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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Nll 2 o/1940 

NQ 24/1948. 

med anled..'1.ing av Ålands land skapsnämnds framställning .. 

till j~.lends landsting med förslag ti 11 ordinarie in

komst- oeh utgi.ftsstat för landskapet J).land under 

år 1949 0 

Med anledning av förenärr~da framstälining får utskottet härmed vörd-

samt framhålla f .ölj r:mc' e t 

Utskottet omfe.ttar i huvudsnk 12ndskapsnämna.ens ftlr' sl~g. De av utskot.

tet föreslagna ändringarna innebära en höjning av slutsumman på ut gifts

sidan med endas t ungefär halv annan miljon. 

Utskottet vill i detta sammanhang frooihållo., att skäl vore att så snart 

förhållandena inom penningmnrknade n tillåt e.. det återgå ti 11 nt t landskaps .... 

nämndens frnmställning me d försl~g till ordinarie inkomst- och utgifts

stnt tillställes L'"lndstinget i september mf.lnr.d enligt § 26 1 lo.ndsk11ps

lc.gen angående J,lands la ndsknpsförvaltning eller åtminstone någon tid 

före höstsessionens början så att Landstingets medlemmar få något mer tid 

på sig att studera de föreslagna anslagen. Så som inkomst- och utgifts

staten numere svällt ut är det s vfu>t o.tt taga ställning till den mängd 

spBrsmå.l, som i detta.sammnnhang uppkomma, under don kor ta tid som står 

Landstinget till buds. 

Y-t;to~ligare vill utskottet uttrycka önskemålet; att sådan verksamh6t 

som t,cx. lnndskapets skärgårdstrafik budgeteras med angivande av såväl 

inkomster som utgifter i stället för att som nu skett endast saldot fö

res på e.ntingen inkomst- eller utgiftss:tdan, åtminstone borde dessa upp-

gift8r framgå av motiveringen. , / 

A • T1'TVOM S l'fl • 

--------------------
KAPITALINKOMSTER. 

Mom. 3 har här höjts o.tt motsgara den ökade utgiftssidan. I detta 

samraanhang önskn:r utskottet hänvisa ti 11 vice talman Brennings uttalc.nde 

angående det önskvärda i att förskott kunde erhpllcs ur statsrredel, vil

ket uttalnnde här bifogats som Bilaga r. Om mRn . tänker på vilken situa

tion lnno skl"!psförvrt ltningen skulle råkri. i om net bleve ·omöjligt att · få , 

lån på privo.t håll, inser man huru absolut nödvändig en sådan å:;gärd är., 

Endast en obetydlig del av förvaltn:1,ngen borde finnnsieras med lånome~el. / 

Bo UTGIFT. 

EGENTLIGA UTGIFTER. 
Första huvudtiteln. 

Anslnget i I:4 arvoden åt utskottssekretere,rnn, hnr höjts, då under 

innevarande år ungefär ett lika stort belopp som det nv lnnd slropsnämndt :r· 

I 
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" före-sJa._gna ·Tedan. f~rbrulrn·-t ·r. ·r ·.tkas Pi har ans1ag;et ti 11 stenograferna 

_höjts. 

And:t:·ll hu.vuJ.tiiteJ.n. ---.----.. ~ 
Arvodet för lagberednir.!.g hs.:t• av utskottet flyttats efter mom. 3 och 

rats till ett sä.r skilt mornent .. Under detta moment borde enligt ut skotte 

mening framdeles- upptagas alla :för lagberedning avsedda mem:eL, även s_å 

dana, som avse anli tande av expertis~ Anslaget har dock icke höjts de a 

gfug, då utskottet anser att le.ndskapsnämnden, då expertis bör anlitas, 

borde inkomma med förslag häromo 

Landskapskamrerarens lön har av utskottet ändrats ti 11 den tidigar_e 

gällande löneklassen i avvaktan på resultatet av den framställning land· 

skapsnämnden gjort för rntadkommande av en överenskommelse med riket .• 

Utskottet anser att risken för att förhöjni~gen skulle ställas utom 

kolumn är för stor för att nu v[g a försöket. Dessutom borde ifall denna 

lönepost ändras även lantrådets lön uppflyttas tilL närmast högre löne 

klass, vilket ej heller krul anses ti llrå::i ligt ror när varande. 

Mom • .6 (i ut-skottets fir slag momo 7) har bibehållits ofir ändrat eme .... 

dan te le foniste.rvodet knappa.st på förhi:ind k8.ri fastställas, då osäkert är 

när telefonväxeln1kv~rerAs~ rrijänstAn torae för ärri~t-vi:irl'I, av sanme. 

karaktär som t ,ex. chnufförst jänst ern2. med Fivseende *' lön och besättande 

varför utskottet anser landsk2.psnämnd0ns förslag på denna punkt riktigt. 

~ hu.vud ti te ln. 

Under Il:l, avlöningar J.T:i.rJ. ÅlEmds allmänna sjukhus, föreligger ett 

räknefel frnn landskapsnämndans sida i det ntt grundlönerna för två av

delningssköterskor sammanlagt bör~ utgfö"a 253.200:- eller ·12.ooos- mk 

merR~ Semma fel åt erkoinrner i slutsummPn för II kap, men slutsumme.n för 

4 lit. är riktig; utgiftsslh.dans slutsumma innehåller åter samma fel på 

120000 mk. 
Anslaget IV:l, Bidrag till upprätthållande av ett sjukhus i Marieha1nn, 

har av utskottet höjts i enlighet med landskapsnämndens tilläggsförslag . 

I samband med behandlingen av e.ns lagen IV :5 och 6, landskaps barn

morskans och londskapshälsosyst~rns avlöning, vill .utskottet f~a.mpålla, 
att utredas borde om ej dessa tjänster lämpligen kunde för enas. 

Då. avgifterna för friplatser vid Grelsby 'sjukhus frll-n och med in

gången av nästa år komma att höjas föreslfui utskottet anslaget IV•14 

höjt till 300,-000 mk, vilket to;r:>~e motsvara de ungefärliga kostnaderna-a 

Fet:'lte huvudtiteln. 

Anslaget i II-:3! foJ,.kskoJ,.::nspektorns kansli..,.. och hyresmedel, _bär give', 

vis nv l~ndskapsnämnden utnyttjas endast enligt ·srnnma normer som komma 

Försl _1:lg 

t.111 

ordinarie inkomst_- och utgift_ssta.t för landskapet Åland under år 1949 • 
=-~--:.....=~-=:;:=====-'::-!!·==--.....--- - . -·..:..·= : i : -----===~==~ 

K$.p.möm. A. INKOMST. 

. · I• 

==:=.====-== 
EGENTLIGA INKOMSTER. 

. . . 

För~ta avV.eiliningen. 

Inkom~ter, vilka .. Jämlikt ~-· 21'-i lageil. 

av den 6 maj 1920 om självstyrelae för 
.. . ~ : ! - ' . . • 

; Åland tillfal la landskapet. 

Näringsskåtter. 

Nöjesskatter, 
. . 

Landskaps
nämndens 
förslag-. 

700.ono:-

1. Stämpelskatt -• ........ •.• •• .•. •• . •.··.· · ·~ •• _._•.. 2.·000•000:-

II kap. 2.000.0002-

I Ayd. 2.700.ÖOOi

~dra avdelningen. 

Inkomster från staten tillhörig egendom • 

· ·· l. Arrenden av boställen·- och fiskerier· -..... 400.000:

~ 2~· Rärttor av jordinlösningsfonden ••••• ~ ~ • • • . 75.000:-

· 3., Försäljning av virke_ .• •.• -• ._ •••••••••.•••••• 

.· 4. Hyra för mangårdsbyggnaden.på Pehreberg 

· 5 • Inkomst från Jomala gård ............. .. 

6. Diverse inkomster· ... , •••• .- • .- ........ • ...... . - . -

' 7. Inkomst f'r ån försöksfälten •• ~ -· ........ ~ ~ 

r kap •. 0 .2so •20~ i-
rr AVd. 3 .2801112,00 :-

Tredje avdelningen. 

2.009.000:- _ 

7 •. 200 :"'.9 
697.odo:-. . . 

'1.0001-

100.000 :-

- I. · Inkomster. av-.blanaaa natur. 

la Elevavgifter· öch övriga _ inkomst er, , , , , ,, . "' 
från !lands .lyceum •• ·~ ... ...... _ ••• ...••• 

: 2 e' E:levavgifter och övriga inkomster 

fr-ån Ålands sjöfart släroverk. _,. ....... .. 

· 3, Elevavgifter, hyror och övriga i.p.koms ter 

från Ålands lantmannaskola ···~··••••• 
.· 4. Eleva_vgifter, hyrdlt' och ar riga ·inkomster 

från iiands kvinnliga hemslöjdsskola • 

9. Legosängsavgifter och övriga inkomster 

från Ålands allmänna sjukhus ~- · ....... . 

350 .. 000 :-

so.0001-. .. ., 

15.00-0:-

- 8.000t-

i.ooo •. ooo:-- ' . 

Finans- och 
ekonomiut
skottets 
förslag. 



I. 

r. 

6. Legosängs.avgifter- oc)T övriga inkomster 

från sjukstugan i Kumlinge ••••• -..... 

