300.000 mark. 

5 :_XI :1. Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjand~ . ändamål. 

I samband med behandlingen av detta moment har utskottet upptagi 

till be~1andling 

Ltm. Jan Erik Erikssons finansmotion om ansla ublicering 

åländska a llmogemelodier . I ärendet har kulturutskottets utlåta 

de inhämtats 9 vilket bilägges detta betänkande. Utskottet anser 

sig kunna omfatta mot ionärens önskemål, då publicering av melo

dierna i den form Ålands Spelmansgille gått in för är det bästa 

sättet att bevara melodierna åt eftervärlden. Då tillräckliga 

medel finnas reserverade för oförutsedda behov enl i gt landskaps 

styrelsens förslag, anser sig utskottet icke ha anledning att 

höja anslagsbeloppet. 

5:XI: 2. För främjande av idrott och fysisk fostran (r). Utskottet har 

hört dipl. ekonom Klas Eklund i hans egenskap av ordförande i 

landskapsidrottsnämnden och beslutat omfatta l andskapsstyrelsens 

förslag. Hittills tiJ..lämpade riktlinjer för anslagets utnyttjan 

torde fortsättningsvis vara ändamålsenliga. 

5:XI:4. Bidrag för avlönande av verksarnhetsl edare för kulturorganisa

tioner. I samband med behandlingen av detta moment har utskotte 

s:xr. 6 
~· 

upptagit till behandling 

Ltm. Rickard Lindroth m.fl.: s finansmotion om . ~Dslag för avlöna 

de av Samfundet Finland-Sovjetunionens Ålands distriktsorganisa

tions verksamhetsledare. Utskottet har i detta ärende inhämtat 

kulturutskottets utl åtande 9 vilket fogats till detta betänkande, 

Av samfundets distr i ktssekreterare har utskottet inhämtat, att 

samfundet ur riksbudgeten varje år erhåller ca 10 Mmk ur särskil 

härför upptaget ansl ag samt 4-5 Mmk ur dispositionsmedel för kul 

turell verksamhet. Ålands distriktsorganisation, som är den minst 

av samfundets 18 distriktsorganisationer, erhåller verksamhetsbi 

drag från samfundets centralledning, vilket bidrag är avsett att 

till en del täcka distriktssekreterarens avl öning. Utskottet har 

icke ansett sig kunna föreslå ans l ag för det ,i motionen föresla 

ändamålet. 

Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn (f). Sedan utsko 

tet hört l antrådet Hugo Johansson har utskottet med hänsyn till 
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den nyligen förlängda kock-kursen ansett lämpligt höja anslaget 

till 1.750.000 mark, då det förefaller troligt, att anslaget an~ 

nars måste överskridas. Understöd bör givetvis :':ortsättningc :is 

erläggas enligt i riket gällande stadganden till dess motsvaran~ 

de s tadganden utfärdas i landskapslag. i 

5:XI:7. Understödjande av skolgången för elever i läroverk. Utskottet h~ 
tagit del av riksdagens kulturutskotts betänkande m 15/1959 medl 

anledning av en lagmotion Oiil ändring av lagen om understödjande 

av skol gången för elever i läroverken. I betänkandet föreslås 

en höjning av e l evunderstöden från 13.500-27.000 till 18.000 -

36.000 raark per läsår. Då utskottet förmodar, att ·förslaget kom 

mer att om.fattas av riksdagen, har utskottet höjt anslaget i la 

skapets budget till 150 . . 000 mark och ändrat momentet till för

s l agsansl ag. Då anslaget under ett flertal år icke kunnat utnyt 

jas helt, anser utskottet, att ett överskridande kan tillåtas 

under år, då an talet godkända sökande tillfälli[~· ris är högre. 

5 :XI :11.:Q.: ~~~erstöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen. Anslaget har unde 

flera år stått oförändrat. Då utskottet anser 9 att samfundets 

kulturella verksamhet är betydelsefull för l andskapet, har ut

skottet föreslagit höjning av anslaget till 60.000 mark. 

6:III:7. Arrende för plantskolans område. Forstplantskolan erlägger 

arrende för ett område~ omfattande knappa 2 ha 9 vil ket avE'~ ~_1 ts 

från Grel sby kungsgård. Utskottet anser det i år utgående arren 

det om 15.000 mark för lågt beräknat och har höjt anslaget till 

25.000 mark 9 vilket arrende skull e ligga på sarnma nivå, som de 

under de senaste åren fastställda arrendevederlagen på landska

pets egendomar. 

