
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 lands, 

ting med förslag till första tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1961. 

sedan landskapsstyrelsen överlämnade sitt förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för ordinarie medel för år 1961 hava nya anslagsbehov till

kommit, vilka föranleda nedan upptagna förslag till tillägg till förenämn

da budget. 
Enligt lagarna den 30 december 1960 om vissa allmänna grurder för avgif

ter, ersättningar och artoden ino.m medicinalväsendet samt om grunderna för 

statsunderstöd för vissa avlöningskostnader vid sjukvårdsinrättningarna 

(FFS 547 och 54-6/60) sker i fråga om läkarnas avlöningar både vid statens 

sjukhus och de sjukhus som erhålla lagstadgat statsunderstöd den 1 april 

1961 övergång till ett totalavlöningssystem. Med anledning härav har Re

geringen i den 3 innevarande mars avlåten proposi tian till Riksdagen an

gående tillägg till och ändringar statsförslaget för år 1961, framkommit 

med förslag i ärendet. 

övergången till sagda avlöningssystem förutsätter, att poliklinikar

vodena vid statens sjukvårdsinrättningar upphävas. Vid de~sa inrättningar 

kommer läkarnas ·avlöning att regleras på basen av den ordinarie avlöningen 

och det därtill anslutna dyrortstillägget samt ett särskilt sjukhustill

lägg och en jourersättning. Därjämte erlägges åt sjukhusläkare ett arvode, 

som motsvarar den avgift eller ersättning, vilken tidigare uppbars för lä

karintyg eller .:utlåtande. Härutöver skulle chefläkararvodena omregleras. 

På grund av övergången till det nya avlöningssystemet föreslår Rege

ringen, att placeringen i avlöningsklasser av läkartjänsterna och -be

fattningarna vid statens sjukvårdsinrättningar skulle justeras. Förslaget 

~ruiebär att överläkares avlöning i nuvarande avlöningsklass 31 skulle 

uppflyttas till 34 eller 35 avlöningsklass.en beroende på tjänsteställningen 

OOh underläkares avlönhg från nuvarande 29 avlöningsklassen till 31 avlö

sen. 

SjUkhustillägget är i enlighet med 14 § lagen om avlöning i statens 

er eller befattningar (FFS 1030/42) ett tilläggsarvodet som när

•JI1ast grundar sig på det till sjukhusläkartjänsterna anslutna arbetets 

särskilda karaktär, arbetsskyldigheten och arbetsförhållandena .. Sjukhus-

' tillägget skulle beräknas i procent av grundlönen och fastställas i mark

~{helop:p. De för s jukhust.illägg föreslagna anslagen hava i propositionen 

":beräknats så att tillägget för läkartjänsterna vid läns- och allmänna 

~JUkhusen skulle vara 70 pl:'ocent, likväl "så att assistentläkar.es sjuk:

stillägg skulle utgöra 50 procent av grundlönen eller,då vederbörande 
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innehar medicine- eller kirurgiedokto-rsgrad eller innehaf't ordinarie 

assistentläkartjänst under minst två år, 70 procent av grundlönen. I 

fråga om andra än ovan nämnda läkartjänster som finnas eller inrättas 

vid de ovan avsedda sjukhusen och inrättningarna, skulle sjukhustill

lägget vara lika stort som vad ovan fastställts i fråga om den grupp 

av läkartjänster med vilken ifrågakommande annan läkartjänst närmast 

bör jämställas. Sjukhustilläggens markbelopp skulle vid allmänna förhö 

ningar av tjänstemannaavlöningarna höjas i samma proportion som grund,~ 

lönerna. 
Sjukhusläkarnas allmänna arbetstid, med undantag för jour, skulle 

fastställas till i genomsnitt 37 timn1ar i veckan, i vilket timantal även 

skulle ingå tiden för de av vården av de sjuka påkallade förberedande 

åtgärderna. Sjukhusjouren tillkommande ersättning skulle utgöra timlö

nen förhöjd med 100 eller 120 procent beroende på jourens aktivitet •. 

För beredskap föreslås en ersättning om 10 procent av nämnda timlön, .. 

Chefläkararovdet föresiås med beaktande av sjukhusets storlek utgå 

med 10-30.000 mark i månaden i enlighet med vad av medicinalstyrelsen 

närmare fastställes. 
För de arvoden, som skola erläggas till sjukhusläkarna för av dem 

avgivna intyg ochtutlåtanden, föreslår Regeringen i utgiftsstaten ett sam 
anslagsmoment/i inkomststaten ett motsvarande inkomst.moment. I inkomst-
staten föreslås likaså ett moment för inkomster av ersättningar som 

inflyta till staten för undersökning och vård av försäkrade patienter 

i poliklinikerna. Då avsikten är, att medicinalstyrelsen på fastställda 

detaljerade villkor skulle kunna bevilja läkare vid statens sj.ukvårds

inrättning rätt att emot ersättning använda sjukhusets apparatur och 

vårdpersonal för skötseln av särskilt insända privatpatienter och för 

undersöknir.g' av prov, som tagits av dem utanför sjukhusets regelbundna 

arbetstid, föreslår Regeringen ytterligare att i inkomststaten skulle 

upptagas ett moment för de ersättningar, som skola uppbäras för sådan 
till äventyrs beviljad rätt. 

