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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 landsting med
förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat
~ 25/1957.
för landskapet Åland under år 1958.
Föreliggande budgetförslag är uppgjort enligt samma grundprinciper
som sena ste år och balanserar på 875.934.400 mark mot 815.761.790
mark för innevarande år. Av de huvudtitlar, vari de största utgifts~
stegringarna förekomma, må här nämnas 7 Ht. Kommunikationsväsendet,
som ökat med ca 16,5 miljori. er mark och 11 Ht. Understödsl&n, där ökningen uppgår till ca 15 mi ljoner mark. Den enda huvudtitel, som utvisar en minskning, jämfört med senaste år, är 10 Ht. Investeringar,
där minskningen uppgår ti f1 ca 15 , 5 miljoner mark.
Av mera betydande utgif tspos t er, som tillkommit, må här särskilt
nämnas 20 miljoner mark som amorteringslån för uppförandet av sociala
vårdanstalter, varvid i f örs ta hand avses lån åt Ålands kommunalförbund för åldringsvå rd för byggandet av ett ålderdomshem samt 10 miljoner mark som hem- och småindustrilån för uppförandet av en träimpregneringsanläggning.
Landskapsstyrelsen ha r även i nu föreli ggande budgetförslag under
de olika avlöningsmomenten bibehållit undermomenten 11 lönejustering (f )"
enär sannolikheten tala r för att tjänstemannalönerna inom en snar
framtid komma att regleras. Sedan lönereglering inträffat skall härom
på lämpligt befunnet sätt inberättas till Landstinget. Summan av de
fö r eslagna lönejustering sanslagen uppgå till inemot 6 miljoner mark-.
Däremot ha undermomenten " indextillägg" utgått, sedan sagda tillägg
numera direkt ingå i grundlönen.
En tablå över hittills budgeterade medel för innevarande år och
nu föreliggande förslag utvisar följande:

I .

Il

1

Hittills budgeteterat för 1957.

Förslag för
1958.

8.800.000
60.860.000
16.491.671
2.000 .. 000
745.072.399
833.224.070

8.000.000
64.635.000
21.994.781
8.000.000
772.504.619
875.934.400

10.104.620
23.579.040
19.329.295
152.808.420
216.327.895
52.530.880
70. ooo. 9 20
16.440.000
38.3l6.000
79.184.000
154.100.000
503.000

l0.823.100
24.794.100
21.116.645
159.076.000
223.104.955
53.277.300
86.482.300
17.990.000
46.196.000
63.671.000
168.900.000
503.000

833.224.070

875.934.400

Ökning +
Minskning -

Inkomster:
1 .h.vd.
2 Il

·'

3
4

I

... ·-

?

Il
Il

11

Summa

i•

I

N

I

1 Ht,
2 Ht.
3 Ht.
4 Ht.
5 Ht.
6 Ht.
7 Ht.
8 Ht.
9 Jt.
10 Ht.
11 Ht.
12 Ht.

~

+ .3. 775. 000
+ 5.503.110
6.000.000
+ 27.432.220
-- 42.710.330
+

:C================ C================ ---------------

ltgifter:
Lancstinget
Lancskapsstyrelsen
Polisvården
Häli:o- och sjukvården
UndE.rvisning sväs ende~
Näringa rnas främjande
Komrunikationsväsendet
Socialvården
J..,iverse ans&ag
Investeringar
Understödslån
FinLnsieringsutgifter
::mmma

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

718.480
1.215.060
1.787.350
6.267.580
6.777.060
746.420
16.48i.380
1.5 50. 000
7.880.000
15.513.000
14.800.000

-

+ 42.710.330

:=-=================================================
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-3I övrigt hänvisas ~ill detaljmotiveringen, vari gives närmare
redogörelser för kalkylerna till nu avlåtna förslag jämfört med
budgeten för det nu löpande året . De moment , vilka icke äro särskilt omnämnda, ha, på smärre undantag när, upptagits oförändrade.
Förslagsanslagen och reservationsanslagen förkortas med (f) resp.
( r) •
I anslutning till vad ovan framhå l lits får landskapsstyrelsen
vördsamt föreslå
att Landstinget måtte anta ga följande förslag till ordinarie inkomst - och utgiftsstat
för landskapet Åland för år 1958 samt bemyndiga landskapsstyrelsen att för budgetens förverkliga nde upptaga erforderliga lån.
Mariehamn den 7 november 1957 .
På