6:III:l0. Ins amling av material för undersi: ~1:: !.1ing av skogstyperna (f). 

Två medlemmar av utskottet ansåg, att avl öningen av forstmästar 

Bo Hög': 3.s fortsättningsvis kunde utgå efter enahanda grunder so 

undGr innevarande år. 

6:IV:l. Understöd åt föreningar. Ålands fj,skarförening heter numera Å
lands fiskarförbund. Utskottet har rättat momentets text i enli 

het härmed. 

Beträffande planerna på inrättande av ett fruktmus teri· i l an 

skapet har utskottet hört landskapsagronomen Ernst Johansson. 

Han framhöll som sin åsikt 9 att en dylik anläggning otvivelakti 

vore behövlig i landskapet för tillvaratagande av avfallsfrukt. 

Man måste dock räkna med 9 att råvara icke kan erhållas i l and_: 

skapet under alla år, utan importerad frukt måste användas unde 
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år med dålig äppelskörd. En privatägd anläggning måste anses 

vara att föredraga framom en anläggning i Fruk _· :il arföreningens 

regi. För en sådan anläggning kan medel erhållas ur anslaget föJ 

l ån åt hem- och småindustrin under 11 Ht. I :3. 

6:IV:4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och småindustrin. 

Utskottet har hört ombuds1iann en i Ålands föret agsnämnd, dipl. 

ekonofil Klas Eklund, som medde l a de, att en omorganisation av 

verksamheten håller på att utarbetas. Under inkonunande år räkna 

man med att den nya organisationsformen skall prövas samtidigt 

som konsulenter från fastlandet anlitas för verksamheten här. 

Det synes lämpligast att icke ännu anställ a en konsulent inom 

l andskapet för denna verksamhet förrän mera erfarenheter vunnit 

7:II:l. Underhåll av landsvägarna och bygdevägarna (f). I sa11band med 

behandlingen av detta iaoment har utskottet upptagit till behand 

ling Vtm. Evald Häggbl ori1 m.fl .:s finans11ot i on ori1 8.nslag för un

derstödande av bilfärjetrafik Vårdö-Brändö. Utskottet har funni 

att ett behov av trafik med bilfärja i den norra skärgården fö

religger och bäst kan påvisas, om en försökstrafik .snarast möj

ligt vidtager. Till dess bilfärja anskaffats för trafiken mella 

Prästö och Vårdö mås te färjan gå in till Prästö via Balderösund 

eller Ängö sund. Härvid kunde en tur göras Prästö-Vårdö-Prästö 

för att möjliggöra bil trafik till och från Vårdö 1 varefter fär- I 
I 

jan åter skull e gå till Brändö via Kurnlinge. Då en privat färja 

insatts i Åbol and mellan Pargas och Nagu med stats....-subvention u~ 

der åren närmast före den nuvarande Nagu-färjans anskaffande, 

anser utskottet att det föreslagna anslaget korrw1er att kompense

ras. Då det vore önskvärt, att färjan icke skulle vara större än 

att den \::J,n gå genom Bal derösund, har utskottet ansett sig kunna 

sänka det föreslagna beloppet till 7 Mitik. Landshövdingen i Åbo 

och Björneborgs län Esko Kulovaara och distrikts-ingenjören M. 

Jääskeläinen ha vid förfråga n ansett, att en försökstrafik i 

föreslagen omfattning kunde avsevärt främja strävandena att ordn 

en permanent trafik rned bilfärja genom landskapets norra skärgår 

fram till Gustavs i Åboland. 

l!III :) · Till anläggning och underhåll av båtbryggor (r) . Utskottet har 

inhämtat, att iståndsättandet av ångbåtsbryggan i Färjsundet kan 

beräknas kosta 70.000 mark. Efter c a 5 år måste dock en mera om

fattande reparation v erkställas. Obero ende av, om landskapet korn 

mer att övertaga bryggan under inkommande år eller icke, borde ' 

bryggan iståndsättas före nästa sor,m1ar. Medel för ändamål et tord 
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kunna anvisas ur detta ansl ag. 