Övergången till totalavlöningssystemet berör fram.för allt Ålands 

centralsjukhus och i viss mån även Kurnlinge zjukstuga. Däremot inbegriper 

förslaget icke tuberkulossanatorier. Enär regeringspropostionens öde i 

Riksdagen för närvarande är ovisst, har landskapsstyrelsen icke ansett 

det motiverat, att i föreliggande pudgetförslag upptaga specificerade 

anslags.moment i enlighet med sagda proposition utan föreslår landskaps

styrelsen i stället att de av det nya avlöningssystemet härledda in

komsterna skulle· i inkomststaten upptagas under respektive moment för 
diverse inkomster och utgifterna åter i utgiftsstaten upptagas i gene-

~-~~~-------------------..... 
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rella undermoment under respektive huvudmoment för avlöningar. 

På grund av övergången till totalavlöningssystemet för sjukhusläkar

na kornrner beloppet av landskapsunderstödet till Grelsby sjukhus att 

ändras. I enl~ghet med den förenämnda regeringspropositionen har förslag 

till de härav -föranledda ändringarna i utgiftsstaten icke upptagits i 

detta förslag. 
Enligt landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar i land

skapet Åland ( 23/57) äger komnru.nerna del taga i kostnaderna för byggan

de och v.nderhåll av inom kommunens oraråde belägna bygdevägar .. De er

sättningar, so.m kommunerna äga utbetala fastsiälles för varje år i 

efterhand av landskapsstyrelsen. Sedan dylika ersättningar numera 

kunnat utkräva·s av kommunerna, har härför nödiga uo:raent upptagits i 

inkomststaten. 

Enligt finansministeriets cirkulär ~ 340 av den 26 januari 1961 kan 

maskin(ren-)skriverskor erläggas maskinskrivningstillägg. Maskinskriv

ningstillägget fastställes på grundvalen av det sammanlagda beloppet av 

vederbörandes grundlön (årsarvode) samt ålders- och dyrortstillägg så

lunda, att detsamma utgöres av skillnaden mellan 11 och 12 avlönings

klasserna, ifall vederbörande vid förrättat maskinskrivningsprov har 

ådagalagt sig besitta en snabbhet av minst 8.500 nettonedslag per.halv

timme och skillnaden mellan 11 och 13 avlöningsklasserna, ifall veder

börande besitter en snabbhet av minst 9.500 nettonedslag. Sedan en av 

landskapsstyrelsens maskinskriverskor vid förrättat maskinskrivnings

~rov ådagalagt en snabbhet utöver 9 .-500 nettonedslag, har landskaps sty

relsen beviljat henne ett maskinskrivningstillägg, utgörande skillnaden 

mellan 11 och 13 avlöningsklasserna. På grund härav har ett för detsam

mas erläggande erforderligt anslagsmoment upptagits i utgiftsstaten av 
för slaget. 

Utbildningen av polismanskap bedrives i vårt land dels vid Statens 

Polisskola på Sveaborg och dels vid av Rörliga Polisen anordnade s .k. 

rekrytklasser. I praktiken har det visat sig ändamålsenligt att vid 

Rörliga Polisens kurser enbart utbilda polismanskap för de största stä

derna, medan Övrig polispersonal erhålla sin skolning vid Statens Polis

skola • .All utbildning av t.ex. poliser från landskapet Åland har sålunda 

försiggått vid Statens Polisskola. Vid sistnämnda skola anordnas även 

svenskspråkiga kurser, men med långa och ojämna mellan tider. Den senaste 

svenskspråkiga manskapskursen anordnades för något år sedan och ett 

stort antal av landskapets poliser deltogo då i denna. Forfarande sakna 

dock ett tiotal yngre poliskonstaplar nödig teoretisk grundutbildnitig~ 
För att erhålla ett i alla avseenden gott och välutbildat polismanskap 
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i landskapet - något som alldeles särskilt är betydelsefullt med h än syn 

till den starkt ökade turisttrafiken - har fr åga väckts därom 7 huruv ida 

landskapsst,Yrelsen kunde anordna en egen grundkur s för poli sman sk ap e t 

på Aland. Vid förberedande kontakter med ministeriet f ör inrike s är ende:

