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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 8/1953 med an

m a11253, 
ledning av Ålands landskapsstyrelses fra~ställ
ning till Ålands landsting med förslag till förs
ta tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstä 
ten för landskapet Åland under år 1953 (13/1953) 
och landstingsmannen Evald Häggbloms finansmu~ion 
om understödslån för ett ambulansflygplan. 

Frågan om anställande av ytterligare arbetskraft vid landskapsstyrel
sens lantbruksavdelning har inte blivit slutligt avgjord förrän utskot~ 
tet slutbehandlat ovannämnda framställning, varför utskottets förslag 
grundar sig på lagutskottets betänkande om landskapsförvaltningslagen. 
Då enligt detta betänkande f iskeärendena skall handläggas av landskaps
agronomen och den biträdande agronomens huvudsakliga arbetsuppgift blir 
kolonisationsärendena• har utskottet sänkt löneanslaget för denne till 
arvode enligt 25 löneklassena 

Under behandlingen av budgetförslaget har utskottet fått mottaga 
tvenne skrivelser från landslrn.psstyrelsen, av vilka den första är av 
följande lydelse1 
"Ålands landskapsstyrelse 

kamrerarkontoret 
Mariehamn den 18 mars 1953• Till Ålands landstings finansutskotta 

Efter det landskapsstyrelsen inlämnat till landstinget framställning 
(Ng 13/1953) med förslag till första tillägg i ordinarie inkomst- och ut
giftsstaten för landskapet Åland under år 1953, har landskapsstyrelsen 
erhållit en cirkulärskrivelse m 156/16.1.53 från skolstyrelsen, ur vil
ken skrivelse inhämtats bl.a4 följandea 

1•I de verkliga kostnaderna för folkhögskolorna, på vilka det lag
stadgade statsundarstödet utgår från den 1 januari 1953, godkänner skol
styrelsen sådana löner för ordinarie och pä provår anställda förestånda
re och lärare, att de motsvarar nedannämnda löneklasser för innehavare 
av statens tjänster och befattningarl 

1. Folkhögskolornas föreståndare, enligt 26 löneklaesen. 
2. Lärare i teoretiska ämnen, som avlagt akademisk slutexamen, en

ligt 22 löneklassen. 
3. Lärare i teoretiska ämnen, som icke avlagt akademisk slutexamen, 

enligt 21 löneklassen. · 
4. Lärare i ht:..slig ekonomi, enligt 18 ltönekla.sseno 
5. Slöjdlärare, enligt 18 löneklassen. 
6. Handqrbetslärare, enligt 17 löneklassen, 11 

På grund härav har landskapsstyrelsen vid föredragning denna dag be
slutat hemställa hos finansutskottet att i omförmälda tilläggsbudget 
måtte även observeras följande& 

5. Huyu.<U,i teln. Undervis1!,iE.g__s- o.cq ,bildningsväsendet 51 
. . ~. Alapds f olJ~ö0sko).,.a.,A. 

l. Avlbningar a 
l föreståndare, grundlön (26 lkl) tillägg 
l andra lärare, grundlön (22 lkl) tillägg 
1 lärare i huslig ekonomi, grundlön(l8 lkl) 

44. 7001-
1809001-

tillägg •••••••••••••••••••••••••••••••••• 4005001• 
l handarbetslärare, grundlön (17 lkl) tillägg 36.9001-
l slöjdlärare och vaktmästare, årsarvode 

(17 lkl), tillägg························ 36.9001-
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Tillägg åt andra läraren för undervisning 
i fiskerilära (förslagsanslag) ••••••••o 22~20Q!::. 200.,4002-

Summa V kap. 2000400&- : 
Summa 5 Huvudtiteln 200.4oos. 

Jämfört med tidigare gällande avlöninc;ar komma justeri.ngarna enligt 
ovannämnda förslag att innefattas 

att föreståndarens grundlön höjes 2 löneklasser, 
att andra lärarens grundlön höjes 1 löneklass varjämte han er

håller ett tillägg för undervisning i fiskerilära motsvarande 
1 löneklass inklo indextilläggo (Lönetillägget ingick tidigare i 
grundlönen); 

att lärarens i huslig ekonomi grundlön höjes 3 löneklasser; 
att handarbetslärarens grundlön höjes 3 löneklasser~ samt 
att slöjdlärarens och vaktmästarens årsarvode höjes 3 löneklasser 

(kan såsom slöjdlärare ej direkt jämföras med i skolstyrelsens 
skrivelse omnämnda slöjdlärare, enär han ej har samma undervis
ningsskyldighet; har, såsom tidigare, i 19nehänseende jämn.ställts 
med handarbetsläraren)~ 