7. Försäljning av plantskolealster ••••• , 

8. Mariehamns stads andel i kostnaderna 

för polisväsendet ••••••••••••••••••~ 

. samt stuaielån ·········• -•<• ••······· 
10. Diverse inkomster T••••••••••······~·· 

100.000:-

50.000:-

1.000.000:-

-. , 

11. Hyresinkomst från landskapsnämndens lokal 

15 .. 000~-

40.000 :-

50.000:-

12. Vederlag för naturaförmåner ••••••• ••• 

I kap. - 2.717.600:

III Avd. 2.717.600:~ 

KAPITALINKOMSTER; , 
, - Första avdelningen. 

1 .. Försäljning av inlösta fastigheter, ••• 

9:600:-

1.500.000:-

2. Förskott ... , •• .,,_. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 30 .ooo ,000 :-

3. Lån ••••• • •••••••••• • ••••••••••••••••• 103 .458 .840 :- 104 111815 .240 : 

I kap. 134.9~8.840:- 136.315.240:

I Avd. 134,958.840:- ~,315.240:-

Summa inkomster mk. 143.656.640:- 145.013.040 : 
---=::=;--------·---====--====---~-~----~~ ~=-;;:;:::=:= 

B. UTGIFT. 

EGENTLIGA. UTGIFTER·. 

li'örsta huvuatiteln. 
Landstinget. 

1. Landstingsmedlemmarn~s arvoden och re

sekostnader {förs lagsanslag) •••• , • 

2. A.llmänna landstingskostnader (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
3. Arvode åt landstingets, sekreterare .. . 

( förslagasnslag) .................. , 

4. Arvoden åt u.tskot.tseekJ!'eteParna 
·(förslagsanslag) •••••••••••••••••• 

5, 1 kanslist och renskriverska s 
grund lön , , • • • • • • • • • • • • 158 .400 :-

dyrortstillägg •••••••• 

indextillägg (förslags-

6.000:-

anslag) ••••••••••• ~. • 19.300:-- ' 

6• Ålderstillägg (förslagaanslag) ••. •-• 

1.000.000:-

100.000:-

45.000:-

50.000:-

183 t7ÖO :-

3 200t 

90.000:-

.. · .Kap.mom. · - - - - . ie-:5-;; J I I} I~ 

7. · Stenbgrafer (forsla gsansl -a.i;i,;) 

·s. l ekonom och bibliotekarie: 

arvede .~ •••••••••• -•• .• 

........ 

. 24.000 :-
dyrortstillägg - ............. _ ... ~- __ l.a.700 .. :-

-·--~-
9. Hyra för lanastingets sessionssal och 

kansli jämte lyse och städning (för-

slagsanslag) . ••••• ·. -.· •• • , .• -,-., •• • 4, ••• 

... • lo. F"dr exkursioner och expertutlåtanden 

till landstingets disposition:.· (-för

slagsanslag} : ~,._.~. •·· ••••.• .••• ,. •• •• .••• 

I• . 

l 
.. 

. . 

I -kap. 1.6381600_;- · · 1.7p8_,fr00 , .... 

·" I Ht. ~ l ~638*6·00_ :_ .... _ l .'7Q8 •6-00 =
.;.~.:~ . Andr?. :.huvudtitE.'lln • . 

- '~--- ·~- I.andskapssi .. ~,yF.§lsen, 
Avlöningar : 

1 lantråd, griihdlön . ..... •, · .453 ,600 :

.1 sekreter.are, grundlön ~· ·2'79.6001-

l sekreterare, arvode för 
lagberedning •· ........... ,.. 42 .• 000 :-

1 biträdande sekreterare 

grundlön· - , •••• ·- ... -.-.-. ·•·· .; ~267.6qo1-

1 kamrerare~ grundlön ••• 

1 forstmästare, ~runal~n, 

1 agronom, grundlön •.... 

. 256.200:-=-

24.5~400 :-.:-

245 .400 :-

1 vägingeniör, grundlön • · 307.200:

l arkeologi grund.lön -.- • .,. · 235.200:-

1 registrator och arki-

varie, grund·le:>n ··' ~= · -.:0 ' _ ~ 151 ... 800 :-

1 kassör~ grU:nd·lön ·.;.- ..-: ,~"t. " 138.600 1-

1 kansli st och bilJliote.,. ~ 

karie, grti:ndl<:Sn· ~· !· , ,•,,. . 138 .600 :-

1 huvudbokförare, grundlth ,:158.400 :-

1 renskriverska, ~rund=lön , l!J.4.600 :

i vaktmästare, grund lön • .-120.eoo :
Dyrortstillägg (förslags-

ansiag)~ .... . , ...... , • .••••. • • • . 98•400 :

Indextill-ä°gg ·(förslags-

120,000 :"'" \ 
.'T • . 

_ ...... 
• 

245,~00 .:-

iJi 48 i 

90.000: ... ~ I 

anslag") ' r ... .. ,. ~ H .,,.y . •.!..• _ ·362...;:20~1~ .. 3 ·.Pl:S.400 :- 3 .56·2 ,..600 :-

.2 .• ·Ålders tillägg { fö~slagsans lag.) . • • • • • • .· ~78.000 :-



_ vo.~lom~ · 
~t~ -
~ "' 3. Ledamöternas i landskapsnänmden arvoden 

"'.""4-

och resekostnader (förslagsanslag) ••• 300.000: ... 

4. För lagberedning .•••••••••••••••••••• ~ •• • •••••• ~ · 

I. 

,· r 

5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••• 

~~yra för landskapsnämndens kansli jämte 
lyse och städningshjälp (förslagsansLag) 

7. Expensmedel och telefonistarvode ··-·•••• 
9. Landskapsnämndens dispositionsmedel ••••• 
9~,Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 
lo. Semestervikariearvoden (försle.gsanslag) 

I kap. 6.218.400:- 6.207.600:

II Ht, 6.218.400:- 6.207.600:

Tredje huvudtiteln. 

Polisvåi den. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 
1 polismästare Y .grunfllön 

1 överkonstape 1, " 

3 äldre k-0nstaplar, grund

lön ~ 138.600:- •••••• 

'Q ,yngre 

l.ön 

2 

•••••• 
stap"1.ar ,,. arvo-

de å 132 .. 600f..;;r ........ . 

2 extra ko~staplär : ~ltlmar

tid.,. a.rvode ••• , ~ •• , • 

l ka st, grundlÖn • • • 
Beklädnadshjälp •••••• \ 

Dyrortstillägg (förslags-

216-1600 :':" 

151.800:-

415,800:-

265.200 :-

66.300 :-

132 .600 :-

30.000 :-

anslag) .. •• • • • • • • • • • • 68.000:-

Ersättning för söndags-

arbete (.förs-lagsanslag) 280.000 :-· 

In de xför h ' · ing ( för -

slagsanslag} ••••••••• 191.100:• 

Semestervikariearvoden • 

Barnbidrags- och folkT,, 

25~000:-

, 
pensionspremier ,. .. •• 135,000:-

2. Ålde:estillägg (förs lagsanslag) , ••• , , 

3. Expensmede 1 " •••••••••••••.•••••• •., • 

300.000:-

400.000:-

450.000:-

150.000:-

400.000:-

125.000:-

2.640.400:-

350.000;-

20.000:-

420000~-

Kap~. -s~ 

IIe 

I. 

4. Tele!'onavg;1.J.:t;-el'-OC.ll ;J:Dd~l::tåll (förslags-
anslag) ...... ... , ••••••.•••••• , ••••••••• • 

5. Beväpning och utrustning••••••••••••••• 
6. Ersättning för under tjänsteutövning, .. , 

förstörda kläder ••••••••••••••••••••• 
7* Till landskapsnämndens disposition för 

polisinrättningen •••••• o •••• 9 •••••••• 

lit Avlöningar t 

I kap. 3e06lo400:

Polisväsendet på landet. 

1 överkon$tapel, grundlön 

l äldre poliskonstapel, 

138 .600 :-

grundlön ••••• -•••• , •• 126 .600 :-

5 äldre poliskonstaplar, 
grundlön å 1200600:- 603.000:-

10 yngre poliskonstapla~, 
grundlön å 114.6002-1.146.000:

Beklädnadshjälp åt 16 

st. poliser å l,800:- 28.iOO:

Indextillägg (förslags-
anslag) •••• , • 221,450 :-

2. !lderstillägg åt landspoliser (för~ 

slagsanslag) •••••••••••••••••••• 
3. Ersättning .åt lands;poliser för resor 

inom eget distrikt •••••••••••••• 
4 • .Årsavgifter för landspolisernas telefo

ner {förslagsanslag) •••••••••••• 
6. Polisernas uniformering och-utrustning 
6. Till landskapsnämnflens ~is,ositiom,fäD,,, 

polisvoo endet på landet , , •.•. ~ •. .. •• ~. , 
II kap, · 2.619 •. 450:

III Ht, 5.680.850:

Fjärde huvudtite.ln. 

Hälso..,. och s)j.1.l.kv ård.en. 
LäkaPe. _ 

1, Bidrag till avlöning av stads- och kommu

nalläkare samt kommu.naltartdläkare 

(förslagsanslag) ••••••.••• ••• ,, ••••.• 

2, Bidrag till avlönande av kommunal
dJ·urläkare ... ..... ..... .... ..... -.... ··-.... 

20.000:"'."" 