na kunde en mycket positiv inställning till f örslaget utröna s. Ett- kurs

program har i enlighet med inrikesministeriets an,v~ ~mi.pgar ··ut arbe1' at s 

på grundvalen av den undervisning, som meddela ~ vid · Rörliga Polisens 

rekrytkurser och har erforqerlig lärarpersonal vidtalats " Kursen om

fattar tio veckor eller 421 -~ immar och har densamma begynt den 13 mars 

1961 . Såsom lärare ver~a härvarande jurister och polisbefäl ävensom 
vissa speciallärare. -·Endast en lärare från riket må ste anlitas. Det be

tyg , som utgives å t godkänd elev, medför kompetens till äl_~re ,polis

konstapelstjänst. Den pågå ende kursen motsvarar tillfullo man sk ap s-
:: ; • -

klas~n ·V:id Statens Polisskola. Kostnaderna för kur s.en s anordn a:Q-de hava 
,, ·;-.••· -· ·:·· . ' 

Q.eräknats till 1 . 450.000 mark och har nödiga tillägg san s l ag fö :p ända-

målet föreslagits under berörd~ moment. 

Enligt 12 § 5 mom . förordniri·gen den 19 januari 1943 angå ende avlö-
•. • •1" ... 

ning i statens tjänster eller be~attningar 1 så som detta lagrum l ycl"er i 

förordningen den 29 december 1956 (FFS 70/ 56) bestämmes dyrortsti'lläg

get för bl.a . tjänste- och befattn ingsinnehavare inom polisväsen det , 

vars tjänstgöringsort omfattar vis s t distrikt enligt den ort , där inne

havare av tjänst eller befattning är stadigvarande bosat t. Är innehava

re av tjänst eller befattning ej bosatt i sitt distrikt , erlägges å t 

honom dyrortstillägg endast, såvida hans sätt att v ara fast bosatt utan

för distriktet grundar sig på förordnande eller tillstånd , som g ivits 

i allmänt intresse . Dyrortstillägget bestämmes härvid efter den ort 2 där 

innehavaren av tjän st eller befattning på gruna av förordnande eller till 

stånd är bosatt. Då genom inkorporeringen av vissa delar av Jomala kom

mun med Mari ehamns stad situationer skap ats , som kunna t änk as motiv era 

beviljande av rätt till dyrortstillägg har för ändamå let f ör esl agit s 

nödigt tilläggsanslag. 

Enligt tuberkuloslagen den 26 juli 1960 (FFS 355/ 60) , som trädd e i 

kra ft den 1 januari 1961, är v å rden av tuberkulospatient eller per s on , 

som befaras lida av tuberkulos i kommun al tuberkulosvår danst a lt ävens om 

konvale scentvården avgiftsfri, vilket innebär, att samtliga me diciner 

och ordinationer må ste bekostas av anstalten, som härför erhåller sta t s-

Understöd. Då Ålands Tuberkulosbyrå är pliktig att tillhandahål l a nö diga 

me dicinalier inom dess v erksamhetsomr åde , har f ör ändamål et f 0resl agit s 

ett anslag om 1.000.000 mark . 
Så som bidrag för grundläggande av ett äppelmust eri har å t Ål and s 
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Fruktodlarförening föreslagits 200.000 mark. 

Ålands centralsjukhus är i största behov av en ny res~irator för 

behandling av andningsförlamade patienter. För ändamålet har därför 

föreslagits nödigt anslag. Enligt 2 § förordningen den 3 maj 1957, om 

ersättande av kostnaderna för vården av andningsförlamningspatienter, 

sådant detta lagrum lyder i förordningen den 7 oktober 1960 (FFS 399/60) 

ersättas kostnaderna för anskaffning av den för vården av andningsför

lamningspatienter nödiga specialapparaturen av staten till fulla be

loppet. 
På grund av mellankommande omständigheter har ett tilläggsanslag 

om 2.000.000 mark utöver tidigare för ändamålet reserverade 5.000.000 

mark för anskaffande av en ny grävmas~in till lantbruksavdelningen 

föreslagits. 

För anskaffande av ett andra gruskrossaggregat för vägavdelningens 

behov har utöver i tredje tillägg till ordinarie inkomst- och utgifts

staten för år 1960 föreslagna 2.500.000 mark ytterligare föreslagits 

ett lika stort belopp. 

För uppförande av en bostadslokal för maskinmontör-gårdskarl i väg

avdelningens planerade garage- och lagerbyggnad i Hammarland har före

slagits 2.5001000 mark. 