Dessa lönejusteringar komma givetvis att inverka även på anslagen 
för indextillägg och ålderstillägg, men då dessa anslag äro förslags
anslag och räknade med viss marginal, har tillägg härför ej observeratsa 

På landskapsstyrelsens vägnars 
Lantråd Viktor Strandfälto 

Landskapskamrer TJ;i. Erikssono" 
Då det~a ändringsförslag avser att likställa lärarna vid Ålands 

folkhögskola med f olkhögskollärarna i riket, har utskottet omfattat för

slaget. 
Den andra skrivelsen är av följande lydelset" 

Ålands landskapsstyrelse 
Lantbruksqvdelningen. 

Mariehamn den 18 mars 1953· Till Ålands landsting, 
Ng 209 Agro Finansutskotteto 
Landskapsstyrelsent som denna dag till behandling förehaft träd

gårdskonsulent Fridtjof Mörns anhållan om anvisning av ett anslag, 
stort 117.200 mark, i och för plantering av skiftet m III å Ålands 
Fruktförsök i Godby, har därvid med beaktande av betydelsen och nöd
vändigheten av att hela det för denna försöksverksamhet reserverade 
område utnyttjas för sitt ändamål, funnit gott omfatta förenämnda an
hållan. För planteringen har följande kostnadsberäkning uppgjortss 

178 st. försöksträd å 400:- 7lo200i-
l0 " spalierstolpar, stöd och vinkeljärn 15oOOOs-

.300 " galvaniserad järntråd 6. 0001-
Arbetslön för plantering och pl~nering 250000&-

. Stunma mk 117e200g-
Denna slutplantering av Ålands Fruktf örsök har länge planerats, men 

på grund av att föreståndaren för Statens Trädgårdsförsöksanstalt, pro
fessor Oo Meurman, som övervakar verksamheten vid detta försöksfält, ve
lat få vissa resultat från de tidigare utförda planteringarna, har den 
av trädgårdskonsulenten uppgjorda planen blivit vederbörligen ändrad 
och godkänd först i början av innevarande år. Hade planteringsplanen 
kunnat föredragas för landskapsstyrelsen senaste år hade även det för 
planteringen erforderliga anslaget observerats i förslaget till landska
pets ordinarie budget för år 1953· 

För den händelse nödigt anslag inte kan utverkas för innevarande år, 
måste planteringen anstå till är 1954, vilket emellertid skulle medföra 
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ytterligare ett års försening av försöksområdets fulla utrzyttjandeo 
I anslutning till vad ovan fram.hållits får landskapsstyrelsen vörd- . 

samt föreslå att Finansutskottet i sitt betänkande till Landstinget an
gående första tillägg ti~+ ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 
landskapet Åland under år ··1953 under 6 Huvudtiteln, I kapitlet, 12 mo
ment b) Godby fruktförsök lllåtte observera 117.200 mark för förenämnda 
plantering. · 

S.D. 823/124-53~tt 

Pålandskapsstyrelsens vägnara 
·Vicelantråd Verner Jansson. 

. Landskapsagronom Ernst Johansson., -

Ändringsförslaget omfattades av utskotteto 
. . ' · · 

Enligt lagutskottets ovannämnda betänkande skulle en fiskerikonsu-
lent anställas vid lantbruksavdelningen. ! stället bortfaller utgiften 
för en halvtidsanställd fiskeriintendent, varför lagutskottets f örsleg 
inte till denna del medför någori ut5iftsökning. Utskottet har därför 
inte ansett nödigt att upptaga ett särskilt löneanslag för denna konsu
lent, utan har ändrat texten i 6 Hto IItle Om lönen beräknas utgå enligt 
18 löneklassen, kommer detta aµslag att räcka tillo 

I 

I 11 Ht. har utskottet ytterligare på grund av landstingsman Evald . . 

Häggbloms finansmotion inföJ:lt ett anslag& nunderstödslån för ett ambu
lansflygplann. Utskottet anser initiativet vara beaktansvärt och hoppas, 
att ett lämpligt företag: bildast som har möjligheter a.'tt upprätthålla 
trafiken. Med hänsyn till att staten till betydande belopp understöder 
flygbolag i riket bör utgiften kompenseras. 

