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Å 1 a n d s 1 a n d s k a :p s s, t Y- ' 

r e ,1 s e s framställning till Ålands 

N:o 18/1956. landsting med ,förslag till första tillägg 

till ordinarie inkomst- och utgiftsst,aten 

för år 1956. 

budget för år 1956, hava frå,gor i vilka man då i regel icke kunnat 

fatta beslut framkomn~i t ,och för_anle_tt ne_da,n, ,upptagna förslag till 

tillägg till förenämnda ,budge,t. 

Inkomste:ro 

5 Avdelningen. 

I. Finansieringsinkomstero 

Avräknings- 1 och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjänming . . . . . . . 7.344.000 

Summa 5 Avdelningen 7.34~.ooo~~~~~~~~~~~-

Summa inkomster rnk 7 .344.000, 
================================= 

\ 

Utgifter. 

4 Huvudt1teln . Hälso- och sjukvården. 

I. Särskilda avlöningar. 
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7. Landskapshälsosyster-barnmorskans kansli- och hyresmedel 30. ooo 10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

Summa I kap. 30.000 II. Hälso- och"sjukvården. 

II. Ålands centralsjukhus. För utvidgning av laboratoriet vid hlands centralsjukhus 

1. Avlöningar: jämte utrustning .... - ................................. . 500.000 

Skolad sk~terskeuersonal .. 5, För inköp av inventarier till Ålands centralsjukhus' 

2 sköterskor ........................................... 420. 000 obstetrisk-gynekologiska avdelning ....•••.•.•.••...... 3.000.000_ 

Övrig skolad personal. Summa II kap. 3.500.000 

1 hjälpsköterska ....................................... 180 .ooo III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

Summa II ka1J. 600.000 6, För anskaffande av ritningar .till om- och tillbyL:-e;nad 

Summa 4 Huvudtiteln 630.000 av ~-lands lantmannaskola •.••.•••..•..•••.•••••.•.•..• 250.000 

5 Huvudtiteln. Under-visnings- och bildningsväsendet. 7. }'ör anskaffande av ritningar till yrkes skola . . . . . . . . . 360.000 

II·I. 1.lands s j öfartslärove:rk. Summa III kap. 610.000 

1. Avlöningar: IV. ijäringarnas.främjande. 
. i 

Maskintekniska avdelningen. 4. För reparation av tjänstebostaden för trädgärdsinstruk-

Kanslist • 0 ' ............................................ 24.000 tören-ledaren för Ålands Fruktförsök ..••.•••••••••.•• 1.230.000 

I~. Fornminnesvården. Summa IV kap. 1.230.000 

För minnesmärke v i J tingsplatsen i Saltv ik ............ 150.000 v. Kommunikationsväsendet. 

Summa IX kap. 150.000 ' 1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r) •.•.••••.•. 