Ehuru lag det medgiver har i riket byggnadsunderstöd för uppförande 

av folkhögskolebyggnader unde.r de senaste åren icke beviljats. Däremot 

har i statsförslaget för år 1961 upptagits 40 .. 000.000 mark för utgi

vande av långfristiga lån med låg ränta för ifrågavarande ändamål. Då 

Ålands folkhögskola befinner sig i motsvarande situation som de åbero

pade folkhögskolorna i riket, har i förslaget upptagits ett anslag om 

8.000.000 mark för beviljande av byggnadslån åt Ålands folkhögskola. 

Landstinget har vid sin höstsession år 1960 hemställt hos landskaps

styrelsen om upptagande av anslag för bosättningslån i tillägg till or

dinarie inkomst- och utgiftsstaten för år 1961. Sedan landskapsstyrel

sen kunnat konstatera att i statsförslaget för år 1961 på Riksdagens 

initiativ upptagits ett anslag om 200.000.000 mark för utgivande av bo

sättningslån1 har landskapsstyrelsen i föreliggande förslag upptagit 

ett anslag om 1.000.000 mark för samma ändamål. 

I övrigt hänvisas till den detaljmotivering, som följer efter siffer

budgeten. 

Med hänvisning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen 

vördsamt föreslå, 
att Landstinget ville antaga följande för-
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slag till första tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 
Åland under år 1961, 

Mariehamn 1 den 16 mars 1961. 

På vägnar: 

Lantråd 

Landskapskamrer • 
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INKOMSTI~R, 

2 Avdelningen. 
----------------------------

3i9 

I. Inkomster från landskapets sjukvårqsinrättningar. 
i # 

Ålands centralsjukhus. 

2. Vederlag för' naturaförmåner samt diverse inkomster 

Kumlinge sjuk stuga. _ 

12 . Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Summa I kap. 510.000 

Summa 2 Avdelningen 510.000 

3 Avdelningen. 
=============!::::= 

I;e: .Inko.nj.S:ter av blandaO. n9ttur. 

Övriga inkomster av blandad natur , 
. i 

24. Kommunernas andelar i föregående års kostnader för 

underhåll av bygdevägar ...••••••••••••.••••.• _ ••• 

Summa I kap. 307.000 _ 
Summa 3 Avdelningen 307 _.ooo 

4 Avdelningen. 
=::::::==========~== 

II . Ersättningar, som för byggande av bygdevägar med 

stöd av väglagen skola ind,rivas hos kommunerna. 

1 . Kommunernas andelar i föregående års kostnader för 

byggande · av bygdevägar •••••••••.•••••••••• _, _, •••• , 

Summa II kap. 690,000 

Summa 4 Avdelningen 690,000 

5 Avdelningen. 
------------------------------

I . Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster, 

1 . Statsanslag för skattefinansiell utj äTILning: 

500.000 

10.000 

307.000 

690.000 

a) Förskott för år 1961 ········~·····•··············· 25.498.000 
Summa I kap. 25,498.000 

Summa 5 -Avdelningen 25.498.000 

Summa inkomster rnk 27.005.000 
============================== 

UTGIFTER . 

2. · Huvudtiteln., Landskapsstyrelsen. 
==========~==~==~=====~-=~======== 
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I. Centralförvaltningskostnader. 

1. Avlöningar~ 

maskinskrivningstillägg (förslagsanslag) 

Summa I kap. 35.000 

Summa 2 Huvudtiteln 35.000 

••••••• 

3 Huvudtiteln . Polisvården. 
==========================~= 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

9 . Till landskapsstyrelsens disposition för polis-

inrättningen .......... ....................... .... . 

1. Avlöningar : 

Summa I kap. 600.000 

Il, Polisväsendet på landet. 

dyrortstillägg (f~rslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
7. Till landskapsstyrelsens disposition f ör polis-

väsendet på landet ···························~···· 

1. Avlöningar: 

Summa II kap. 270.000 

Summa 3 Huvudtiteln 870.000 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvå rden. 
-------------------------------------~-------------------------------------

I t,. ,Ålands centralsjykhµs . 

av totalavlöningssystemets införaride föranledda 

kostnader ( förE:ilagsanslag) ~ • •• •. ~. ~ •, l \ . • ~ • ••••••• 

Sunimä II kap. 7,000.000 

IV. Åland.§ , t~b,erkulosbyrå. _ 

7. Medicinalier (förslagsart i31ag) , "'• ................... . ~: 

1. Aviöningar: 

Summa IV kap. 1,000.000 

Yr. kumlinge sjukstuga. 

av totalavlöning~sys,temet s införande förl3,niedda 

kostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••• i,44il1J• 
Summa V kap. 100.000 

Summa 4 Huvudtiteln 8.100 .000 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildnings-
===========================~================= 

väsendet .. 

