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fr8.IlJställning till Ålands landsting med

förslag till första tillägg till ordinarie inkomst ~

och utg!ftsstaten för år 1957.

Sedan landskapsstyrelsen överlämnade sitt förslag ;till budget
för

~r

195.7, hava frågor i vilka man då icke kunnat fatta beslut

framkommit o.ch föranlett pedanupptagna förslag till tillägg till

I I

förenämnda budget.
Inkomster.
5 Avdelningen.

I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.
1.

Sta~sanslag

för skattefinansiell mtjämning
Summa I kap.

17 .461,.2t30

17.46~.280:-

Summa 5 Avdelningen 17. 461. 2t30:-

Summa inkomster

17.46L2t30

===============================
Utgifter.
4 Huvudtiteln.

Hälso~

och sjukvården.

III. Älånds centralsanatorium.

. 1

..,....., . 4

;:_-·
A
·, l> ~
~

4.

Summa 6 Huvudtiteln 60.000:-

Operationsarvoden och resekostnader för lungkirurgen { f) •...•......••.......... ~ .... .• ~ .•

500.000

I.Särskilda anslag.

.Summa III kap. 500.000:-

14. Bidrag för utbildning av polismän

V. Kumlinge sjukstuga.

1 kokerska, årsarvode (7 lk)

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

1 städerska, årsarvode (7 lk) ..•..•...•.. ~

76.140 :
76.140

50.000

och bildningsväsendet.

arbeten samt brobyggnader (r) •....•........ 15.000.000
Summa V

III. Ålands sjöfartsläroverk.

~ap.

15.000.000:-

VI. Landstinget .

17. För anordnande av förkortad undermaskinmästarkurs

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

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

'2. Extra anslag för vägbyggnads- . o.ch vägförbättrings-

Summa 4 Huvudtiteln 652.2b0:-

SY Huvudtiteln. Undervisnings

Summa 9 Huvuätiteln 50.000:-

V. Kommunikationsväsendet.

Summa V kap. 152.280:-

600.000

1. För inköp av bandupptagningsapparat

..........

Summa 10 huvudtiteln

Summa 5 Huvudtiteln 600.000:-

15~300.000:-

11 Huvudtiteln. Understödslån.

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.

I. Näringarnas främjande.

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

2. Lån för anskaffning av stenröjnibgsmaskiner (r)

verksamheten.

Summa I kap. 60.000:-

800.000

Bumma I kap. b00.000:-

Jordbruksförsöksverksamheten ~ 1

b) Ålands fruktf örsök ..•.......••....••.•••

300.000

Summa VI kap. 300.000:-

Summa III kap. - 600.000:-

13.

...........

Summa I kap. 50.000:-

1. Avlöningar:

. ( f)

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

60. 000

Summa 11 Huvudtiteln b00.000:-

Summa utgifter mk 17. 4-62. 2b0

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

4.

Summa 6 Huvudtiteln 60.000:-

Operationsarvoden och resekostnader för lungkirurgen (f J•••••••• •-•••••••••••••• ~ ••••• ~ ••

500.000

I.Särskilda anslag.

Summa III kap. 500.000:-

14. Bidrag för utbildning av polismän

V. Kumlinge sjukstuga.

1 kokerska, årsarvode (7 lk) ..........•....
1 städerska, årsarvode (7 lk) •.•....•....

~

76.140 :
76 .140

50.000

och bildningsväsendet.

arbeten samt brobyggnader (r) ••.......•...• 15.000.000
Summa V

III. Alands sjöfartsläroverk.

~ap.

15.000.000:-

VI. Lruidstinget .

17. För anordnande av förkortad undermaskinmästarkurs

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

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

2. Extra anslag för vägbyggnads- och vägförbättrings-

Summa 4 Huvudtiteln 652.280:-

5Y Huvudtiteln. Undervisnings

Summa 9 Huvuätiteln 50.000:-

V. Kommunikationsväsendet.

Summa V kap. 152.280:-

600.000

1. För inköp av bandupptagningsapparat

..........

Summa 10 huvudtiteln

Summa 5 Huvudtiteln 600.000:-

15~300.000:-

11 Huvudtiteln. Understödslån.

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.
I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations-

I. Näringarnas främjande.
2. Lån för anskaffning av stenröjnihgsmaskiner (r)

verksamheten.
13. Jordbruksförsöksverksamheten t

300.000

Summa VI kap. 300.000:-

Summa III kap. · 600.000:-

b)

...........