landska~
ps~ t ~se-Mi
Lantrå d -

/

1

vägnar:

~~~

r

~;c::_~&r

Landskapskamrer-=cui"i c-arISSon. - --

H

I
11
I

I
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-41 N K 0 M S T E R.
1 Avdelningen.

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

I. Skatter och - ~igift~f - äi - §kattenatur.
1. Nö j ess katter ••••• ·, , ~ ~ •••••••••••• " ••••• • • • • ·• • • • " • • • •
2. Apoteksavgifter ···•··~···•••••••••••••••••••••••••••
3. Övriga skatter och av~ifter av skattenatur••••••••••
Summa I kap. 8.800.000
Summa 1 avdelningen 8.800.000
, i

4.500.000
i.300,000
3.000.000

2 Avdelningen.

================
I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar.
Ålands centralsjukhus.
1. Dag~vgifter ••••••••••••• • • • ••••••••••••• a • • • • • • • • . •
10.000.000
2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •
5.000.000
3. Centralsanatoriets andel i centralsjukhusets gemensamma
driftskostnader••••••••••••••••••••••••••••••••••
4. Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemensamma
driftskostnader •o•••••o••••••••••••••••••••••••••
5. Kommunernas andel i föregående års driftskostnader •
6. Inkomster från öppen poliklinik••••••••••••••••••••
Ålands centralsanatorium.
7. Dagavgifter
~
~.
•••••• 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•.• • •

8. Vederlag för na turaförmåner samt diverse inkomster •
9. Kommunernas andelar i föregående års driftskostnader
10. Tuberkulosbyråns andel i centralsanatoriets gemensamma driftskostnader ............. •.• •••••••••••••
Ålands tuberkulosbyrå.
11. Kommunernas andelar i föregående års driftskostnader
Kumlinge sjukstuga.
l2. Dag- och övriga vårdaVgifter ••••••••••••••••••••••
13., Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster
Summa I kap. 64.635.000
Summa 2 Avdelningen 64.635.000
,,

3 Avdelningen. .

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

I. - Inkomster av blandad natur,
Polisinrättningen i Mariehamn.
1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen

..

..

Ålands lyceum~
2. Elevavgifter
•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

0 •

•

•

•

•

0 •

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

• •

•

12.700.000

I

I
11
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-53 • Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster
Ålands sjöfartsläroverk.

JJ0.000

4. Elevavgifter•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •
Ålands yrkesskola.
6. Inkomst av arbetsverksamheten samt diverse inkomster
Ålands lantmannaskola.

750.000
65.000
875.000

7. Elevavgifter••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••
9. Inkomst från skollägenheten på Jomala gård••••••••••

10.000
51.000
2.500.000

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola.
10. Elevavgifter•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11. Vederlag f i;Jr naturaförmåner samt diverse inkomster •
Ålands ambulerande lanthushållsskola.

35.000
50.000

12. Elevavgifter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
13. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •
Grelsby plantskola.
14. Inkomst från försäljning av plantskolealster
15. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •
Ålands fruktförsök.
16. Inkomst från fruktförsäljning ••••••••••••••••••••••
17. Vederlag för naturafurmåner samt diverse inkomster •
Ålands försöksfält.
18. Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster
Vägavdelningen.
19. Hyror och övriga inkomster ••••••••••··~··••••••••••
Övriga inkomster av blandad natur.
20. ,Ränteinkomster från av landskapet beviljade understödslån •••••••••••••••••••••••• ·•••••••••••• .•••••
21. In~omster från försäljning ~v bilnummerbrickor •••••
22. Diverse inkomster
•

•

•

•

0 •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•. •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10.000
20.000
300.000
112.000
150.000
63.600
30.000
450.000

9.000.000
150.000
700.000

Summa I kap. 21.994.781
Summa 3 Avdelningen 21.994.781
4 Av delningen.

================
I. Till l a ndskapet - återburna understödslån,
1° Avkortningar på understöds lån ••••••••••••••••••• -••••
Summa I kap. 8,600.000
Summa 4 Av delningen 8.000.000

s.000.000
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-65 Avdelningen.

==============::::
I. Finansieringsinkomster.
AvräkninA;s- och ränteinkomster,
i. Statsanslag för skattefinansiell utjämning •·•••• •
2. Ränteinkomster från finansieringsmedel ••••• ,, ••• •
3. Inbetalningar av landska:pets enskild~·· medel ' för vid
avräkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända

772.250.619
250.000

belopp ••••••••••····~•·••••••••••~• i• ••••••••• ,
4. Av landskapet upptagna finansieringslån för or•dirl.arie budgetens förverkligande ••••o••••••••••••••
Inkomster. vilka ej företräda betalning§L!_

1.000

5. Indragning av utgiftsrester ••••••••••••••••••••••

1.000
1.000

6. Indragning av reserverad e anslag••••••••••••····~
Summa I kap. 77 2. 504. 619
Summa 5 Avde lningen 772.504. 619
Summa inkomster mk

1.000

875.934.400

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

U T G I F T E R.
1 Huvudtiteln. Lands tinge t.

============================
I. Allmänna landstingskostnader.
'
1 . Landstingsmännens arvoden 9 dagtraktamenten och resekostnader (förslagsanslag) ••• • •••••••••••••••e••
2. Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (förs la g sans l a g ) • • • • • • • • • • • • • • • • ,, , • • • • • • • • • • , • • • • • • •
3. Arvoden ät utskottssekretera rna (förslagsanslag) ••
4, 1 kanslist och renskriverska:
grundlön (18 lkl) ••••••··~··•••••••
åld erstillägg ••••••••••••••••••••••
dyrortstillägg •••••••••••••••••••••
lönejustering (förslagsanslag) •••••

450.600
120.900
15,600
20 •.000

5. Stenografer (förslagsanslag) ••••o•••••••••••••••••
6, Bibliotekarie 9 arvod e ••••••••••••••,••••••••••••••
7. T111 kansli~ommissionens disposition för avlönande av

6.600.000
450,;000
500,000

607.100
500,000
36". 000

extra arbetskraft •••••••••••••••••••••••••••••••
8, Folkpensions- och ba rnbidragspremi er (förslagsanslag)
9. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städ-

90.000
350.000

ning (förslagsanslag) ••••• ,••••••••••••••••••••••
10. Inköp och inbindning a v lit teratur till landstingets
bibliotek (reservationsanslag) •••••••••• , •••••••

850.000
40.000

179
-711. För exkursioner och expertutlåtanden (försla g sansl~g)
12 . ·' Revisionskostnader (förslagsanslag) • . •. • • • • • • • · ··- ,
l3e Expensmedel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
14• Kanslikommissionens disposi tionsmedel •• • • • • • • , ,, • • •
Summa I kap. io.823.100
Summa 1 Huvudtiteln l0,823.100

50.000
400. 000
300.000
50.000

2 Huvudtiteln . Landskapsstyrelsen.

==========·=========================
I, Certtralförvaltningskostnader.
1. Avlöningar:
1
1
1
1
1
1
1
l
1

lantråd, grundlön (42 lkl) •••••••
1.683.000
sekreterare 9 grundlön (35 lkl) •••
1.060.500
vägingenjör, grundlön (33 lkl) •••
943.800
kamrerare, grundlön (33 lkl) •••••
943.800
bitr, sekreterare, grundlön (JO lkl)
805.500
agronom 9 grundlön (31 lkl) •••••••
846.600
forstmästare 9 grundlön (30 lkl) ••
805.500
arkeolog, grundlön (33 lkl) e . . . . .
943.800
kolonisationsinspektör 9 grundlön
(29 lkl) ••••••••••••••••••••••••
768.ooo
1 byggnadsinstruktör 9 grundlön (23 lkl)
571: 500
1 huvudbokförare, grundlön ( 20 lkl) •·.
493.800
1 registrator och arkivarie, grundlön
I
(19 lkl) ••••••••••• • •• • • •• ••••• •• •
471.60q
1 kassör, grundlön (17 lk1) ••• , ~,,.•• •..
430.500,
1 kanslist och bibliote karie, gt ud dlön
( 18 lkl) •••
~·
450.600
1 bitr, bokförare och kassör, årsarvode (15 lkl) ••••• , • , •••• , •• ··•·•
392.700
1 vaktmästare, grundlön (12 lkl) ••••
341.100
1 renskriverska, grundlön (11 lkl) ••
325.200
1 renskriverska, grundlön (11 lkl) ••
325.200
1 kontorsbiträde, årsarvode (11 lkl)
325.200
1 telefonist, årsarvode (11 lkl) ••••
3 25. 200
arkivarietillägg åt kanslisten •••••e
21.000
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••
2.000.000
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••
300.000
lönejusteringar (försla g sanslag) ••••
600,000
16.174,100
2, Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten och resekostnader (förslagsanslag) ••••••••••
2.200.-000
3, För lagberedningskommitteer (försl agsanslag) •••• • •
100,000
0

• • • • • • • • • • • • • • •• : · • . "

; ·• •

isa
-84· Tryckningskostnader och inbindningskostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••
5. Hyra för landskapsstyrelsens lokql jämte lyse och

900.000

städning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••

1.800.000

e ••••••••••• •. • •. • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.500.000

•••••••··~··••••••••••••••

1.400.000

Kostnader för extra personal (f) •••••••••••••••••••••••

400.000

9. Lokalhyra för lantrådet (f) •• •••••e••••••••••••••••••••
10. Landskap s styrelsens dispositionsmedel •••••••••••••••••
Summa I kap. 24.794.100

120.000

6. Expensmedel ••

7. Resor och dagtraktamenten

s.

(f)

200.000

Summa 2 Huvudtiteln 24.794.100

3 Huvudtiteln. Polisvården.

============================
I. Polisinrättning en i Mariehamn.
1.

Avlöningar~

1 polismästare 1 grundlön ( 26 lkl) •••••
2 överkonstaplar 1 grundlön å

665.400

450.600 (18 lkl) ••••••••••••••••••••
4 ä ldre konstaplar 7 grundlön å

901.200

411.300 (16 lkl) •••••••••••••••••••• 1.645.200
6 y ngre konstaplar, g rundlön å

3 9 2. 7 00 ( 15 lkl) •••••••••••••••••••••• 2.356.200
3 extra konstapla r somma rtid, a rvode
för 3 månader (14 lkl) ••••••••••••••
1 kanslist 7 grundlön (13 lkl) •••••••••

281.025
357.600

ålderstilläg g ( f) ••••••••••••••••••••• 1.350.000
dyrortstillägg (f) ••••••••••••••••••••
215.000
ersättninga r för s öndagsarbeten (f) •••
750.000
n a ttarbetsersättninga r (f) •••••••••• -=..240 .. 000
kriminalpolistillägg (f) ••••••••••••••

31.020

polistillägg (f) ··•••••••••··~··•••~••
lönejus t e ringar (f) <••••••••••••••••••

500.000
300.000

2. Beklädnadsb idrag å l0.300 ······•••••••••••••••••••••••
3.
4.
5.
6.

Expensmedel. •••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••
Telefonko s tna der (f) •••••••••••••••••••••••••••••• • ••
Beväpning och utrustning•••••••••••••••••••••••••••••
Ersättning f ör under tj ä nsteutövning f örst örda kläder

7. Barnbidrags- och folkpensionspremi e r (f) •••••••••••••
8. Till iand s kapsstyrelsens disposition för polisinrättningen
Summa I kap. 10.329.545

I
I

J
9.592.645
133.900
90.000
90.000
15.000
3.000
370.000
35.000

1 31
-9II. Polisväsendet på landet.
1. Avlöningar:
1 överkonstapel (Jomala), grundlön

( 18 lkl) • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 överkonstapel (Gund), grundlön
( 1 7 lkl) • e

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

e • •

4 50. 600
4 30. 500

6 äldre poliskonstaplar, grundlön
å 392.700 'l~.lkl~................
2.356.200
1 yngre poliskonstapel (Jomala),
grundlön (15 lkl) •••••••••••• ••••
392.,. 700
9 yngre poliskonstaplar, grundlön å
374e700 (14 lkl) •••••••••••••••••
3e372a300
1 extra poliskonstapel (Jomala), årsarvode (15 lkl) ••••••••••••••••••
392.700
1 extra poliskonstapel (Jomala),
arvode 5 månader (15 lkl) •••••·••
163.625
1 extra poliskonstapel (Jomala) 3 mån.
98.175
(15 lkl) e•••••••••••••••8••••••••
785.000
ålderstillägg (f) ••••••••••••••••••
21.000
kriminalpolistillägg, Jomala (f) •••
250.000
ersättningar för söndagsarbeten (f)
30.000
nattarbetsersättningar (f) •••••••e•
500.000
polistillägg if)•••••••••••••••••••e
300.000 ·
lönejusteringar (förslagsanslag) •••
2. Beklädnadsbidrag å 7.700 •••••••••••••••••••••••••••
3. Ersättningar åt landspolisen för resor (f) · •••••••••
4. Expensmedel •••••••••••••••••••• .• •••••••••••••• •.• ••.
5. Polisernas uniformering och utrustning (f) •••••••••
6. För polishäkten ••••e•••••••••••••~··•••••••••••••••
7. Till l andskapsstyrelsens disposition för polisväsendet
på landet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Summa II kap. l0,787.100
Summa 3 Huvudtiteln 21.116.645

9.542.800
146.300
400.000
400.000
50.000
198.000
50 ~ 000

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården.
=========================~=~=======~=

I. Särskilda

avlöningar~

1. Avlöning:
1 distriktsläkare, grundlön ( 27 ~kl) ~<;JS,4-00
ålderstillägg (f) •••••••••••••••o•o••'~.iOO
lönejustering (f) ••••••••••••••••• go,ooo

788~

000

19 2
-102. Resekostnader och dagtraktamenten för distriktsläkaren
(f) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ., ...... .. . . ..
3. Distriktsläkarens kanslimedel•• •••••••••••••• •••• ·•·· ·· ..
4. Kumlinge läkarbåt (f) •••••• •••••••• •••••••••••••· ·· .... ,.
5. Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning~

grundlön (24 lkl) •••••••••••••••••••
601,800
ålderstillägg (f) •••••••••••••••••~•
50.000
dyrortstillägg (f) ~4~~·•••••••••••••
13.000
lönejustering (f) •••• .• ••••• • •••••• • •
20.000
6. Landskapshälsosyster-barnmorskans resekostnader (f)

7. Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel •••••••
Summa I kap. 2. 117.800
II, Ålands centra lsj ukhus.
1. Avlöning ar:

Läka re.
chefsläkararvode •••••••••••••••••••
1 överläkare (kirurg.avd, ) grundlön

180.000

(31 lkl) ·~·~·········~ ••• ~~~~~~ •••

846.600

1 överläkare (inre med, avd,) grund lön

( 31 lkl) . •••••••••••••••••• ~ : ~ ~ ••••

846.600

1 öve rläkare (gynek.avd,) grundlön

( 31 lkl ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ • •

0 0 •

1 underläkare (kirurg.avd.) grundlön
( 2 9 lkl) ••••••••••••••••••••••••••
1 underläkare (med.avd,) grundlön
( 29 lkl) .................... 0 • • • • • •

Skolad sköterskepersonal,
1 översköterska 9 grundlön (22 lkl) ••
10 avdelning ssköterskor 9 grundlön å

846.600
768.ooo
768.ooo
543.300

430. 500. (17 lkl) . ••••••••••••••••••
1 nattsköt erska 9 grundlön (17 lkl)
15 sköterskor, grundlön å 374,700

4.305.000
430.500