I. Ålands lyceum. 

188 

35.;000 

600.000 

70.000 

200.000 

1.000.000 

1-.000.000 

100.000 
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4. Städning (förslagsanslag) • • • • 0 • 0 • • 0 ~ • • • 0 • • Q • @ • • ' 9 • • 

Summa I kap. 400.000 

Summa 5 Huvudtiteln 400.000 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
======================~====~========~ 

IV. Särskilda anslag. 
1.- Understöd åt föreningar: 

d) Ålands Fruktodlarförening ••••••••••••••••••••••• 
Summa IV kap. 200.000 

Summa 6 Huvudtiteln 200.000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
================================ 

I. Särskilda anslag. 

14 .. För utbildning av polismän (förslagsanslag) 

Summa I kap. 650.000 

Sum.rna 9 Huvudtiteln 650.000 

•••• -(t • 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
====================================== 

II. Hälso- och sjukvården. 

7. Anskaffning av respirator till Ålands centralsjukhus 

Summa II kap. 750.000 

IV. Näringarnas främjande. 

1. Anskaffning av maskiner för jordförbättringsarbeten 

Summa IV kap. 2.000,000 

V~ Kommunikationsväsendet. 
2. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) 

4. Lager- och garagebyggnader (reservationsanslag) 

Summa V kap. 5.000.000 

Summa 10 Huvudtiteln 7.750.000 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
------------------------------------------------------------

.. " 
• • • 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

3. :Byggnadslån åt Ålands folkhögskola ••••••••••••••••• 

Summa II kap. 8.000.000 

III. Särskilda anslag. 
7~ :Bosättningslån _p p • o • • , -~ ! • • _e _, • o • • - • • • o • o e • • • • • • , _,_ , -, • • 