Summa I kap. 50.000:-

1. Avlöningar:

. ( f)

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

800.000

Bumma I kap. eo0.000:1

lands fr u ktf..orso..k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summa I kap. 60.000:-

60.000

Summa 11 Huvudtiteln eo0.000:-

Summa utgifter mk 17.462.2eo

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

Detaljmotivering.

Kostnaderna för dylika_ operationer stiga såväl i Stockholm

Utgifter.

som å Nummerla Sanatorium till ca. 200.000:- per patient.
,.

4 Ht. 111:4. Operationsarvoden och resekostnader för

lungkiru~.

if_L_ Tillägg 500.000 : - Alands centralsanatorium har till land-

get för operationskostnader (4-111-4) borde vi sålunda förslagsvis få höjt med 500.000:-.
Högaktningsfullt

skapsstyrelsen inkommit med följande skrivelse

Ålands centralsanatorium

" .Ä.lands landskapsstyrelse.

överläkare E.V. Nordström.

l vår budgetmotivering för år 1957, framhöll vi att under dett
år endel av patienterna skulle opereras på annan ort.

Emellertid har det visat sig vara svårt att

få dessa operationer utförda där.

Syssloman Rolf Eriksson."

Vi hade

då i första hand tänkt oss att dessa operationer skulle försi ggå
å Åbo länssjukhus.

Ansla-

Därtill kommer stora språk-

svårighet er för patienterna härifrån.
l endel fall har plats kunnat beredas på sanatorier i Sverige,
men även denna möjlighet är begränsad på grund av köbildning där.

Landskapsstyrels en har vid behandling av · ovanintagna skrivelse
beslutat bifalla densamma och förty i föreliggande ti,lläggsbudget
föreslå det begärda beloppet om 500.000:-.
4 Ht. V:l. Avlöningar:
1 kokerska, 7 lk •••.••••.•...•..•••.. : •......

76.140

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

76.140

1 städerska, 7 lk

l endel fall · kunna vi också få operationerna utförda på Nummela
sanatorium av vår egen kirurg dr. H. Blomqvist.
För att smidigast och till pati enternas bästa kunna utföra

Tillägg sammanlagt mk

152.280

I förslaget till ordinarie budget för innevarande år hänfördes
dessa

befattnings~avare

til l 2 löneklassen.

Tidigare hade de va-

ingreppet, anhålla vi därför om tillstånd att med betalningsför-

rit avtal sanställda mot en månadslön om 17.000 mark.

Emell ertid

bindelse från sanatoriet ·få sända fallen till de sjukhus där det

har det senare framgått, att de icke erlade vederlag för natura-

synes lämpligast att utföra ingreppet.

förmånerna de då åtnjöto i f orm av fri bostad och fri mat.

För

att likväl icke frångå stadgad praxis har landskapsstyrelsen, se-

Detaljmotivering.

Kostnaderna för dylika operationer stiga såväl i Stockholm

Utgifter.

som å Nummerla Sanatorium till ca. 200.000:- per patient.

Ansla-

i·

4 Ht. III:4. Operationsarvoden och resekostnader för

lungkiru~ .

~ Tillägg 500.000:- Alands centralsanatorium har till land-

get för operationskostnader (4-III-4) borde vi sålunda förslagsvis få höjt med 500.000:-.
Högaktningsfullt

skapsstyrelsen inkommit med följande skrivelse

Alands centralsanåto,r ium

" .Älands landskapsstyrelse.
I vår budgetmotivering för år 1957, framhöll vi att under dett
år endel av patienterna skulle opereras på annan ort.

Emellertid har det visat sig vara svårt att

få dessa operationer utförda där.

Därtill kommer stora språk-

svårigheter för patienterna härifrån.
I endel fall har plats kunnat beredas på sanatorier i Sverige,
men även denna möjlighet är begränsad på grund av köbildning där.
I endel fall

Syssloman Rolf Eriksson."

Vi hade

då i första hand tänkt oss att dessa operationer skulle försi ggå
å Åbo länssjukhus.

