
• 

FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 21/1955 med 
anledning av Ålands landskapsstyrelses !'ram-

.fil 21/1~55. ställning till Ålands landsting med förslag tiJ. 
ordinarie ;inkomst- och utgiftsstat för landska- 1 lil 
pet Åland under år 1956 (28/1955). 

Landskapsstyrelsens budgetförsL:i.,;· för 1956 följer vedertagna prin- I 
ciper. Nya frågor av större princifiell bärvidd ingår denna gång icke 
i förslaget, varför utskottets betänkande i stort sett kan begränsas 
till detaljfrågor, som dels redan behandlats i remissdebatten och dels 
kommit till tals vid ärendets behandling i utskottet. 

Såsom redan i remissdebatten nämndes, är dröjsmålet med stadfästelsen 
I 

av Ålandsdelegationens beslut i särskilda ärenden a~gående extraordinari 
1 

anslag en källa till bekymmer för självstyrelsemyndigheterna. Även ett 
negativt beslut, som blivit stadfäst, är ur landskapets synpunkt bättre 
än det utvecklingshämmande dröjsmål, som _nu påtalats. Förhållandena för
värras ytterligare av att flera av dessa framställningar gälla byggnads
f rågor, som är att betrakta som m.ycket brådskande. I brist på definitivt 
aveörande i dessa ärenden saknar självstyrelsemyndigheterna möjlighet 
att vidtaga åtgärder för missförhållandenas snara avhjälpande och utveckl 
lingen kan förty avstanna för en teoretiskt sett obegränsad tid. Kan 
icke en mera tidsbesparande praxis, fås till stånd,, anser utskottet att 
av missförhållandet _påkallade lagsti:ftnin~sätgärder borde vidtagas. En 
hä-twändelse till hepublikens J?res.ident i de aktuella ärendena borde över·: 
vägas. 

I n k o m s t e r. 
På inkpmstsidan har utskottet icke funnit skäl till annan ändring än 

att anslaget "Statsanslag för skattefinansiell utjämning" justerats i 

förhållande till på utgif:tssidan föreslagna ökningar. Momentets rubrik 
har erhållit en språklig ändring. Samtidigt har ett räknefel rättats i 
det att anslaget i landskapsetyrelsens budgetförslag haqe bort vara 
617.622.403•-· 

Landskapsstyrelsens förfarande, att bev~lja särskilda av landskapets 
kommuner nedsättning av andelen i driftskostnaderna för Ålands centrql
s jttkhus, har varit föremål för utskottets uppmärksamhet. Iå förfarandet 
stöder sig på klar fullmakt i landskapslagen om Ålands oentralsjukhus, 
är åtgärden juridiskt korrekt. Ur ändamålsenlighetssynpunkt anser ut
skottet landskapsstyrelsens beslut riktigt då det följer samma linjer 
som Ålandsdelegationens om byggnadsko$tnaderna fattade beslut. Det är 
Visserligen beklagligt, att detta Ålandedelegationens be~lut hör till 
dem, som fort~arande vänta på stadfästelse, men då tidpunkten för denna 
är oviss, bör det anses riktigt, att landskapsstyrelsen redan nu fattat 
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slutligt beslut i denna fråga. I 

En medlem i utskottet omfattade icke denna motivering utan ansåg att I 

~ I då icke förfarandet vid nedsättning av kommunernas andel i centralsjuk~ 

husets driftskostnader varit känt för alla kommuner i landskapet, det 
t 

är att emotse att flera kommuner än hittills framdeles kommer att ställa , 
anspråk på partiell befrielse, varigenom den beräknade inkomstsumman, 
för J..956 upptagen til.1. 8 Mmk 7 frc.mdeles kommera tt sjunka avsevärto Här 1 

igenom kan landskapet, med tiden rå~ca i en ohållbar si tuat_ion, varför 
det vore skäl för landskapsstyrelsen att vid framtida behandling av så
dana ansökningar taga problemet i hela dess vidd under noggrann om

prövningo 
U t g i f t e r. 

1 Huvudtiteln. Landstingetc 
===============~=~========= 

Rubriken i momo 1 har ändrats till "Landstingsmännens arvoden, dag
traktamenten och resekostnader (förslagsanslag)" i enlighet med stad
gandena i den ändrade landstingsordningens 13 §. 

