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1 a n d s k a p s s t y-

framställning till Ålands lands-

J

inkomst- och utgiftsstaten för

landsk~pets

enskilda medel för år 1956 •
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bero i främsta rummet på att anslagen ursprungligen beräknats för

för~komma

och som sådana må då särskilt nämnas avlöningsanslagen.
I

I övrigt hänvisas till detaljmotivering en, som följer efter sifferbudgeten.
Landskapsstyrelsen föreslår härmed vördsamt
1) att Landsting et måtte fastställa
följande tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda me del under
år 1956, samt
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2) befullmäkti g a landskapsstyrelsen
att upptaga för budgetens förverkligande
erforderliga lån.
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II. Undervisnings- och bildningsväsendet.

Inkomster.

2o

Försäljning av virke från landskapets skogar ••••••••

5.

Ränteinkomster

6.

Avkortningar på beviljade understödslån ur enskilda

..... .............................. ...
,

A. , Ålands folkhö g skola.

187.500

9.

Finansieringslån • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.116.426

13.

Försäljnin~ av byggnader............................

100.500

,

. .............. ................. ...

895.876

.........................................

29.906

lönejustering

...... ............ .. ............. ..............

medel

Avlöning ar:

201.000

5.

Expensmedel

(f)

A. Ålands folkhögskola
Summa II kap;

............. .. .................................
Summa inkomster mk

925.782

V. Investeringsutgifter.

14. Arrendatorer ådömd ersättning för husröta eller vanhävd

925.782

B. Övriga investerin~sut gifter.

28.000
2.084.57 5

2.

Underhåll och reparation av sjukhusbyg gnaderna i Godby

537.752

4.

Elektrifiering av f .d. kronofogdebostället

...........

60.753

5.

Arrendatorer tilldömd ersättning för utförda förbätt-

~=========================== ==

'

Utgifter.
I. · Landskapets skogshushållning.
ringar på landskapets boställen••••••••••••••••••••••
1.

Avlöning:
Summa V kap.

lönejustering (f) ........................•.........

174. 570

846.318
Summa utgifter mk

2.

Folk pensions- och barnbidragspremier för skogvakta-

Detaljmotivering.

Resor och dagtraktamenten (f) ••••••••••••••••••••O•

85.687

'rJ .•

43.30 3

10. Underhåll och reparation av skogvaktarbostaden
Summa I kap.

2.084.505

===============================

ren-arbetsledaren ( f) ••••••••••••••••.•..••••••••••

3.

247.813

Inkomster.
De föreslagna inkomsterna torde ej tarva n ågon närmare förklaring .

312.405

Utg ifter.
I.

Landskapets sko g shushållning.
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II. Undervisnings- och bildningsväsendet.

Inkomster.
2~

Försäljning av virke från landskapets skogar ••••••••

5.

Ränteinkomster

6.

Avkortningar på beviljade understödslån ur enskilda

...................... ............. ...

207. 000

187.500

Finansieringslån ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.116.426

13. Försäljning av byggnader............................

100.500

9.

Avlöningar:

(f) ......... ~ .. ············~··········

895.876

. ................. ·• ..................... .

29.906

lönejustering

..................... ... .... ............. .......

medel

A. , Ålands folkhögskola.

4450079

5•

Expensmedel

A. Ål~nds folkhögskola 925.782
Summa II kap: 925.782

v.

14. Arrendatorer ådömd ersättning för husröta eller vanhävd

.................................... . ..........
Summa inkomster mk

B. Övriga investerin~sut gi fter.

28.000
2.084.575

Investeringsutgifter.

2.

Underhåll och reparation av sjukhusbyggnaderna i Godby

537.752

4.

Elektrifiering av f .d. kronofogdebostället

....... ....

60.753

5.

Arrendatorer tilldömd ersättning för utförda förbätt-

~============================ =

Utgifter.
I.

0

Landskapets skogshushållning.
ringar på landskapets boställen .•.•••••••••••••••••••

1.

247.813

Avlöning:
Summa V kap. 846.318

19nejustering (f) ........................•.........

174.570
Summa utgifter mk

2.

