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FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 2.3/195-5 medJ 

a nledning av Ålands landskapsstyrelse§· fram
ställning till Ålands landsting Jned for~iag 
till inkomst- och utgiftsstat i·~~ landskapets 

enskilda me.del under år 1956 { 42/l955). 
Liksom landskapsstyrelsens förslag till ordinarie budget för 1956 

icke uppvisar större avvikelser från tidigare förslag, har jämväl det 
f, ovannämnda budgetförslaget hållits vid principer för innehåll och upp-
:nt ställning som under tidigare år .. Budget en uppvisar likväl en stigande 

tendens, som icke enbart kan förklaras med sjunkande penningvärde., 
Trots att denna utveckling icke kan tillåtas fortsätta alltför långt 
har utskottet icke funnit möjlighet att hålla budgetens utgiftssida 
inom de gränser, som landskapsstyrelxen föreslagit~ De ökade utgifterna 
bör balansera3med lån. Möjligt är dock a t t vissa försiktigt beräknade 
inkomstposter komma att överskridas samt att endel utgiftsposter icke 
till f'ullo utnyttjas, varigenom i praktiken lån icke kommer att behöva 
upptagas . 

U t g i f t .e ~ 

Il. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
Ålands folkhögskola. Under remissdebatten påtalcides andra lärarens 

avlöning. Utskottet anser likväl, att löneklassen för andra läraren bör 
vara densamma som för andra lärare vid folkhögskolorna i riket. I den 
män honom kan åläggas speciell undervisningsskyldighet såsom undervis
ning i 1iskerilära, kan givetvis ett tilläggsarvode härför komma ifråga .. 
Utslrnttet anser likväl, att förslag härom bör inkomma antingen från land
sk;:..pcstyrelsen eller också i form av finansmotion, varför något ändrings··· 
förslag icke gjorts i detta avseende. 

Studieu.nderstöd. Det tämligen nya anslage~ för reseBtipendier åt 
folkskollärare föreslår utskottet höjt till 400000 mark. Medlen har 
kommit till användning och hittills beviljade resestipendier torde va
ra i knappaste laget . Då anslagets existens torde bliva mera bekant 
inom lärarkretsarna, anser utskottet att ett något högre anslag kunde 
bereda landskapsstyrelsen möjlighet att efter omständighet erna bevilja 
något högre resestipendiero 

Hälso- och s jukvärdsväsendeto 1V101Lent 2t i III 12 har ändrats till 
"Finlands sjöräddningssällskap 9 för upprätthållande av livräddnings
etation~ på Åland" då de faktiskt är två. 

IV. Särskilda a~slag. 
Ji.idrag för telefonanläggningar i avlägsna trakter • . Inom skärgårds

näm.nden har det önskemålet uttalats , att telefon borde installeras vid 
ångbåtsbryggorna~i skärgården, i första hand vid ' sådana, som ligga av-
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sides i förhållande till bebyggelseno Därir,enom kunde r esande hållas 
underrättade om, när en båt är att vänta, och den långa väntetiden v id 
bryggorna i mörker och ofta i dåligt väder kunde förkortas . Det torde 
•oo~ icke vara uteslutet att utgifterna härför till en del kunde erläg
gas ur ordinarie medelo Utskottet anser dock , att i den mån icke ansla
get i IV sl tages i anspråk för telefonanläggningar för avlägset belägen 
bosättning, medel för ovannämnda ändamål kunde i mån av behov tagas ur 
detta anslag., 

På grund av ltm., Dahlmans finansmot~ föreslår utskottet snslaget 
för jaktvårdens främjande höjt med 2006000 mark. Iå det är uppenbart, 
att Landstinget icke kommer att godkänna landskapsstyrelsens förslag 
om höjning av jaktkortsavgifterna, torde svårigheter för Ålands Jakt
värdsförbund r . f . uppstå vid avlönandet av jaktvårdskonsulenten. Ut
skottet är visserligen icke hågat att binda hans avlöning vid anslag i 
budgeten för landskapets enskilda medel , men anser att höjningen som 
engångsutgift bör kunna godtagas för att bereda förbundet möjlighet att 
för ett följande år ordna sin ekonomi på lämpligbefunnet sätt. Enligt 
utskottets mening vore det lämpligast at-C jaktvårdskonsulenten skulle 
betraktas såsom halv-tidsanställd och kunde anförtros andra närliggande 
uppgifter så att hans utkomst kunde tryggas. 

Anslaget "Till landstingspresidiets disposition" föreslår utskottet 

höjt till 60 "000 mark, då oförutsedda behov kan medgöra, att det av 
landskapsstyrelsen föreslagna anslaget visar sig för knappt . 

V ~ InvesteringsutEifter. 
Anslaget för underhåll och reparation av sjukhusbyggnaderna i Godby 

har höjts med 500_..ooo mark, då det kommit till utskottets kännedom, att 
läkarbostaden sannolikt kommer att uthyras åt en tandläkare i början 
av inkommande är.. Därförinnan bör bostaden repareras genomgripande, 
och beräknas kostnaden till c&a 500 ~ 000 mark~ Den ökade utgiften mot
sgaras av en på inkomstsidan beaktad ökad inkomst. 