Summa 5 Huvudtiteln 174.000 Summa V kap. 1.200.000 

Summa 10 Huvudtiteln 6.540.000 
~~~--~~~~~~~-

Summa utgifter rill{ 7.344.000 
=================================== 

: I 



Detaljmotivering. 

Utgifter. 

4 Hto I:7. Lands_;-:a;pshälsosystern-barnmorskans kansli- och hyresmede_!, 

Momentet . nytt. Tillägg 30.000 mark. "" . . 

Sedan I.1arieharnns stad för eget behov övertagit landsting~-

kansliets.rum . i stadshusets andra våning har landstingskansli-

et flyttats till tjänsterummet för landskapshälsosystern-barn-

morska.n, som i sin vid Skarpansvägen hyrda lokal inrättat kans. 

li för landskapshälsosystern-barnmorskan. I anledning härav 

har " landska:psst;yrelsen. ansett. det skäligt att i hyresvederlag 

erlägga.åt henne 2.500 mark per månad. 

4 Ht. II:l. Avlöningar. (Ålands centralsjukhus). 
5 Ht. III:l. 

Tillägg 600.000 mark. 

Under vårens lopp tillträder överläkaren för den obstetri sk 

. gynekologiska, avdelningen vid Ålands centralsjukhus sin befat t 

ning. I anledning bärav och på framställan av sjukhusets 

5 Ht IX· 8 
chefsläkare bar landskaps styrelsen beslutat inrätta trenne va· -

0 

• • 

, kanser . vid<sjukhuset. (2 sjuksköterskor, lkl -14 och l hjäl:V- ' 

sköterska, lkl 11). 

I samba.rid närmed får landskapsst;yrelsen i avseende å känn8
' 

. dom meddela Landstinget att Ålands distrikt av Finlands Röda 

Kors i skrivelse t ·ill landskapsstyrelsen föreslagit anstäl:J_ande 

av en kombinerad socialsköterslm.-hälsosyster, som i egenskap av 

socialsköterska skulle tjänstgöra vid centralsjukhuset (halv-

tidsanställd) och i egenskap av hälsDsyster inom Röda Korset. 

Det av F R \;(' Ålands distriktet framförda förslaget översändes 

till Ålands centrals j"ukhus för utlåtande och f-Orordades seder-

mera av s julehuset. Det oaktat ansåg landskapsst;yrelsen v.id be-

handling av ärende t att behovet a:v socialsköterska icke kunde 

anses till fullo utrett och ville icke ytterli~are belasta cen-

tralsjukhusets redan synnerligen digra budget, varför anhållan 

för denna gång avböjdes. 

Avlöningar (Ålands sjöfartsläroverk). 

Tillägg 24.000 mark. 

På framställan av rektor för Ålands sjöfartsläroverk har 

landskapsst#relsen beslutat godkänna en förhöjning av kanslis-

tens lön med 20000 mark i månaden, rä1mat f'r-'ln 1 1 1956 ""' . . . 
För minnesmärke vid tingsplatsen i Saltvik . 

Tillägg 150.000 mark . 

I ordinarie budgeten för innevarande år upptogs med an.led-

n~ng av en i saken framställd finansmotion 500.000 rµark :för 

I 
I 



resande av ett monument vid den medeltida l andstingsplatsen Tillägg 3.000.000 mark. 

vid Saltviks kyrka. Sedan anbud för utförande av monumente t Såsom tidigare framhållits tillträder överläkaren vid cen-

införskaffats beslöt landskapsstyrelsen giva uppdraget åt tralsjul{husets obstetrisk-gyne~ologiska avdelning under denna 

bildhuggaren K. G. Elfgren i Helsingfors för en summa, stor vår sin befattning. I anlednjng härav måste en operationssal 

650.000 mark. I anledning härav föreslås ett tillägg om inrättas och bl.a. operationsbord och operationslampa inköpas, 

150.000 mark. vilket beräknas stiga till 3 miljoner mark. 

10 Ht.II:4. För utvidgning av laboratoriex vid Ålands centralsjukhus 10 H t • I I I : 6 • För anskaffande av ritningar till om- och tillbyggnad av 

jämte utrustning. Ålands lantmannaskola. 

~ägg 500.000 mark. T ' 11 " 1. _agg 250.000 mark. 

, Det nuva~ande laboratoriet har visat sig vara för litet . Jämlikt Ålands landstings beslut av den 16 mars 1955 uppmana-

Då redan innevarande vår tj_llkommer en läkare, kommer härige- des Ålands landskapsstyrelse att utarbeta och -förelägga lands-

nom arbets)Jelastningen att ytterligare - öka. På fra1nställn;Lng tinget förslag till fram.~tällning hos Alandsdelegationen om 