Under ärendets behandling har utskottet erhållit uppgifter om den av 
li,:;1'iehamns stad fastställda hyran för Landstingets lokaliteter i stads
hus ~t. iv10me 9 har på grund av dessa ändrats till 850 .. 000 mark. eyran 
har beräknats efter 300 mk/m2 för övriga lokaliteter men till 200e000 
mark i ett för allt för festsaleno 

Uppenbarligen överensstämmer icke landskapsstyrelsens motivering med 
sifferbudgeten såtillvida, att momo 15 saknas i sifferbudgeten. ]å er
forderliga medel upptagits under momo 4 har utskottet ansett denna för
klaring vara tillfyllest. 

2 Huvudtitelno Landskapsstyrelsen. 
=============~~=================== 

I enlighet med ändringarna under ' l Ht u har utskottet ändrat rubriken 
i 2 mom. till "Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamen
t en och resekostnader (förslagsanslag)" och beloppet i mom. 5 till 
1.800.oooi-. 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
======~=================;~~ 

För Jomala länsmansdistrikt har landskapsstyrelsen föreslagit utbyte 

av den nuvarande extra konstapelsbefattningen till en äldre konstapels

befattning= Med hänsyn till den snabba befolkningsökningen inom förorts· 

områdena i distriktet anser utskottet förslaget vara väl motiverat. En 

f':cr.rntida inkorporering av områdena med Mariehamns stad medför givetvis 
e5v 8 .rföring av vissa befattningar från länsmanadistriktet till polis
icil'tittningen i Mariehamn8 :E'örslaget om tvenne extra konstaplar sommar-

11 

I ! 
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tid i B-e;mma distrikt omfattas av utskottet, som med tillfredsställelse 
f:lntec~n.a~tt att dejourering kunnat anordnas på flygfältet under sommar

mänadern·a. 
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

========:========;==================== 
Fa.rmaceuten vid Ålands centralsjukhus har föreslagits avlöning enligt ! 

9 lkl. Utskottet omfattar förslaget, då den hittills fastställda avlö
ningen om 15~000 mk/mån. måste anses för låg. Vid centralsjukhusen i 
riket ha motsvarande befattningshavare avlöning enligt 15 lkl. Utskottet 
föreslår att uttrycket "årsarvode" utb;rtes mot "arvode" för att undvika 

förväxling med extraordinarie bef c.:. t·Gningar. 1' 1 

Landskapsstyrelsen föreslår att biträdande sysslomannabefattningen 
ändras till ordinarie befattning. Utskottet omfattar förslaget då de 
speciella förhållandena med gemensam förvaltning för centralsjukhuset, 
centralsanatoriet och tuberkulosbyrån motiverar detsamma. 

Utskottet har sig bekant, att landskapsstyrelsen arbetar med en ut- I 1,l I 
redning om eftervården för tuberkulösa, och hoppas att utredningen skall ~ 

slutföras i skyndsam ordning så att Landstinget vid inkommande vinter- l 
session skall kunna taga ställning till av landskapsstyrelsen framiörda 
förslag i detta ämne. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendeto 
==;===========~========;============================ 

I enlighet med under remissdebatten framfört förslag och efte~ att 
ha hört direktionsordföranden vid Ålands yrkesskola hnr utskottet före- ,

1 

slagit en hi;ijning av anslaget under IVs6 för att möjliggöra yrkesskolans 
del,&g$nde i Ålandsutställningen 1956. I detta sammanhang kan utskottet 
icke Wl;derlåta att uttrydka sin förvåning över att anslag, som kunnat I 

beräke.as så Q,oggrant som t.exo IV:4, 2.14407201-, betecknas som förslags 
anslag. 

:F'ornminnesvården. Anslaget för :Somarsunds fornminnesområde omfattar 
jämväl $ii't be,l ,opp om 250. 000 mark för ett nytt stängsel., Utskottet har 

hört landskBpsarkeologen Matts Dreijer och landskapsagronomen Ernst Jo
hansson i. denna fråga. Ett elektriskt stängsel av modernaste typ skulle 
förmodligen ställa sig ekonomiskt fördelaktigare, men anses icke vara 
tiilfredsställande för stängning av fårbete. Utskottet emotser, att 
lai::i.dskapsstyrelsen innan stängslet uppföres under~öker, om intresse 
finnes för att hålla en tillräcklig fårhjord på området. 