15,000:-

1.000:-

15 . 000 :-

2.264.450:-

200.000:-

30,000:-

so.ooo:-
40.000:-

. , 
25.000~-

300.000s..,. 
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3. 245 ..4-00 :-. 

Indextillägg (~örslagsanslag) 250450:~ 
411 Ålderstillägg (f'örslagsanslag) ••••• ••• 
5~ Resekostnader ooh,dagtraktamenten,(för~ 

slagsanslag) ••••• • 1 •• • . • , .............. . 

I kap. 885.810:-
,, 
.Al ands allmänna s j ukb.us. 

1..-. Avlöningar: 

1 läkare, grund lön • 0 ••• 225.600 :-

1 predikant, arvode •••• 12.000;.-

1 ekonom, arvode ' •••• 0 o. 126 0600 -: -::-

1 översköterska, grund lön 13 8 o.6 00-tro: .. 

2 avdelningssköterskor, 

210.950:-

39.960 , .... . 

250.000: ... 

grund lön d 126 0600 :- 2410.200:- 2:;>3. 2.00 :-- -

3 sköterskor, gruiadlön . å 

120.600:- • • • • • • • • • • • • • 361,800 :- --

3 sköterskor, arvode å ' · 

120.600 :- ... ' ..•......• 361,:soo :-
Tilläggsarvode 1.000 mark 

per månad och sköter ska 108 .ooo :--= 

1 kosthållsförest åndarinna., 

grundlön ···~ 103.800:~ · 

Tilläggsarvode 6~000~~ 109.@00:-· · 

1 vaktmä~tare och maskin-

skötare grundlön 

(egen kost) •• .• -. ·•-· . ... .. 

1 hjälpkArl, arvode 
(egen kost) .......... •·.• 

Betjäning •• ..•••.•••.••••.•.•. 

:rndextlllägg. (fö:vslags?', 

anslag) ...... -..... -• .• .• .•. · •• ot'• 

Söndagsarvoden {förslags-

126 .600 :- -

120 .600 :-

620.000 :-

285.000:-

; anslag) •••••••••••••• 200.000:-

2. Ålcterstillägg {förslagsanslag) ••-•••••·• • 

3? _Sezne stervikariearvoden: 
för personal~n (förslags-
anslag) ••••••• • ••• , •• ,. 

för läkaren••••••••••• 

110.000:-

31.620:-

4. Kosthållningen (försiagsanslag) 

3 ,.937 t!600~i ::-

85 .ooo~: !'.'9 

... 

..... _..,_ 
Kap .. mom. 

III. 

; 

koat fö~ personalen och 
3 praktikanter, 24 per-
soner •••••••••••••••••• 443.000:-

kost för 10 .ooo sjuk- · 
' 

vård sdagar ••••••• • • • • • • 550"000:-

5. Medicinalier ocb,förbaodsmate~ial,(fö~~. 

slagsanslag) •••••••••• ••••••••••••••• 
6 • Instrument •••• ·• •• · •.•••••••••••••••• , ••• 

7, Värme och lyse (förslagsans1ag) ••••••• 

8. Diverse utgifter ••••••••••••••••••••• 

9.~Tvätt •••····••••••••••••••••••••••••••. 
-

10. Underhåll av inventarier • , •• , •••••••• 

11. Till landskapsnämndens disposition för · 
sjuk:b.uset , • • •••••••••••••• , •••••••• 

12· Sjukhusområdets underhåll •••••••••••• 
II kap. ~.547.220:- 5Q559$220:

Kumlinge sjukstuga. 

l. Avlöningar: 
1 läkare, arvode •.... , , , 

1 sköterska, grundlön ••• 

l sköterska, arvode ••••• 
1 ekonom och g.årdskarl, 

arvode ................ . 

Hyresbidrag.för sköterska 

. ' 
5,700:-

126 .600 :-

126,600 :-

72.000: ... 

6.000:-

Betjäning •••••••••••• , •• 108,000:

Indextillägg (förslags- , 
anslag) ••••••.•••••• •• 50.000:

Söndagsarvode (förslags-
anslag) ....... , • • • • • • • • 5.000:-

2 .. Ålderstillägg ( förslagsanslag) • • •• , •• , 
3. Semestervikariearvoden (förslagsanslag) 

4. Kosthållning (förslagsanslag) för skö
terskor, betjäning och patienter •••• 

5. Medicinalier och förbandsmaterial (för-

slagsanslag} •••••••••••••••••••••••• 
.,. 6 • Värme och lyse (förslag sansila.g}, • ...... • 

7. Inventarierna:!!! undel1bl~11, __., •,,,, •,,,, • 

s. Diverse utgifter •. , •...•...• ·-·······• 
9, Områdets underhåll ••.• , , , •• , , , , •• , , •• , 

499.900 :"."" 

10,000:-

20.000:-

120.000:-

20.000:-

150 .ooo :.
l .0.1000 :"' 

15.000~-

6.000:-

11 
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för sjukstugan ... .. .............. : ••• 5.000 :.,.. 

III kap_. 855.900:-

IV. övrig hälso- och sjukvård. 

1, Bidrag till upprätthållande av ett sjukhus 

i Mnr iehamn ... .. . " •• • o • ., " , • • o 11 • ,, • •••• .• 

2. Bidrag till avlönande,av,ba~umo~skor ,, , 

sosystrar (förslagsanslag) ···· · •·~· · 
4-, Bidrag till dyrorts- och indo.xtillä.gg 

åt kommunala barnmorskor och hälso

systrar {förs lagsans l ag) .oo • •••• ••••• 

St 1 l a ndskapsbarnmorska ""~o•o • •e oo•••••• 

6. 1 l andskepshälsosyster $• • • • ••••••~•••• 

7. Ålders- , dyrort s- och indextillägg åt 

landskapsbarnmorska och hälsosyster 

(försla gf]anslag) • • •••• •••••••• ••••• • 
8. Reseersättning åt l d psbarnmorska 

och h ä lsosyster { lagsanslag) ••• , 

9. För hälso- och sjukvårds ändan ål ti 11 

l andskapsnämndens disposition ••••••• 

10. För Föreningen Folkhälsan på Åland • •• 

11. B~~rag för tuberkulose n s bekämpande 

300.000:• 

600.000:-

180.60'~~ 

1 80.600:

lBo.ooo:-

40.000:-

20.000:-

135 ~ 000:-

40.000: .... 

l.5oo.ooo:-
3oo.ooo:-

' · , 
1.500.000:-

600,000:~ 

(förslagsanslag} ~·••••••••••••••••• 
12. - Understöd åt b arnbördshus -•-.. •-• •••••••• 

13. Bidrag till uppr~tth§ll~n~ e ,av ,Qvelsby 

sjukhus ( förslagsanslag ) ~· · . . . . .. .• 
14. Kostnade r för 3 friplatser å Grelsby 

sjukhus \förslagsanslag) ••••••••••• 
15 Bidrag till apotek i Kum,inge • -!!> ' ' ' ' , , , , 

260.000:- 3 00.000 :-

30.000:-

16. Understöd åt r ådgivningsbyr åer i 

- J mödra.- och barnavård ( f örsia g-sanslag) 

17. Bidrag till mnrättande av provisorisk , 

loka l för ett barnbör dshu.s ........... 
18. Bidrag till underhåll a v ett ambu

lansflygplan . i landskapet · ~ ···•• • •• • 

IV l(ap. 7 .• 426.200~1' 70766,200:

IV Ht. 14.727. 130-: ~ l5e067.130:-

200.000:-

200.000:-

' . 

60.000:-

"· .. 
-9-

Kap.mom• 
Femte huvudtiteln. 

I• 

Undervisningsväa endet • 

Ålands lyceum,. 

i .• Avlöningar: 
5 äldre,lektorer, grundlön 

å 235 oOOO :·~ .. " ... l.,1'75.000:-

2 äldre lektorer, grunc'!-

lön å 225.600~- • 0 ai Cl 

2 -yngre lek'i..iorer, grund-

lön å 20'7.600:- • • • • c 415.200: .... 

l gymnas t iklärarinna , 
grundlön •••••••••••••. 180.600:-

1 gymnastiklärare, 
grundlön , ••••• ••••••.•.• 180.600:-

1 te clmingslärare, grund-

lön •·······•····•·••• . 1510800:-
1 sång l ärare, .arvode •-•. • • -60.,_1_00:~ 
l v aktmästare, grunalön •• 120.600~-

l eld ara-gårdskarl, 
grundl ön , •••••••••• • ••• 126 .• 6 00;-

56.400:-St äd erske arvode •••• • ••••• 
Ti l l städhjälp •••• • •••••• 50.000:

Kanslibiträde •• ••• ••••••• 12.000c

Rektor s arvode ~·····•••··~ 24.000:-

Dyrortstillägg (för~ ~ 

s lagsanslag) ••••••••••• 1 03.200:" 

I ndex t illägg (förslags- . 
anslag) ••••• " ••••• • •• ~.' 300._000 ':-

Söndagsarvoden ( f ör slags-
anslag) ••• · •••.••••••• • 10 • 000 :-

2 .. .Älderstillägg (förs lagsanslag) • ••• • • • 

3. · Ti mlärar- och t j änstg öringsarvoden: 

Grund timarvo den (för•> 
slagsanslag) o~~~oooo lol25oOOO:• 

Timarvoden fö1• paral:cn 

klasser jämte rektcY!:,3 ... 

och vektmästsrarvoaeu , l 

för dem•••····~~···· i.000.000:-- -
4. Undervisningsmaterial ••••• ,, ••••••••• 

3 .407 •600 :w 
3 50 .000:-

} ' 
2.125.000:-

30.000:-



-10 ..... ,KaJ~·mOill • · 
Il; . ~' 1 .. 

