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

N:o 13/1953. 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland 

under år 1953. 
• 

INKOMSTER. 

I denna framställning föreslagna tillägg på inalles 2.705.050 mark 

i utgiftsbudgeten hava balanserats med motsvarande förskott av skatte-

finansiella · utjämningsmedel. 

UTGIFT~R. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 

Allmänna landstingskostnader. 

Vid senaste '. landstingssession framhöll finansutskottet att en siffer 

revisor borde utses för detaljgranskning av landskapets räkenskaper. 

Vid samma landstingssession meddelade landshövding Koroleff att även 

Ålands de legationen hade samma uppfattning, synnerligast· som de lega tio-

nen därigenom kunde ägna sig mera åt såna egentliga arbetsuppgifter. 

I en den 15 december 1952 till landskapsstyrelsen ställd skrivelse 

framhåller Ålandsdelegationen bl.a.: "Delegationen har därf9r velat 



framföra det ön~kemålet, att för räkenskapernas detaljgranskning 

bleve anställd en edsvuren yrkeskunnig sifferrevisoro 11 
- Landskaps-

styrelsen anser det, med hänsyn till arbetets omfattning, lämpligast 

att icke blott en utan två sifferrevisorer utses, ävensom att dessa 

äro bosatta i Mariehamn el+er dess omedelbara omnejd. Kostnaderna 

för detaljgranskningen borde eniigt landskapsstyrelsens åsikt bestrida 

ur . an~f-aget för 11Revisionskostnader" under första huvudtiteln "Lands-

tinget". Vid landstingets senaste session uttalades den åsikten, 

sedan landshövding Koroleff meddela~ att det icke borde ankomma på 

Ålandsdelegationen att utse siff~rrevisorn, att sifferrevisorn kunde 

anställas av landskapsstyrelsen. få grund härav har landskapsstyrel-

sen till sifferrevi13orer för innevarande år utsett direktören Tore . . 

..... ·~ 
I-fansen, G.R.IYI.

1 
och banktjänstemannen Åke Barnberg, vardera från Marie-· 

hamn, vilka personer förklarat sig villiga att åtaga sig uppdraget. 

På grund av sifferrevisorernas särställning anser landskapsstyrelsen 

det dock riktigast att landskapsstyrelsens beslut skall förutsätta 

landstingets godkännande. S~vida landstinget vid behandlingen av den-

na tilläggsbudget icke annorlunda besluter, anses landskapsstyrelsens 

förenärrnda beslut sålunda go~k~nt och slutgiltigt. - Direktör Hansen 

är av Mariehamns H~ndelskammare godkänd räkenskapsman och i denna 

egenskap edsvuren revisor, medan diplomekonom Bamberg innan G.R.M.-

institutet bildades erhållit Mariehamns Handelskammare s rekommendation 

för revisionsupp~rag. 

2 Huvudtiteln. Landskapssty.relseh. 

'. Centralförvaltningskostnader. 

I landskapsstyrelsens framställning (Nr 5/195J) med förslag till 

landskapslag om ändring av landskapslagen angående landskapsförvalt-

ningen föreslås ,att vid lantbruksavdelningen skulle finnas anställd 

även en biträdande landskapsagronom och kolonisationsinspektör. Be-

t~äff~nde b~hQvet av denna ~jänsteman samt dennes åligganden i allmän-

het ävenso~ get~äffqnde kompetensfordringarna hänvisas till förenännda 

framställningo Då hans åligganden yisavi kolonisationsverksamheten 

torde korruna att taga största delen av hans arbetstid i anspråk vill 

landskapsstyrelsen i detta sammanhang även hänvisa till de närniare ' 

föreskrifter i riket . om kolonisationsinspektörernas åligganden, vilka 
I 

an:g·1 va:s i förordningen om kolonisationsinspektörer 46/1919, ändrad 

7/1932 och 448/1937. I stort sett torde , deu nya landskapstjänstemannen 

såsom kolonisationsinspektör komma att få ~otsvaran~e syssla som kolo-

nisationsinspektörerna _i riket, Därtill kommer han ävEn att verka 

som kolonisationsi~struktör, vilket torde giva honom en hel del UPP-

[i 
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.. gifter med tanke på att kommunerna troligtvis icke komma att anställ . . a 
Av förb~seende kom i ordinarie budgeten för i år anslag för de-

egna instruktörer. Möjligt är också att han så småningom även åläg- jourerings- och övertidsersättning icke att observeras för Ålands 

ges övervakningen av landskapets joraegendomar. - Förenämnda tjäns te_ allmänna sjukhus. 

man har i budgeten föreslagits här.iförd till 26 .löneklasseno Som j äm- 5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

förelse kan nämnas att kolonisationsinspektörerna i riket höra till Ålands Yrkesskola. 