8 :1:6. Understöd åt barnhem (f). Medel utanordnas ur detta anslag en-
~ 

ligt l ag . Då ansl age t är ett förslagsanslag har utskottet icke 

ansett s ig ha skäl att ändra ans l agsbeloppet . 

8:1:13. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda husmödrar i 

barnrika fan1il j er. Då landskapsstyr els en enligt l antrådet Hugo 

· Johanssons meddel ande åsyftat 9 att bidrag skulle kunna beviljas 

ur detta ansl ag för att bereda seraester också åt husmödrar, so1J. 

ha särskilt svårskötta barn, har utskottet ansett sig ha befogen-

het att ur J:10L.1entets rubrik utesluta orden "i barnrika familjer". 

9:1:22. Fraktunderstöd (f). Ehuru utskottet, som hört l andskapsagronom 

Ernst Johansson, anser att fraktunderstöd borde utgå i större ut

sträckning än hittills, har utskottet icke ansett sig kunna före- 1 

I i 

slå avvikelse från nu tillämpade principer bed hänsyn till i 

stadsbyggruästaren Holger Höglund uppgjort för Västra Klintens 

dikeslag. Enligt detta förslag skull e centralsjukhusets andel i 

reningsverk och huvudJedningar stiga tiul nästan 8,5 ]/II:ik. Då 
lcRe 

l andskapsstyr elsen/tillsvidare tagit ställning till denna kost-

nadskalkyl och det dessutom är sannolikt, att hela anläggningen 

icke kan byggas inom inkorJmruide år, har utskottet icke ansett 

s i g ha anl edning att föreslå ett höjt anslag i detta skede. 

10:II:5. Kostnader för platser i Grelsby sjukhus. Utskottet har tagit 

del av l andskapsstyrel sens beslut 0E1 fördelning av platserna vid 

Grelsby sjukhus efter 0E1- och tillbyggnaden. Då man i riket strä

var till att utöka antal et A-platser vid s innesjukhusen på B

platsernas bekostnad, eri1otser utskottet, att vederbörande myn

digheter i l andskapet taga under omprövning, ou en revision av 

platsfördelningen vid Grelsby sjukhus vore påkallad härav. 

1.Q:III :3. Ålands yrkesskol a för anskaffning av Llo.skiner (r). Efter att 

ha hört direktions~rdföranden Klas Eklund anser utskottet, att 

anslag kunde upptagas för ytterligare tre skrivmaskiner till yr

kesskolan. Då anskaffningskostnaden i l andskapsstyrelsens förslag 

hade beräknats för högt, försl~ ett tillägg på momentet OLl 93.000 

mark för detta ändamål. 

~ Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). I sar,iband med be

handlingen av detta ansl ag har utskottet behandlat 
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Ltm. Ph. Eklö ws finansmotion OL.l ans l ag för en kaj vid Långnäs, 

Luruparl and, och en l andsväg till denna plats. Då undersökningen 

av tänkbara angöringsplatser i Långnäs, Svinö, Flaka och even

tuella andra platser icke ännu är s lutförd, anser utskcttet det 

icke i detta skede vara påkallat att ~pptaga anslag för änd a 

r.1ål et. För att få tillräckliga garant i er för att den angörings

plats, soi;.1 EJ.an slutligen stannar för, också fortsättningsvis 

kor.mer att anlit as, borde det bolag, son skall idka färjtrafik, 

bekosta l andsfästets anläggande . 

Utskottet hade gärna sett, att en plan för utbyggandet av 

l andsvägen Godby-Geta hade förelegat, innan utskottet skall ta

e;0. ställning till ansl ag för ändamålet. Då utskottet likväl icke 

önskar fördröja vägbygget på denna grund, har utskottet 01lfattat 

l andskapsstyr elsens förslag i detta avseende . Utskottet emo tser 

likväl, att större vägbyggen i alli:länhet planeras så tidigt, a tt 

utskottet kan taga del av en fastställd vägplan innan utskottet 

uppgör sitt förslag till budgetering av erforderli ga anslag. En 

medlem ansåg dock, a tt ansl ag icke hade bort anvisas för detta 

vägbygge, f::irrän vägplan för hela sträckningen genom Finström 

blivit vederbörligen fastställd. 