( J.4 lkl ) •••••••••••.••••••••· •· •••••
4 barnmorskor, grundlön å 374,700

5.620.500

( 14 lkl) ••••••••••••••••••••••• ·•·•• . . i. 498. 800
Övrig skolad personal,
1 sjukgymnast 9 grund lön (16 lkl) . ·~ ._
1 farmaceut, årsarvode (9 lkl) •••••.•
9 hjälpsköterskor; årsarvode å
·" .,,

325. 200 ( 11 lkl) ,• •••••••••••• _,_..•.••

411.300
295.200
'
2·. 926 , 800

200'/000
15i000
300.000

684.800

io.o... ooo
30.000

I
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-117 barnsköterskor, årsarvode å
11

325.200 (11 lkl) •••••••••••••

3 tekniska biträden 9 årsarvode å
325.200 (11 lkl) ao••••·······

975.600

Kontorspersonal.

1 syssloman, grundlön (27 lkl) ••••
1 bitr.

syssloman-bokförare 9 grundlön

( 18 lkl) ••••••••••••••••••••••••

450.600

1 kassör-centrallagerföreståndare 9

årsarvode (15 lkl) ••••••••••••••
1 kontorsbiträde, årsarvode (11 lkl)

392.700
325.200

Övrig kvinnlig personal.

1 kosthållerska 7 grundlön (17 lkl)

430.500

1 bitr. kosthållerska, årsarvode

( 13 lkl) •

0

357.600

•••••••••••••••••••••••

1 tvätt- o. linneföreståndarinna; års-

arvode (13 lkl) ••••••••••••••••••
3 telefonister 9 årsarvode å 281.100

357.600

(8 lkl) ••••••••••••o•••o•o••••••• 1
3 kokerskor 9 årsarvode å 281.100 (8 lkl)
1 bagerska, årsarvode (8 lkl) ••••••
2 maskintvätterskor 9 årsarvode å
295.200 (g lkl) · · ~···········~···
4 tvätterskor, årsarvode å 281.100
( 8 lkl ) •••••••••-..... " •••••••••• c9- •
1 sömmerska 9 årsarvode (8 lkl) •••••

843.300
843.300
281.100
590.400

1.124.400
281.100
·,

1 sömmerska, årsar~ode, halvtids-

tjänst (8 lkl) •••••••••••••••••••
1 baderska-städerska, årsarvode (8 lkl)

1 baderska, årsarvode (8 lkl) ••••••

140.550
281.100
281.100

7 sjukvårdspraktikanter 9 årsarvode å

120.000 ········~············ · ····
7 köksbiträden 9 årsarvode å 254,700

840.000

(6 lkl) •••o••••••••••••••••••••••

11782.900

6 servererskor- diskerskor, årsarvode

å 254.700 (6 lkl) ••••••••••••••••

18 sjukhusbiträden, årsarvode å 254.700
( 6 lkl) •

0

••••••••••••••••••••••••

1.528.200
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-12Övrig manlig personal.
571~500

1 maskinmästare, grundlön (23 lkl) · • ·
2 maskinskötare 9 grundl ön

å 357 ~6 00

(13 lkl) •••••••••••••••••••••••••••

· 715.200

1 chaufför-vaktmästare 9 grundlön
(14 lkl) •••••••••••••••••••••••••••
374.700
1 snickare~gårdskarl, årsarvode (12 lkl) 341.100
1 gårdskarl-trädgårdsmästare 9 årsarvode
( 12 lkl) ••••••••••••••••••••••

341.100

it • • • •

4 eldare 9 årsarvode å 34+o100 ~ 12 lkl) 1.364.400
1 hjälpkarl, årsarvode (10 lk1) ••• ~..

309~900

Gemensamma lönef örmåner.
ålderstillägg (f) ~••••••••••••••••••• 2.800.000
dyrortstilläg g (f) •••••••••••••••••••
. 300.000
ersättning för söndagsarbete (f) ••••• 4.700.000
275.000
nattarbetsersättningar (f) •••••••••••
dej oureringsarvo den ( f) •••••••• o ••••• · 1. 7 50. 000
vikariatsarvoden (f) •••••••.•••••••••• 3.800.000
beklädnadsbidrag •••••••~••••••·· ~ ··~~
316.800
lönejusteringar (f) •• ~ ; •••••••••••• ~. 2.0Q0.000
2. Kosthållningen (f) •••• ~~ ~ ····•••••••• ~ ·····~··• • ••
3. Medicinalier och förbandsmaterial (f) .. .. . . . . . . . . . ..

59.913.550
12.000.000

4. Värme och lyse (f) •.• •••••••••••••••••••••••••• ~ •••

4.500.000
11.000.000

5. Tvätt- och reng öring smedel inkl. vattenavgift (f) •

2.. 500.000

6. Utgifter f ör öppen poliklinikverksamhet (f) •••••••
7. Röntgen och a nna n behandling i polikliniken {f) •••

3.250.000

8. Arvoden och resekostnader för röntgenologen (f) •••
9. Kostnader för själavård •••••••••o••• ~ •~•••••••••••

450.000

10. Underhåll a v fasti gheten•••••••••••••••••••••••••

600.000

11. Underhåll av inventarier•••••••••••••••••••••,•••

750.000

12. Underhåll av området •••••••••••••••••••••••••••••

400.000

13. Diverse utgifter•••••••••·····~··•••···~··•••••••
14. Till landskapsst y relsens disposition för centralsjukhuset • • • • • • • • o • • • ~ • • • • • • e e • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.500.000

Summa II kap. 98,185.550
III, Ålands centralsana torium,
lo Avlöninga r:
1 s ana torieöverläkare 9 grundl ön
( 41 lkl)
1 översköterska 9 grundlön (22 lkl)
5

•••••••••••••••••••••••

1.578.000
543.300

500 ..-000
72.000

750.000
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-14IV. Ålands tuberkulosbyrå.
1. Avlöningar:
1 dispensärläkare, halvt årsarvode
( 30 lkl) •••••••••••••••••••••••••
1 dispensärsköterska, grundlön (18 lkl)
ålderstillägg (f) •••••••••••••••••
dyrortstillägg (f) •••••••••••••••••
beklädnadsbidrag ••••••••••••••r••••
lönejustering (f) •••t••••••••••••••

402. 750
450.600
45,000
17.200
9.600
35. 000

2. Diverse utgifter ,.,, •• ~····~··••··~···~··•r•••••••
3. Tuberkulosbyråns andel i centralsanatoriets gemensamma

9 60.150
30,000

driftskostnader (f) •••••••••••••••••••••••••••••
4. Tuberkulosbyråns andel i centra l f'jukhusets , gemen-

900.000

samma driftskostnader (f) •••••••••••••••••••••••
5. Fri bostad, värme och lyse för di spensärläkaren och
dispensärsköt erskan (f) •••••••••••••••••••••••••
6. Skärmbildsfotografering (f) •••••••••••••••••••••••
7. Till landskap sstyre lsens disposition för tuberkulos-

650.000

byrån

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Summa IV kap. 4.260. 150
v. Kumlinge sjukstuga.
1. Avlöningar:
1 läkare, arvode ••e••••••••••••••••
48.000
1 sköterska, grundlön (15 lkl) •••••
392.700
1 sköterska, årsarvode (14 lkl) ••••
374,7 00
1 ekonom och gårdskarl, årsarvode (3 lkl)219.900
1 kokerska, årsarvode (7 lkl) •••••••
267.600
1 städerska, årsarvode (7 lkl) ••••o•
267.600
hyresbidrag för skoterska •••••••••••
18.000
ålderstillägg (f ) ••••••••••••;••••••
220.000
ersättning för söndagsarbete (f) ••••
120.000
1 2.000
tvätthjälp ••••••••••••••••••••••••••
lönejustering (f) •••••••••••••••••••
65.000
2. Vikariatsarvoden (f) •••••••••••••••••••••••••••••
J. Kosthållningen (f) •••••••••••••••••~•••••••••••••
4, Medicinalier och förbandsmaterial (f) ••••••••••••
5. Värme och lyse (f) •••••••••••••••••••••••••••••••
6, Inventariernas underhåll •••••••••••••••••••••••••
7, Diverse utgifter•·•••••••••••••••••••••••••••••••
8. Sjukhusområdets underhåll••••••••••••••••••••••••
9. Byggnadernas·underhåll ••••••••••••••••••••~••••••
10, Till landskapsstyrelsens disp~sition för sjukstugan

390.000
1.300.000
30 .. 000

2.005.500
80.000
360.000
60.000
360.000
40.000
50.000
20.000
50.000
15,000
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Summa V kap. 3.040.500
.
Vt Särskilda ans;La,g.
'
Bidrag till avlönanc.e av stads- och kommunalläkare ( f ) 2. ooo. 000
25.000
Bidrag till avlönande av kommunaldjur läkare (f) •••
3.000.000
Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (f)
4.000.000
Bidrag till avlönande av kommunala barnlI).orskor (f)
Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar920~000
barnmorskor (f) •••••••••••••••••••••••••••••••••
9.275.000
Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (f)
650.000
Kostnader för fyra friplatser i Grelsby sjukhus (f)
Sjukhuskostnader för tre platser i Åbolands barn1.600.000
s j ukhus ( f ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barnae e

soo.ooo

10. Bidrag för avlönande av kommunernas skolläkare (f)

150.000

11. Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (f) •

250.000

12. Bidrag till Kumlinge apotek ••••••••••••••••••••••
13. Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r•f• ••

250.000

vård ( f) • o

O

e e e e

I

I

e

I

e e e e e

I

e e e e e •

I

e e e

8

I

I

I

e

I

I

e

I

•

I

550.000

14. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso-

och sjukvårdsändamål • e • • • • • • • • • • • • • • • • • ·. ··.- • • • • • •
Summa VI kap. 23.770.000
Summa 4 Huvudtiteln 159.076.000

300.000

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

r.

Ålands lyceum,

1. Avlöningar:
1 rektor 7 grundlön (31 lki) ••·••••
3 äldre lektorer 1 grundlön å 732.600
2.197.800
(28 lkl) - ~ ·······~·~~~~.~9.~
3 äldre lektorer 7 grundlön å 698.400
. ( 27 lkl) ••••••••••••••••••••••••
2 yngre lektorer 7 grundlön 2
633.300 (25 lkl) •••••••••••••••••
1.266.600
1 gymnastiklära re, grundlön (21 lkl)
517.500
1 gymnastiklära rinna, grundlön (21 lkl) 517.500
1 teckningslärarinna, grundl9n (18 lkl) 450.600
1 sånglärare 7 arvode ••••••••••••••
146.220
1 gårdskarl-eldare 7 grundlön (12 lkl)
341~100
1 vaktmästare 7 grundlön (11 lkl) ••
325.-200
kanslihjälp •••••••• • •••••••••···~·
45.000

....

·-

.-

"" ""'" .
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-161.750.000
ålderstillägg (f) • •••••••a••••••••
2 60.000
dyrortstillägg (f) ••••••••••••!• ••
600.000
lönejustering (f) ••••••••••••••• ! •
45.000
ersättning för söndagsarbete (f) ~ ,.
130.000
ersättning för övertidsarbete (f) •
4.100.000
övertim- och timarvoden (f) •••••• ,~ ;
100.000
undervisning i språkklubbar (f) •••
2. Upprätthållande av parallellklasser (f):
60200.000
övertim- och timarvoden •••••••••••
170.520
rektorns arvode •••••••••••••••••••
14.000
vaktmästarens arvode ••••••••••••••
3. Undervisningsma teriel och bibliotek••••••••••••••••
4. ötädning (f) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Värme, lyse o. vatten (f) ••••••••••••••••••••••••••
6. Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi

·····························••••tt••••········

(f)
7. '.:C'ryckningskostnader (f) ••••••••••••••••••••••••••••
8 • Dive,r s e utgift er •••••••••••••••• • .••••••••••• ~ . ,., ••••
9. Underhåll av inventarier ••••••• .•. ,.. • • •. • • •••• ,•• • ,. ,•• • .
10. Underhåll av byggnader •• 1 • • • • • • • ~ • • • ·~ i ••••. • •.••.. ;
,·

. ':.

11. Hyresavg ift för klassrum (f) ••••••••••••••••••••••
12. Arvode o. resekostnader för föräldrarådet (f) •••••
Summa I kap. 25.028.840
II. Folkskolväsendet.
Folkskolinspektöten.
1. Folkskolinspektörens avlöning~
768.000
grundlön (29 lkl) •••••••••••••••••
231.000
ålderstillägg •••••••••••••••••••••
,·.
28.440
dyrortstillägg ···~··••••••••••••••
lönejustering (f) • ~•- •••••••••••••••
35.000
2. Arvoqe för folkskolinspektörens semestervikarie (f)
J. Folkskolinspektörens resekostnader (f) ••••••••••••
4. Folkskolinspektörens ka nsli- och hyresmedel •••••••
Landskapsbidra g för folkskolväsendet.

15.734.320

6.384.520
170.000
385.000
1.350.000
150.000
100..,000
225.000
150.000
150.000
200.000
30.000

1.062.440
40.000
227 . 000
63.315

5. Mariehamns stad (f) ••••••••••••••••••••••••••••• • •
6. Lärarnas vid folkskolorna på landet avlöning (f) ••
7. Tilläggsarvoden för lärare i g lest befolkade och av-

3.500.000
44.000.000

sides belägna kommuner (f) ••••••••••••••••••••••
8. Ålderstillägg åt lära rna vid folkskolor på landet (f)

2.48511000
7.120.000
9.400.000

9. Timarvoden (f) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 '3 a
-1710, Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande
11.
12.
13.

14.
15.
1 6.
17.

av folkskollokaler (f) ••••··~·~···•••!•••••
Tillägg,sµn,d.e;r.stöd åt fattiga och glest befolkade
kommuner för
anskaffande av folk9k:ollokaler
(f)
.
'
.
Understödsanslag för folkskolorna på landet (f)
Extra understöd för upprätthållande av f o~kskol
väsendet i landskapets fattiga och . glest befolka de kommuner ( f) · • ~ ~ ••• ~ ~ •••••••.•• • ·• •••••• •
Särskilda utgifter för f olkskolväsendet.
Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medellösa, främst svaga och sjuka folkskolbarn (f)
Ledarkurser för ungdomsarbetet. . ••••••••••··~··•
.
.2 . •
Biblioteks- qQh resest ipendie.mede;J,, ••••••••••••
Abnorrnundervisningel:i~ · främj~nde (f·) · , :·-:.,, •••••
~

~

..

.!

~

~

'

.

..

18! Diverse utgifter •$••••••••••••••••••••••••••••
Summa II kap. 130,302.755
III, Ålands sjöfartsläroverk,
1, Avlöningar:

20.000.000
5.000.000
33.000.000
I

4.000.000

120.000
30. 000"
J'Q,. 000
50.000
175.000

I,

~avigationsskolavdelningen,

1 överlärare 9 grundlön (28 lkl) •••••••
1 lektor i navigationsämnen 9 grund-

732,600

lön ( 2 6 lki ) ........ • , • • • ;. ~ .. • •" • • •.•-•
.. . • •. •.
1 le:ktor i rn~ternatik, g:Pund lön ( 2_6, ).,kl)
1 lektor i s pråk, grundl'ön ( 2.6 lk;L) ,, •
'

~·

~

665.40'0
66·5• 't).00
48.000
rektorsa~vod e ••••••••••••••••••• • •••+.•
lVJaskintekniska
avdelningen,
*
·~
.!fi..
2 lektorer,. g:rund1öfi..
å
768,
000
(
29
lkl)
1.3
36. 000
1 lektor, grundlön ( 28 lkl) • • • • • • • • • .
732. 600
avdelningsf öreståndar&rvode • • • • • • • • •
24.000
1.20, QOO
kanslist , •• ,,,~~~·~~-·~·••••••••••••
...,,
Gemensamt.
1 vaktmästare ! grundlörr· (·r3 ·lkl) .....
J, 57.6,00
•

~

•

l

•

• ..

•

,

•

'Il

,:

';'

•

-.

.

1

~

städhjälp (f) ••J·~·~·~.~~~~•••••••••
ålderstillägg (f) •••••• ~~~·•••••••••
dyro~tstil~ägg (f) •••••••••••••••••
lone~ustering ••••••••••••••• , •••••••
ersä~tning for söndagsarbete \Vaktmästaren) ( f) .......... .... .. , • , ••• ,_,
ersättning för övertidsarbete (vaktmästaren( (f) •••••••••&••o••••••••
rådgivande kommissionens år~oden • • • •
''
2. Tjänstgörings- och timaTVod'e'n (f):

~4 0,

OQ,O

600,000

30.000
100,000
40.000

6. 957;;..oaa

.

'

183
-18naviga t i ons sakolavdelningen i timarvoden 600.000
600.000
hemarbete ••••••••••••••••••••••··~·
maskintekniska avde l ningen i

t im~

arvoden •••••••••••••••••• .,,. •••• .•.

1 .560.000

hemarbete ••••••••••••••••••••••••••
parallellavdelning för navigations-

450.000

s~o lavdelningen ••••••••••••••••••

952.760
128.000

hemarbete ••••••••••••••••••••••••••
3. "°Skepparskolan:
,.
t i marvoden ••••• ·.•·.····"''·· ·· .............. .
hemarbete ••••• ~,~~•••••••••••••••••
häl so l ära ••••••••••••••••••••••••••
4. Undervisningsmateriel och bibliotek:
för navigationsskolavdelningen •o•••
för maskintekniska avdelningen
'

.. ...

4~290.760

470.400
63.700

8.ooo

542.100

120.000
120.000

240.00 0

5. Värme, lyse och vatten (f) •••••••••••••••••••••••••

400 .000

6. Tryc kningskostnader (f ) ••••••••••••••••••••••••••••
7. Exp ensmede l :
för navigationsskolavdelningen • • • •
75.000