25 löneklassen. Tjänsten skulle till en början vara extraordinarie . I årets bud~et observerades 120.000:- för avlönande av kanslist 

3 Huvudtiteln. Polisvården. vid yrkesskolan. Direktionen för skolan har numera, vid sammanträde 

Polisinrättninge n i Mariehamn. den 27 sistlidne februari, fattat följande beslut. "På grund av den 

Enär genom förordning om ändring av förordningen angående avlöning ständigt ökande produktionen vid skolan har kon torsarbetet antagit 

i statens tjänster och befattningar, given den 20.2.53 (87/53) kans- sådana proportioner att det icke mera kan bemästras av rektor och en 

listerna vid städernas polisinrättningar fr.o.m. 1.1.53 tillhöra lägst J deltidsanställd kontorist. Med anledning härav beslöt direktionen 

12 löneklassen, har i föreliggande förslag observerats tillägg för enhälligt hos landskapsstyrelsen hemställa om skyndsamma åtgärder för 
, . -

avlönande av kanslisten vid Mariehamns polisinrättning så att denna inrättande av en heltids kontorist - kanslistbefattning baserad på 

befattningshavare kommer att uppflyttas från 11 till 12 löneklassen. handelsskoleexamen eller motsvarande kunskaper." I sitt brev till 

Polisväsendet på landet. landskapsstyrelsen framhåller direktionen bl.a. "att allmänheten i 

För utgivande av beklädnadsbidrag åt extra poliskonstapeln Rudolf långt högre grad än man kunnat förutse, intresserat sig för skolans 

Eriksson i Jomala m.fl . socknars distrikt har i tilläggsbudgeten ob- produktionsmöjligheter med åtföljande o:förutsedd orderingång". 

serverats 6.400 mark. Vid envar av de fyra centralyrkesskolorna i riket finnes anställ-

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. da en ekonom (18 löneklassen) och ett kanslibiträde (8 löneklassen), 

Ålands allmänna sjukhus. 



ävensom en centralförrådsförva ltare (13 löneklassen). I betraktande 

härav och med hänsyn till skolornas storlek anser landskapsstyrelsen 

att direktionens omförmälda anhållan borde anffes hava grund för sig. 

L~ndskapsstyrelsen föreslår dock att ifrågavarande befattningshavare 

skall benämnas ekonom, 'då hans arbetsuppgifter i främsta rummet t orde 

bliva av samma art som ekonomens vid rikets centralyrkesskolor. Vid 

prövningen av lönens storlek har landska psstyrelsen stannat för att 

ekonomen vid i lands Yrkesskola borde ~änföras till 15 löneklassen. 

Under förutsättning att det observerade anslaget godkännes av 

l andstinget kommer resterande medel. av anslaget för kanslist att bli-

va outnyttjat. 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 

Särskilda anslag. 

Genom nya självstyrelselagen har lagstiftningsbehörigheten beträf-
I - · 

fande bosättningsiån i landskapet Åland överförts till landstinget. 

Sedan landskapsstyrelsen nwnera inlämnat framställning (Nr 2/1953) 

till Ålands landsting med förslag till landskapslag om~osättnings-

lån följer därav att i budgeten bör upptagas anslag för utgivande av 

omförmälda lån, varför i föreliggande tilläggsbudget observerats 

1.500.000 mark för ändamålet. 

I anslutning till vad ovan framhållits får l andskapsstyrelsen 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte fastställa 

nedannämnda förslag till första tillägg 

i ord-inar:ie inkomst- och utgiftsstaten 

för år 1953. 

INKOMSTBR-. 

5.Avdelningen. 

I Finansieringsink&mster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Av sta~en erlagda skattefinansiella utjämningsmedel 2.705.050:-

. , . , . " , . - , .Sum.ma.J: .ka]J •. ,2.,705.050:- ... , - . 

Summa inkomster rnk 2.705.050:-
==============~=================== 

12. 

UTGIFTER. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 

I. Allmänna landstingskostnader. 

Revisionskostnader (förslagsanslag), tillägg 

SillllIDa I kap~ 200.000:

Surnma 1 Huvudtiteln 200.000:-
--

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
. 

I~ Centralförvaltningskostnader. 

. . . . . 

1. Avlöningar: 

1 bitr. agronom och kolonisationsinspektör . 
årsarvode (26 lkl) 6 mån. . ................... o 

' . 
Summa I kap. 232.650:-

SillllIDa 1 Huvudtiteln 232.650:-

200.000:-

232.650:-

I 

I I 

I 
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I 
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3 Huvudtiteln. Polisvården. 

Io Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 

2. 

1 kanslist, grundlön (12 lkl), tillägg ........... 
' 

Summa I kapo 10.800:-

II. Polisväsendet på landet. 

Beklädnadsbidrag å 6.400:-/år, tillägg 

Summa II kap. 6.400:-

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

Summa 3 Huvudtiteln 170200:-

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjul{vården. 