~'"å!i.$"' 5 .. Värme och lyse (förslagsanslag) ...... .. 
9 -~ 6. Material för undervisning i slöjd 

400 ... 000:.-

II. 

och huslig ekonomi (förslagsanslag) 

7. Diverse utgifter •·• .... • •. •. • • • • .. • • • .. ., ... 
8. Till land skap3nä~dens disposition • • • •. 

I kapo 6045206001-

Folkskolväsandet. 

l. Folkskolinspektc=-n, grund-:.\-5n ., ~., ..... , 

2. Folkskolinspekt orn; b.ld8.:r s·· och dyr

orts tillägg (för slagsanslag) • " •••• • 

3. Folkskolinspekt()rns.ka~sli~.ocb.hyres~-

medel ••••• ,, .......... _. ... .. ............. _ • .,. ••• ~·~•, 

4, Folkskolinspektot'lls.resekostn~de~,,för',T 

slagsanslag) ····~········~-· •••••.•• 
5. Bidrag åt Mariehamns stad. för upprät thål-

lande av dess folkskolväsen (för-

35.000:-

80.000:"".' 

25.000:-

245.400:-

40.0001-

30.000!-

90.000:-

slagsans lag) •••• o •••••••• ' ·"". o ••• •.,. 1.010 .ooo :-
6. Avlöning åt, folkskollärare . (förslags... . · J 

' ansla~) •••••••••••••••••••••••• -•••• 12.000.0001-. 
7. Jlderstillägg åt lärare (förslags" 

anslag) ········••o&••••········· ··••• 
8. Timarvoden (förslagsanslag) •• •••o••••• 

9. Byggnadshjälp åt landskomrnunerna (för-

2.000.000:-

1.,00.000:-

slagsanslag) ••••••••••••••.•••••••••• 5.000oOOQ: .. 

10. Understöd åt landskommunerna (förw 
slagsanslag) ............ ,, ••••••• •.•.•!". 3.500.000:~ 

11. Extra understäl åt landskapets fatti-

gaste och glest befolkade .landskom-

muner (förslagsanslag) • ••••• ~ ••••• _... 600.000 :----

12. Biblioteks- och resestipendimedel •• ·.; 

13 ... Abnormunder vi sni'!l~e12SJ; f'.li'i;imj~nde, 'fåi11,., 

slagsansl8.g ) ............. ~.,~.,A,,·~ 

14. Indextillägg (förs lagsanslag) •••••••• 

15. Kurser för t1.ngdo~.slede.!'s • ~,, u o o ••• ,; ••• 

16. Sommarkolonier flh· foll~>s:r:olebarn ••••• 

II kap~ 27c775~400a- . 

10.000 r-

, 50~000:-

1.200.000:-

200000:-

80.000:-

III.. ~ .Ålands sj ö?a:>tsläroverk. 

1. Avlöningar~ J 

~v1gatiC'tlsskolavdelningen. 

Kap .mom. -u-
1 öv_erlärare 1 

grundlön - .. 245•400;

l lektor i na

vigationsämnen, 

grundlpn •••• 225.600:-
• IJ • • 

l lektor i ma-

tematik, ,gpu:r.ad- . 1_ 

lön •• , • • . . • • 225 .600 :-
. . 

1 lektor i . -~ 

språk, grund-

lön ···~!·•• 225.600:-

Rektorsarvode 25.000:- 947,200:-

Maskintekniska avdelningen. 

1 lektor, ~ 

grund lön ••• 245.400:-

1 lektor, 

grund lön • • • 245.400:-

Avdelningsfö-
arv: ode 

rest åndare7'. 12 .ooo_: ... 502.800:-

l vaktmästare, grundlön •• 126.600:-

1 städhjälp •••••••••••••• 

Dyrortstillägg ••••••••••• 
Indextillägg (förslags-

50.000:-

55 .200 : .... 

anslag) ••••••••••••••• 181.900:-
Söndagstillägg.(fö~slags~ il 

ans la,g;) .......... ..... .. ... 

2. J1aerstillägg (förslagsansla~) ... . . 

3. Tjänstgörings- och timarvoden (för

slagsanslag) : 
För navigationsskolav~ 

delningen•••••••••·•• 325.000:-

För mas~intekniska av~ . 

delningen •••••••••••• 
4. Undervisningsmaterlel: 

För . navig&i.tionsskolavdel-
ningen tt••OOO>>o•••e• 25.000i-

För maskintekniska avdel-

ningen •••••••••••6••• 25.00Q;~ 

5. Vär~ och lyse (förslagsanslag) •• ··~· 
6, Expensmedel: 

... . ~ .. 

, 

1.873 .i7.QO :'::' 

207 • 06 0 ~·--

so,000:-

200.000:-

' I 

____ / 



~@-.P.fOOID.. -
f-J ~ :,!i. För naviga ti-onsskolavde 1-

IV• 

ningen ..... • · · ,• · · · ....... ~~ .... 25.000:-

För maskintek:oiska avdel-

ningen •••• , •••••••• , • ._ 18.000:-

7. stipendiemedel (broa avdelp.irigarna) ••• ' •• 
L 

8 4 Allmän.bildande föredrag ••••••• .~. •••••••• 

9. För e-levexkursioner ••-•••••••• ·•~••••••••• 
III kap. 3.292.7601~ . 

Ålands lantmannaskola. 

1. Avlöningar.: 
l föreståndare, :grundlön 207.600:-

1 föreståndare, arvode · I2'•000:

l andra lärare, grundlön 207.600:

Biträdande lärare, arvoden · ' 5ö.OOO :

Kosthållsföreståndarinna - 24.000:

Inde:s:tillägg (förs lags-

43. 000 :-

3 .000 :-

4.000:-

25.000 :-

anslag) ···~······•••• - ~2~100:- 563.300:-

v. 

2. Ålderstillägg (förs lagsans lag) •• •. ••. • • • 60.000:-

3. Värme och lyse (fö~slagsanslag} .~ ••••••• 

4. UndervisningsmateJ7iel~ ·•,. • •;. • -. ,. • ~ - ~ ~ .-. • •• • • 
5. Expensmedel •••••.•...••..•••••••••••••• ~ 

6. Underhåll av skolplanen odh dess stängsel 
<J .., • .. I' ' - +• 

7. Slöjdverktyg ••. ·-• -• •••••• •• •••••••••• •• • • . . ' . 
a. Direktionens resor och dagtrakt'arrienten 

(förslagsanslag) •• • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • 
IV kap. 843.300:-

i1ands kvinnliga hemslöjdsskola. 

1. Avlöningar: 
- ·L-_lärari;lna. i vävnad_, 

: t. 

grundlön •••• ~ ••• ;.; 

Föreståndarinnearvode 

Indextillägg (förslags-
ans:J,.ag) ••• , •••••••• 

' .. 

138 .600 :·• • • 

6 .3 00 :-
' .. 

2. Ålderst-illägg (förs lagsanslag) _. ••• , •• 

3. Värme och lyse (förs lagsanslag) , ••• •• 

4. Undervisningsmateriel ••• ·•••••••••••••• 
5 -. Di v.erse utgifter , o o •• o •••••• • •••••••• • 

6. Direktionens resekostnader och dag~ 

traktamenten ( försl::i.gs8.ns1Rg) •••• • • • 

150.000:

s.ooo:":' 
3_7 ~ono '-::" 
6.000:-

4,000:-

15.000:-

' ~) ... · ~. ~ ' : 'i J .. .. 

161 .• 400 :-

29.400 :-

90.000:-

12.000:-

35.000:-

10.000:-

. . 

Kapomom. -13-

7. Till kostnader ror anordnande av kurser 

utom skolan (förs Ja gsans lag) ••••••• 

s. För iståndsättande av trädgå.rd.och . gär-

ae sg åra ............. ~ ................ . 

V kap. 370.000:-

12.200:-

20.000:-

VI. .Älands ambulerande lanthushållskola. 

1. Avlöningar ': 

VII• 

1 lännee i kvinnlig slöjd 138.600:-

1 lärare i huslig ekonomi 138,600:-

Föreståndararvode •••••• 

Biträdande lärare .... .. ". 