µtm. Jan Erik Eriksson m.flas finansmotion. Utskottet föreslår som 
ett n;ytt moment 8 under IX kap. föreslaget anslag 500~000 mark. Den tänk 
ta placeringen för minnesmärket,, en liten berghäll strax söderom kyrkan 
intill landsvägen, synes lämplig. 
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Särskilda anslag. Utskottet emot ser att landskapsstyr els en begagnar 

1 

sig av möjligheten att bevilja yrkeEstudieunderstöd för studerande, som 

önska utbilda sig till sjuksköterskor i Sverigeo .Då vissa elever från ~ 
Åland har svårigheter att klara sin utbildning i rikets sjuksköterskesko 

1
\ 

la på grund av bristande kunskap i finska , bör denna möjlighet, som stö- 1 1 

aes av ~adgandet i § 19 självstyrelselagen, tillvaratagas ~ 

För den kommunala upplysningsverksamheten föreslår utskottet ett 
höjt anslag på grund av uttalandena härom i remissdebatten. Skillnaden 
mellan den åländska lagstiftningen och rikslagstiftningen begränsar möj

ligheterna att i större utsträckning anlita sakkunskap från riket för 
detta upplysningsarbete~ Landskommunernas centralf örbund torde på grund 
av det långa avständet och många arbetsuppgifter icke ha möjlighet att 
intensifiera upplysningsarbetet på Åland. Utskottet emotser, att land
skapsstyrelsen finner lämpliga utvägar för en mera omfattande upplys
ningsverksamhet . 

g=~~x~~~~~~~g;=~~~~~~g~ggg=~~~~J~g~~~ 
Jordbruketo Under remissdebatten föreslogs att anslaget för lantbruks 

bokföringens främjande skulle höjas för att möjliggöra en mera omfattand ~ 
bokföringsverksämhet. Utskottet har hört landskapsagronomen Ernst Jo
hansson , som meddelade, att de hittills beviljade anslagen icke kunL1at 
helt utnyttjas på grund av bristanäe intresse bland landskapets bönder. 
Likväl har lantbruksavdelningen fört en intensiv propaganda för lant
bruksbokf'öringen och särskilt framhållit, att de insamlade uppgifterna 
behandlas som konfidentiella och icke utnyttjas för jordbruksbeskattnin
geno Då det är fråga om frivillig bokföring förutsätter likväl dess å

stadkommande vederbörande företagares intresse för saken. Skulle det vi
sa sig, att anslaget blir för knappt kommer landskapsstyrelsen npg att 
inkomma med förslag om ett förhöjt anslag för ändamålet. Utskottet har 
på grund av dessa synpunkter icke funnit skäl till ändringsförslage 

E~ter att ha hört kolonisationsinspekt~ren Sig. ~vahnström har ut 
skottet beslutat föreslå höjning av anslaget i Itl6 "Understöd till för
bättrande av bostadsf örhållandena på landsbygden .. Il med 1. 000" ooo · mark. 
Genom att ko.lonisationsverksamheten först efter de n nya självstyrelse
lagens ikraftträdande kom i gång på allvar i lands kapet, har bostads-
f örhällandena på landsbygden här icke erhållit det stöd av allmänna 
medel, som hade varit erforderligt . Ii1ör att i någon mån ut jämna detta 
missförhållande anser utskottet något högre anslag, än vad en sträng pro 
Portion till rikets anslag skulle förutsätta, vara av nödene 

Det nya anslaget för utrotning av berberis har utskottet ändrat till 
~eservationsanslag. 
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Särskilda anslage Anslaget till Ålands fiskarförening föreslår ut