Vo Ålands allmänna sjukhus • 

. ( 1.1 - 31. 8. ) 

1. Avlöningar: 

, , De j_ourerings- och övertidsersättning (förslags-

ans 1 ag) ............. ~ .... 4b ••• -.. o ••••••••••••••••••••• 

Summa.V kap. 550.000:

Summa 4 Huvudtiteln 550.000:-

10 !800 :-

. 6. 400 :-

550.000 :-

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
0 

IV. Ålands Yrkesskola. 
' .. 

1. Avlöningar: 
' 

1 ekonom, årsarvode (15 lkl), 9 mån. ............. 205 0 200 :-
.. , 

Summa IV kap. 205.200:-
. 

Summa 5 Huvudtiteln 205.200:-

11 Huvudtiteln o Understödslån . 

II. Särskilda anslag. 
. . . .. 

3. Bosättningslån (förslagsanslag) •.••...•..•.....••• 0 1.500.000:- • 

~urnma II kap. 1.50~.0~?-=:-_ __ _ ... _. J 
Swmna 11 Huvudtiteln 1.500.~0~0~0~:~---~~~--~~--~---------

f .. ~ - .) '. ... '1 

Swmna utgifter mk 2.705.0 50::~ 
========================~===~~--

.(' ';~~ .;l 
-· ~ 

Mariehamn den 11 mars 1953. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

:r:~~ 
Viktor Strandfält ~ -

Landskapskarnrer 

·Th. Eriksson 
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ÅLANDS LANDSKAPSSTYREL SE 

KAM RE RARKONTORET 

Till Ålands landstings finansutskott. 

N:o .. 

Efter det landskapsstyrelsen inlämnat till landstinget framställning I 

(nr 13/19~3) med . förslag . till . första tillägg i ordinarie inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1953, har landskapsstyrel-

. sen erhållit en , cirkulärskrivelse Nr 156/16.1.53 från skolstyrelsen, 

ur vil ken skrivelse inhämtats bl.a. följande: 

"I de verkliga kostnaderna för folkhögskolorna, på vilka det lag

stadgade statsunderstödet utgår från den 1 januari 1953, godkänner 

skolstyrelsen sådana löner för ordinarie och på provår anställda före-

ståndare och lärare, att de motsvarar nedannämnda löneklasser för in-

nehavare av statens tjänster och befattningar: 

1. Folkhögskolornas föreståndare, enligt 26 löneklassen. 

2. Lärare i teoretiska ämnen, som avlagt akademisk slutexamen, 

enligt 22 löneklassen. 

3. Lärare i teoretiska ämnen, som icke avlagt akademisk slutexa

men, enligt 21 löneklassen. 

4. Lärare i huslig ekonomi, enligt 18 löneklassen. 

5. Slöjdlärare, enligt 18 löneklassen. 

6. Handarbetslärare, enligt 17 löneklassen." 
l 

På grund härav har landskapsstyrelsen vid föredragning denna dag 

beslutat hemställa hos finansutskottet att i omförmälda tilläggsbud-

I 
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get måtte även observeras följ ande: 

1. Avlöningar: 

5 Huvudtiteln . Undervisnings- och bildningsväsendet , 

V. Ålands folkhögskola. 

1 föreståndare, grundlön (26 ' lkl) tillägg 44.700:-

1 andra lärare, grundlön (22 lkl) tillägg 18.900:-

1 lärare i huslig ekonomi, grundlön (18 lkl) 

tillägg ••••••••••••••••••••••••••••••• 40.500:-

1 handarbetslärare, grundlön (17 lkl) t:iJJägg 36.900:-

1 slöjdlärare och vaktmästare, årsarvode 

(17 lkl), tillägg •••••••••••••••••••••• 36.90Q:-

Tillägg ~t andra läraren för undervisning i 

fiskerilära (förslagsanslag) •••••••••••• 22.500:- 200.400: 

Summa .V kap • . 200.~00:

Summa 5 Huvudtiteln 200.400:-

Jämfört med tidigare ·gällande avlöningar komma justeringarna enli 

ovannämnda förslag att innefatta: 

att föreståndarens grundlön höjes 2 löneklasser, 

att andra lärarens grundlön höjes 1 löneklass varjämte han erhål

ler ett tillägg för undervisning i fiskerilära motsvarande 

1 löneklass inkl. indextillägg. (Lönetillägget ifigick tidi

gare 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 
I 

skrivelse 6mnämnda slöjdlärare, enär han ej har sarn:lha undervi s-

ningsskyldighet; har, såsom tidigare, i lönehänseende 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 observe-

rats. 

Lantråd 

På lands:aps~t~elsens vägnar: 

C\~~I~ 
Viktor Strandfä~t \J 

Landskapskamrer 

Th. Eriksson 