På grund av vad sålunda anförts får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga nedanstående till

iägg till och ändring av ·ordinarie inkomst- och 
utgiftsstaten för landskapet Åland ' under år 195~c 

INKOMSTER., 

5 Avdelninp.;en._ 
I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 
l. Av staten erlagda skattefinansiella utjä.mnings-

.! 

medel ••••••••••• •·• . , •• •,. ........... •........ 2c 7050 050&... 4~ 262e·o·ooa· _. 
Summa I ·kap .. 2.,7050050&- 4·o~62.0~0s-

Summa 5 Avdelningen 2o705o050i- 4e262.000s-

Summa inkomster mk 2.705e050i- 4,02-62~·000~-
====================================~~=~= · 

.. 
' 
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l Hu~ t§JE.• La11!!.~=h,.n,e;et, 

Ie Allmli_np~ la~Sl§tingskostnader~ 

12. Revisionskostnader (förslagsanslag), 

tillägg •••••••••••••o••••••~•••••o•• 200e00Qi-

1. Avlöningars 

Summa I kap. 200.000s
Summa I Huvudtiteln 20000001-

2 Huvudtitelno ~!@~ .. ~§~it~elseno 
b> d entra lf ö ~~.€':..l!g,;i.,l];Zi§ ko .§.1.~,§.. ~ 

l kolonisationsinspektör, årsarvode 

(25 lkl) 6 mån. •••••••••~••••o••••• 232.6501-
Summa l kapo 23206501- ~2?~0001~ 

Summa 2 Huvudtiteln 23206501~ 222.0003-

J Huvudtiteln. Polisyår~en~ 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 
1 kanslist 1 gruhdlön (12 lkl), tillägg 

Summa I kap. 10o800t-
II, Polisväsendet på landet, 

2. Beklädnadsbidrag å 6.400i-/år, tillägg 
Su.l!lma II kapo 6o400a

Summa 3 Huvudtiteln 170200:-

••• 10.8001-

6.4001-

4 ttuvudti~elne Hälso-_Q,ch sjukvården. 

1. Avlöningar& 

V, Ålands allmänna sjukhusw 

(lo le - 310 80 ) 

Dejourerings- och övertidsersättning 

(förslagsanslag) ··~·•a•,o•~••o•~oo~oe 550.000s
Summa V kape · 550~0001-

Summa 4 Huvudtiteln 550~0001-

2 Huvudt~teln. ~nderv~sn~~s~ .~ch bildningsväsendet. 
IVo Ålands Yrkesskola. 

1. Avlöningar~ 
1 ekonom, årsarvode (15 lkl), 9 måno 

Summa IV kapo 205e200i

Vc !lands folk)l;ö_g,~o~~ 
1. Avlöningar& 

205a200&-
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1 föreståndare, grundlön (26 lkl) 

ti~lägg oo•oo•oooOOOOOOQ•Q~OO•O~Q 44.7001-
1 andrg lärare; grundlön (22 lkl) 

tillägg •••••ooooo•••~•••ooc••••• 18.900&
l lärare i huslig ekonomi, grundlön 

( lC lkl) tillägg •••••• ~ •••• oo... 40. 500 s-
1 handarbetslärare, grundlön (17 lkl) 

tillägg ooo•oooeoe••••••••••••••• 36.900i
l slöjdlärare och vaktmästare, års-

arvode (17 lkl), tillägg•••••••• 36.9001-
Tillägg åt andra läraren för under-

visning i fiskerilära (förslags-

anslag) ••••••••••••••••••••••••• .22~500a-
Summa V kap. 200.400~ 

Summa 5 Huvudtiteln !05,600t-
' 6 ftUVH'1t1teln. Näringarnas främjande, 

I. Jordbruket och dess binäriilj;ar ?amt kolonisatiopp
verksamhe.ten, 

12. Jordbruksförsöksvarksamhetena 
b) Godby fruktförsök, tillägg 117,2001-

Summa I kapo 117.2001-
II. Fiskett. 

l. Avlöningars 
För avlönan~e av fiskerikonsulent 

Summa 6 Huvudtiteln lJJ.2001-
ll Huvudtiteln. Understödslån. 

III. Särskilda anslar)&. 
3, Bosättningslån (förslagsanslag) 
4. Understödslån för ett ambulansfLvgplan 

1.500.0001-

Summa III kapo 11500.000l~ 2e750~000s

Summa 11 .HUvudtiteln i~soo.0001- 2,750.ooos-

381 

200.4003-

-.-

l.250,0001-

Summa utgifter mk 2.705.0501- 4e262.0001-
========;==========~======·===-=:========= 

Mariehamn, den lg mars 1953~ 
På finansutskottets vägnar: 

'I I tl~ 
K.A. Helin. 
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ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden Bengtz, 
ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson, Andersson och delvis 
suppleanten Lindblom deltagit. 