$kott~t höjt till 150.000 mark, då utskottet anser mera medel erforder- 1 

).iga fö,r fiskenäringens deltagandeJ Ålandsutställningen 1956.. ~ 
Anslaget för hem- ®ch småindustrin har sorgfälligt prövat$ av utskot l[/ 

tet. Då utskottet omfattar landskapsstyrelsens uppfattning, att hem- oc 

småindustrin i främsta rummet bör stödas genom lån och blott i mera s·pe~ 
ciella fall genom direkta bidr~g, har utskottet icke vela t föreslå änd- ,, 

ring. 
7 Huvudtiteln .. Komn1unikationsväsendet. I 

------------------------------------------------------------------------------
Sjökommunikationerna. Utskottet anteckn3r med tillfredsställelse, 

att landskapsstyrelsen i budgetförslaget upptagit erforderliga medel I 
för upprätthållande av flygtrafik i skärgården under menförestiden. Den 
under senaste vinter upprätthållna flygtrafiken var av stor betydelse 
för skärgårdsbefolkningen. En reguljär trafik under vintern bör betrak
tas som ett betydelsefullt led i verksamheten för motverkande av skär
gårdens avfolkning. 

Det för upprensning av båtlederna i skärgården upptagna anslaget me~ 
ger visserligen icke en upprensning av Lumparsunds i;:imåbåtsfarled, men d)· 

av tidigare års reservationsanslag sannolikt kommer att kvarstå till 
1956 över 6000000 mark, anser utskottet att landskapsstyrlsen kommer at 
ha erforderliga medel till sitt förfogande. 

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

Särskilda anmärkningar riktades under remissdebatten ~ot anslagen 
under budgetens 8 Ht. Då anslagen äro upptagna i proportion till rikets 
mot sva?"ande anslag och landskapsstyrelsen vid anvisande av m.edel ur 
dessa anslag till största delen är direkt bunden av lag, anser sig ut
skottet icke kunna f'öreslå ändring~1r. De lagbundna anslagen äro upptag
na som f örslagsanslag och kunna förtj i mån av behov överskridas. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
--------------------------------------------------------------

Turismen. Utskottet har hört Ålands Turistförening r.f :s styrelse 
angående den framtida planeringen av arbetet för turismens främjande. 
Styrelsen anser, att en fortsatt ökning av turismen i landskapet kan 
emotses ·under förutsättning att alla möjligheter att ordna inkvarte
ting, bespisning och tillgång till landskapets sevärdheter tillvarata
gas. Det ar fortfarande ·stora distrikt av landskapet, som icke har dire 
känning av turismen och det e·konomiska utbyte den med± ör. Under inneva
rande år beräknas landskapet ha tillförts en inkomst am minst 500 mil
j ouer mark vilket måste anses vara en väs~ntlig post i landskapets ha-
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tionalekihnomi. Turistföreningens rese'Qyrå har haft en omsättning em csa 

1 

50 mil,jone;r mark och därav kommer på rumsuthy";rningen i Marie hamn c & a 8~5 111 
)imk .. !furistföreningen kommer närmast att inrikta sig på en intensifierinl 

av turis~en .. i lands~apets skärgå~dskommaner, <lär. hitt~ll~ närmast Sottunl I 
ga och :F'oglo haft kanning av turismen. Inkvarteringsmo J ligheterna i 

skärgården är emellertid tillsvidare mycket begränsade, varför den pri- , 
vata företagsamheten där borde uppmuntras genom beviljande qv lån för 

uppf'örande av småstugoro 
,Bovdjurspremierna11 I riket har föresl'.lgits höjning av vissa premier, 

framför allt rävpremiernae Regeringens proposition har likväl icke ännu: 
hunnit slutbehandlas och i landskapsstyrelsen är frågan om en höjning av 
rävpremierna eller premiering av avlivande av andra skadedjur ännu icke 
sl~tbehandlad$ Under sådana omständigheter anser sig utskottet icke i 
detta skede kunna Iöreslå ändring av det föreslagna anslaget. 

Rättshjälp ät mindre bemedlade. Dä anslaget avser medel, som _ jämväl 
i landskapet bör omhänderhas av riksmyndigheterna, har utskottet strukit 
anslaget. Härav följer omnumrering av de efterföljande anslagen. 

Fraktunderstöd. Utskottet anser att beviljandet av fraktunderstöd bör! 
omprövas av landskapsstyrelsen för att utröna om icke flera kommuner än 

Brändö, Kumlinge, Sottunga och Kö kar borde er~lla f raktunderstöd. Underl 
stö d borda beviljas på grund av en sorgfällig jämförelse mellan frakt
kostnaderna till olika delar av landskapet å ena sidan och till kommuner

1

, 

i liknande läge i riket. Anslaget bör enligt utskottets mening ändras 
till f örslagsanslag. 