1 00 . 0 00

för maskintekniska avdelningen ••••

60.000

8. Underhåll av byggnaden •••••••••••••••••••••••••••••
9. Unde r håll av inventar i er •••••••••••••••••••••••••••
10. Maski n l aboratoriets dr i ftskostnader•••••••••••••••
11. Sve t sni n gs ku r s för maski ntekniska avde l ningen ••••
12. För exkursioner •••••••••••~•••••••••••••••••••••••
13. Stipendiemedel (båda avdelningarna) ••••••• • ·• ••• • ••
14. Spec i alföre l äsning a r (f) ••••••••••••••••••••••••••
15. För upprätthållande av radiotelegraf i stkurs (f ) •••
Summa III kap. lJ.6 7 6.860
I V. Ål ands yrkessko la .
1 . Avl önin gar:
1 i ngenjör l ärare 7 årsarvode (2? lkl ~ i 633.300
5
1 i ngenjör l ärare, årsarvode (26 1~1)7 277.250
1 yrkeslärarinna, årsarvode ( 2 2 lkl)

543.300

3 yrkeslärare, års~rvode (19 lkl)
å 471.600 ••••••••••••••••••••••• 1 ,414.800

1 d i p l omekonom, årsarvode (26 lkl)
( 6 mån. ) •• , •••••••••••••••••••••
lärarnas timarvoden (f):

332~700

dagkurser ••••••••••••••••••••••••• 2.592.200

135.000
100,000
50.000
30.000
15.000
40 .000
15.000
12.000
750.000

110
- 19aftonkurser •••••••••••••••••••••
1 ekonom, årsarvode (16 lkl) • • •

120.000

kanslist, årsarvode (10 lkl) •
bibliotekarie •••••••••••••••••••

309.900

skolläkare ••••••••••••••••••••••
direktionsarvoden (f) •••••••••••

45.000
108.000

rektorsarvoae •••••••••••••••••••
förest å ndararvoden (f) ••••••••••

49.500
120 . 000

ålderstillägg (f) •••••••••••••••

380.000

dyrortstillägg (f) ••••••••••••••

145.000

lönejustering (f) •••••••••••••••

170.000

•

•••

411.300
79 .• 650

450.000
hemarbetsersättning •••••••••••••
2. Elevernas flitpengar (f) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8.181•900
8 25. 000

3. Städning och eldning (f) • • • • • • • e • o • • • • • • • e • • • ·• • • •
4. Råvaror och arbetsredskap (f) ••••••••••••••••••:•
5. Tryckningskostnader (f) ••••••••••••••••••••••••••

400.000
3.000~000

6, Expensmedel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.000.000

7, Undervisningsmateriel och bibliotek ••••••••••••••

1.000.000

100.000

8, Inmontering och reparation av maskiner och in-

.........................••••••• •.

400.000

9. Hyra 1 bränsle, lyse, kraft och vatten (f) • • •••••• ·

2.300.000

ventarier (f)

10. Förstahjälputrustning (f) •••••••• ••••• ••·• • ~. • •.••
11. Till landskapss tyrelsens disposition för yrkes- ·
skolan

25.000
400.000

··~··~··································

Summa IV kap. 17.631.900

v.

Ålands folkhögskola.

1 , Bidrag till Ålands folkhögskola (f) ••••••••••••••
S umma V

kap~

6•000.000

6.000,000

VI •. Ålands lantmannaskola.

•.

1'

1 , Avl öningar:
1 föreståndare, grundlön (25 lkl) •••• 633,300
föreståndararvode •••••••••••••••••••
1 andra lärare 1 grundlön (25 lkl) •••
biträdande timlärare ••••••••••••••••
å lderstillägg (f) • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
lönejustering ( f) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

57.600
633.300
150.000
175.000
75,000

kosthållerska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190.000
2. Värme och lyse (f) •••••••,•••••••••••••••••••••••

1.914 .200
300.000

3. Städning •••••••••••••••~··,••••••••••••••••••••••
4. Undervisningsmate riel •••••••••••••t••••••••••••••

30.000
50.000

191
-205. Ex:pensme del •• ., •••••••••••••••••••••••••••••••
6. Slöjdverktyg •••••••••••••••••••••••••••••••••
7. Direktionens resor och dagtraktamenten (f) •••
8, Underhåll av skolplan och stängsel•••••••••••
9 • Underhåll av byggnaderna •••••••••••••••••••••
lÖ. Anslag för kurser ~ •••• , ••••• •·• ••••••••••••••
Skollägenheten på Jomal$. gård•
11. Skollägenhetens utgifter (f)
a) l öner 9 semesterarvoden samt folkpensionsoch barnbidragspremier ••••• ~~..
1,460.000
b) övriga löpande utgifter • • •• • • • •
i.1 30. 000 ,
Summa VI kap. 59319.~00
VII, Ålands kvinnliga hemslöjdsskola.
1. Avlöningar:
1 vävlärarinna 9 grundlön (18 lkl)
450.600
1 sömnadslärarinna 9 grundlön (18 lkl) 450.600
föreståndarinnearvode •••••••••••••
15.000
kosthållerska •••••••••••••••••••••
140.000
ålderstillägg (f) ••••••••••~••••••
100~ 000
för lönejustering (f) ••• • ~. ~ ~ •• ,,,,
401000
1 biträdande lärare i spånad .~~...
10,000
2. Kostnader för anordnande av kurser utom skolan (f)
3 o Värme och lyse (f) . .................... , •••••••••
-

1 !

·', ·

4, Undervisningsmateriel •e•••••• ••• •••••••••• •••••
5. Expensmedel •••• , ••••••• , ................. • •••••••
6, Direktionens arvoden och resekostnader (f) •••••
7. Resekostnader och dagtraktamenten för förest ä ndarinnan • • o • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • e • • • • • •
8, Underhåll av trä dgården •••••••~••••••••••••••'••
g, Underhåll av byggnaderna ••o•••••••••••••••••••••
Summa VII ka p. 1,772.200
VIII. Ålands ambulerande · lanthushållsskola.
1, Avlöningar:
1 lärarinna i huslig ekonomi, grundlön
( 18 lkl) ••••••• " •••••••••••••••••
450.600
1 lärarinna i kvinnlig slöjd, grundlön (is lkl) ••••••••••••••••••••• . 450.600
föreståndarinnearvode ••••••••••••••
15.000
20.000
biträdande ~imlärare •••••••••••••••
ålderstillägg (f) •••••••••••••••••"
145.000

100 .000
20.000
50. 000
25.000
200.000
40.000

2.590.000

1.206.200
70.000
200.000 .
20.000
. '4 0.000
30.000

6.ooo
100, 000
100, 000

132
-2135.000

f ör lönejustering (f) •••o••••••••

2. Hyra, värme och lyse (f) •••••••••••••••••••••••
3, Undervisningsmateriel och inventarier ••• •.•.• ••••

4. Ex;pensme del •••••••••• o • • • • • • • • • • • •

•• • • • • • .• , •.•. • . • .

5; Di~ektionsarvoden och resekostnader (f) ····~~··
Transportkostnader ( f} ••••••••••••••• , •••••••• ·•
Summa VIII kap. 1.536.200

6:

1.116.200
200.000
130.000
50.000
20.000
'

20.000

IX. Fornminnesvården.
1. Till landskapsstyrelsens disposition för ÅlL~ds
Museum ••••• • ••••••••••••••••• ·••••••••••••••••

550.000

2. För arkeologiska utgrävningar••••••••••••••••••

500.000

· j. Bomarsunds fornminnesområde ••••• ~~•••••••••••••

200.000

4. För publiceringsverksamhet •••••••••••••••••••••
5. För mikrofilmning av åländska arkivalier •••••••

125. ooo .

6. För underhåll och inlösen av gamla byggnader •••

150.000

7. För bevarande av m/bk Pommern som museifartyg ••

250.000

10011000

summa ·Ix kap. l.875looo
X~

Socialt

bildningsarbete~

Biblioteksverksamheten.

•.

1. Biblioteksinspektörens arvode ••••••••••••••••••
2. Biblioteksinspektörens resekostnader (f) • • ••• •.

120.000

3, Bidrag till biblioteken (f) ••••••••••••••••··~·
4. För inköp och inbindning av facktidskrifter i

11150.000

biblioteksinspektörens arkiv ••••••••••••···~·
5 • För kurs- och före dragsverksa mhet •••••••••••• .• •
Annat 5ocialt bildningsarbete.

12.. 000
30,000

6. Understödjande av studiecirkelverksamheten •••••
7. Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (f) •

70.000

30.000

700.000

Summa X kap. 2.112,000
XI. Särskilda anslag.
1. Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande ändamål ••••• ., ••••••

e ••••••••••••••••••••

4,000.000

2. För främjande av idrott och fysisk fostran (r) ••

5.600.000

3. Understöd av teatrar, s å ngkörer och

ork~~trar

•••

500.000

4. Bidrag för avlön(3.nde av verksamhe tsledare för kulturorganisat ioner ••••••••.. • ••••• .•••••••.••••••••

1.500,000

5. Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens skolverksamhet (f) .••

9

••••••••••

e ••••••

6, Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn (f)
7. Understödjande av skolgången för elever i läroverk
8, Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (f)

1.200.000
1.000.000
110.000
3.000.000

1,,.1

13.3
-229. För anordnande av kurser i yrkesvägledning ••••• ·
10. Kommunal upplysningsverksamhet ••••••••••••••••
11. Underst öd åt Samfundet Finland- Sovjetunionen ••
12. Understöd åt Betania församling för upprätthållande
av lässal för sjömän ••e•••••••e•••••••••••••
13. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings- och bildningsväsendet ••••••••••••••••
Summa XI kap. 17.850.000
Summa 5 Huvudtiteln 223.104.955

200.000
150.QOO
40.000
50.000

I
500 ... 000

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.

=======================================
I. Jordbruket och . dess binåringar - sarirt - K:61ön isations-

verksamheten ..
1 . Avlöningar:
1 byggmästare 1 grundlön (23 lkl) •••
1 husdjurs- och jordbrukskonsulent,
grundlön (24 lkl) ••••••••••••••••
1 bokförings- och jorabrukskonsulent,

571.500
601.800

601.800
grundl ön (24 lkl) ••••••••••••••••
1 jordbruksinstruktör, årsarvode
( 2 3 lkl ) • • • • • • • • • " • • • 0 • • • • • • 0 • • • •
571.500
1 trädgårdskonsulent, grundlön (21 lkl)517.500
1 bitr. trä dgårdskonsulent? årsarvode
(20 lkl) ...................... ..... .
493.800
...
250 . 000
ålderstillägg (f) •••••••••••• ••••••
100.000
dyrortstillägg (f) •••••••••••••!•~•
för lönejustering (f) •o••••••••••••
15011000
2. Resor och dagtraktamenten (f) ••••••••••••••••••••
3. Allmänna kostnader för lantbrukets instruktions ,

3.857.900
1.700.000

verksamhet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jordförbättringsarbeten (r) •••••••••••••L~··•••••
Bi·drag f ör täckdikningar ( r) ............... •-· . ............
Ny- och stenröjningspremier (r) •••••••••••••••: ••
För främjande av jordbruket samt häst- och bo-

100.000
4.200.000
500.oöo
2.000 . 000

skapsskötseln •••••••••••o••o••••·~•••••••••••••
8. Understöd för u:ppf örande av A. I. V.-silos ( f) •• ~. •.
9. Kreatursförädlingsföreninga r •••••••••••••••••••••
10. Svin-, f å r-, fjäderfä- och biskötselns främjande
11. Lantbruksklubbverksamheten ••••••••••••••••··~··•
12. Lantbruksbokföringens främjande •••••••••••••••••

1. 500.000
200. 000
4.000 , 000
250•.600
900 , 000
20 . 000

4.
5.
6.
7.

..

1

-2313• Jordbruksförsöksverksamheten:
580.000
a) Ålands ; försöksfält ••••••••••••• '
732.900
b) Ålands. fruktförsök ••••••a•••••••
c) lokala fältförsök o. demonstrationer 20.000
14. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar·til+ maskinanskaffning (f) •••••••••••••!•••••••••••••••••
15. Understöd för byggande av vatten- och avloppsledningar ~å land s bygd-e n (:rJ ,. ; ; ..........,. ~........
16. Understöd -till f -8rbättrande av bostadsf örhållandena

800.000
300.000

på landsbygden (r) o••••&•••••••••!!I•• -·'~.. ... ,,,, ,
1 7. Arvoden och kostnader för land~k~p~-t . enTi"g~-l~nds kapslagen angående kolonisationsnämnder i land-

5.000.000

skapet Åland (f) •••••••••••••••••••••••••••••••
18. Kostna der f ör iståndsättande av kolonisationsvä-

600.000

19.
20.

..

l.}32.900

21.
2211

i.ooo
gar (~2 ..... •• .................. •••••. •• ••• ••••• ••• •••. •
För utrotning av berberis (r) ••••• •• •• _.;. ·•• • •••••
l.000.000
Under:.qå),.l, OC?h dri,ft av ma s.kiner och r e dsk!ap- för jordförb.ä..t.~.rings arbeten (f) •••••••• :. -._-,_:. :. ··'••'•. •,~~' • •• •
3.000.000
Mjölk,tra ~spo.rtbidra g i skärgår d~m (f) • '• '• '·· ~-~:....
7.000.000
1.000.000
För sänkh ing av vat-tendrag (r } ,.·. ~•· ..- ••J• · ~·- ··••
Summa I kap., 39 ll'6li8-00
·" , .
.

~

~

• •

.f.C

•.

II. Fis-ket.
1. Avlöningar:
~ fiskerikon sulent 9 grundlön (24 lkl)
601.0800
1 fiskeriinstruktör, , grun·d+Q-n ( 20 lkl) 493.800
ålderstillägg (f) ••••••• :~ •.e••••
65.0,G-O
lönejust ering (f) •••••••• ~•••••••
_40~000
•
2 • Resor och ~agt faktamenten (f) ~ ••••• ~ ••• ; ;;; •• i J ••
3. Fiskerinäringens främjande •••••••••••••• ,y.:;.,;. ~., •.•
4. Underhåll och drift vid romkläckningsans talte rna•..•
5. För fisk~r :Lundersökningar och anordnande av fiskar-,
•'

.

6.

7.
8.
9.
- ~· ·~

..

kurser (f) ••••••••••••o••••••••••••••••••••••••
Underhåll och drift av fiskefyrar ••••••••••••••••
Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar •••••••
Landskapets andel i skadeersättningar f ör försäkrade fiskredskap och fiskebåtar (f) ••••••••••••••
Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkesfiskare för ans kaffning av f i skredskap och fiskebåtar (r) ••••••••• ••• ••••• ••. ••• ••••• • • •• •• ••••
..._.;
Summa II kap• 6.450.600

i..200. 600
250.000
i.8cio.ooo
300.000
200.000
200..000
800.000
800.000

900.000

I.

~·

195

-
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III. Den privata skogshushållnin.g·eJ1.-

1. Avlöningar:
1 sko gsvår dsinstruktör, grundlön
(24 lkl)

········~·····~·········

601.800

l plai: htskolskötare-;bitr. skogsvårdsins trukt ör, grunG.lön ( 21 lkl) • • •
1 f ors ttekniker, årsarvode (18 ikl)
å ld er stillägg (f) •••••••••••••••••
äyroftst illägg för skogsvårdsinstruk-

517. 500
450.600
75.000

15.000
t ör en (f) •••••••••••••••••••••••
lönejustering (f) •••••••••••••••••
40.000
2o . Resor och dagtraktamenten (f) •••••• o •• •••••••• ••

3. ~ ensmedel ··•••••••••••••••••••••••••••••••••••
4. B:täns~e f ör plantskolan (f) •••••••••••••••••••••
5. U~der~åll av plantskolan••••••••••••• •••••••••••
6. Uaderhåll av plantskolbyggnaden•••••••••••••••••
7. Arren-d'e fö r plantskolai::is . områd e ....... -... ••••••••••
8. Bidra g för sko gsfö rb ä ttringsa-rbeten (r) •••••••••
9. Främjande av och tillsyn över. 'den _priv.gtta skogsh ushållningen ...............·.•··•·•~ ··• .... ........... .
Summa III kap. 5.~39.900
IV. Särskilda anslag.
1. Understöd åt föreningar:
25 0.000
a) Ålands fiskarförening•••••••••
b) Ålands Ma~thadistriktsförbund •
300.000
50.000
c) Ålands Mejeriförbund ••••••••••
2. Hemslöjdens främjande •••••••••••••••••••••••••••
3. Understöd för tryggande av sysselsättningen •••••
4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och
småindustrin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,_.• • • • • • • • •
5• För g eologiska undersökningar (r) •••••••••••••••
·,
6.,. För planering av torrläggningsf öretag / (r ) •••••••
7. Till landskapsstyrelsens disposition för nä ringa rnas

~·

"\

t

"

främjande •••••••••••••••••••·•~~· · ·•~•••••••••
Summa IV kap. 2.525.000
Summa 6 Huvudtiteln 53.277.300

1.699.900
800.000
25.000
100.000
900.000
200.000