lO:V:- . Ltr.1. Paul Påvals n1.fl .:s finansmotion on ans l ag för anskaffande 

av en färja för linjen Prästö -Töftö-Vårdö. Sedan utskottet in

häli1tat, att behandlingen av Landstingets fraraställning om L1edel 

i extra.ordinari e väg för anskaffande av en färja för ovannäLmda 

linje nm;1era fortskrider norlJlal t och ett avgörande sålunda inoLl 

rimlig tid kan väntas, föreslår utskottet, att ovannälimda finans

i:1otion icke skall föranl eda någon åtgärd från Landstingets sida. 

ll:I:5. Jorddispositionslån (r). Sedan Landstinget v i d antagande av jord

dispositionslagen beslutat, att Ålands kolonisationskassa skall 

upp~öra och fonderade raedel överföras till l andskapets ordinarie 

budget, vilket landskapsstyrelsen föreslagit förverkliga~ i andr[ 

tjlläggsbudgeten för 1959, skol a för kolonisationsverksamheten 

erforderl i ga r1edel upptagas i budgeten. Därvid bör beaktas, att 

kolonisationsfonden kvarstår i riket, varför i landskapets budgei 

bör upptagas ett ans l ag, sou står i proportion till för jorddis

posi tionsverksa1lheten i riket såväl i budgeten sor.1 ur kol onisa

tionsfondens i:1edel anvisade bel opp. Utskottet e110tser därför, a ti 

landskapsstyrelscm undersöker, vilket belopp i riket salJJmanl agt 

användes för j orddispositionsverksar.lheten, och i tilläggsbudget 

upptager så stort tilläggsanslag, att l andska:i;:et till fullo korn;1E 
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a tt kunna utnyttja lilöjligheterna at t stöda denna verksar:lhet. De t 

har hittill s visat sig, att ans l agen varit knappt tilltagna i 

förhållo.nde till behovet av kolonisations:u1edel i l andskapet . 

Med hänvisning till de t ovan anförda får utskottet vördsalilt 

för esl å , 

att Landstinge t nåtte antaga l andskaps -: 

styrel sens f örslag till ordinari e inkoBst

och utgiftsstat för l andskapet Åland under 

år 19 60 me d nedanstående ändringar och till

lägg , sar,1t 

att Landstinget måtte berättiga l and

skapsstyr el sen att upptaga för budgetens 

förverkli gande erforderliga l ån . 
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Inkomst - och utgiftsst a t f ör l a ndska pet Ål and 

under å r 1960. 

INKOMSTER. 

5 Avde~ningen. 
---------- --- -- ---------- ---

Landskapssty
re l sen s för
s l a g. 

I. F i nans i er i ngsinkomster. 

Av räknings- och ränteinkomster. 

1. St atsans l ag för skattefi nansiel l ut-
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Utskott e ts 
fö r slag . 

j ämni ng . 8 • • ID • e • • • 0 .. e e • 0 ID e • • • e e e • 0 • 9 • 86 1 .239.870 869. 1 42.870 

Summa I kap. 862.292.870 870. 1 95.870 

Su mma 5 Avde l n i ngen 862. 292· .• 87 0 870. 195.870 

Summa i nkomster mk 999.404 . 37 0 1 .007 .307 .370 
- ----- -------------- ---- - --------- ------- ------ ----- - - ---- --------- - ---- ------------- -------

UTGIFTER. 

Z_H~y~g!~!g1g~_1sDQ2tg~22!yrg12gg~ ------------- - ------- ---- -------- -
I. Central förva l tningskostnader. 

3. För l agb e r e dni ngsk ommi tteer (förs l ags -

ans 1 ag ) . . . . . . . " " " . . . . . . . . . . . . . ·o ~ • • • 1 00.000 

8. Kostnade r för extra personal (förs l a gsa ns l ag ) 600.000 

Summa I kap. 29.559.600 29.909.600 

Summa 2 Huvu dtite l n 29 . 559.600 29.909.600 

4 Huvudtite l n. Hälso- och sjukvården . 
- --------- - - ------ - -------------- ------ ------------------ - - ------ - ----------

VI. Särskild a anslag. 

14. Bidrag t ill A/B Skärgårdsfl yg för 

ambul ansf l ygni ngar .......... .. ..• • •••• 800.000 

Summq VI k a p. 35.895.000 36.095.000 

300.000 

750. 000 

1 .000.000 
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Summa 4 Huvudtiteln 189.112 .020 189.312.020 

S Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet~ 
=================================================== 

I. Ål ands l yceum. 

i. Avl öningar: 

4 yngre lektorer, grundlön 

(24 lkl) 4 maon. • o•• ••••o•••o oo 879.200 

II . Folkskolväsendet. 