av sjukhusets chefsläkare har landskapsstyrelsen beslutat f öre. utverkande av extraordinarie an~lag för utbyggnad och renovering 

slå ett anslag om 500 .000 mark för inredande av ett disponibel av lantmannaskolan-. Såsom förberedande åtgärd i ovan berört 

rum i källarvåningen till laboratorium. I detta rum finnes avseende har landskapsstyrelsen peställt ritningar och kostnads-

.redan en ordentlig rostfri diskbänk. och avlopp, varför större förslag hos arkitekt K.R . Lindgren, Helsingfors. li'ör dessa rit-

installationsarbeten härigenom undvikes, men däremot, måste. viS· ningar o?h kostnadsförslag föreslås ett anslag om 250.000 mark. 

sa nödvändiga inventarier anskaffas. och av dessa kan då främst .o Ht.III:7. För anskaffande av ritningar till Ålands yrkesskola. 

nämnas ett mikros·kop och en centrifug. Tillägg 360.000 mark. 

10. Ht.II:5. 
För inl{Öp av inventarier till Alands centralsjukhus obst~ I en till Ålandsdelegationen ställd, den 14 mars 1955 daterad 

risk- gynekologiska avdelning. framställning, anhöll Ålands landsting om beviljande av ett 



extraordinarie statsanslag, stor~ 161;010.000 mark för by"aan 
Oo -

de av första etappen vid Ålands yrkesskola, ävensom 7.000 .ooo 

mark för arkitekt m.fl. arvoden för första och andra etappen 

av byggnadsföretaget. Den 7 juni 1955 beslöt Ålandsde legatio_ 

nen avböja förenämnda framställning, främst med anledning av 

att det· planerade byggnadsföretaget överdimensionerats jämfört 

med motsvarande 5~~rlov i riket. Detta beslut fastställdes 

den 23 december 1955 av Repu:blikens Herr President och över sär. 

des i avseende å kännedom -till lands1capsstyrelsen, som, sedan 

handlingarna i ärendet införskaffats, uppmanade direktionen 

för yrkesskolan att ånyo vidtaga åtgärder .i och för byggande 

av en y-rkesskola på Åland. I anledning härav har direktionen OHt . V:l . 

nu anhållit om 360.000 mark för anskaffande av ritningar och 

för täckande av andra med de förberedande planeringarna sammar. 

hängande utgifter. 

10 Ht.IV:4 . 
· För reparation av tjänst~bostaden för trädgårdsinstrukt ör_E 

verksamhetsledaren för Ålands fruktförsök. 

Tillägg 1.230.000 mark. 

På föredragning av lantbruksavde~ning II har landskapssty-

relsen fattat beslut om reparation av tjänstebostället Brink-

.haga i Godby, som användes som tjänstebostad för 
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trädgårds in-

struktören-verksamhetsledaren för Ålands fruktförsök. Ehuru 

Brinkhaga , övergått i landskapets enskilda ägo, anser landskaps-

styrelsen att kostnaderna för den nu förestående reparationen 

bör utgå av ordinarie medel, enär landskapet icke skulle hålla 

Brinkhaga såsom tjänstebostad, såvida icke fråga var om bostad 

för verksamhetsledaren för Ålands fruktförsök, som underlyder 

statens trädgårdsförsöksanstalt i Pikis. Inkomsterna från 

Ålands fruktförsök ingår i ordinarie medel och kommer också 

det av verksamhetsledaren erlagda hyresvederlaget att föras 

bland ordinarie medels inkomster. 

Vägbyggnads- och vägf örbättringsarbeten. 

Tillägg 1.200.000 mark. 

Landsv~gstrafiken till Geta besväras i Höckböle by i hög 

grad av den synnerligen backiga .och krokiga vägbiten genom 

Höckböle by, vilken här borde uträtas på en sträcka om c:a 

500 m. För att utföra detta arbete föreslås att i denna till-

läggsbudget skulle upptagas 1.200.000 mark, detta med så mycket 

större skäl som i rikets sista tilläggsbudget för år 1955 för 



utförandet av vissa landsvägsarbeten u pptagits 167.000.000 

marko 

:Mariehamn den 12 mars 1956. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd _d;()~ 
Hui076hansson 

Landskapskarnrer 

Curt Carlsson 