Indextillägg (förslags-

ans lag) •••••••••••••• -

6.,000:-

28 .920 :- -

2. Ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••••• 

3o Hyra, värme och lyse - ···~··••••••••••••• 

4. Undervisnin~sm::i.terialJ.,,>~>'1'''''''''' 
5,. Diverse utgifter ._ ••......•... . .....• • •• 

• • • • 6. Direktionsarvoden och resekostnader 

VI kap. 465,500:

Övriga läroinrättningar. 
1. Ålands folkhögskola (förslagsanslag) : 

Understöd ......... .... _ 1.500.000 :-

Understöd åt mindre be~ 

medlade elever ••••• 60.000:-

2 .. Understöd :åör ett arbetarinstitut i 

Mariehamn { fbrsla~anslag} ••••••• 

3• Hemslöjdsskolor (förslagsanslag) ••• 

4. Bidrag till indextillägg åt lärare vid 

privata skolor i hemslöjd (förslags-

anslag) •••••••••••••••~••··~·•••• 
5. Ålands ambulerande sjömansskola •• •• 

6. Kock~ och stuertskolan: 

a) bidrag............ 42o~ooo:-

b) för al lmänbilc;imöe ;un- . _,, 

dervisnin~ •......• 

7. Främjande av övrig yrkesutbildning ••.•• 

VII kap~ 2.910 .. 000~~ 

VIII. ~Vården .. 

l. Till landskapsnärnndens disposition 

för museiändamål• ·••••••••• --•• -•·••••••• 

318.120:--

5.880 :w 
112.000:~ 

101000:-ea 

lO~OOO:-

9.500: ... 

.. 
1.560.000:-

200.000:-

350.000:-

25.000:"'.'" 

100.000:-

. I , ~ 

425. 0()(') t-:" 

250.000i-

180.000:-

... 

SJ8 
i' "'.' ":\; t~ 
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rx. 

X• -... -... 

2. För fornminnesvården (förslggsanslag} · •• · 
3. För arbeten å Bomarsunds f .d. fästnings-

område •.•.• , ... , •• • • .... • · •. • • • •. • • • • • • • . 

4. För publiceringsverksamhet ••••••••••••• 
5. Reparation av ångbåtsbryggan · vid Kastel-

holms slottsruin ••• ······•~··~······· 
VIII kap. 265.000:- 2~0.000:-

25.000:-

15 .oo.o :-
25 .000:-

20.000:-

1. 

2. 

Biblioteks- och studiecirkelverksarnheten, 

Biblioteksinspektö~ens apvode 40,000:~ 

Indextillägg (förslagsanslag) 4.000:- 1 

Biblioteksverksamheten~ .. (förslagsanslag) 

44,ono .:":" 

170.000:-

3~ 

4 

5. 

Studiecirkel~erksamheten •••••••••••••••• 
Populärvetenskapliga föreläsningar •••••• 

Ungdomsarbetet •••••••••••••••••••••••••• 
IX kap, 274.000:-

Ållmän upplysningsverksamhet..!, 

1. Främjande av vetenskapliga, litterära 

20.000:-

10.000 :-

30-.000 :-

och konstnärliga strävåtiden •••••••• , •• 200.000:-

2. Understöd åt teatrar, sångköre.r -Och or- · 

kestrar ••.•••.•• • •••• : •••••••• ~.·~···• 100.000:-

3. Folknykterhetens främjan de •••••••••••••• 150.000:- 200.000:-

r. 

. :.., 

4. Understöd åt idrottsorganisationer: 

Allmän verksamhet • "o,.. 140 .ooo :-
Iviariehamns stad för 

idrottsplan • ••• • •. •.• 600.000 : .. 

5. Understöd åt Ål~nds Ungdomsförbund •·•••• 

6. Kommunal upplysniggsyerksan het • •• • •• • • • • 

7. Ti 11 landskap snämnren s disposition för- / / 

740 .ooo :-
60.000 :-

20 .ooo :-· 

upplysnin~s- och undervisnin~sän.aamål .•• 75~000:

s. Samfundet Finland-Sovjetunionen•••••••••• -25.000:

X kap. i.370.ooo·r1~420.ooo:-

v Ht. 44.018,560:- 44,093.560:-

Sjätte huvudtit eln~ . 

Näringarnas främjande • 
.,. 

Konsulentverksanheten • .. 
1. Skogs;årdsinstruktören, grundlön •••••• 180.600:-

2. Fiskeriinstruktören, grundlön ••••w···~ 158.400:-

A 3. Trädgårds~nnsulenten, grundlön •••••••• 151,800:-

. . . 4 .. Jordbruksinstr·.:~kcörcn, grundlö_n • •. • • •• 
.5. 

i. 
Jordbruksinstrukt0r, arvode ••••• •. • • • • 

180.,600 :-

158t!400:-

14-5i:-200 ~-____ .,...._:-... -
145.200~ .... 

Kap.mom. -15~ 

II. 

6. Byggnadsinstrukt<r en, grundlön ••••••• 

7 • Ålderstillägg (förslags.anslag} •••• ; •·• 

8. Resor och dagtrakt amen ten ( fö!'s"l'!i.·gs·anslag) 
9 ~ .Dyrortstillägg (förslagsansla~·) ~ ·> > .a , ·, • 

10. Indextillägg,, ( f"5rsi"~sanslag) . ~.i • • :.·'. 

I kap. 1.606.600:- 1~586,800;

Skogsvårqen, 
. . 

1. Bidrag ti 11 skogs för.bättring sarbet·en 

(reservationsanslag) ••••••·•••••••• 
2. Skogsvårdenf'-främjande i· övrigt.• •• •.•. 
3 i Underhåll av plantskolan ••••••••••••• 

4: Underst~d åt föreningar, som· arbeta för 

172.800:

·loo.ooo:-
400.000:-

24;ooo:o:1 
so.oop:-

400.000:-

200 .. 000:-

200.000. :.~ 

skogsv årde.ns främjande • ..... , .. • .. • • • • 120 ,0001:--

II kap. 920.000:-
III, Jordbruket och dess binäringa~. , 

J 0 rdförbättringsarbeten (förslagsanslag) 1.000.000:
Ny~ och betesodlingspremier {förslags-

IV. 

1. 
2. 

3~ 

4~ 

5 ·~ 

· .. 
6~ 

7: 
a. 
9~ 

anslag) ··~·······~·~••••••••;••• 
Jordbrukets, häst- och boskapsskötselns 

främjande - ~ ~- ~ ~ • .- ••••• ~ • , •••.••.••••••• • 

Understöd för uppförande av A.r.v.-silos 

Krea.tursföl:'äld l:itigsf"5tJ euini;i;11l7 J 'f(;)p slags-

anslag) •. -. .... .- .. · .•.. .. .......... , • , 
'. ' 

Svin-~ få:r~, fjäderfä- och .biskötselns 

främjande . • : ; ~ .. ·-• .•••• ~ • ~ ••• ~ •· ••••••.• 

Lantbruksklubbverksamheten •••••·••••• • 
Lantbruks bokföringens främj'aride ••••••• 
.rordbruksförsöksve-rksamheteri 2 · · 

·' På .Jomala gård · •• _. • .•.. 100.000 :-

Trädgårds förs ökS'fäl te t 

i Godby ••••• ;;~~~.~ 195.000:---10. Bidrag · åt småbrukars·ammanslutningar ti.11 

maskinansk:affrling, ••••••••••• ~ •••••• , 

750.000 :".':" 

500~000:-

100.000:-

400.000 t..., 

75.000:-

175.000:-

5eOOO:w 

295.000:-

300.000 1-
III kap. 3 •600.000 :- .. ~o .ooo , ... 

. Fi sket • . ~ ' . _ . . , . · 
1. Fiskerinäringens främjande._ ... •.• • •••••• •. 

2~ Underhåll av romkläckningaansta lte-n , • • . -. 
3·; För fiskeriundersökningar och anordnande' 

av fiskarkurser (förs lagsanslag) •••• • 

160.000 : -

40•000 :-

20 . 000:-

400. 000 :-

40011 000:-



K~liom. 

9 31 4 • Fiske fyr.ar ......... ~ .......... -· -.... ~ ..... . 

v. 

I. 

. 5". F-Orbättrande av fiskleder och fiskhamnar 

6~· liandskapets andel i premier för försäk

rade fiskredskap. och . fiskebåt ar., ~.för-

slagsanslag) . .................... , ••• ,. 

IV kap. 665.ooo:~ - - 905,ooo:~ 

Diverse ~ms1ag;. 

1. Understöd 8t föreningar: 

Alands Fiskarfär' ening • • ....... ,, •• , •• 

Ålands 11/Iarthadistrikts förbund •••• .-. • 

Ålands Me j erif örbund . ' ~- •• · ••• ~ •• ~ •• ,._ .,·-· ·. ' 

2, Hemslöjdens främjande , • ,. . .............. , 

3, Till landskapsnämndens disposition,fö~,. 

näringarnas främjande ••••••·········· 
V kap. 385,000;-

VI H~. 7,176.600;• 7~496,800:

Sjunde huvudtiteln, 

Kommunikationerna, 

Väghållningen. 

15.000:-

100.000:-

330.000:-

40.000:-

150 .ooo :-
> • 

35-,.o-oea-
60. ooo :-

100.000:-

1, Sommarvägunderhållet •••• ••• •••••••••••• 10.soo.000:-

2. Vinterväg- och vinterbrohållningen , 

(för slagsanslag) . ..... • ••• • •••••••••• 

3. Fär jhållningen (för slagsanslag} , •• , •• 

4. Understöd åt komrrunal- och bygdevägar t 

Byggnad odh förbätt:cin~ 1 ,00C' ~000 :-

Underhål.l (ffö•slags,-..,, -~ 

anslag) ···••••••••• 800. 000 :-. 
· 5 • A vlömingar : 

l vägbyggmästare, grundlön 189.600:-

l vägmästare, grundlön 

Dyrortstillägg ••••••• ,. 