Summa III kap. 1.000.000 
Summa 11 Huvudtiteln g.000?000 

311 

400.000 

200.000 

650.000 

750.000 

2.000.000 

2.500.000 

2.500.000 

8.000.000 

1.000.000 

~~~~--~ ........... ~~--~~--~-:-::-~ 
Summa utgifter mk 27.005.000 
========~=============~c====== 
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~;;~~j~~~~~;~~~g · 
Iukomster. 

2 Avd. I:2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

Tillägg 500.000 mark. Med hänvisning till den allmänna motive 

ringen till detta förslag beräknas i avgifter och ersättning

ar för läkarintyg och -utlåtanden, ers&tttning för undersökning 

och -yård av försäkrf3.de patient er samt eventuella ersättningar 
. '. ' '. ·' '· 

för ·användning' av centralsjukhusets apparater och vårdperso-

. nal vid skötseln av läkarnas priv9tpatienter samt undersöknin§ 
' .. 

'av ":Proy som t 'agi ts av dem -µnder {iden efter den 1 april i nfly-

ta 500.000 :rriark. 

2 Avd. I:l2 .Vederlag för ?.aturaförmåner samt diverse inkomster. 

Tillägg 10.000 JTI_ark. Motivering som under moment 2 i detta 

kapitel. 

3 Avd. I:24.Kommunernas a:ndelar i föregående års kostnader för underhåll 

av bygdeväga:ri. 

Momentet nytt • .Anslag 307.000 :filark. Med hänvisning till den 

allmänna motiveringen till detta förslag konstateras att be-· 

loppet av de ersättningar för bygdevägarnas underhåll under 

föregående år, som kommunerna äga utbetala ti 11 landskapet i.ipp 

gå sammanlagt till 306.279 mark. 

4 .. Avd • I I : 1 • Kommunernc~,$ . . and el ar i f ö regåe nd e 
1
år .#· k ostnad er för byggand,e 

av t:i &"d.evägar. · ·:·;~·:~ · ;1. 

Kapitlet och momentet nytt. Anslag 690.000 mark. Med hänvis~ 
.. 

ning till den allmänna motiveringen i detta förslag hava kom-

- munernas andelar i föregående års kostnader för byggande av 

bygdevägar fastställts till sammanlagt 689. 400 mark. 

Utgifter • 

.l.Ht. I:l. Avlöningar. 

Tillägg 3 5. 000 mark. Med hänvisning till den allmänna mot i ve

ringen till detta förslag f öreslås ett anslag om 35.000 mark , 

· för erläggande av .naskinskrivningstillägg åt renskri verskan 

Harriett Sundberg från och med den 1 mars 1961. 

l..Ht • I: 9. Till J.andskapsstyrelsens disposition för Polis inrättningen. 

TillEigg 600. 000 mark . Med hänvisning till den allmänna mot i- · 

veringen till detta förslag får ytt.erligare följBIJ.de anföras . 

De för poliskursens genomförande beräknade kostnaderna äro: 
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·Arvoden åt lärarpersonal 

Resekostnader och dagtraktamenten 
åt kursdelt agare 

Löner åt ext r a konstaplar i Marie
hamn under två månader 

Löner åt extra konstaplar i l äns
mansdistrikten u nder två månader 

Oförutsedda utgifter 

Sammanlagt n::ark 

350.000 

200.000 

600 .. 000 

200.000 

100 .000 

1.450 .000 
============================== 
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I or dinari e "j.nkomst- och utgiftsstaten för år 1 961 har för 

utbildning av polismän under 9 Ht . I:l4 ansl agits 150.000 mark 

Till landskapss t yr el sens disposition för Polisinrättnin gen i 

Mariehamn har under detta moment anvisats 100.000 mark och til 

disposition för polisväsendet på l andet under 3 Ht. II:7 

800 .000 mark. Ifrågavarande g rund ansl agsbelopp äro gi vetvi s 

upptagna med beaktande endast av vid budgetförsl agets uppgöran 

de beräkningsbara utgifter och äro följaktligen otillräckliga 

för- att t ä ck a även kostnaderna för sagda utbi ldningskurs . Sär

skilt bör måhända nämnas, att uti l andskapsstyrels ens dispo

si t:Lonsmedel för polisväsendet även har inberäknats utgifterna 

för den ext r a polispersonal, som till följd av den utvidgade 

turist- och färj trafiken på Ål and sannolikt måste anställas 
·- -

för sommarmånaderna. Förenämnda moment tåla sål unda icke den 

belastning med utgifter, som utbildnin gskursen medför, utan 

ås ido sättande av andra behov. 

Med beaktande av det ovanstående, har landskapsstyrelsen an~ 

sett det motiverat och budgettekniskt riktigt, att i detta 

förs l ag föreslå tilläggsansl ag till sådana belopp, som totalt 

erfordras för den mernämnda utbildningskursens genomförande, 

vilka fördelade på de berörda utgiftsmomenten skulle innebära 

e tt tillägg om 600 .000 mark under detta moment, 200.000 mark 

under 3 Ht. II : 7 och 650.000 rmrk under 9 Ht. I:l4. 

l. Ht. II : 1 . Avlöningar. 

Tillägg 70. 000 mark. Med hänvisning till den allmänna moti ve

ringen i detta förs l ag och med beaktande av ti llämpningen av 

ifrågavarande l agrum i rike t, föreslås ett tilläggsanslag för 

dyrortstillägg om 70.000 mark. 

l..Ht -. II: 7. Tili l andskapsstyr e l s ens disposition fö r polisväsendet på l andet 

Tillägg 200.000 mark. Motivering som under 3 Ht . I:9 . 

i_Ht. II:l. Avlöningar. 

Tillägg 7 . 000 .000 mark. Med hänvisning till den allmänna moti-