överläkare E.V. Nordström.

kunna vi också få operationerna utförda på Nummela

sanatorium av vår egen kirurg dr. H. Blomqvist.
För att smidigast och till pati enternas bästa kunna utföra

Landskapsstyrelsen har vid behandling av · ovanintagna skrivelse
beslutat bifalla densamma och förty i föreliggande tilläggsbudget
föreslå det begärda

belop~et

I

om 500.000:-.

4 Ht. V:l. Avlöningar:
1 kokerska, 7 lk .•••••.•••...•...••.. ; ...•..• _ 76.140
1 städerska, 7 lk

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .
Tillägg sammanlagt mk

76.140
152.280

I för s laget till ordinarie budget för innevarande år hänfördes

dessa b efattningshavare till 2 löneklassen.

I

Tidigare hade de va-

ingreppet, anhålla vi därför om tillstånd att med betalningsför-

rit avtalsanställda mot en månadslön om 17.000 mark.

Eme l lertid

bindelse från sanatoriet 'få sända fallen till de sjukhus där det

har det senare framgått, att de icke erlade vederlag för natura-

synes lämpligast att utföra ingreppet.

förmånerna de då åtnjöto i f orm av fri bostad och fri mat.

För

att likväl icke frångå stadgad praxis har landskapsstyrelsen, se-

I

'. ·,ft 8
,~

dan bef a ttningshavarna numera ändrats till e x t r aordinar ie t jän
.
s~

skapsstyrelsen må tte skrida till erf orderliga å tgärder för att

ter, ansett det skäligt att innehåll för naturaförmånerna,

under

'I

innev~rande

år anordna en förkortad 400-timmars undermas-

enligt av landskaps styrelsen fastställda grunder, göres.

.Med hä,

kinmästarekurs (enligt § 4 punkt 3

syn härtill samt då avlöningen närmast bör utgå med samma

b elo p~

angående maskinmästares kompetensbrev av den b.12.1949), även-

första satsen i förordningen

som tidigare har landskapsstyrelsen funnit nödigt föreslå, a tt

som att erforderliga anslag för ändamålet upptagas i en till-

kokerske- och städerskebefattningarna vid Kumlinge sjukstuga

läggsbudget i början av innevarande år.

hänföres till löneklass 7, räknat från 1 april 1957, från vilken
tidpunkt vederlag för naturaförmåner innehå lles.

Som jämförelse

kan tilläggas att kokerska vid Ålands centralsjukhus åtnjute r
avlöning enligt lk 8 och likaså (baderska)-städerska.
5 Ht. III:l7. För anordnande av förkortad undermaskinmästarkurs

~

.Momentet nytt. Från utrikessjöfartens arbetsgivareförening !

r.f. har till landskapsstyrelsen inkommit följande skrivelse:
"Ålands landskapsstyrelse
.Mariehamn.

.Mariehamn den 10 januari 1957.
Utrikessjöfartens
Arbetsgivareförening r.f.
Stig Lundqvist."
Sedan rektor för Ålands sjöfartsläroverk och maskintekniska
avdelningens föreståndare i ärendet avgivit utlåtande samt förordat förslaget, har landskapsstyrelsen vid behandling av ärendet
beslutat för ändamålet upptaga 600.000 mark i föreliggande budgetf örslag •

Förkortad undermaskinmästarekurs vid Sjövartsläroverket.

6 Ht. 13 b). Ålands Fruktförsök.

Brist pä maskinbefäl · och särskilt undermaskinmästare har under

Brinkha-ga finnes en häck av berberis.

senaste år varit uppenbar inom den åländska handelsflottan.
För att underlätta denna brist och . även för att underlät ta vidare utbildning av äldre maskinunderbefäl anhålla vi om att Land-

Tillägg 60.000 mark. Vid
På grund av landskapslagen

om utrotande av berberis ( Berberis. vulgaris) är avsikten att nu
avlägsna denna häck.

I stället måste sedan nytt stängsel upp-

föras, vilket enligt företagna beräkningar uppgår till 60.000

mark.

endast delen Ämnäs - Godby folkskola i behov av radikal för-

9 Ht .. I: 14. Bidrag för utbildning av polismän (f). Tillägg
50.000 mark.

bättring.