10 ijuvudtiteln. Investeringsutgiftero 
===================~c============~==== 

Landskapsstyrelsen. De personbilar; ·· som f'ör närvarande stå till land 

skapsstyrelsens och dess tjänstemäns disposition, äro anskaffade åren 
1948, 1950 och 1951. Genom att de användas omväxlaqde av olika tjänste
män (förutom ÅL 1 som köres av chnufför) förslitas de snabbare än andra 
bilar. Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om utbyte till nya 
vagnar i mån av möjlighet. 

Näringarnas främjande,, Lantbruksavdelningen förfogar över en grävma
skin, som är för tung f'ör att transporteras till skärgårdskommunerna 
ocQ. som dessutom har full sysselsättning med jordf'örbättringsarbetena 
:På fasta Åland. En lättare grävmaskin borde enligt utskottets mening 
anskaffas för skärgården, då det ställer sig svårt att få någon gräv
ma skin dit så länge högkonjunktur råder på fasta Åland och i rike~. Det 
är att hoppas att anskaffningen av en sådan maskin skall uppmuntra en
skilda företagare i skärgården till att börja med grävningsarbeten och 
kunde i sådant fall landskapsstyrelsen försälja grävmaskinen åt sådan 
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enskild företagare, Utskottet föreslår en förhöjning av anslaget i IV s~ I 

I 

med 2. 600.000 mark, vilket beräknas förslå för en traktordriven gräv-

skopa. 
Kommunikätionsväsendet~ Utskottet har hört vägingeniör Bo Wilenius 

om planerade vägbyggnader under de närmaste åren och även på ort och 

ställe studerat planera'de väguträtningar på sträckan Niariehamn-Harald.s ~ 

Kvarnbo. Otvivelaktigt komruer arbetena att draga stora kostnader inna~ I 
:Vägarna kan fås i tidsenligt skicko Det är beklagligt att icke större I 

anslag för vägbyggnader kan upptagas av hänsyn till proportionen med I I 
rikets anslag, då det nuvarande vägnätet medför stora årliga underhållsll· I 

kostnader, som annars kunde minskas betydligt. Det är att hoppas, att 

de tjärbehandlade sträckorna skall visa sig hållbara och en fortsätt
ning av dessa arbeten på den grund skall komma till stånd. 

Vägavdelningen har detta år skaffat en. smörre grävmaskin som sanna- ·i' 
likt kolilTuer att vara till stor nytta inom vägf'örval tningen. Nästa år 

planeras inköp av en 10 tons schaktbladstraktor till en kostnad om cga \ 
3.600.000 mk som främsta nyanskaffning. Utskottet finner dessa åtgärder 
ändamålsenliga. \: 

Ombyggnaden av Kumlinge ångbätsbrygga är av behovet påkallad. Den 
planerade ändringen av farleden österom Enklinge medför icke att bryg
gan -därför borde flyttas. En diskuterad flyttning av bryggan till 
Ljugasholm torde icke medföra sådana förbättringar att icke nackdelarna , 
vore större. Kumlinge kommun har också omfattat nybyggnad på samma plat 
som den nuvarande ångbåtsbryggan. 

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

Näringarnas främjande. Utskottet har på samma motivering som ovan 

anfördes under 6 Ht. höjt anslaget i I:6 "Byggnadslån för förbättrande 

av bostadsförhållandena på landsbygden (reservationsanslag)" till 19 
Mmko 

Utskottet har hört landskapsagronomen Ernst Johansson beträ:tfande 
anslaget för spannmålstorkar. Han anförde, att intresse för denna sak 
icke tillsvidare synes finnas i landskapet. Utskottet förmodar . likväl 

att de senaste svära höstarna och det alltmer ökade användandet av 
skördetröskor skall komma intresset att vakna. 