Indextillägg,(förslags~ 

anslag).· . ................ . 

1891600 :-

12 .ooo : .... 

41.400:-

6, Alderstillägg (för slagsanslag)., ••••• 

7. Resor och dagtraktamenten. (förslags-. 

ans 1 ag) -. .. • • ~ • .. • • .-• • • .. • • • • • • • .' • • • • ,.. 

8 • Vägnämno af,\rvlbden 'för.slagsanslag) . , , • 

9,,Vägsyner ••••••• , ..................... . 

10. Bidrag åt kommuner till inläsen av väg

områden (förs lagsanslag) .... , ••• .•.• 

2.200,000:-

1.200.oooi-

1 .. 800.000:-
""" · . ~-. 

432,600:-

35.000s-

300.0D0:-

50.000:-

20.000:-

500,000:-

. ... 

Ka,p.mQma -17-

I .I• 

1,l. Till landskapsnänmdens disposiiid.on~ ~ 

för kol\IDlun..i ki:i ti on s änf18 mål •••••••• 

1.2. Beklädnadshjälp åt personautomobil

chauffören (engångsanslag) •·.-••• 

I kap. 170147.600:

Gästgiveri- och skjutsh ållningen. 

1. Enligt godkända entreprenadanbud (för-
, ,slagsanslag), .•.•.•.• • • •,.•.• •.•.•.•., __ •.••••• 

2. Inspektion och till . oferutsedda ut~ . . 

10.000:-

300,000:-

gifter .. . •-.•.•.• •.•• _ •••.•. • ••• ,.! ...... lr.... a.ooo:-
II kap, 308,000s~ , 

III. Sjökommunikationerna. 

r. 

1, För . upprätthållande av. regelbunden trafik , 

i yttre skärg år' den ••••••••••••••••• 

_2 • Upprensning av b åtleder ••••• . • •• ~ ••••• 

3. Till anläggning och underhåll av ång-

.. 
J, 
?, 
3 

4. 

~ 

... • 
5. 

?· 
7.. 
?>• 

.båtsbryggor .•.• .•.•. •.•.-• ,•. •.•.• ••••••••••• 

III kap. 2.soo.000:- 3.300.000:

VII H.t. 20.255,.600:- 20.755.600:

Jttonde --lluvuG.ti tein. -// 

Ans la~ för, s oc1e 1s, ä:ao iJmÄl, 1 

Fattigvårdsinspektion .• •••.••. ~ •. , •••• ,. 

Barnskyddsverksarnheten (förslagsanslag) 

Understöd åt folkbarnträdgårdar .. •.•., ••• 

Bidrag ti.11 understödande av välgö-

. renhets- och sedlighetsarbetet .•.•.• .•• 

Underst~ för mindre bemedlade s ,:yrke so:-, 

uthi1dning (förs 1 ag sans lag) ••. • •• ,• • -. • 

Läsesal för sjömän . ,• .. • ••••• •.•• .•.•,• .•.• ••••• 

Till proteser (förs lagsana·lag) •••• • ••• 

Förbättrande av bostadsförhåll_?,nqen på, 

· 1and sbygden ( förs:lagsanslag;) ,• ..... .. 

9.,Blindhetsunderstöd ( förslagsans1ag) •• • 

.10. Vårdutgifter; som skoiba ersä; tas av 

1.700.000:-

100.000:-

l,000.000:- l.5QO.OOO:-

50.000: ... 

150.000:-

250.000:-

5.0001-

600.000:-

20.000:-

30.000:-

200.000:-

120.000:-

landskapet (förslags~nslag) ; •• !9•••• 300.000;-

: l;I.. -~O:lkpens_iQn.s- 0 ch b arrbi drags premier 

(förslag_sanslag) .•• •••.••.•• , •,•~•.••••"• le500..0~0: .... . . • . ft . . . 

_l?.• För ap·ordnande av semester ' åt Över

ens trängqa, ~P,uJJm~ IJ117u1.., i , b 9.1"lll':i1ra ~ 1 ; 1 ~ 

-:f'ami·l ·j er •....... •: ... ....... .... .... · ~ ....... . 

, 



\ ~ ~--mom. · -18-
x~t:'-· · 9-n !f-_. Arbets.förmedlingär ostna.der (förs lagsanslag) 100._000 .:-

14. Sommarrekreation.för barn, som icke . äro 

,. r. 

rr. 

r. 

folkskdlebarn ••••••••••••••••••••• 10,000:-

15. Olycksfallsförsäkringspremier (för- · 

slagsanslag) ~ ••••• ; ••••••.••••• ,.. 150.000:-

16, Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt landskapets arbe-

tare ( förslagsanslag) •••••••••• •-• ..... , •••••••• ·• 

17, Stipendier och understöd för högskole-

studie~ (förslagsanslag). ~ . _, •••• , 200~000:-

I kap. 3.735.000:- 3,785,000;~ 

VIII Ht. 3w735.000:- 3.785.000:~ 

Nionde huvudtiteln. 

Anslag för av landskapet di sponer,ad sta tsegendom. 

Jordegendomarna. 

1. Avlöningar t --. I 

2. 

3. 

4. 
5, 

6. 

7. 
s. 

1. 

2-... 

3. 

4. 
5, 

6. 

1 skogvaktare och arbetsledare, ~runalön 

Indextillägg ( förslagsans.ulg) • ~ .••••• 

Ålder st il lägg (förs lagsanslag) ••••••••• 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Avverknings~ och transportkostnader •••• 

Skogsv årdsarbe ten av olika slag •• ._ •••• , 

Skö~sprodukter för allmännyttiga ändamål 

Allmänna kostnader ( fö~slagsansJa g) •••• 

Utgifter för Jomala g&rd, ••• ; ••• w•••••'• 

158,'400~-

19 .500;-

35.000:-

100.000 :-

900.000:-

300 .000 :-

40.000:-

250.000 :-

697.000:-

I kap. 2.499.900:

'.Årsunderhåll av b;pggnader oph tomter. , 

Ålands allinänna SJ0 u 1r"hus • 180.00o~.~ ,IU-.J. e e e e e • •••• . • .a I e -:-

KumJ,inge s juks tuga' - p ...... • •• ;......... 20 .ooo :-

J.1 ands lyceum ••• · •• • •••••• ·.• .... : •••••• ·• 580. 000 :-

Ålands sjöfarts läroverk •••••••••• -~ •••• 

.Ålands lantmannaskO'la ............ •·• ..... . 

BrandstodspranieE {~öJ:"slagsanslag) ••••• 

II Rap. 1~045.ooo:~ 

IX Ft. 3.544.9~~~7 

,'.!1onde huvudtiteln. 

·Diverse ansla~ 

65 .. 000:-

100 ... 000:-

100.000:-

1. RPVisionskostnade (förslagsanslag) •••• • •• 110.000:-

~. Räntor (förslagsanslag} , •••• ·• ·••••• io.000.000;-

3. FAckutlåtanden (förslagsanslag) ,. ••• 50.000:-

4. Alandsdelegationen (förslagsanslag) • 120.000:~ 

---

50.000·-- . 

-Ka~....moma -19-

r. 

=-JI. 

III• 

IVo 

5. På lag grundade utgi:rter · (för slagsans1a g} 

6. Ersättning för• älgskador (förslagsansla.g) 

7. Sälpremier (förs lagsanslag) •••• o •••• •• 

8. Pensioner (förslagsanslag) ··~······•·• 
9. Av naturskyddsåtgärder föranledda ut-

gifter •••••••••o•••••••••••••••••••• 
10. Turismens främjande •• , •• • •.. ,. ••••• o •• ,. 

11. .. Främjandet av brandskyddet ••••••••••• 
l2a Oförutsedda utgifter (fö~S1P~SAnsla~)~ 

13. Av brandlagen för Mariehamns stad för-

anledda kostnader (i'örsJa gsans1a g) • 

50.000:.-

4<.:,000:

, 30.000:-

5.000 ,000 :-

ll0•000:-

4~.ooo t ... 

:360.000:~ 

5.ooo:-
14~ Indextillägg åt pensionstagare (förslags-

anslag) ••••••••••••••••••••••••••••' . 500.000:-
15. Kostnader för för förande av kortregister 

· över hembygdsrätt i landskapet Åland 

åtnjutande personer ~ "'~ ••.••••••••••. 

16. Till landskapsnfunndens disposition för 
utbildning av polismanskap (för-
slagsanslag) .......... ~ ••••••••••••• 

40~000:-

,'\ 
l 

25.0CrO:-

17. Bilbesiktningskostnader (förslagsanslag) 300.000:-

18. Råd.givande byggnadskommissionen (för-

slagsans lag) •••• " ••• i •••••••••••••• 
I kap. l74422~0~0t~ 

X Ht. 17.422.0~0~~ 

KAPITALUTGIFTER, 
Elfte huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande.kapitalutgifter. 
( 

Landstinget. 

1. Komplettering av sessions,.- . och kansli- .. 

ok8.lernRs inventRrier ~······•·•····•• 

I kap. 50~000:

Landskapsstxrelsen. 

1. Komplettering 9. v inventarierna i land-

30.000:-

50.000:-

skapsnämndens lokaliteter.····~·······• 250.000s

II kap. 250.000:~ 

Polisväi ende t • . 

l~ Poliserna,s telefoner (förslagsanslag) •• 

III kap, 25.000:-

Undervisnirigsväsendet. 