15.000
800.000
600.000

600.000
175.000
500.000
150.000
600.000
300.000
200.000

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
=======================~==============

- I. Arbetsledning.

~.

1.Jö
-252 vägbyggmästare~ grundlön å 571.500
( 2 3 lkl) .......................... .
1 extraordinarie vägmästare, årsarvode ( 23 lkl) ••••••••••••••••••••••
1 extraordinarie vägmästare, års-

1.143.000
571.500

493.800
arvode (20 lkl) . •••••••o•••••••tt••
150.000
ålderstillägg (f) ••••••••••••••••••
30.000
dyrortstillägg (f) •••••••••••••••••
70~000
för lönejustering (f) •••••••••• •.•.•.
2. Resor och dagtraktamenten (f) ••••••••••••••••••••••
Summ.a I kap. 3, 858. 300
Il. Väghållningen.
1. Landsvägarnas underhåll (f):
a) sommarunderhållet ••••••• , ••••• •.
38.000.000
7.000,000
b) vinterund~rhållet ••••••••••••••
1.000.000
c) färjhållningen ••••••••••••••4·~ 2. Bidrag till kommunalvägar:
a) för byggnad och förpättring (r) .
5.200.000
b) för underhåll (f) .•••••••••••••• ,
4·· 800. 000
c) för förbättring av vägförhållandena
1.200.000
i skärgården (r) •••••••••••••••
d) understöd för istånds&ctning av
kommunalvägar 9 vilka skola övertagas
500.000
som byg devägar ll'~ •.•••.••••••••
•

.,

2.458.300
1.400.000

"J

3. För inlösen av vägområden (f) ••••••••••••••••••••••
4• Förberedande arbeten för verkställighet av nya väglagen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Summa Il kap. 66it450e000
III. Sjökommu~ikp tioner~a.
1, För upprätthållande av trafik i skärgården (f) ••••••
2, Upprensning av båtleder (r) ••••••••••••••·~··••••••
3. Till anläg gning och underhåll av båtpryggor (r) ••••
Summa III kap. 11.200.000
IV. , _S är,s }:cilda a~lag,
Motorf ordonstrafiken.
1. Avlöningar:
1 bilbesiktning sman och inspektör
för landskapets motorbåtar och
färjor, årsarvode (26 lkl) ••••••
665.400
ålderstilläg g (f) •••••••••••••••••

20.040

52.000.000

11.700.000
2,500.000
250.000

7.000 .. 000
200.000
4.000.000

197
-2613.560
dyrortstillägg (f)
25.000
lönejustering (f) • e • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon (f)
Övriga anslago
3. Gästgi verihållningen ( f) •••••••••••••••• •·•-• ••••••• •
4• För underhåll av byggnader 9 arbetsmaskiner och inventa•

& •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

rier •••• ~••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••
5. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikationsväsendet
o • • • • • • • • e e • &• • • • • • o • • • • • • • •
Summa IV kap. 4.974.000
Summa 7 Huvudtiteln 86.482.300
•

•

•

•

1

1

•

•

7 24. 000
150.000
400.000
3.600.000
100.000

8 Huvudtiteln. Socialvården.

============================
I. Särskilda -anslag .for socialä-åndamål.
1. Socialvärdsinspektionen (f) ••••••••••••••••··~~··••
2. Oljcksfallsförsäkringspremier (f) ••••••••••••••••••
3. Hälso- 9 läkar- och sjukhusvård åt landskapets ar-

40.000
1.100.QOO

betare (f) ••s•••••••••••••••··•••••••••••••••••••••
4o Invalidvården (f) ••••••••• ;; •••••••••• •• •• • •. • •·•. •-•.
5. Familjebostadsunderstöd (f) ••••••••••••••••••••••••
6. Understöd åt barnhem (f) •••••••••••••••••••••o•••••
7. Understöd ät barnträdgårdar (f) ••••••••••••••s•••••
8. Sommarrekrea tion för barn 9 som ej äro folkskolbarn •
9. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (f) ••
10. Socialhjäl:psutgifter 9 som skola ersättas av land.-

170.000
11.000 .. 000
300. 000 .
1.300.000
250.000
50.000
1.200.000

skapet (f) ··~·••••••••••••••••••••••••••••••••••
11. Understödjande av nykterhetsarbetet ••••••••••• , •••
12. Bidrag åt Ålands kommunalförbund för arbetsförmedling (f) • • • • • • ·•. • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • ' • • , .• • •
13. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda

1.300.000
300.000

husmödra r i barnrika familjer ••••••••••••••~••••
14. Till landskapsstyrelsens disposition för sociala
ändamål •••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • •• • • • •
Summa I kap. 17.990.000
Summa 8 Huvudtiteln 17.990.000

80.000

.

800.000

100.000

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

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

I. Sä~s~ilda anslag.
1. På lag grundade utgifter 9 vilka icke äro upptagna
såsom särskilda poster i budgeten (f) ••••••••••••

100.000

198
... 271.500.000
2. Oförutsedda utgifte~ (f) . , , , , •••••• ~,, . ~~'
300.000
3. Utgifter för Åla n dsde legationen (f) •••••••
350.000
4 1 Kommitteer och s a kkunniga (f) •••• • ••s•••••
5. På grund av landskapstjänst beviljade pensioner, (f )23.000.000
3.000.000
6. Familjepension och begravningshjälp (f) •••
7. Barnbidrags- och folkpensionspremier, som landskapet
8.000.000
i egenskap av arbetsgivare äger erlägga (f)
8. Kostnader för förande av kortregister över perso200.000
ner, vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt •••
9. Av brandlagen för Mariehamns stad föranledda kostna5.000
der (f) ••••••••~••••••••••••••••••••••••~•
1.000.000
10. Understöd för främjande av brandskyddet ••••
1.750.000
11. Understöd till turismens främjande •••••••••
300.000
12. Av na turskyddsåtgärder föraniliedda utgifter (f)
13. Kostnader för ersättning av älgskador (f) ••
50"000
le500. COO
14. Premier för dödande av rovdjur (f) •••••••••
100, 000
15. Bidrag för ut h·ildning av polismän ( f) • • •." •
16. Stödjande av e lektrifieringen på landsbygden (f)
2.000.000
17. För undersöknings- och byggnadspublikationsverksamheten för utvecklande av bostadsproduktionen ( r) ••••••••••••••••••••••••••••••••••
150.000
18. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen för200.000
anledda kostnader (f) ••••••••••••••••••••
19. Bidrag för främjande av bostadsbebyggelsen i av
l.ooo
husbocken härjade trakter (r) •••o••••••••
20. Av landskapslagen angående byggnadsstadga för byggnadsplaneområden på landsbygden i landskapet Åland
föranledda verkställighetskostnader (f) ••
300.000
21. Brandstodspremier (f) •••o••••••••••••••••••
375.000
22. Utgifter för skärgårdsnämnd (f) ••••••••••••
215.000
23. fraktunderstö<L (f) •• ., .... •.•se....~.--.••• ••• • •• •••-· i.500.000
24. Tili landskapsstyrelsens disposition för brand'

.

'

väsendet •••••••••••••• • •••••••••••••••• ••
Summa I kap. 46.196.000
Summa 9 Huvudtiteln 46.196.000

300.000

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

J.

Landskapss~yrelsen.

1. Anskaffning av inventarier (r) ••&••••••••••••
2. Utbyte av tjänstebilar····~···•••••••••••••••
Summa I kap. 1.400.000

500.000
900.000

.1

199
-28I I a Hälso- och s~ukvården.
1. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventa~ier
2.106;.ooo
och instrument •••• • • •••••.•••••.•••••••• '. ~ •.• . • • ~
80b~QOO
2. Ålands centralsjukhus för anskaffning av skåpbil
3. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inven150.QOO
tc:irier och instrument • ••••••••• ,_ • .......... ... ...•.•
250.000
4. Kumlinge sjukst~ga för inköp av röntgenapparat ••
Summa II ka p. 3.300.000
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
400.000
1. Ålands lyc eum för anskaffning av inventarier • •.• .
2. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier (r) 2.350.000
2.225.000
3. Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (r)
4. För inköp av radiopejlapparat till Ålands sjöfarts410. 000
läroverk••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Ålands kvinnli ga hemsl9jdsskola för anskaffning av
95,000
invent a rier •••••••••••••••••• -••••••••••••• •. •,.•.
6. Ålands lantmannasko la~
skolläg enheten på Jomala gård för särskilda ny485. 0,00
investeringar .... ·• ••••••••••• ·• .• ••••••••••• .•. •. •
Summa III kap. 5~965.000
IV. Näring a rna~ främjande.
1. Anskaffning av maskiner f ör jordförbättringsarbeten
500.000
( r) •••••••••••••••••••••••t1•••••••••••••••••.••
206,QOO
2. För anläggning av brunn på Brinkhaga •••••••••••••
Summa IV ka p. 706.QOO
V. JCommun ika tionsväsendet.
1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r) • • • • • • 10.000.000
2., Extra anslag för vägby 0 gnads- och vägförbättringsbrobyggnader (r ) •••••••••••••··~··
vägmaskiner (r) ••••••o•e••••••••••
ny tjänstebåt •o•••••••••••••••••••
instrument för trafikkontroll •••••
Summa V kctP• 52.300.000
Summa 10 Huvudtiteln 63.6 71.000

arbeten samt
3. Anskaffnin g av
4. Anskaffning av
5. Anskaffande av

35.000.000

9.• Qoo.ooo
1. 200. 000

100.000

11 Huvudtiteln. Understödslån.

==============================
I. Näringarnas främjande.
Jordbruket och dess binärknga r samt kolonisation~
verksamheten.
1. Lån för jordförbättringsa:i1beten (r) •••••••••••••

3.500.000

200
-29 2. Lån fö r ans kaffn ing av stenr~jning~maskiner (r)

3. Lån f~r täckdikning (r ) ••• • •••••••Q•••••••••••
4. Lån för främjande av hem- och småindustrin till
tryggande av sysselsättning ( r) •••••••••••••
5. Lån för byg gande av vatten- och avloppsledningar
på landsbygden (r) •••••c••••••••e•••••••••••
6. -Byggnadslån till förbättra nde av bostadsförhål~
landena på landsbyg den t r) ••• • •••••••••••••• _
7. ;Län åt mindre bemedlade på landsbygden för elek-

1.000.000
500.000
10.000.000
i.000.000

I

15.000.000

trifiering av hushåll (r) •••••••••••••••••••
8. Kolonis a tions kassalån (r) ••••••••••••••• • ••• • •
9. Amortering slå n för byggande av spannmålstorkar

500.000
45.000.000

och -silos • ••c••••• • •••••••••••••••••• • ••• • •
10. Lån för u ppf örande av trä inpr egneringsanläggning
Fis ket.
11:. Lån för höj ande a v fiskhushållningen (r) • ••••
Skog shushållning en.
12. Lån f ör s ko gsförb ä ttring sarb e ten • • •••••• • ••••
Summa I ka p. 100. 500 . 000
II. Undervisning s- ,oc h b ildning s vä sendet.
l. Studielån åt mindre bemedla de f ör yrke s s t u dier (f)
2-, Amort ering slån f ä r l a ndskommunerna s folk s ko le-

10.000.000
10.000.000

by ggnader (f) • •• •o••••••••••••••••••·• ~# ••• • •
Summa II kap. 12.500.000
III. Särskilda anslag.
1. Bo~tadslån (r) • • e • • • • • • o • • • • • • • • • e • • • • • • • • • o • e •
2. Lån f ör fr ämjande av bostadsbebyggelsen i av hus-

10.000.000

":

11

3.000.000
i.000.000

2.500.000

30.000.000

bocken utsatta trakter ~r) •••••••••••••••••••
3. Bosättningslån (f) • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • e o • • • • • • •
4. Amorteringslån f ör turis mens fr ämjande •••••••••
5~ Amortering slån för uppf ör a nde av kommuna lvård-

100.000
800.000
5.000.000

anstalter (r) ••••••••••••••••••••••••••••••••
Summa III ka p. 55&900.000
Summa 11 Huvudtiteln 168.900.000

20.000.000

12 Huvudtiteln. Finans i ering sutg ift er,
=========:==_;:=~.::========;::;~ ~ F. ~Fqp;:;::;=:::::::t=:=:;::~-pi:::~t::

J!e_:,AY:räkn:ing,s ... _och r än_~~ ut g,i;ftel'.',,.e
1. Utbeta l~ inga ~ till :1andskape ts enskilda me de l fö r
vid a vräkning utom ko lumn st ä llda inkoms tp oster
( f ) ....... . . . . . . . . . . . . . . . "' ••• .- 0

• ' 0 •••••

l • • i .• -• • • •

i.ooo.
rl

-302, Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansieringslån (f) ••••••••••••e•••••••••••.,••••••e••••••••
3. Avkörtningar ." på av landskapet upptagna finansieringslån för ordina;ie -· buQ.getens förverkligande (f)

500,000
1.000

~. umrna I kap• 5024 åbo - ·· ,,·-·.·-·

J)/ Utgi:~),hr. y;Llk9 ;e,:ii,. f t\r.~träfia, 1itetai4,in&:§ai!..
1. Avkottade inkomstrester (f) · • ~ • • .4 .· ~ ••. , , '; J, 4 a '' '';
Summa II kap• l JOOb
Summa 12 Huvudtiteln 503.000
I

.

Summa utgifter mk 875i934•400
========~=========~==~~~=====

2J2 .
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================
I N K 0 M S T E R.
Inkomstpöste·rna ha . dels be'!.f:iknats Eifter bokslutet för år 1956,
dels eftew de inkomster 9

i6m···ii'.i tti.l~.s

influtit updr:f: år 1957, varför

ytterligare motivering i detta avseende

ick~/ 'tlo~.-de behövas.

UT G,I F TER.
l.Huvudtiteln.
I.
1 Ht.

I~l.

Landstinget.

Allmänna landstingskostnader.

Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resekostnader ( f) ..
Ökning 400.000 mark.

Enligt bokslutet för 1956,belopo

sig utgifterna under momentet till något över 6.600.000
mark. . Utgifterna för landstingets vårsession stego till
3.200.000 mark.

I anseende härtill synes en mindre -för-

höjning av anslaget vara befogad.
1 Ht. I ~ 2.

Arvode åt.landstingets sekreterare och notarie (f).
Enligt bokslutet för 1S56 stego,ut- ~

Ökning 50.000 mark.

gifterna under momentet till något över 400.000 mark.
Med hänsyn härtill samt med beaktande av den allt mer
tilltagande arbetsbördan föreslås ans laget höjt till
450.000 mark.
1 Ht. I~3.

Arvoden å t.utskotts $ekreterarna (f).
Ökning 200.000 mark.

1 Ht.

I~4.

Motivering som föregående.

1 kanslist och renskriverska.
Ökning 19.720 mark.

Vid senas t verkställda reglering av

tjänstemannalönerna inrycktes det tidi gare indextillägge t
(15
,, .

%)

i grundlönen 9 var.för undermomente t

hortfa 1 ler.

"indextillägg"

Däremot har landska pss tyrel se n änm;t velat

bibehålla undermomentet "löne justering" på grund.er som
tidi gare anförts.

Samtliga löner utbeta las e~ligt,de i

riket tillämpade avlöningstabellerna (FFS 41(1957).
1 Huvudtitelns slutsumma ~
Ordinarie budgeten för 1957

10,104,620 ~-

Budgetförslag för 1958

10.823.100~-

Ökning

718.480 ~ -

2 Hvvud titeln. Landska;gs s_tY-T' else:o..
I. Centralförvaltning skostna der .
.f.H~. I~l.

Avlöningar.

Beträffande motivering en hänvisas till den~

2J3
- ~2 samma under 1 Ht.

I ~ 4.

Därjämte önskar landskapsstyrel-

sen framhålla att undermomentet "Arkivarietillägg

åt
Be-

kanslisten" ånyo upptagits på därom gjord anhållan.
loppet

utgö~

löneklassen.

skillnaden mellan grundlönen för 18 och 19
Ursprungligen var detta tillägg skillnaden

mellan den löneklass,,vartill registratorn hänfördes, och
kanslistens löneklass.

Vid en reglering av avlöningarna

uppstod det förhållandet, att sagda befattningshavare
hörde till samma

avlö~ingsklass

lägget för kanslisten.

och därvid bortföll till-

Då emellertid kanslisten nu är i