Särskilda anslag. Amo~teringslänen för t~rismens främjande har i 
första hand under innevarande år givits åt enskilda personer för byg
gande av turiststugor. Lånen har beviljats med 3 % ränta och 10 års 
amorteringstid~ 1954 beviljades ett lån om 1.000.000 mark åt Ålands 
turistförening på enahanda villkor. Utskottet omfattar landskapsstyrel
sens förslag på enligt ovan under 9 H:b. framförda synpunktero 
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Ltr.u. R.auha Åkerblom m,, fL, g·s finansmotion. Såsom lantrådet Hugo Jo-___ ... . 

hansson meddelade vid remissdebatten kan semesterersättningar enligt . 

lag utbetalas ur redan u~ptagna anslag. Skulle i något fall icke de spe I 
0 iella löne- och semesterkostnadsanslagen :förslå, kan utbetalning ske . 
ur anslaget 91 I~ l "På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna sou1[ 

särskilda poster i budgeten (förslagsanslag)"e Landskapsstyrelsen känner 
dessutom icke till något fall, där en r.nställd skulle ha blivit förme
nad laglig rätt till semesterersättning. 

Ltm, Viktor Arvidsson moflc3S finansmotion. Anläggning av båthus 

och båtbryggor kan understödas med medel ur anslagen för kolonisations-
'·I 

ändamål då dessa byggnadsföretag kan likställas med för jordbrukslägen- 1 
heter erf'orderliga redskapslider, traktorhus och dylikt. Utskottet har 

1 

på grund därav icke ansett erforderligt upptaga särskilt anslag för 
detta ändamål i budgetförslaget, allrahelst som utskottet föreslagit 
avsevärd förhöjning av anslagen för nämnda ändamål. 

I I 

Ltme Gunhild Berglunds finansmotion• Utskottet har hört chefsläkaren 
Gunnar Hellström och medicinalstyrelsen om möjligheterna att ordna före1 
slagen speoiali'stverksamhet vid Ålands oentralsjukhus. Beträffande ögonJ 

speci§listen torde möjligheter finnas under förutsättning att man kan 
f imia en specialist, som är intresserad av att hålla periodiskt äter-
kommande mottagningar i landskapet. De unders9kningar, som tillsvidare 
gjorts i detta avseende, har icke lett till resultat. Apparaturen för 
en sådan mottagning kommer inte att ställa sig särskilt dyrbar enligt 

ohefsläkarens utlåtande. 
Beträf'fande specialisten på öron-, näs- och strupsjukdomar har ut

skottet fått uppgifter som tyder på att behovet av periodiskt åter
kollU4ande undersökningar är synner~igen begränsat. Utskottet anser där
för att dat sannolikt vore lämpligare, att understöd för resor till 
specialist i sådana fall erlades. Då anslagens storlek i vartdera fal
let svårligen kan preciseras utan närmare uppgifter om möjligheterna 
att ordna den föreslagna specialistvården, föreslår utskottet icke den
na gång införande av anslag för ändamålet i budgeten utan emotser, att 
landskapsstyrelsen i förslag till tilläggsbudget upptar erforderliga me· 
del härför. 

Lönetillskottsanslagene Ehuru det är sannolikt att de föreslagna an
slagen för detta ändamål icke kommer att förslå om nu föreslagna löne
justeringar i riket blir godkända, har utskottet icke velat höja be
lop.pen på nuvarande stadium. Såsom förslagsanslag kan anslagen över
skridas i män av behov och någon risk för att landskapsstyrelsen verk
ställer utbetalningar utöver vad jämförelserna med rikets tjänstemän 
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u tvisar borde icke finnaso Utskottet anser riktigt, att tjänstemännen 
inom självstyrelsen f'år sina lönetillskott samtidigt som statens tjänste 
män. Landskapsstyrelsen bör givetvis till Landstingets vintersession in
berätta om verkställda justeringar och inkomma med nödiga framställ11inga 
för att utbetalningarna skall fortsättas på formellt korrekta grunder. 

Med stöd av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget mätte antaga landskapsstyrelsens 

förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för 
landskapet Åland under år 1956 med nedan upptagna 
ändringar och tillägg samt 

att Landstinget måtte herättiga landskapsstyrel
s en att upptaga för ordinarie inkomst- och utgifts- J 

statens för år 1956 förverkligande erforderliga lån, 

I N K 0 M S T E R. 