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ve:ringen till detta förslag föreslås med avseende å övergång 

till det nya avlöningssystemet för sjukhusläkarna upptagande 

endast av ett nytt generellt undermoment för övergångstiden. 

Sedan de nya normerna i riket sanktionerats skulle erf ord 

uppdelning på behövliga undermoment i senare budgetförslag 

genomföras. Det föreslagna anslaget kan under rådande oms tän

di ghe ter icke göra anspråk på större exakthet. 

4 Ht. IV :.7. Medicinalier (f). 

Momentet nytt. Anslag 1.000.000 mark. Med hänvisning 

allmänna motiveringen till detta förslag föreslås ett anslag 

om 1.000.000 mark för tuberkulosbyråns meiicinalier. Emedan 

några erfarenheter av den kostnadsfria tuberkulosvården i be

rört avseende icke kunnat inhämtas under den korta tid tuber

kuloslagen varit i kraft baserar sig anslagsbehovet på kost

naderna för de medicinalier som under innevarande år hittills 

anskaffats. På grund av att ifrågavarande lag publicerats 

först efter det sjukhusets budgetförslag för år 1961 blivit 

uppgjort medförde detta? att anslagsäskandet måste hänskjutas 
till detta budgetförslag. 

4 Ht. V~l. Avlöningar. 

Tillägg 100.000 mark. Principmotivering under 4 Ht. II~l. Be
träffande Kumlinge sjukstuga kan totalavlöningssys-temets åter

verkan anses vara endast partiell. 
5 Ht. I~4. Städning (f). 

Tillägg 400. 000 mark. Enligt i riket gäll an de normer äger hel

tidsanställd skolstäderska ombesörja städningen av en städning 

yta mellan 800- 1200 m
2

• Vid städningsytans beräknande beaktas 

förutom golvyta även övriga städningsytor såsom pulpeter? klas 

tavlor m.m. Städningsytan i Ålands lyceum beräknas för närva

rande till ca 4.800 m
2

• Sedan om- och tillbyggnaden av lärover

ket färdigställts, kommer städningsytan att uppgå totalt till 

ca 5.300 m
2

, vilket beräknas ske från höstterminens början år 

1961. En jämförelse av städerska påförd städning"y La mprl 8:tldra 

skolor i riket och iandskapet giver vid handen, att en städ~ 
ningsyta av ca 1.000 m

2 
per städerska bör anses vara lämpligt. 

Härav följer, att sedan städningsytan i läroverket stigit till 

förenämnda 5.300 m
2

, skulle detta förutsätta fem städerskor. 

För närvarande förfogar läroverket över tre årsavlönade och två 

timavlönade städerskor, av vilka sistnämnda den ena i detta nu 

handhar städningen av en yta om ca 4 70 m2 • Dock kommer även 
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hennes städningsyta att senare uppgå ti 11 forut satta 1. 000 m2 • 

Ehuru det ovansagda skulle ge vid handen 1 att behov föreligge 

för inrättande av ytterligare tvenne extraordinarie städerske 

befattningar vid läroverket, anser landskapsstyrels en det lik 

väl icke motiverat att i tilläggsbudget föreslå inrättand e av 

befattningar av förenämnd karaktär. 

På grund härav och då i grundanslage t för städning i ordi

narie budgeten för år 1961 icke tillfullo beaktats förenämnda 

behov av timavlönade städerskor föreslås under momentet ett 

tilläggsanslag om 400.000 mark. 

6 ·Ht. IV: 1 .• Understö~ __ åt förenipgar._ 

Til;Lägg 200 .• 000 mark. Den å ländska frukt skörden beräknas i me-
. - -· .... 

deltal uppgå till ca 1;5 miljoner kg. Av denna mängd exporte

ras ca 1/5. År 1960 försåldes till fastlandet ca 300.000 kg 

äpplen. Resten förbrukas inom landskapet och då i huvudsak 

soni djurföda. Vissa år lämnas t.o.m. betydande mängder frukt 

oskördad. Anledningen härtill är att söka i avsaknaden av möj~ 

ligheter att förädla icke marknadsduglig vara. Den äppelmängd 

som inte kommer ut i handeln har emellertid ett stort närings

värde ifall den kunde förädlas till mos eller must . Av svenska 

erfarenheter har det visat sig att det lämpligaste sättet att 

förädla överskotts-äpplen är musttillverkning. Ålands Frukt:

odl arförening har ingående studerat denna fråga och har nu 

komrilit så långt att alla beräkningar äro klaxa för inrättandet 

av ett mindre fruktmusteri i den gamla bastubyggnaden :r:å Pehrs

berg f .d. provinsialläkarboställe i Godby. Kostnaderna för ett 

tidsenligt musteri skulle ko.mma att belöpa sig på 670.000. 

I detta belopp ingår inte den utrustning Ålands Fruktodlar

förening anskaffade redan hös te .1 1960 och vilken utrustning 

kostade föreningen ca 150 .000: -. Att helt finansiera det pla

nerade musteriet med lånemedel är ctänkbart för fruktodlarföre

ningen. Bidrag har allaredan utlovats av Finströms kommun 

samt ställts i utsikt av vissa ekonomiska företag inom land

skapet. Landskapsstyrel sen anser emellertid det vore av störs

ta betydelse att få inrättat ett fruktmusteri inom landskapet 

och föreslår att landskapet skulle medverka med ett direkt bi

drag om 200.000:- 1 utöver det belopp om 50.000:- som finnes 

upptaget i landskapets ordinarie budget för innevarande år •. 

Ålands Fruktodlarfö rening avser att medel st hem- och småindust

rilån täcka skillnaden mellan k(stnadsförslaget och erhållna 