en lägre löneklass än registratorn synes det rätt och billigt att ånyo bevilja kanslisten det begärda tillägget,
detta särskilt med hänsyn till det omfattande merarbete,
som en

grundli~

och noggrann arkivering medför.

Dessl).tom tillkommer ett kontorsbiträde i 11 avlöningsklassen.

Denna person, som redan anställts som ny väg-

kassör, skall även i mån av tid

s~öta

vissa uppgifter på

kansli- och kamreraravdelningarna.
2 Ht.

I~2.

Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamen'

ten och re$ekostnad$r (f).
Ökning 300.000 mark.

Antalet sammanträden för landskaps-

styrelsen ökar år för år.

Under tidigare år sammanträdde

landskapsstyrelsen under vissa tider endast en gång i _
veckan.

Emellertid har antalet ä renden, som skola be- -

handlas vid plenum, ökat med påföljd, att numera.i genomsnitt tvenne sammanträden per vecka måste hållas.
2 Ht. I~8.

Kostnader för extra.person~ (fJ•
1

Ökning 200.000 mark.
På mowentet föras i första hand ut'
gifterna för extra personal,
I andra,hand belasta arvoden för

semesterv~karier

detta moment.

Särskilt omfat-

tan~e

är granskningen av underredovisarnas månad$rappor-

ter.

n e tta utföres i regel av huvudbokförerskan.

Då

också bokföringen är tidsödande resulterar det i att extra hjälp måste anlitas

unde~

några månader av året oct

s ä rskilt då för den sorgfälliga granskning en av föresagda rapporter.

Enligt vad man nu k a n bedöma torde en för

hela året halvtidsanställd person inom en snar framtid
vara behövlig på

kamreraravdelning en~

2 Huvudtitelns slutsumma

2D4

·i .

. '. ~~·.:-~· ·. . . ..~-~· ...

Ordinarie budgeten för 1957
Budgetförslag för 1958
Ökning 1.215.060

3 Ht. I:l.

.3 Huvudtiteln. Polisvården.
I.
Polisim;ättningen i. Mariehamn.
Vad und~:; l :Ht. I~ 4 anfö;ts gäller äv;8,:P i _. t)..llä mpliga
delar detta moment. Det nya,undermomentet "Polistillägg"
har tillkommit enär från 1.7.1957 särskilt tillägg skall
utbetalas åt den del av poliskåren, som anses utföra
egentliga polisåligganden, dock icke åt kanslipersonaleu
eller annan polispersonal huvuds a klig en i inomhustjänst.
Detta tillägg utgör skillnaden. ni.ell~n avlöningE;n i vederbörandes egen och närmast _h .ögre _avlö:µingsklass.
I övrigt kan tilläggas ~t~t~~sstyrelsen i landskapet
Ålan d. ..; och.
s:t.9.Q.sfullmäktige
i M~riehamn vid inbe g ärda ut....... .: ..
.· :··
' 7'
låtand en över polisinrättning ens budg etförslag icke haft
något ' ·ä tt anmärka mot detsa_mrp.g,. __St_c;i.dens aM.del i kostna,
.
"·· :J.r :. :. . ~P :. · >'··
: · . ··' .i ·! '
derna för polisinr ä tt:o.ingen i . Mar~eha TI1Il . µ,tg:ör en tr e djedel av sumrp_a ut g ifter.
II, Polisvä sendet på ....lanc
tet_. .
-· .. ..
Avlöningar. Motivering som :q n der 3-Jit.
I ~ l.
Därj ämte
. "
tillkommer en ny extrakon$ta:p ~Jsb e fattning enligt i5 avlöningsklassen i Jomala m. fl • ..~_omrn.uners .( lis,t:rikt, vilken
tj ä nst landskapsstyrelsen beslutat,
gjord a nhål.
.. . , på där,om·
.
l a n, samt seaan läns styr elsE;n - _. ~iI ·: :;.qegärt
1,l)ilå t a nde av,
g ivet förord, inrä tta från 1.1.1958.. :)1 ~nna befa ttning shavare skall närmast . verka sorn kansli ~ ~nst ~q)el.
Beklädna~sbidrag å 7.700 :-/år.
Ökning 7.700 mark. Med anl e dning av att, som under f öregående moment framgårt en konstapelsbefattning tillkommer.
erfordras rubricerade bidrag för . sammanlagt 19 konstapla r.
Summa 3 Huvudtiteln.
Ordinarie b~dgeten för 1957
19,329,295 ~ Budgetförslag för 1958
21 . 116.645 ~ Ökning 1.787.350 ~ ·. ::~: :"..:.7

.: ~· ~-~ ·

..~

.

3 .Ht.

II ~ l.

23,579,040
24.794.100

i

.

~.

b-.;.·~

.._· .,

3 Ht.II:l.

4
4 Ht.

I ~ l.

Huvu~titeln.

I,
Avlöning.

,_ ··'.

Hä lso- och sjvkvården.
Särskilda avlöningar.
Motivering so m under 1 Ht. 1:4.

'

'I

- 34 4 Ht.

I ~

5.

Landskapshälsosystern-barnmorskan.s . avlöning. Se föregående .
II, Ålands centralsju~4µs.
4 Ht. II ~ l. Avl.ö:n.j,.n,,e;a:r. · Motivering som under 1 Ht. I~4. Därjämte
föreslår lan~skapsstyrelsen att kontorsbiträdesbefattningen från 1.1.1958 hänföres till 11 lkl mot nuvarande 10
lkl, vilket bättra motsvarar förhå llandet med motsvarande
befattningar inom statsförvaltningen.
Momenten under rubriken "Gemensamma lönef örmåner" ha
föreslagits efter av centralsjukhuset gjorda uppskattningar av utgifterna ~å dessa undermoment.
4 Ht. II:2. Kosthållningen (f) ..
Momentet oförändrat. Genom tillkomsten av växthuset och
andra åtgärder, som kunnat vidtaga s på grund av vunna erfarenheter, torde utgifterna för kosthållningen kunna,
föreslås oförändrade, trots intr äffad~ prisstegringar.
4 Ht.II:3. Medicinalier.och förbandsmaterial (f),
'
Ökning 1.300.000 mark. För 1957 torde ~tgifterna under
momentet komma att överstiga 4 miljoner. Med hänsyn till
pris.s.t .egririgen på rubr_icerade varor mås te en ökning med
hela 1 7 3 miljoner mark anses erforderlig·;--· ·
4 Ht.II:7. Röntgen och annan behand~ing i polikliniken (f) .
Anslaget ' föreslås sänkt till 500.000 mark.
4 Ht. II: 8. Arvoden ·ooh resekostnader, för röntgenologen . ( f).
Ökning 90.000 mark. Röntgenologens arvode, :Lnkl~sive resekostnadsersättning~ föreslås till 450.000~-/år.
En reglering bör företas med beaktande av att antalet besök av
röntgenologen ökat till .de t dubbla. (1 gång per vecka).
4 Ht.II:9. Kostnader för själavård.
Tillägg 72.000 mark. Momentet nytt,
Sedan ett par år tillbaka ha några av de åländska prästerna givit själavård åt p~tienterna vid Ålands centralsjukhus. Ursprungligen utfördes verksamheten gratis, men
senare gjordes från deras sida en anhållan om ett mindr e
arvode samt ersättning för resekostnaderna. Hittills ha
utgifterna i sådant avseende förts på momentet "Till,
landskapsstyrelsens disposition för centralsjukhuset."
Emellertid har lan dskapsstyrelsen anse tt det sakenligare
att för ändamålet intaga ett särskilt moment, varunder
.~

4 Ht.II:l2.

4 Ht.IIglJ.

4 Ht. II: 14.

4 Ht.IIIgl.

- 35 <
föreslås det.av prosteriet äskade bel oppet 72~ 000 mark
( 6. 000 ;-/mån. ) •
I anledning av detta nya moment få de efte~ f öljande
momenten ändrade ordningsnummer.
Underhåll av området.
Ökning 100.000 mark.
...
För 1958 föreslås utbyte av fyrcr lyktstolp ~;r. , av trä.
Kostnaden härför stiger till c ~ a 90.000 mar~
I övri gt
p~f öres m'o mentet utgifterna för skötseln av v äxthus_
et ~
som färdigställes i slutet av 1957~ samt för andra oJ:"d~
nära underhållskostnader.
Diverse utgifter.
Ökning J00.000 mark. Under momente ~ föras bl . a. samtliga
utgifter för te~efonernq_? µ~ ns.i-n _oc h reparationskostnader
för _bilarna ~tryckningskostnader, k ostnader för litteratur
oCh tidningar samt utgifter för kontorsmat.~rial.
Till landskaps styrelsens disposition för C$ntrals jukhlJ..set.
Minskning 250,000 mark torde kunna företas.
JII. Ålands centralsanatorivm.
Avlöningar. Motivering som under 1 Ht. Ig4, Därjämte
önskar landskapsstyrelsen framhålla, att sanatnrieöverlä,' ..
karens.avlöning justerats såtillvida att befattningen
från 1.7.1957 är hänförd till 41 lkl (tidi.gare . 39 lkl)
samt att h alva dispensärläkararvodet utgår enligt JO lkl
(tidi Jar ~ 33). Denna justering f ör e tog s i konformitet .
.}
med förhö j ningarna vid motsvarande inr Ei, ttnt~ngar i riket •
Operat~iornikostnaQ.er samt aryode och re.s.eko$tnader för
lungki~urg~n (f.).
Okning ~- 500 ·- 000- ma rk.
Seda n Alands lq.ndsting vid behandlingen av f örsta tillägget till inkomst ~ och utgiftsstaten för 1957 fatt a t beslut därom, att landskapet skall
svara för de kostnader~ som uppstå då t bc-patienter sändas till andra sjukhus för att där und~rgå operation, föreslås ·anslaget l;löjt till 750.000 mark.
Diverse utgifter.
Ökning 50.0DO mark. Det tidigare anslaget synes otillräcklig,t.
Sanator:iets andel i centralsjukhusets gemensamma driftskostnader ( f).
;

.
4

Ht.III ~ 4.

• •

4

Ht.III~7.

4 Ht. ITI ~ 8.

{

(

.. -.

'

0

, _.
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4 Ht,IV:l,
4 Ht . IV: 4.

4

Ht.IV~6.

Ökning 600.000 mark. På grund av de stigande kostnaderna
för driften av c~ntralsjul5:huset beräknas sanatoriets andel bliva 12,700,000 mark.
IV. Ålands tuberkulosbyrå. .
Avlöningar. Se motivering under 4 Ht. III:l.
Tuberkulos,b y:råns anQ.el i centrals ;iukhusets gemensamma
drift~kbstnader (f).
Ökning, 50.000 mark. Motiv_ering -i till"~Gnpliga delar som
'8
under 4 Ht. I.Il~~&... ---- .

Sk;J&r:mh~ld~-f~tog~afering (f).

Monl.entet nytt.
T.Jl1Jigg;1 1. 3QQ., 000 n;iark. Under 1958 skall en skärmbildsf otografering, omfattande hela befolkningen i landskapet
föranstaJ.tas.
Y~- fClilmlinge s jukstuga.
4 Ht,V:l •. Avlöningal;'~ Mo~ivering som under 1 Ht. I: 4.
4 Ht. V~5. Vär.me och. lyse.
Ökning 40.000 mark. Det tidigare anslaget synes o~i.11räokligt.
VJ ;, , S. ~~sk?-lda - an~;L §&•
4. .Ht1 .,V:t~,J.•, l3ic1rag till avlönande. av kommunala hälsosystrar (f,).
Ökning 1 .000.000 mark. Det tidigare anslaget synes ha
varit för lågt beräknat, sålunda stega utgift~rna.under
momentet enligt bokslutet för 1956 till c:a 2.800.000
mark. Sedan dess ha löneregleringar förekommit och de
ålderstillägg b~v:j_ljaQ.B hälsosystrarna ökat, varför en
förhöjning till 3.000.000 mark synes motiverad.
4 Ht.VI:9. U;nderst.öd åt ::rådgivningsbyråerna. i mö dra- och ba,rnavård{f)
Minskning 500.000 mark. Jämlikt vederbörligt beslut
(FFS 18l/57) skall arvodet för läkare vid kommuna l rådgivningsbyrå för mödra- och barnavård utgå med 750 mark för
varje mottagning i mödra- och barnavårdsangeläg~nbet samt
80 mark för varje undersökt fall, r äknat från 1.6.1957 .
Sedan sagda rådgivn~ngsbyråer numera fåtts i tillfreds- _
ställande skick ha bidragen för grundanskaffningarna min...
, skat, varför anslaget föreslås sänkt till 800.000 mark.
4 Ht.VI:lO. Bidrag för avlönande av kommunernas skolläkare (f),
Minskning 50.000 mark. Jämlikt förordningen angående ändring av förordningen om läkarbefattning vid folkskolorna
(FFS 100/97-) utgör arvodet i riket för vederbörligen un...,
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- 37 dersökt elev 65 mark samt för lärare och annan funktionär
400 mark, räknat från 15.3.1957.

I dessa arvoden, vilka

jämlikt § 5 i landskapslagen om läkarbefattning vid folkskolorna i landskapet Åland (ÅFS 21/52) även fastställts
av landskapsstyrelsen, ingå samtidigt ersättning för skolläkarens åligganden vid den allmänna ÖV$rvakningen av de
sanitära förhållandena vid folkskolorna.
För

unde~sökning

av elev, som verkställts på skolläka-

rens egen mottagning, och för därtill anslutna åtgärder
utgör arvodet 200 mark.
4 Ht.VI~ll. Bidrag åt kommunerna.för vaccination$kostnader (f).
Tillägg 250.000 mark.

Momentet nytt.

Vid inbegärt utlåtande har medicinalstyrelsen förklarat
att rubricerade bidrag åt de åländska kommunerna skall
beviljas av landskapsstyrelsen.

I anledning bärav före-

slås ett anslag om 250.000 mark för ändamålet.
vaccination, som vaccinatör utför i stöd av 7 § 2
mom. lagen om vaccination, erlägges åt honom genom kommu~ör

nens förmedling ur statens medel i arvode 80 mark för varje person, som vid vaccinationstillfälle vaccinerats,
samt därtill i grundarvode för vaccination, som anordnats
i stad, köping och vaccinatörens bostad på landsorten 750
mark för varje vaccinationsdag eller för tid, som räknas
såsom vaccinationsdag, i enlighet med vad landskapsstyrelsen närmare förordnar.

För vaccination, som verkställts

på landsbygden, annorstädes än i vaccinatörens bostad,
utgör arvodet 750 mark för varje vacciuationsplats.

För-

siggår vaccipation i stöd av 3 § 1 mom. sagda lag, erlägges för vaccination 25 mark för varje vaccinerad person.
Utföres besiktning av annan person än vaccinatören
själv, avdrages från hans totalarvode en
ersättning åt den som

femte~el

såsom

verkställeF,b~siktuingen.

Dessa arvoden tillämpas från 1.3.1957.
Kommun, som önskar erhålla ers ä ttning för förberörda
arvoden, bör kalenderårsvis ansöka dä rom hos landskapsst yrelsen, och ansökningen ins ä ndas före utgången av följande mars månad.

i

Ht.VI~13. Bidrag till Föreningen Folkhä lsan ]å Åland r.f.

Ökning 250.000 mark.

Ii

- 38 Rubr. förening har till landska1Jsstyrelsen inkommit med
en sålydande

skrivelse ~

"Vi tillåta oss börja vår skrivelse om en tilltänkt
mentalhygienisk rådgivningsbyrå på Åland med att citera
några rader ur dr Karin Spoofs skrift "Folkhälsans mentalhygieniska verksamhet"~
"Det mentalhygieniska arbetet har även ute i den stora
världen kommit rätt sent i gång, och detta gäller särskilt
den gren av arbetet som består i rådgivning i uppfostringsfrågor samt hjälp i skolorna åt de barn, som förete
svårigh~ter

ningen".

att följa med och tillgodogöra sig undervis-

Denna för vår tid synnerligen viktiga fråga

upptogs i Åboland redan 1931 i form av rådgivning i uppfostringsfrågor.

Det egentliga mentala rådgivningsarbe-

tet vidtog i Helsingfors och Åbo 1939 och numera har detta viktiga arbete börjat på många orter i Finlands svenskbygder.
Enligt dr Spoof tillgår arbetet vid en s.k. mentalhygienisk byrå så, att sedan anmälan gjorts och vissa första
uppgifter därvid givits, besöker assistenten vid byrån
hemmet, sätter sig in i miljön och får uppgifter där,
skaffar sig sedan ytterligare uppgifter av hälsosyster
eller vederbörande läkare, ser på skrivböcker och betyg
samt företager i vissa fall redan på detta stadium undersökning av intelligensen.

Så sammanfogas alla uppgifter-

na tili en sammanhängande redog örelse, som oyråns läkare
får till genomläsning före sin undersökning.

Givetvis är

det inte nog ,med ett sammanträffande, utan klienten får
återkomma med eller utan målsman.

I regel sltiftar läka-

ren bekantskap först med ·barnet ensamt och sedan med modern eller den som följt med oarnet, och slutligen är båda samtidigt inne hos läkaren.
Vad problemens art beträffar, ger dr Spoof uppgifter
om drygt 800 undersökta barn i Helsingfors och Åbo.

Av

dessa gällde det debilitet, imbecillitet, intellektuell
efterblivenhet och andra skolsvårigheter i 258 av fallen