Detaljmotivering.

ren-arbetsledaren ( f) ••••••••••••••••••••••••••••••
Resor och dagtraktamenten (f) ••••••••••••••••••••O•

85. 687

10. Underhåll och reparation av skogvaktarbostaden (rl ••

43.30 3

3.

2.084.505

===============================

Folk pensions- och barnbidragspremier för skogvakta-

Inkomster.
De föreslagna inkomsterna torde ej tarva någ on närmare förklaring.

Summa I kap. 312.405

Ut g ifter.
I.

Landskapets skogshµshållning.
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E:I:l. Avlöning:

svara avlöningarna vid övriga folkhögskolor.

lönejustering (f).

Tillägg 174.570 mark.

E:II:5.

Såsom i olika sammanhang framhållits företogs under år 1956

Expensmedel.

den allmänna kostnadsstegringen.
V.

E:I:2. Folkpensions- och barnbidragspremier för
ledaren (f).
ovan nämnda

skogvakten-arbet~-

Tillägg 8.845 mark, vilket förorsakats av de

E:I:3. Resor och dagtraktamenten (f).
s~väl

Tillägg 85.687 mark, vilket

I denna

Underhåll och reparation av sjukhusbyggnaderna i Godby.

Tillägg 537.752 mark.
'

:F'ör en grundlig reparation av den s.k. dok-

tilläggs~tgift

förutse vid

för uppförande av en garagebyggnad.

ingår bl.a. kostnqder

Det visade sig nämligen

a~ t

575.00~

mark.

Emellertid visade det sig

i ett tidigt skede, att utöver de arbeten, som planerats,, tillko~
ytterligare sådant,

resorna som antalet dagtr;aktamenten.

E:I:lO. Underhåll och reparation av skogvaktarbostaden (r).
Tillägg 43.303 mark.

E:V:2.

Investeringsutgifter.

torsvillan i Godby upptogs

lönejusterin~arna~

beror på ökninO' av

Tillägg 29.906 mark, vilket förorsakats av

som~ar

svårt, för att ej säga omöjligt, att

kost~adsberäkningen.

Av sådana arbeten må nämnas vat-

ten- och avloppsledningarna, vilka måste nästan helt förnyas.

Lika-

så pannan konstaterades vara oduglig, varför den måste utbytas, varvid en mindre panna från sjukhuset i Godby flyttades och installera-

räknat.

Utöver kostnadsfö~slag~t tillkom dessutom en ugn för a tt

des i doktorsvillan.

Vidare måste nytt tak läggas på en uthusbyzenad. I
'

vintertid kunna hålla garaget varmt.

Härutöver ha smärre repara-

tioner av underhållsnatur utförts på de andra byggnaderna.
II. Undervisnings- och bildningsväsendet.
A.
E:II:l.

Ålands folkhögskola.

vilket planeras utföras under instundande sommar.
E:V:4.

Elektrifiering av f .d. kronofogdebostället.

116.034 mark.

(f).

Tl.lla"gg
_ 895.876 mark.

I andra till-

lägget för enskilda medel under år 1955 budgeterades i detta avseende

Avlöningar:
lönejustering

I detta nu är doktorsvillan i gott skick med undantag av ytt~e m~lningJ

Även för de

vid folkhögskolan -anställda ha lönerna höjts för att närmast mot-

Tanken var då att detta belopp skulle täcka samtliga

anläggningskostnader för elektrifieringen.
sig att ytterligare 60.753 mark erfordras.

Emellertid har det visat

E:V:5.

-

ArrendatoTer tilldömd ersättning för utförda förbättringar

på landsl\:apets boställen.

Momentet nytt·.

I 1957 års budget för enskilda medel har ett moment med samma
rubrik i rrtag i ts. ~ Under år 1956 utbetal·ades emellertid åt arrendatorn å Bere vid arrendeavtalets upphörande för utförda

~örbättr in-

"ga'T på till lägenheten hör ande jord och ·byggnader 117. 000 mark,
samt för el-anläggning 109.50~ mark och för vattenledning 21 . 313
mark.

Samtliga dessa ersättningar fastställdes av synenämnden ef -

ter vederbörlig slutsyn å läg enheten.
Mariehamn den 1 5 mars 1957.
På

vägnar:

I

1

Lantråd

Landskapskamrer
Curt Car sson
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