VIo Understödslån. 
Utskottet hänvisar beträffande anslaget till lån för anskaffande 

av tjänstebilar till motiveringen i utskottets betänkande N~ 21/1955· 
Ytterligare må här framhållas att s~stemet med lån för sådant ändamål 
med framgång tillämpats i Sverige , :Landskapsst;yrelsens avsikt är att 
lån ur dessa medel i första hand beviljas de tjänstemän, som har mest 
tjänsteresor, varför vägmästarna och konsulenterna kommer i första hand~ 
Det ringa antalet tjänstebilar har ofta lett till köbildning och i ound-
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Vikliga fall t i ll anlitande av taxibil. Genom att några tjänstemän, som 
har mycket tjänsteresor, kommer att förfoga över egna bilar , kGmmer 
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de t: S3 clägenheter a t t kunna undvikas o 

I,~_!t!.~- Glemes f inansmotion. Utskottet anser att Ålands Hästavelsföre"'1. 
ninc:,s travbana utgör en stor tillgång för landskapet icke blott vad 
hästaveln beträffar utan även rent sportsligt sett . På banan kunna jäm- 1 

. I 
väl motorcykeltävlingar änordnas och området är dessutom lämpligt som 
utställningsområde i vissa 1all. Det vore skada om föreningen på grund 
av ekonomiska svårigheter skulle se sig nödsakad att avyttra området 

till tomter eller andra ändamål, i synnerhet som sannolikt stora svårig

heter skulle uppstå för anläggande av en ny travbana framdeles i Marie
hamns närhet. Under sådana omständidheter anser utskottet att ett lån 

om i~ OOOoOOO mark borde beviljas förening en räntefritt med 10 års amor
teringstid och mot inteckningssäkerheto Utskottet föreslår anslag här

föro 
I n k o m s t e r. 

Jaktkortsavgifterna., Såsom redan nämndes kommer Landstinget uppenbar

ligen icke att godkänna landskapsstyrelsens förslag om höjda jaktkorts
avgifte.c., På grund härav bör den beräknade inkomsten i mom. 8 sänkas 

till 200.000 marko 
Inkomster frän sjukhusbyggnaderna i Godbyo Utskottet har höjt den 

beräknade inkomstsujiilan till 100.,000 mark .. Då tidpunkten för den even
tuella hyresgästens tillträde icke ännu kan bestämmas, har inkomstök
nt~l,ben försiktigtvis uppskattats lågt , 

Finansieringslån. Den brist, som uppstått genom av utskottet föres 

slat$na ändringar fi;)reslås utjämnad med ett finansieringslållt som till
sammans med den av landskapsstyrelsen upptagna nominella posten om 

l •. ooo mark up~går till 1 .. 806~ 000 marko 

.fitm. J_?han Lö n.roth mo flg s finansmotion. Föreningen Ålands Hemgård 

r.f. arbetar för ~tt beaktansvärt syftemål och utskottet antecknar med 
tillfredssti;illelse ~ att intresse för samarbete mellan föreningen och 

Ålands kommunalf örb~nd för åldringsvård numera föreligger. Då förenin
gen emellert~~ icke ~ illsvidare kommit så långt, att den kunde ens 
delvis förver~~iga s~tt syftemål, anser utskottet att anslag icke kan 
Upptagas om icl\e medl~n avses att användas för ett preciserat ändamål. 
Skulle däremot :(örenin&'en ha inlett samarbete med kommunalförbundet och 
dessa organisationer stå i beredskap att omedelbart uppföra ett n~tt 

åldringshem, vore utskottet berett att föreslå ett anslag om 5 Mmk 

ti11 byggnadsföret~gets förverkligande . På dessa grunder hnr utskottets 
majoritet denna gå~g ic~e ansett sig kunna bifalla ±örslaget . 

På grund av det ovan ~nförda får utslcottet vörasamt föreslå, 
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att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens f~rslag till inkomst- och utgiftsstat f~r 

landskapets enskilda medel under år 1956 med 
nedan intagna ändringar och tillägg samt 

att Landstinget måtte berättiga landskapssty

relsen att upptaga för inkomst- och utgifts

stat ens för lsndskapets enskilda medel under 

år 1956 törverkligande erforderliga låno 

I n k o m s t e r. 

8Q Avgifter för jaktkort •••••••••••••••••~•o•••••••••• 200.0001-

90 Finansieringslån ••••••••••"'••••••~o••••••o••••••••• 1(1806.000:-

.... -
11. Jnkomst~r från sjukhusbyggnaderna i Godby ••••••••• ioo.ooo=-

Summa inkomster mk 19. 857.605:-
==========~==========;========== 

U t g i f t e r..!.. 

lio Undervisnings- och bildningsväsendet • 
.. 

C. Studieunderstöd. 

26. Resestipendium för folkskollärare,..,, •••••• ., ••• , •••• 

c. Studieunderstöd 147.000a-

Summa Il kap>l 6., 388(, 520 :~ 

40.ooos-

III. Hälso- och sjukvårdsväsendet. 

2. Finlands Sjöräddningssällskap, för upprätthållande 

ningsstation~ på Åland 
av livrädd-

( 25. 000 i-) 
.... 

IV3 Särskilda anslag. 

4. För jaktvårdens främjande (reservations-förslagsansle,g)500.000:-

6. T.ill landstingspresidiets disposi tian o •••••••••••••• 60.000:-

-
Summa IV kap. 2.036.000i-
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v. Investeringsutgifter. 

B. Övriga investeringsutgifter. 

20 Underhåll och reparation av sjukhusbyggnaderna i Godby 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••o••••••••••••••••••• 

... 

Summa V kap. 2.67500001-
VI~ Und~rstöqslån, 
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575.0001-

-
3. Län åt Ålands Hästavelsförening r. f. • •••••••• •,...... 1. 000. 0001-

Summa VI kap. 2.100.0001-

Summa utgifter mk 19.857.605&-
==========~====~=;=====•====~== 

l\'lariehamn, den 29 november 1955. 
På f'inansutskottets vä'2.'.nars 

--~-------
Lennart Ma/ tsson. 

I 

l ärendets behandling har ordföranden Mattsson, ledamöterna Anders
son, Clemes (delvis), Evald Häggblom och Gunnar Häggblom samt supplean
ten Harry Johansson (delvis) deltagit. 