25.000:-



---· - --Ka~~. -2'"'- - ' 
9~ Till amortering av lantmannaskolans statslån 6.000:-

2. Lån ~t mindre bemedlade för yrkesut-

bildning .(förslagsanslag) •• , •••. , 

.;3. Till kostnader för inledande avvatten

ledning till.Ålands lyceum och Ålands 

' sjöfartsläroverk •••••~••••••••r••• 
4 . Nya möbler till lärarr~um\met. vid 1.lands 

sjöfarts läroverk ~ . .. ........... . ... , • 

IV kap. 731.000~~· 

500.000:-

150 .ooo :-

75,000:-

v, Kommunikationerna . 

vr. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 2.500 . 000:-

2. Vägmaskiner (traktor~gruskrossverk) ••• i.200.000:-

3, Inredning till vägavdelpingens repara-

tionsverksatad (engångsanslag) • • • • •• 75.000:-

V kap. 3.775.ooo:-

Av landskapet disponerad statsegendom. 

1 .. Uppförande av bostäder på statens egen~ 

domar (reservationsansla,g;). ...... ..-.1.4 1 

z. Bergborrningsmaskln ( e~~~ngsens1ag\ ~ .. 

VI kap, 2.245.000~

XI Ht, 7.076.000:

Tolfte huvudtiteln. 

2.000.000:. 

245.000:.-

Inkomstbringande kapitalut&i fter. 

I• ; Näringarnas främjande• 
1. L8n ·för j ori;iförbättri:ngsa:vbetera; (re serva-

tionsarislag) ,1 ....................... . 

2. Lån för uppförande av A.r.v.-silos ••• • • 
3. Grävmaskin (engångsanslag ,, tillägg) ..... 

I kap. 625.000:-

II. .:Q!:!dervisningsväsendet. 

1. Studielån för obemedlade studerande . 

~ förslagsaps lag) •••• • ••••.• • • • ••••••• 

2. Amorteringslån åt landskommunerna för 

75 .,000 :-

50 .000:-

500.000:-

50,000:-

folkskm~byggen {förslag sans lag) ••• •• .10.000.000:

II kap. l0.050.000:-

III. Jordinlösen. 
1. För jordinlösen i en1ilZhAt -med §,5,1 ,, ; -1. 

garantilagen (f'örslagsRnsla~) ..... . 

III kap. l.500AOOO:-

-21-

XII Ht. 12~175.oro:-

Summa utgifter mk. 143,656.640:- 145.0l3~o ~oz-
r:::::t:z=~:::.c::=::=====~==--~..---===-..:: 
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Vicetalman Brenning: 
Då man tar c.el av landskapsnämnoens budgetförslag f"ör det kommande 

året finn er man_, ~.tt bua.geten balanserar på icke minore än i runt tal 
143.miljoner ma!k. Därav täckes 10 miljoner mark av egentliga inkomster 
inkomster medan återsnående 133 miljoner mark äro avsedda att täckas m0d 
ett 30 miljoners förskott ur st,atsmedel och lån till ett belopp av icke 
mindre än 103 miljoner mark. Som jämförelse må nämnas, att sistnämnda 
summa i årets budget motsvaras av 57 miljoner mark. 

Mot detta system för finansieringen av den åländska självför~~ltningen 
har vid olika tillfällen såväl här i landstinget som utom detsa mma rik
tats kritik, och ' jag kan inte underl~ a att vid detta tillfälle enyo taga 
denna fråga till tals så mycket hellre, som landstinget har att behandla 
den stcr sta budget, som någonsin ftir:'elagts .tllands landsting och som för ... 
utsätter en upplåning av medel till över 100 miljoner mark. 

Jo.g knn inte finnn ann:-i. t, än r.tt net för.farande som här &erigen · är 
avsett nt t til lämpAS' m?iste . bÄt ecknqs som i höi:i;stn.-g;raa betänkligt. Det 
kan nälnlige n icke v o.r8 riktigt ()Ch :f'ör0nli gt me~ .•lrinr'l s intressen att 
negocieringen av medel för den åländska autonomifct> val tningen sker under 
såde.nn former och till sOO.ana belopp, som här förutsättes, nämligen att 
landskapsmyndigheterna skola vara nödda och tvungna att själva ~örja för 
anskaffningen av erforderliga medel'. 

Frnnsett den principiella sidan av saken är det under nu r roande för
hållanden på kapitalmarknaden icke lika enkelt som tidigare ntt låna m.e ... 
del• Som känt ha landskavsmyndigheterna för erhållcnde av medel ror själv
förvo.ltningens behov hittills kunnat påräknn mndast on brf:ikdel av de er
forrerliga meC!len i form . ~ v förskottsanslPg r:.v staten, medan man för be
strirande av mROCX den o3ämforl1gt större delan av lRndsk~psutgifterna ' 
va i3it tvun-gen att vända sig än till statliga., än till privata penningin . .... 
råttningar. Vilken risk för landskapets självförvaltning ligger icke 
däri, att man på detta sätt blir beroende av i vilken mån det lyckas, ja 
j a g tillåter mig faktiskt använda ordet lyckas, ntt anskaffa medel lfuie
vägen? Och huru ohållba,rt detta system är framstår kanske bäst,_ om man gör 
det tankeexperimentet, att staten för tillgodoseende av sina b eho v vore 
nödsakad att ty· sig till liknande'upplåning och taga i .anspråk kapital, 
som ju är avsett f"ör andra ändrunål, Lika orimligt är att l andskapet, som 
i kraft av 11.ands självstyrelse övertagit vissa annars på staten ankom
mande .förvaltningsuppgifter, skall ve.ra tvunget att vändn sig till olika 
penninginrättningar för erhållande ag lån för självförvaltningens ordi
n a rie behov. Det enda riktige bör självfallet vara., ntt sj älvförvD.l tnin
gens utgiftsbehov regelmässigt täckas ned tillräckliga förskottssurnmor 
dire#:t ur statskassan i form rev rmslAg, unptagnA i rikets budget •. 

n·et riktigR häri h.,r - o'i:~ks n.-p?i pnpp~re~- · ~rkiint s f'rfm rikets sicla men 
har hittills ännu icke omsA.tts i pr.,ktiken. Jqg v:i.11 erinra om 11tt i 
1946 års regorings~roposition angående självs~yrelselng för i1and uttryck
ligen säges under ~ 32, att "landskapets behov av medel för självförvalt& 
ningens genomförande och vidmakthållande skall i av~idan på utjämningen 

· tillgodoses genom årliga, på framställning uv ålanO.sdelegationen i stats.- ' / 
förslaget upptngna förskottsanslag till e r f o r d e r l i g t belopp". 
Samma bestämmelse ingår också 1 det nya förslaget till självstyrelselag 
för Åland. Även om en motsv~rande bestämmelse sakn~s i vår nu gällande 
självstyrelselag, vilken som bekant ifråga om lnn0skapets hushållning 
och rot skRttefini:msiella systemet snknr.r bestämmelser, vilka överhuvud 
kunnflt tillämpns, bör det icke i en frAcg a av ö.enna natur kunna rmp_ aeln
de meningar om cL et ohållbar~ i c~et system, ~om hittills tillämpats och 
tydligen är avsett att fortfaranc:e tillämpas .. 

I tidningen Ålan d f"or sennste tisdag ingick en intervju med lantrk1 et 
Strnndfält, som ny ligen besökt fincnsministern i avsikt att fä d~t stat
liga fir skottet för l a nd skapsfcr vo.lt ningen utökat i riksbuc~goten. Enlig1j 
intervjun skulle finansministern härvid hc ställt i utsikt för innev2r cr~r 1.li 
år ett för skottsansla.g jå ytterligar0 30 miljoner mr.rk utöver det li k3. 
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stora belopp, som redan- -beviJ.jat.s. Under förutsättning att riksdagen be ... 
vilj ar dmna summa - och annat torde väl icke kunna tänkas komma ifr åg a ... 
skulle enligt lantrådets ' ut-.sago finansieringen av självfirvaltningen fer 
innevar-ande år vara klar. D tta är ju gott och väl för denna gång, men jv 
kan likväl inte avhålla mig

8
från P.tt påpekn, Att ifrågavarande anslag . " 

på 30 miljoner Ill.flkr reor-in för länge sedi'ifi hR.r1~ bnrt kunna ställas AV 
riksmyndigheternP ti 11 1:-i.na skn.pets f<+' fng!:lnoe. D~ m0 n hqr sii:s bekA.nt, att 
l a ndskapet hos såväl statlig~ som privata penninginrättningar h ar bety~ 
dande skuld6r, fra mstår denna eft6rsläpning i nnslagsbevillning Ydr 
J\lands självfär'valtningsbehov såsom i hög grnd betänklig. 

Men jag åte rg 8r till lantr å.det s fortsatt a samta 1 med finansministern , 
Det heter nämligen i intervjun vidare, ntt även frjgan om förskott för 
1949 berördes ach till så stora belopp som'i huvudsak skulle motsvara 
l c. ndskapets i budgeten upptflgna lånebelopp. 