bidrag. 
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9 Ht. I:l4~ För utbildning av polismän (f). 

Tillägg 650.000 mark. Med hänvisnL.~g till motiveringen under 

3 Ht. I:9 föreslås ett tilläggsanslag om 650.000 mark . 

io Ht. II:7. Anskaffning av respirator till Ålands centralsjukhus. 

Momentet nytt. Anslag 750. 000 mark. Med hänvisning till den 

alln1änna motiveringen i detta förslag, föreslås ett anslag om 

750~ 000 mark för ändamålet. 

10 Ht. IV:l.Anskaffning av maskiner för jordfÖJ;'Qättring,sarbet,en. 

Tillägg 2,.000.000 mark. I årets orc1ina-rie budget finnes upp

taget 5 ·IT1iljoner mark för anskaffning !:iv maskiner för jord~ 

förbättrings~rbeten. Den grävmaskin, Åkerman-475, lantbruks

avdelninge~ låtit anskaffa kostade fritt Helsingfors 8.679.006 

mark. Transport• och försäkringskostnaderna uppgick till sam~ 

manlagt 129. 343 mark. Av köpesumman har tillsvidare erlagts 

. 7. 250. 000 mark, varav 750. 000 mark utg8r likvid för avdelning-

ens gamla grävmaskin. Enligt de uppgjorda planerna skall även 

avdelningens mindre grävmaskin försäljas, men då denna försälj 

ning ännu inte kunnat förverkligas på grund av grävningsarbe

ten i Jurmo, Brändö, anser landskapsstyr els en att ett belopp 

om 2 miljoner mark bör ob serveras i årets första tilläggsbud

get' för detta inköp ~ Av det budgeterade beloppet kommer huvud .... 

delen att användas som betalning av den nya maskinen samt ett 
I 

mindre belopp för anskaffning och inköp av vissa s.rhärre red:... 

skap och maskinella utrustningar. Sedan försäljningen av den 

mindre grävmaskinen verk ställts kommer försäljnings summan att 

ob serveras såsom inkomst. 

10 Ht. V: 2. Anskaffning av vägmaskiner (r). 

Tillägg 2.500.000 mark. För anskaffande av ett andra gruskross

aggregat har i tredje tillägg till ordinarie budgeten för år 

1960 r eserverats ca hälften av kostnaderna härför eller 

2.560.000 mark. Då behovet av krossen, främst på grund av till

komsten av bygdevägarna, i hög grad accentuerats, föreslå att 

nu observeras det resterande behovet för dennas anskaffning 

2.500.000 mark. Nämnas må, att riksdagen höjde motsvarande mo-

ment i riksbudget en för innevarande år med 300. 000. 000 mark. 

10 Ht. V:4. Lager- och garagebyggnader (r). 

Tillägg 2. 500. 000 mark. För byggandet av en uppvärmbar garage

och lagerbyggnad i Hammarland, avsedd för vägavdelningens bilar 

och vägmaskiner finnes i ordinarie budgeten för å r 1961 uppta

get 5. 500. 000 m ark. Enligt den ursprungliga planen skulle denna 
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byggnad senare utökas med en bos tadsloka l för e n maskinmontör, 

som samtidigt skulle handha gårdskarlssysslan. Emellertid gör 

sig behovet av en man på platsen gällande från första början~ 

varjämte det blir fördelaktigare att uppföra d e n planerade 

bostaden redan i samband med garagebyggnad en. För ändamålet 

föreslås därför 2. 500. 000 mark. 

11 Ht. Il :3. BXggnadslån åt Ålands f olk~ös;skola. 
Momentet nytt. Anslag 8.000.000 mark. Med hä nv isning till .den 

_... . ·. .. ...... . ... ,. ' 

allmänna mfitiveringen till detta förslag föreslås ett anslag 

om 8. 000. 000 mark för u tgi vande av byggnadslån åt Ålands folk

högskola. S,åsom jämförelsegrund beträffand e lånets storl ek kan 

ställas t. ex. folkhögskolan i Jämsä, vilken år 1958 erhöll ett 

byggnadslån om 10.000.000 mark för upp:f--örande av en tillbygg

nad~ ])enna . tillbyggnad med en volym av 4. OQO m3 och för vilken 

kostnaderna utgjorde: 47 .000.000 mark, blev färdig år ...1956. För 
··-

finansieringen av byggnadskostnaderna nödgades folkhögskol an 

bl.a. upptaga en kortfristig kredit på 20.,000.000 mark .. .Mot

svarande uppgifter om Ålands folkhögskola- ä~o byggnadskostna

der ~ för elevinternatets uppförande ca 36. 000. 000 mark, kort

fristiga l ån 25.000.000 mark och färdigställande år 1960. Be

aktar man att de kortfristiga lånen för Ålands folkhögskolas 

del - äro 5.000 .000 mark högre än dåvarande lån av motsvarande 

karaktär för Jämsä folkhögskola ävensom att Ålands folkhögsko

la uppbärs av en befolkningsgrupp på endast 20.000 personer 

finner man det för esl agna l ånebeloppet tillfullo motiverat. 

Enligt uppgift från Skolstyrelsen löpa de ifrågavarande bygg

nadslånen med 4 procents ränta, medan lånetiden är 30 år. När-

mare uppgifter om l ånen har inbegärts, men ännu icke erhållit s. 

11 Ht. III: 7 ~J3osät tningsl,ån. 

Momentet nytt. Anslag 1. 000. 000 r-:.ar~. Med hänvisning till den 
-

allmänna motiveringen i detta budgetförslag föreslås ett anslag I 

om l.000.000 nark för beviljande av bosättningslån. I ordinarie 

budgeten för år 1958 upptogs senast . ett motsvarande för s l ags

anslag om 800.000 mark. I konformit e t med motsvarande anslags

moment i statsförslage t för år 1961 har detta moment givits 

formen av vanligt anslag. 