5, Kanslibiträde ( avtalsans t ä lld ) ..••••. 100 .000 

Summa II kap. 1 46.098.520 145.998.520 

IX. Fornminnesvå rden . 

7, För bevarande av 4 m/bk Pommern som 

museifartyg 0 • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • 0 • • • • 0 • • • 250.000 

Summa IX kap. 2.350.000 2.400.000 

XI , Särski l da anslag. 

6. Underst öd åt Kock- och stuertskolan i 

Mariehamn ( förs l agsans l ag ) .... . .• .• •••. 1.500.000 

7. Underst ödjande av skolgå ngen för elever 

i 1är0 Ve r k . . . • • . . . . . . • . . o • • • • o • e • o • • • • • 110 .000 

11. Underst öd åt Samfundet Finland-Sovjet-

unionen . o •••• •••••••••••••••••••• o ••••• 50.000 

Summa XI kap. 18.660.000 18.910.000 

Summa 5 Huvudtiteln 256. 159 .630 256.409.630 

6 Huvudtiteln. Näringa rnas främjande. 
====================================== 

III. Den privata skogshushållningen. 

7 · Arrende för plantskolans område 15 .000 

879.200 

- .-

300.000 

1.750.000 

150 .000 

60.000 

25.000 
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Summa III kap. 7.722.200 7.732.200 

IV. Särskilda anslag. 

1. Understöd åt föreningar: 

a) Ålands Fiskarförbund • • • • • • • • • 0 • • • 250.000 

Summa 6 Huvudtiteln 56.835.400 56.845.400 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
====================================== 

II. Väghållningen. 

1. Underhåll av landsvägarna och bygdevägarna 

(förslagsanslag): 

d) understödjande av bilfärjetrafik 

Vårdö-Brändö o••••o•••o•••o••o•• -.-
57.800.000 

Summa II kap. 73.350.000 80.350.000 
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250.000 

7.000.000 
' 

64.800.000 

Summa 7 Huvudtiteln 104.243.900 111.243.900 

8 Huvudtiteln. Socialvården. 
--------------------------------------------------------

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

13. Bidrag för anordnande av semester åt över

ansträngda husmödrar (uteslutn.) 150.000 

10. Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

3. Ålands yrkesskola för anskaffning av 

maskiner (reservationsanslag) •.•..•..• 3.433.000 

Summa III kap. 5.878.300 5.971.300 

150.000 

3.526.000 

Summa 10 Huvudtiteln 88.918.300 89.011.300 
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Summa utgifter mk 999.404.370 1.007.307.370 
=================================================== 

Mariehamn, den 7 november 1959. 
vägnar: 

0

('_ ~---~--,~~ 
Rolf Sundman. ~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceord
föranden Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och 

Gunnar Häggblom. 
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Nl 21/ 1959. o FINANSTJTsKOTTETS b et .. -: ning -av 
Al and l ankande m 21/l-<>-59 

s andskaps_,. -1rrel .::; me d anled-/ 
l u ses fram t··1 s ag t i l l ord i n . . s a l ni ng me d fo" 

arie inkoms t- o . r-
Sedan Landstinge t :::d:::pet Åland under år 1960c~~;~;:ts stat för 

skottets be tänkande m 19/195; behandlingen beslutat om ändr:~· . ' 
ut l åtande av ut sk otte t och med anl edni ng därav . .. g l u--c -

TT. , ' f å r D i: c l.r ,..., ++ - --'- i nbegart nytt 
t a ~ a__ f " 

sreRA TTcpSWOTHT ora fö lj and e : 
i=- kaps l agen 0 ·· 

ÅLAN DS LAN DS TING 
1 

. m andri ng 
. 1 l andskapet Ål 

Mar1ehamn dan -· _2_ ~-~-?~Ill[)_~r 1959 • Till Finansutskottet Landskaps s t yrel and' 
s en. 