Under vårens lopp har landskapsstyrelsen för avsi

at.t anordna en kurs fö_r polismän.

Som. förelisare vid kursen kom.

mer, förutom landskapssekreteraren, vissa högre polistjänstemän
från riket · at.t anlitas.

Avsikten med kursen är främst att f ör

landskapets vidkommande råda bot på det missförhållande, som be.
står däri, att i riket svenskspråkiga utbildriingskurser för polismän anordnas med relativ.t långa tidsintervaller.

Dessut om

bliva kostnaderna för åländska deltagare i dessa kurser på
av utgifter för uppehälle och dylikt höga.

gr~Q

Med :0-eaktande av de

sa omständigheter samt med hänsyn till att ·en del av de nu
anställda poliserna aldrig fått någon egentlig polisutbildning,
och nödvändigheten av en duglig poliskår är odiskutabel, har
landskapsstyrelsen velat förverkliga ett iänge diskuterat.f örsl
10 Ht. V:2. Vägbyggnads- och

vägförbätt~ingsarbeten

(r). För

förbättring av vissa delar av vägen Wlariehamn - Godby uppt ogs i
1956 års budget 16. 000. OOQ mark.

Arbetena påbörjades sommaren

1956, men kunde ej slutföras, då medlen på grund av prisst egrin~
gen ej förslogo.
mark.

För slutförandet skulle . erfordras J.Ooo.oOO

Detta så mycket mera som vägen på ömse sidor förbätt-

rats o.ch då den är Ålands mest trafikerade väg.
arbetet skulle .erfordras 7.000.000 mark.

För förbättring,

I och med utförande av

ovansagda arbete kunde hela vägen Mariehamn

I

Godby ytbehandlas.

I

1

I

För påbörjande av arbetena på den nya vägen Östanträsk - Hammarland Näfsby är i årets budget

upptag~t

5.000.000 mark oaktat

totalkostnaderna kalkylerats till 20.000.000 mark.

Då vägen

skulle bli av synnerligen stor betydelse för Hammarland och

I I

Eckerö samt till en del även för Finström vore vägens snabba
färdigställande av stor betydelse.

Om ytterligare 5.000.000

kunde beviljas för detta ändamål skulle vägen kunna färdigställas under år 1958.
Hänvisande till vad ovan framförts föreslås, att i denna
tilläggsbudget upptages sammanlagt 15.000.000 mark.

Som stöd

härför kan anföras att till grund för det i årets ordinarie budget under ifrågavarande moment upptagna beloppet 35.000.000 mark
delvis fixerades med hänsyn till att vägf örbättringsarbetena
i riket skulle stigit till 7.500.000.000 mark men att de i själva/
verket stega till 12.b00.000.000 mark.

- Av vägen Mariehamn - Shells vägskäl i Godby är numer$
I
,J

.....--

-
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10 Ht. VI:l.
nytt.

För anskaffande av

Momentet nytt.

bandupptagningsapparat ~

Ka itl

_vä:gnar:

Landstingets kanslikommission har an sett

att en bandupptagningsapparat borde

anskaffas~

Enligt erhållna

uppgifter bel5per sig kostnaden till c:a 300.000 mark.

11 Ht. I:2. Lån för anskaffning av stenröjningsmaskiner (r) .
Momentet nytt.

le.ndsk-2.pssty:relsem~'

Genom ett förbi s eende kom momentets rubrik att

erhålla samma lydelse som i ordinarie budgeten för år 1956.
Då lån för- stenröjning icke kan beviljas, utan endast för anskai
fande av stenröjningsmaskiner borde momentets -r ubrik i konf ormitet med vad som angives i statsförslaget för år 1957 erhålla
rubricerade lydel-se.
För jordbrukets vidkommande och speciellt med beaktande av
rationaliseringens betydelse vore, det syhnerligen önskvärt
att erforderlig utrustning för maskinell stenröjning anskaffade s
till landskapet. - Då dylika maskiner i regel betinga ett högt
inköpspris, har landskaps styrelsen för ifrågavarande ändamål ve·
lat observera ett tillägg om 800. 000 mark.

Beloppet komme r att

utgivas på enahan da grunder och villkor som i riket.
Mariehamn den 19 mars 1957.
På

Landskapskamrer

~.:-~~J
Curt Carlsson.

}