ångest, rädsla, nervositet, hysteriska anfall 121
trots, negativism, lynnesutbrott
bäddvätning

149
126

"
"
11

-

~ta l

39 -

st amning eller andra talsvårigheter

36 av fallen

ordblindhet

7
15

"

"

"

Il

24

Il

23

Il

"
"

18

Il

"

talande i sömhen 2, dålig ~Ömri~
dålig i:tptit '.LO

12

Il

11

tvångsf brest~llningar 1, psykos 1 ,
epilepsi l

.'.3

"

"

Il

Il

Il

"

skolskolkn;i.ng 14, rymning 1
hållningsl8snet 3, lögnaktighet 21
snatteri
sexuella ovanor 13, nervösa ovanor
(nageli:iitnihg)

s~a

"
5

nervösa st öringar av organiska sjukdomar och defekter
yrke sval

9
2

För mer än tio år sedan upptogs även frågan om mentalhygienisk rådgivning till diskussion inom Folkhälsans på
Åland $tyrelsei, men efter en längre diskussion bordlades
frågan .

Nu är frå gan åter aktuell inom föreningen, isyn-

nerhet sedan förslag om samverkan med Åboland aktualiserade$ vid en diskussion på ett medborgarmöte i Åbo våren
1957.

Genom ett sådant samarbete skulle kostnaO.erna, som

annars bli tämmeligen höga, nedbringas avsevärt.

Ut gif-

t <;;rna, för Åboland och Åland skulle tillsammans bli cirka
2.144.700~-·

Dä~av skulle Ålands kommuner liksom Åbo lands

betala 25 mk per mantalsskriven person eller cirka
552.000~-,

hålla

l a n dskapsb idrag räknar föreningen med att er-

250.000~-,

Samfundet Folkhälsan och landskapsf öre-

ningen skulle stå för resten.
Vi citera här åter dr

Spoof~

"Det stora framtidsmålet

måste vara en sådan utvidgning av uppfostringsrådgivningen, att den nå± alla hem.i Svensk-Finlands fyra l andskap,
ty de ha alla behov därav.

Planen för arbetet är ganska

lätt att uppgöra, men medlen för,förverkligande av denna
äro tyvärr ej lätta att anskaffa.

Men vi bida tidep och

göra det ljlla vi kunna, göra det villigt och g latt '. "
För att om möj ligt kunna åstadkomma en mentalhygienisk rådgivning på Ål and vågar Landskapsföraningen Folkhälsan på Åland vördsamt anhålla om att L andskapss tyrelsen. i

budget~n

250.000 mark."

för år 195 8 ville upptaga ett anslag om
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Landskapsstyrelsen har vid behandlingen av förestående
anhållan beslutat bifalla densamma, varför för ändamålet
föreslås 250.000 mark, vilket belopp landskapsstyrelsen
efter prövning av verksamhetens art och omfattning skulle
utgiva till sökandeföreningen.
·. 4 Huvv.d titelns slutsumma.
Ordinarie budgeten för 1957

152,156,140

Budgetförslaget,för,1958

159.076.000

Ökning 6.919.860
5 Huvudtiteln. Undervisnings- 09h bi+dningsväsendet.
I • . Ålands lyceum.
Avlöninga:r.
1 Ht.

Motivering i tillämpliga delar som under

I~4.

Undervi§m:i-,ngsma tErrtal. och bi bl:Lotek.
Ökning J0.000 mprk. Utöver de vanliga kostnaderna under
detta moment måste särskild undervisningsmateriel i fysik
anskaffas och som sådan må främst nämnas en ny experimentsats i elektricitetslära,
5

Ht.I~ll.

Hyresavgift för kla9srum.
Ökning 100,000 mark.

På grund av den starka elevtill-

strömningen till lyceet har för läsåret 1957-58 upphyrts
tvenne klassrum.
I sådant avseende har avtal träffats
med Mariehamn9 stad om disponerande av två rum i stadens
nya folkskola.
Utöver den avtalade hyran tillkomma utgifter för städning,
5

Ht,II~l,

5 Ht.II~2.

II. Folkskolväsendet.
Motivering som under 1 Ht.

Avlöning.

I~4.

Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie .
Ökning 5.000 mark.

(f).

Me~ hänsyn till löneregleringarna fö-

reslås en ökning med 5.000 mark.
,III. Ålands sjöfartsläroverk.
5 Ht.III~l. Avlöninga:r.
1 Ht.

I~4.

Motivering i tillämpliga delar som under
Därjämte önskar landskapsstyrelsen framhålla,

att anslaget för rådgivande kommissionen.höjts till
40.000 mark.

Det tidigare an9laget om 7.000 mark har va-

rit oförändrat under många år.

Sammanträdesarvodena för

ledamöterna utgå enligt samma normer, som gälla för ledamöter i av lQndskapsstyrelsen tillsatta kommitteer, för
närvarande 1.800 mark för ordförande och 1.200 mark för

I·

... 41 medlem per sammanträde . Antalet ledamöter i r ådgivanqe
kommissio n en är 5 7 vartill kommer läroverk et~ rektor oc ~
maskintekniska avdelningens föreståndare som självskri vna
medlemmar.
5 Ht . IIIg3 . Skepparskolan .
Tillägg 542 . 100 mark . Anslaget nytt.
I inkomst- och utgiftsstaten för år 1956 fanns ett motsvarande anslag . Under vårterminen 1958 skall ånyo en
skepparkurs hållas, och förefaller det sannolikt att dylika kurser framdeles återkomma vartannat år.
För upprätthållande av.radiotelegrafistkurs (f).
Minskning 250 , 000 mark •
. IV • .Ålands yrkes skola .
5 Ht . IYgl, Avlöningar . Motivering i tillämpliga delar som under
1 Ht. Ig4.
Därjämte önskar landskapsstyrelsen framhålla
följandeg
Ålands yrkesskola arbetar för närvarande med g
1) en fast avdelning för metallarbei:a.remed 2-årig kursplan och 2 klasser samtidigt ?
2} a) en intermittent avdelning för yrkessömmerskor med
2-årig kursplan och en klass per år,
b) till denna avdelning hörande kvällskurs . i husbehovssömnad om 180 timmar (Ny kurs varje år) ,
3) en intermittent avdelning för bilmekaniker med 3 årig
kursplan och en klass per år.
Såvida landstinget beviljar medel föreslås den under
ovan p . 3 nämnda kursen bliva fast, fortsättningsvis med
en klass per år. Varjämte föreslås en fast elektrikeravdelning, som hösten 1958 vidtager med en skeppselektrikerkurs för att vnder hösten 1957 ändras till en 2- årig
installatörskurs. Därjämte f~reslås en affärsbiträde$avdelning med 1- årig kurs med början frän hösten 1958 .
På grund av de föreslagna nya avdelningarna ökas även
lönekostnaderna. Till el-avdelningen föreslås en ingenjörlärare som föreståndare. Om den blivande ingenjörlär~~.
ren har pedagogisk examen utgår . lönen enligt 26 löneklas~
sen , i annat fall enligt 25 lkl . Tjänsten avses att besättas .~f~~:? :•"~~fu~~ti 1958.
·"

·
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föreståndar~ .

gen är lika som för ingenjörlärare.

LöneklassplacerinMed hänsyn till att

avdelningen i sin helhet är ny och medför mycket organisationsarbete på , förhand, föreslås att tjänsten besättes
från 1 juli 1958.

Emedan det för närvarande ej utbildas

lärare för detta ändamål måste den blivande . f ä'eståndaren
genom studieresor till liknande skolor t.ex. i Helsingfors ~

komplettera sitt vetande just för detta ändamål.

I sådant syfte har i förslaget till landskapsstyrelsens
dispositionsmedel observerats ett belopp avsett som studiebidrag.

Såväl på den nya el-avdelningen som på affärs-

bi trädesavdelningen behövas timlärare i olika ämnen.
Bibliotekariens arvode utgår enligt normer som erhållits vid begärt utlåtande från statens biblioteksinspektör.
Skolläkarens arvode, som ursprungligen bestämdes med
~2

hänsyn till
kan bliva

64

i

elever, har . höjts emedan elevantalet nu
dagkurserna .

Rektorsarvodet är beroende av antalet klasser över 4
stycken 9 och har justerats med hänsyn till de nya förhållandena.

I

övrigt ha alla ersättningar justerats i förhål-

lande till den utvidgade verksamheten.

Till grund för

alla löner och ersättningar ligga dels handels- och industriministeriets beslut rörande.centrala yrkesskolor,
dels landskapsstyrelsens beslut.

Beträffande biblioteka-

riens arvode har dessutom förfarits som redan nämnts.

5 Ht.IV:2.

5 Ht.IV:3.

Eleve~nas i flitpengar (f).
I

Ökning 175.000
mark
.
(
\
w=

Sedan antalet.elever stigit s yne s

det tidigare beloppet

otil~räckligt.

Städning och eldni:p.g (f).
i

Ökning 70.000 mark.,

Dels på grund av de nyi nrättade av-

delningarna och dels på grund av stegring . av lönenivån
synes det tidigare anslaget otillräcklig t.

5

Ht.IV~4.

Råvaror ocb arbetsredskap (f).
Ökning 242.000 mark.

Ökningen förhållandevi s liten me~

beaktande av nyanskaffningen för tvenne nya avdelningar.
t,

Därjämte måste vissa verktyg kompletteras på grund av

11
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slitage.
Ht.IV:5. Tryckning$kostnadEr (f).
Ökning 49.000 mark, vilket dels beror på inrättandet av
tvenne nya a v delningar, me;n dels -.-även därpå att gamla.
uppla~or av.vrs s a t r ycksa:ker måste förnyas under året.
Ht. IV: 6. Ex-6eiisme del.
Ökning 350.000 mark. Utöver de vanliga utgifterna påföres detta moment ~ven kostnaderna för skyddskläder samt
tvätt- och rengöringskostnaderna för dessa.
Ht.IV:7. Undervisni:ngsmateriel och bibliot .e k.
Ökning 470.000 mark. Utöver d~ ' tiJ::iägg, som tillkomma
på grund av de nyinrättade avdelningarna tillkomma dessutom vissa $törre inköp av böcker för det planerade elevbiblioteket.
Ht.IV:8. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier(f) .
..,,:
Ökning 196. 000 mark. Enligt di!e?;.t.i one n för yrkes skolan
föreslås en ökning av ~u-hf'. 0R sl~B _ 'tj. J:l 400.000 maTk·
Ht.IV:9. Hyr;ai.fb:+få.~ le, ;,l yse 1 kraft och -vatten (f) . .
,Ö:Kni:r;:g 143. 800 mark, vilket främ$t beror på utgifteJ'.'_n a
.._.., ., . :
f ör de nyinrättade avd~lningarna .
Ht. IV :_10. Första-hj?,lputrust:ning.
Ökning 15.500 mark. Motivering som under föregående moment.
Ht.IV:ll. Till landskapsstyrelsens disposition för yrke$skolan.
Ökning 1 30. 000 mark. Utöver de sedvanliga ut,g ifterna under momentet tillkommer, som under 5 Ht.IV:l-:.. antyddes,
eventue.lla- ·studi:eresor för föreståndarna \ rid·;;_ d'e nya avdelningarna.
ÅJ:.ands folkhögskola •.
Ht. V: 1. Bidrag :. ttll Å:Lart.qs folkhögskola ( f).
..
.
Okning :2. OQ.O .,QOO "mark, Utgifterna för, folkhögskolan bestridas meci" f andskapets enskilda mede l. Från staten erhålles likV:äl undEr s töd i enlighet med bestämmelserna i
lagen om :s ~ t~~ und'E rstöd åt folkhögsJ:i~lor av den 7 juli
1950 ( FFS 3til V5Q}--s·amt med stöd av /sagda lag l).tfärdade .
närmare ~ för@.s.krifter av sko lstyrelsen (cirk. 3605/1955).
I korth~t kan ~sägas att staten ersätter 85 % av ut g ifterna för aylön~ngar, värme, lyse, vatten, undervisningsmateriel, inventarier och allmänna hälsovården samt till
I

5

5

5

5

5

.. 5

5

•

. ,. y.

5

~_,,.

·~

~

.

(
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i statsbidrag 2
värdet 9 samt 6

Dessutom erhålles

% i amortering, räknat på anskaffnings%ränta på den del av anskaffningsvärdet,

som icke amorterats, varjämte i bidrag för underhållskostnaderna till~ommer 3

% på

byggnadens verkliga värde

(funktionsvärde).
Me d hänsyn till budgetförslaget för folkhögskolan fö-

.

reslås ett anslag om 6.000.000 mark i rubricerat avseende,
VI.

5

Ht.VI~l.

Ålands lantmannaskola .

Avlöningar. Motivering i tillämpliga delar som under 1 Ht
I~4 .

Skollägenheten ~å Jomala gård.
5 Ht.VI~ll . Skollägenhetens utgifter (f)~
a) löner 2 semesterarvoden samt ~olkpensions- och barnbidragspr~mier.

Ökning 150.000 mark.
cificerat följande

Anslaget om 1.460 .000 mark har spe-

utseende~

Förvaltararvode
Arbetsledare

74,520
390,000

Kreaturskötare

320,000

Jordbruksarbetare

320,000

Tillfälliga arbetare

298.900

Arbetsgiy. andel av
folkpens. - o. barnbidr.
premierna

56.580

1.460.000

b) övriga löpande utgifter.
Ökning 430.000 mark. Anslaget om 1 . 130.000 mark hari
detalj följande
Växtodling~

utseende ~

Konstgödselmedel
Utsäde

200,000
20.000

Insekt- o. ogräs20 .• 000
bekämpning
Husdjursskötsel ~ Veterinär och
medicin
15,000
Semineringskostnader 25.000

240 . 000

Svin och spec. svinfoder
100 .000
Kraft- o. mineralfoder
Tvätt-o. desinfekt.
medel

120 .000
20.000

280.000
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Allmänna kostnader:
70,000

Underhåll av byggnader
Un~erhåll

av maskiner

150.000

El.ström och flytande
bränsle.

200,000

Skatter o. förs~kring~r
.

90,000

'

Div~i~~ köstnader

100,000

.610,000
1.130.000

----------

VII. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola.

5 Ht.VIIgl. Avlöningar.

Motivering i tillämpliga delar som under 1

Ht. I:4.
5 Ht.VII:8. Underhåll.av trädgården.
Ökning 88.000 mark.

Rubriken delvis missvisande i det

att anslaget skall användas för, förutom uppsnyggning av
trädgården 9 iordningställande av planen framför skolan 9
anläggande av en mindre parkerings pla ts samt särskilda
dräneringsarbeten.
5 Ht.VIJg9, Underhåll, av byg gnaderna.
Ökning 60 . 000 mark.

Utöver sedva nligt underhåll tillkom-

ma kostnader för anskaffning av

~y

vattenpump samt mål-

ning av golven och ytterdörrarna.
VIII. Åland s ambulerande lanthus4ållsskola.
5 Ht.VIIIgl.Avlöningar. Motivering i tillämpliga delar som under 1
Ht. I g4.

5 Ht.VIII g2.Hyra 2 v ä rme och

ly~e

Ökning 44,000 mark.

(f),
Det tidi gar e ans i aget otillräckligt.

5 Ht.VIIIgJ,Undervisningsmateriel och inv ent a rier .
Ökning 70 •.000 mar];c.
skaffningar göras.

'

Till skolan måst~ s ä r ".s kilda nyanDe specificer a de kostnaderna för des-

sa ha följande utseendeg
Dammsugare

20,000

Mang el
Matbord

7,500
10,000

Bänkar

10,000

Stolar

5,000

Vävstol

25,000

Revstake

5.000

Rullställning 9 rullar'- c8 1" rull10.500
rock
0
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Saft apparat

5,000

Rexkokare

2.000

Komplettering av vävredskap och husgeråd
Summa mk

30,000
lJ0.000

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

IX. Fornminnesvården.
5 Ht.IX! 6.

För underhåll och inlösen av gamla byggnader.
Ökning 50.ÖOO mark.

Rubriken delvis ändrad i det att av

anslaget skall även medel kunna användas för.inlösen av
ur arkeologi'sk synpunkt värdefulla "byggnader.
X. Socialt bildningsarbete.
Biblioteksverksamheten.
För inköp och inbindning av

fackti~skrifter

i biblioteks-

inspekt örens arkiv ..
Anslaget

oför~ndrat.

XI.
5

Ht.XI~l.

Rubriken ändrad.

Särskilda anslag.

Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande ändamål.
Anslaget oförändrat.
disponeras på följande

Beloppet 4.000.000 mark, föreslås
sätt ~

a) Ålands Folkminnesförbund 400.000 mark.
Beloppet erfordras för fortsatt underhåll och utbyggande av friluftsmuseet i Kastelholm,

Som bä$t uppföres

ett oxstall, som torde kosta ca. 400.000 mark.

Återstår

!

ännu att anskaffa fähus och stall.
b) Ålands kulturstiftelse 600.000 mark