-
5 Avdelningen. 
=============== 

I. Finansieringsinkomster. 
Avräknings- och ränteinkomster. 

lo Statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Summa I kap. 626.827~903J

Summa 5 Avdelningen 626~827.903;-

626.573.903:-

Summa inkomster mk 701.120.6451-
================================= 

U T G 1 F T E R. 
1 Huvudtitelna Landstinget. 
==========================~ 

l• Allmänna landstingskostnader. 
1. Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och rese

kostnader (förslagsanslag) ••e•••••••••••••••••••• 

9. Izyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och 

städnihg (förslagsabslag) ···••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 7.92Je460:
Summa 1 Huvudtiteln.7.923.460:-

2 Huvudtiteln- Landskapsstyrelsen. 
----------------------------------------------------------------------

1. Centralförvaltning~kostnader. 

(4.300.000:-) 

-
850 .. 000:-
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2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktament~n 

och resekostnader (förslagsanslag) ••••···~····••• (1.600.000&-) 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och 

städning (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••• 

1. Avlöningar: 

1 farmaceut, arvode 

Summa I kapo _g_Q. ~ 09.0801-

Summa 2 Huvudtiteln ~0.409.0801-

-
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

======~========~============%========= 

II. Ålands cent~alsjukhus. 

Övrig skolad p~rsonal. 

(9 lkl) . . . . . . . ' . . . . . . (209.4001-) 

-

-
1.800.0001-

-

-

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

-
IV. Ålands yrkesskola. 

6. Expensmedel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 323.000:-

-
Summa IV kap~ 9.140.5001-

-
IX. Fornminnesvärden. 

-
.§. :E'ör minnesmärke vid tingsplatsen i Saltvik • • • f • • • • • • • 500.000s-

Summa IX kap. 2,8Q0.0001-

- -
XI. Särskilda .,anslag. 

- -· -
9. Kommunal upplysningsverksamhet ••••••••••••••••••••••• 150.000:-
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Summa XI kap. 16.756.000a

Summa 5 Huvudtiteln 188.559.210:-

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
===================================== 
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I. Jordbruket och dess _bj;ntg:.:L_C1r ,r s~mt kolonisations .. 

verksamheten. 

- -
16. Understöd för förbättrande av bostadsförhållandena på 

landsbygden (reservationsanslag) •••••••••••••~••••• 

19• För utrotning av berberis (reservationsanslag) 

-
Summa I kap. 34.089.5,ooa-

IVo Särskilda anslag. 
1. Understöd åt föreningara 

a) Ålands fiskarförening • • • • • • • • • • • 150.0001-

... 
.(uteslutning) 

-
Summa IV kap. 10875.0001-

Summa 6 Huvudtiteln 46. 6,J8e 400a- . 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
-----------------------------~ -----------~------------------

~~ Fraktunderstöd (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
~.3.!.. Till landskapsstyrelsens disposition för brandväsendet 

Summa I kap. 32.471.0001--Summa 9 Huvudtiteln 32•411.000&-

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
=======~======;=====================:; 

-
IV. Näringarnas främjande. 

-
2. Ansk8ffningav maskiner för jordf örbättringsarbeten 

~ I 
2.000.000:- I I 

-
( 500. 000:-) I 

- I 

500.000:-

-

-
(l.500.000s-) 
( 300.000,-) 

-

I 
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(reservationsanslag) .......•. ·-· ..•••......... 

samma IV kA-o. 4.170.0001-

Summa 10 Huvudtitel-le 58. 557. 500&

ll Huvudtiteln. Understödslån. 
------------------------------------------------------------

I. Näringarnas · fräril;i.a.nde. 
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.600.000:-

-
-

Jordbruket och dess binäringar samt ~olonisationsverksamqeten. 

- -
6. Byggnadslån för förbättrande av bostadsf örhållandena 

på landsbygden (reservationsanslag) ••••••••••• • ooo. 000 :- ·, 

-
Summa I kap. 74.200.0001-

-
Summa 11 Huvudtiteln 127,200.0001-

- -
Summa utgifter mk 701•120.645;-
;============;=======:=~====== 

Mariehamn, den 26 november 1955. 
På finansutskottets vägnar& 

~. 
Len:n~attsson~· ---

A 
olf 1u~ 

I ärendets behandling har ordföranden Mattsson samt ledamöterna 
Andersson, Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Häggblom deltagit. 

,- ' 