No . ---- -- -- ···· · 

från kulturutskottet. 

Sedan finansutskottet i brev av den 1.12. 
1959 inbegärt vårt utlåtande över landstingsman 
Jan Erik Erikssons finansmotion om anslag för 
Ålands spelmansgille samt landstingsman Rauha 
Åkerbloms m.fl:s finansmotion om anslag för 
en verksamhetsledare för Samfundet Finland-

kraf t' under f "· orut-
a tt Lands t ingets 

dskapsstyr el s en har 

ändri ngar och t i l l-
7 .. 

namnda l agändr ing. 
om at t s ekre t erar~ 

160 enl igt för t i ll
stående ·· . and ringsför-
en av i nkoms t - och 

Sovjetunionen, vardera ur landskapets ordinarie 1 rät t else i utskot-
budget för år 1960, har utskottet behandlat inde ändr i ngar. 
ärendet. ie t vörds amt föres l å 

. ' 
Kulturutskottet har hört land.stlingsman Eriks-la l andskaps styrel-

son, som företedde Ålands Spelmansgilles bud- koms t - och utgi ft s
get för år ' 1960, varur inhämtades att uppteck- r år 196 0 med i ut-
ning och arrangemang av folklåtar medför en och i det ta be tän-
kosthad av 135.000 mark, tryckningen av åländska samt 
folklåtar för två fioler (häfte IIJ , vilken ;i ga l andskapssty-
tryckning inte kan utföras på Åland, kommer att .s förverkligande 

kosta 120.000 mark samt att instruktörens av
löning utgör 180.000 mark. Av budgeten framgick 
att det beräknade landskapsbidraget 415.000 mk 
inte förslår till täckande av utgifterna. Från 
spelmansgillets sida har framställts önske
målet att instruktörens lön helt skulle täckas 

i 

~. 767 .470 
I 

; I 
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ning -av 
- FINANSUT-SKOT·TETS betänkande N2 21/1959 med anled-/i 

Ålands landskaps., -yrelses framställning med för

slag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för 

landskapet Åland under år 1960 (29/1959). 
Sedan Landstinget vid enda behandlingen beslutat om ändring i ut

skottets betänkande Ng 19/1959 och med anledning därav inbegärt nytt 
utlåtande av utskottet, får 11+~1~- .... ' ,nföra följande : 

?' Y R. Fr 

· / 

skapslagen om ändring 

h i landskapet Åland, 

Landskapsstyrelsen. 

kraft, under förut

att Landstingets 

dskapsstyrelsen har 

ändringar och till

r nämnda lagändring • 

om att sekreterar~ 

160 enligt för till

.stående ändringsför

en av inkomst- och 

1 rättelse i utskot

tnde ändringar. 

iet vördsamt föreslå, 

~ landskapsstyrel

komst- och utgifts

~ år 1960 med i ut

~ch i detta betän-

\ samt 
\iga landskapssty-
1s förverkligande 

~8. 767. 4 70 



·I 

·( 

\ 

;· 

av landskapsbidrag. Utskottet· anser att up~ 
teckningen och tryckningen av de · åländska fo 

lä tarna är ett ur kulturell synpunkt synner 
viktigt arbete och tillstyrker beviljande ~ 
slagsförhöjningen. 

Beträffande ansökan om bidrag för avlönan 

av verksamhetsledare för Samfundet Finland
Sovjetunionen, Ålands distriktsorganisation r 
konstaterar utskd>ttet att distriktsorganisat 
nen visserligen utför en del kulturellt ar bet 
bl.a. genom att arrangera konserter, men då u 
skottet inte funnit att motsvarande särskilda 
anslag skulle ha beviljats i riket och det al 

männa anslaget för distriktsorganisationen 
höjts för innevarande år i landskapets budget, 
anser utskottet sig inte kunna tillstyrka 
finansmotionen, isynnerhet som den lilla di
striktsavdelningen på Åland har möjlighet at t 
få och uppenbarligen hittills också fått medel 
för ändamålet ur det allmänna anslaget i riks• 
budgeten. Vid ärendets behandling har konsta
terats att distriktsorganisationens årsberät
telse av landskapsstyrelsen insänts till 
Ålandsdelegationen, varför utskottet beklagli~ 
vis inte kunnat taga del av densamma. 

På 