Det vore av stort intresse - i'l:-t't - erlfi'n.r~ -;-huruviflA - finqnsm-lni stern fak .... 
tiskt ställde i utsikt tillräcklig8 försk0ttsnnslqg för 1949 och dessutom, 
om dessa anslag beviljas i s n god tid, att man skall kunna räkna med att 
landskapsförvaltningen under det kommande år>E>t s.kall kunna handhavas utan 
störingar och utan oroande knapphE>t J)å för donna förvaltning erforderliga 
mädel. 

969 
Tablå över ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland 

under år 1948. 
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EGENTLIGA INKOMSTER. 

Inkomster, vilka jämlikt_ ~ 21 i lagen 

av den 6 maj 1920 om självst~relse för 

Åland tillfalla l andskapet. 

Landskaps
nämndens 
förslag. 

Första avdelningen 

Andra agdelningen 

2.700.000:-

Inkomster från staten 
tillhörig egendom •••• 3.280.200:-

.Tredje avdelningen 

Inkomster av blandad 
natur ••• • •••••••• •••• , 2.717.600:-

KAPITALINKOMSTER. 

Finans- oc:P, 
ekonomiuJ.:; 
skottet s 
förs lag. 

Första avdelningen 134.958.840:- 136.315.240:-

Summa inkomster mk, J.43 .656 .640 :- J.45 .(;13 ,040 ~-=--_:_._...o_____ -.-=:4====~-· - ::::;;::::;===-
B .• UTGIFT. 
====-'--- I 

I FGB1J'11'.( ,JI"!~ ~'111'GJB''l1B:B. :> , l J 

1.708.600:-

6 .207 .600 ;-

I Ht. Landstinget ••••... 1.638.600:-

2 Ht. Landskapsstyrelsen 6 4 2181400:-

3 Ht. Polisvårde:nt ••••••• 5.680.850:-

4 µt~ Hälso- och sjukvår-
den ••••••••••••••• 14.727.130:~ 15.067.130:-

5 Ht. unaervisnin~sva~·, • 
., sendet ••••••••••• 44.018.560:- 44.093.560:-

6 Ht. Näringarnas · 
främjande .. ._ ..... 7 .. 176.600:- 7 .. 496.800:-

7 Ht. Kommunikationerna. 20.255.600:- 20.755,600~

S Ht. Anslag fo:r sociala 
, ändamål •••··••••• 3.735.000:- 3.785.000:-

9 Ht. Anslag för av land-
skapet disponerad • 
statsegendom ••••• 3.544,900:-

10 Ht. Diverse anslag ••• 17.422.000:

KAPillTALUTG IFTER • 
11 Ht. Icke inkomstbrin-

gande kapitalut-

11 



I .. 

gifter ··~····• ··~~ 7.076.000:-

12 Ht. Inkomstbringande'~a~· . 
pitalutgifter ••••••• 12.175.00,0:-

Summa utgifter mk 143.656.640:-
- --==:-r:::=::s::==--=== -----

145 .013 .040 :-· 
==: =· J !d ~ 

-3-
·9·71 

~- . .. <A' 

att tillämpas i riket. Ä:nslB.get" i II:J.5, Kurser-för ungcloms1'L.(i~e, har 
~.:r·~ ... .,.-..)~ 

utskottet efter en jämfC:J:>GlDS ffi 8 Q rikets statsförslag icke anS'et·ff~ Sig 

kunna höja. 
Då publiceringsverksm.r.fö~ts:n.ll som undcrstödes med anslaget i VIII :4, 

har den största betydel:~e fl5r spridande av kunskap om fcrhållandena i 

lo.ndskapet, har utskottet ansett skäl vara o.tt höja detta anslag till 

50 oOOO mark o 
P,eparationen av ~gbåtsbry.g;g;an v:.id K8stelholms slottsruin borde med 

det snaroste utföras. Ifri11 ret i 1948 12,rs inkomst.:.. och ut~iftsstat 

upptagna anslnget icke förslår för änd'.J.måle t borde 1: minst one mat er i al 

för dessa medel anskaffas och arbEJtena utföras med det nu för esls.gna an-

slaget o 

Ansleget i X:3, för folknykterhetens främjande har av utskottet höjts 

till 200.000 mark efter en jämförelse mod rootsvarance ansl~ . i riket.-

De fcreningqr, som i rik0t få Rnslng för r1ettn äncamål_, ha ·ytterst litet 

med l" nr skr-\pe t nt t göre. mEJdcn i l" nn. skape t på privat väg under o et se ... 

n:-,ste året tagits bce._kt~nsvfu;:da initiativ, som o.v lendskapet i möjligaste 

mån borde understödas. 
~~t~e huvudtiteln. 

FiSkeriinstruktär' EJns och trädg årS.skon&iulentens löner ha o.v land skaps .... 

nämnden föreslngits uppfl'tt~ttadEJ två. resp, en löneklass. Utskottet före

slår dock c1o tic.ige.:ve gälland8 lönoklassernc. med hänvisning till motive .... 

ringen beträffande lD.ndsk!\Vsknmrernrens lön. 

I III kap. hc.r nmmo 10 '.flöjts efter jä.rnförels e med rikots motsvarande 

2nslag. En avseävrd förh9~~ing har även gjorts beträffande anslaget för 

fiskerinäringens främjand i IV: 1 och loppns utskottet n tt här igenom för

utsättningnr skapas fb"r . ep kr""ftl~ up.pr:ycknini:.;, som-otvivelA.ktigt vore av 

behovEJ t p å:ka lln c. '.r--=-nr sknpsnämnren bnr ne. sn"'r'1s t möjligt vir"tn.ga pli:tnmäs~ 

siga llrgärc.er för åstadk,qmmance av en förbättring :J.V fiskarnas förh}å.llan

C.en, c1 å utvecklingen fqr närvarande visar betänkliga tendenser. 

Sjunde huvudtiteln. 
I . 

Anslaget för gästgiveri- och skjutshållningen (II:l) har utskottEJt 

icke ve lf\ t höja, då c~e t såsom för slegsansle.g borC'e give, tillräckligt ut

rymme för nöniga ut1-1no~nningar_:_ . Utskottet vill i retta sammanhang fram

hållo., att åtminstone i skä;rg 8rcskommunerna borde gästgiveri finnas, 

då resanc1e där icke a om på, f a sta Älanc~ ha möjligbot- att till natten sökD. 

sig till staden,. 
E:rter c. tt hava rå'.lg j ort sig mod v 8.g ingeniör Bo Wi lenius h8.r ut skottEJ t 

beslutat föreslå 1?.ns1.-nget I!I:3 till nnläggning och underhåll av ångb& s· 



bryggor höjt med soo.ooo.mk, främst med tnnke på den planerade.nya ång 
båtsbryggan i Lappo-Bränc1ö, som iläricgenom . kunae' bli verklighet• En sn, 

lösning av detta konnnuniketionsproblem skulle unöerlätta s.lv äl sonnnar

som i synnerhet vintertra.fiken till Brändö 1 betydlig grad. 

Åttonde huvudtiteln. 

Efter I tl5 har utskottet föreslagit ett nytt i;j,om, 16 i enlighet me d 

vicetalman Gunnar Janssons förslag, Stipendier och understöd för högsk 
studier skulle sålunda -bli mom. 17. 

Med stöa av vad sålunda framhållits Nr utskottet härmed Vördsamt t reslå 

" 

att Ltmdstinget måtte '.fastställa bil&gda 

.förslag ti 11 ordinarie inkomst- och utgiftssta! 

.för lanc1 skape t under år 1949 och bemyndiga la nr . 
sko.psnänmden att upptaga för dess utjämnande 01 

.forderliga lån. 

Mariehamn, den 23 november 1948, 

På .finans~ och ekonomiutskottets vägnar: 

12_p_ ~----Paul E. 

I ärendets behandling ha randen Paulson, viceordf6• 

randen Blomroos, ledamöterna Bertell, Albert Jansson och Manselin samt 
supplennterna Påvals och Nordman. 

,_ 

lands landsting 

b e s l u t 

och utg1ftsstat för landskapet om antagande av ordinarie inkomst-

Ålanä under är 1949 • 

.. a har lanas lanflst1ng på framst~lln1ng av }lands landsk9psnamn 

. ~~- f t t ~o··r landskapet Åland antagit nedanstoonde in om.s - . k t och utg1 tss a ~ 

under år J.949 • 

==-===-=========·=============~================:::=::---===== , . 
Kap.mom. A. INKOMST . 

I· 

II. 

I. 

======= 

EGENTLIGA INKO STER. 

Första avdelningen. 

Inkomst r, vilka jämlikt 21 1 lagen av den 

6 maj 1920 o självstyrelse rör Åland tillfalla 

landskapet .. 

Nä.ringsskat ter• 

1. Apotekaravgi.ftf"r o<'.'h ~ 8vr1 ~e nf;.~n11,sska.tter 

I kap. 700. 000 i-

x öjess~att~r ~ , . 

.... ·• 700.000:-

i. Stämpelskatt • •• • •• •• • • • • • • ••••••••• 2.000 . 000:•••••••• • •• 

Ii kap. 2.000 .000:

I Avd . 2.100 .ono:-

Andra avdelningen. 

Inkomster fr &i staten ti 11.hörig ~ g~~dom. 

1. Arrenden av boställ n och fiskerier ••••••• 

2. Räntor av jordinlijsningsfonden •••••••••••• 

400.000:-

75.ooo:-