för utgivningen

av urkundsverket, som förblir landskapets egendom.

Publi-

cering av gamla urkunder handhaves överallt huvudsakligast
av officiella myndigheter eller av dem understödda vetenskapliga, samfund och pågår för närvarande med stor kraft
i

Norden.

Då åtgärder för utforskning av landskapets his-

toria ankommer på landskapets myndigheter, är det också
dessa myndigheters skyldigheter a tt se till, att det
åländska urkundsmaterialet så fort som möjligt kommer ut
i

tryck, varigenom det lättare kan utnyttjas av for$knin-

gen, samtidigt som risken för förintelse elimineras.
Inom detta år utkommer andra häftet av medeltidsurkunderna, redigerade av professor Johannes Sundwall, och i feb-
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ruari nästa år föreligger _, ehligt mag. Kaj Mikander, de
ålän~ska

jordeböckerna från l~OO-talet färdiga . för : tryckning~
Ett dyrbart uppspårningsarbete måste dock ännu utföras i de svenska arkiven efter spridda urkunder, som
beröra Åland och ingå i större sammelkodexer.
kas bör, att den fortlöpande

~tgivningen

Understry-

av urkundsverket

utgör en viktig tillämpning av den kulturautonomi landskapet åtnjuter.
c) Ålands spelmansgille 135.000 mark, varav 75.000 mark
för utgivande i tryck av 25 stycken gamla åländska folkme lodier samt 60.000 mark för uppteckning och fotostatkopiering av- noter.
d) Ålands sjöfartsmuseum 150.000 mark som årligt understöd för museiverksamheten.
e) Ål ands Fågelskyddsförening 1 80.000 mark för vetenskaPliga fågelobservationer.,
.-1 ·

f) Ålands Konstnämnd 500.000 mark.för inköp och bevarande
av i främsta rummet ål~ndsk konst.
g) Föreningen Brage 20.000 mark för dess urklippsver k.
h) Vetens~aplig blodgruppsundersökning av det åläpdska
folket 300.000 mark.
.

-

Det tyska l äkar team, som syss l at med studiet av den
åländska blödarsjukan, har även intresserat s ig för eu
blodgruppsundersökning av det åländska

folkmaterialet~

Ändamålet med en dylik undersökning vore att försöka nå
en biologisk förklaring på blödarsjukans uppkomst, men
framför allt för a tt bestämma befolkningens genetiskq
sambörighet med andra delar av Norden och dess ursprung ..
Med. lie. Aldur Eriksson från Helsingfors, som tillsammans
med de tyska professorerna deltagit i dessa forskning ar,
skall samla materialet för den p lanerade

undersökn~ngen.

Undersökningen gäller 2000 personer, som både

p~

och morssidan härstamma från infödda ålänningar.

farsDet är

sålund a hög tid på att undersökningen kommer till stånd,
ty inom några år kan det vara omöjligt att uppdriva erforderligt folkmaterial.
i) Ålands Ungdomsförbund.för undersökning av den åländska
ungdomens emigration 325.000 mark. Denna undersökning
påbörjades under år 1957 och har Ungdomsförbundet som bi~
drag i detta avseende för sagda år erhållit 125.000 mark.
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Som ytterligare motivering får landskaps-

styrelsen anföra undersökningsledarens skrivelse av följande lydelseg
8

På hösten 1956 blev jag av styrelsen för Ålands Ung-

domsförbund tillfrågad om jag ville fungera som sakkunnig
rådgivare vid planeringen och genomförandet av den undersökning av den åländska ungdomens emigration som Ungdomsförbundet beslutit företaga.

Då problemet ju mycket nära

anknyter iill de forskningar som jag.sedan flera år till~
baka tillsammans med min fru, fil.dr. Ida Pipping, bedrivit i den öståländska skärgården, förklarade jag mig utan
tvekan villig att åtaga mig det hedrande uppdraget.
I enlighet med Ungdomsförbundets direktiv har det arbetsutskott som tillsatts för att genomföra undersökningen gjo rt upp en forskningsplan, som i huvudsak innebär,'
att uppgifter insamlas om var tredje ålänning mellan 15
och JO år.

För detta ändamål har ett större antal lokala

ombud vidtalats och instruerats.

Vid insamlingsarbetet

komma två frågeformulär till användningg det ena, Al är
avsett att användas vid intervjuer med hemmavarande ungdomar, det andra, B, för insamling av uppgifter om, bortavarande (se bilaga).

Genom att jämföra dessa båda grup-

per, A och B, bör man vid analysen av det insamlade materialet kunna komma till in s ikt om dels flyttningsrörelsens struktur, dels de.sociala och psykologiska faktorer
som förorsaka densamma.

Den statistiska bearbetningen av

materialet, för vilken hålkortsmaskineriet på Finska Socialhögskolans forskningsinstitut skall utnyttjas, kommer
att under våren 1958 utföras av min fru och mig.
Till sin karaktär är undersökning$n såväl praktisksocialpolitisk som rent vetenskaplig.

Avsikten ä r i

första hand att utföra en kartläggning, som kan tj äna
landskapets beslutande organ och al la intresserad$ som
underlag för sociala reformåtgärder av olika slag.

Me n

då all sådan information måste bygga på hål:::..bar grund. är
det absolut nödvändigt, att endast fullt pålitliga och
vetenskapligt oklanderliga me toder komma till användning.
Detta gäller i all synnerhet vid studiet av ett ännu så
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Det

har därför, ända sedan jag åtog mig uppdraget, varit min
medvetna strävan att vid utforskandet av detsamma förena
de samhälleliga nyttosynpunkterna och de vetenskapliga
kraven på objektivitet och precision, samt att anknyta
undersökningen av emigratiilinen från .Åland både till den
internationella forskningen och ti+l mina

~gna

undersök-

ningar av.skärgårdens sociala förhållanden. - Mariehamn
29.9.1957.
Knut Pipping
P~ofessor

I

i sociologi vid Finska Socialhögskolan."

Utöver ovan sagda bidrag tillkomma utgifter för tillfälliga undersökningar och andra ändamål.

5 Ht.XIg2.

För främjande av idrott och fysisk fostran (r).
Anslaget oförändrat.
För närvarande äro idrottsplaner i Finström och Föglö
under byggnad.

Därjämte tillkommer under 1958 en idrotts-

plan och en tennisplan .i Saltvik.

Från anslaget utgå

dessutom bidrag till olika idrottsorganisationer såväl
centrala som lokala.
5 Ht.XIg4.

Bidrag för.avlönande av verksamhetsledare för

kulturorga~

nisationer,
Ökning 325.000 mark.
jande

Anslaget föreslås disponeras på föl-

sätt~

a) .Å~ands Spelmansgilles instruktör 140.000 mark.

,

b) Sång- och Musikförbundets verksamhetsledare,300.000rn,k.
c) .Ålands Ungdomsförbund för folkdansledare 40.000 mark.
d) .Ålands Ungdomsförbund och Mari$hamns stad för verksamhetsledare vid Ungdomsgården 1.120.000 mark.
Sedan Mariehamns stad öppnat en ungdomsgård är avsikten att ungdomsverksamheten skall centralisera.s för hel9
landskapet till sagda ungdomsgård, vari kansli för verksarnhetsledarna inrymts.

Saken är ännu icke definitivt av-

gjord, varför landskapsstyrelsen förbehåller sig rätt att
efter prövning få fördela denna del av anslaget.
5 Ht.XIg9.

För anordnand~ av kurser i yrk~svä gl$dning.
Momentet nytt.

Tillägg 200.000 mark.

I riket har man inom ramen för arbetskraftsförvaltning en

22J
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6

Ht.I~l.•

6 Ht . Ig2.

6 Ht.Ig6.

6 Ht.I~13.

upprättat en yrkesvägl etlningsbyrå med uppgift att uppbygga och leda en helt statlig yrkesvägledningsverksamhet.
Lagstiftning på området är under utarbetande. I senaste
års riksbudget funnos anslag för tre fast anställda på
byrån (ca 2 Mmk) samt 4 Mmk för fältarbete.
Den av Landskapsstyrelsen tillsatta yrkesvägledningskommi tten har hos landskapsstyrelsen föreslagit, att obligatorisk yrkesorientering enligt mönster från Sverige
borde införas i landskapets folkskolor och att som förberedelse till detta kurser i ämnet anordnas för folkskollärare urider inkommande år• Denna grundläggande yrke~väg
ledning i skolorna skulle senare~ då lagstiftning tillkommit, kompletteras med en mera avancerad yrkesVägledning,
för vilken ett särskilt organ skulle inrättas.
Landskapsstyrelsen har omfattat, det framförda förslaget och föreslår för ändamålet 200.000 mark.
5 Huvudtitelns slutsumma
Ordinarie budgeten för 1957
215,727,895
Budgetförslag för 1958
223.104.955
Ökning 7.377,060
6 Huvudtiteln.
I.
Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
Avlöningar. Motivering i tillämpliga delar som under 1
Ht. 1 ~4.
Resor och 0-agtraktaI)lenten (f),.
Ökl1_ing 500.000 mar~ Det tidigare anslaget otillräckligt .
Enligt, bokslutet för 1956 stega utgifterna under momentet
till 1 •.655.000 mark.
Ny- och stenröjningspremier (r) .
Minskning_l.000.000 mark. Enär en viss återhållsamhet
råder i fr~ga om nyodlingsverksarnheten på Åland samt till
följd av att anslag kunnat reserveras från tidigare år~
föreslås att anslaget minskas med en miljon mark.
Jordbruksförs öksverksamheten~

a) Ålands,försöksf~lt.
Ökning 60.000 mark. Anslaget om 580.000 mark har specificerat följande utseende g

I

i

: i'
I'

I
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och underhållskostnader

40,000
25,000
120,000
270.000

Konstgödsel och utsäde
Försöksledarens arvode
Övriga arbetskostnader
Arrende och dei i Jomala gårds arbetskostnader

50.000
16,000
20,000
25. 000

Barnbidrags- och folkpensionsavgifter
Försöksresultatens publicering
Telefon och post
]ränsle och diverse utgifter (traktorbränsle9 underhåll 9 m.m.)

14,000
580.000

----------Inom posten för anläggnings- och underhållskostnader
inrymmes anskaffning av ett ytbearbetningsredskap för
c ~a

trädgårdstraktorn å

20.000 ~ -

o.ch en ny,våg jämte för-

nyelse och underhåll av smärre inventarier.
,Posten för konstgödsel och utsäde föreslås ökad till
25.000 ~ -

då man i år icke hade klarat sig med

20.000 ~ -

om

det inte hade funnits konstgödsel i lager från föregående
år.
Försöksledarens arvode har blivit höjt till 10.000 mark
i månaden för att hans totallön ens i någon mån skall motsvara den avlöning en.person med motsvarande arbete och
kompetens har i riket.
Övriga arbetskostnader ha blivit höjda till 270.000 ~ -,
då redan årets utgifter i detta avseende torde stiga till
samma belopp.
Arrendet ooh
höjts till

and~l

50.000 ~ -

i Jomala gårds arbetskostnader ha

•

. Avgifterna för telefon och post har blivit höjda till

25.000 i- då

20.000~-

yisat sig otillräckligt.

b) Ålands frl).ktförsök,
Ökning 21.JOO mark.
Anslaget om 732.900 mark har specificerat följande utseende ~
Komplettering av stängslet

10.000

100 st nya fruktlådor (minskning
av lådinköp på grund av den svaga
skörden hösten 1957)
Nyanskaffning och underhåll av

14.000
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redskap (inköp av våg)

50.000

30 st fruktträd för komplettering
av beskärnings- och spaljeförsöken

15 .000

Kostnader för underhåll av fruktkällaren (tak över valvet)

85.000

174.000

(Underhåll:)
Markbrukn ing och ogräsbekämpning

150 .000

Bekämpning av växtsjukdomar och
insekter, fruktens nedtagning och
förpackning

75,000

Växtskyddsmedel och

~onstgödsel

Utsäde till sk~~te I.

(ärter)·

fö~söksresultaten .

Publicering av

Ledning av f örsöksarbetet

50,000
15,000
10,000
. ' 60 ~ 000 ;

·J60 i 000

mk 534~000
Underhåll av . bostaden:
Brädfodring oc·h list
Spik och diverse material
Arbetskostnade:t

41, 200
8,000
22,000
5,000

Transport

60.000

Målning

137 .000

Bränslekostnader~
3 ton antracit å 15.000 :3
16 m barrved å 900/Transport
6 Ht.1:16.

Und~rs:töd

45,000
14 ,400
2.500

61.900

-;ti:Ll förbättrande av bostadsf örhållandena på

l ands"Qygdep, (r) ~
Minskning .2.Ö00.000 mark.

För 1 957 höjdes anslaget i

lands tinget från 5.000.000 till 7.000.000 mark, med hänsyn till aen förestående e lektrifieringen av s~ärgården,
men då i rikets b1;1.dgetförslag fö:r 195 8 (11.XVI.8) en sänkning från 500.000.000:- till 350.000.000:- föret agits föreslås en reducering till 5.000.000 mark, varav 1,5 miljoner föreslås disponera9 som bidrag för elektrifier ing
av bostäder i
~Ht.1:17.

skärgården.

Arvoden och kostnader för landskapet enligt l andskapsla- .
ge.n angåenc;le koloni~mtionsnämnder_ i l and skapet Åland (f).
1

Ökning 100.000 mark.

I.

22 3
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Förhöjningen motiverad med att verksamheten
oc~

utvidgats~

1957 års anslag visar.sig, ocks å otillräckligt.

Motsvarande anslag (lJ_ .XVJ.7) i förslaget tiJ_l riksbudget har höjts från 34.800.000 g- 1957 till

57.500.000 ~-

195 8, men är ej direkt j ämför ligt 7 då enligt rikets l ag,
härberörda kostnader fördelas mell an s tat och

kommun~

men

enligt landskaps l agen ordförandens i ko loni sationsnämnden
arvode betalas av landskapet men l edamö ternas. och övriga
ut g ifter för kolonisationsnäm:nden av kommunen.
6 Ht.Igl9.

För utrotning av berberis (r).
Ökning 500.000 mark.

Enä r utrotningen av berberis skall

vara slutförd i land skapet före ut g ången av år 195 8 föres l ås att anslaget härför höjes till 1 .000.000 mark.
6 Ht.Ig20.

Underhåll och drift.av mask iner och redskap för jordförbättringe~rbete (f). -~-

Ökning 2. 500 .,QG€J mark.

Alla utgifter för lant-bruksavde l -

ningens två grävmaskiner.samt övriga a rb ets reds kap komma
att påföras detta moment.

Tidigare ha kostnaderna härför

påförts ett fl er tal olika woment.
II. Fi sket.
6

Ht.II ~ l.

Avl ö~ingar.

1 Ht.

6 Ht.IIg6.

Motivering i till ämpliga delar som under

I ~ 4.

Under.håll och drift.av fi skefyrar.

Ök~ing

lÖO . O'b O mark.

na mås t e repareras.

Underlage t för några av fiskefyrarDe ssuto m måste en fyr flyttas till

Kall a n benämnda kobbe i Geta skärgård i stället för den
som spo lat s bort.
6 Ht. II g 8.

Landskapets.... ande l L skadeersättnin~ar för försäkrade fiskredsk.a p
f:Lskebå~ar ( f).

061,1

Ökning 30.0. OOG mark.
gen av

1.

Jl/Ied hänsyn till den ökade omfattnin-

fi ~keriförsäkringar

synes ett belopp om 800.000

mark böra föreslås.

6 Ht. II g 9.

Nedsättning a_v ränt a n på lån, sonn bevilj ats yrkesfiskare
·för anskaffning . av fi skredskap och f i skebåtar (r).
.
..
Ökning . 300-...000 1nark föreslås ~ f ör att även under 1 958 k un· ·'.

na ge Andel'llkassorna och Sparbankerna möj lighet att.tillsammans utge 6 miljoner som fiskarl å n mot 3

%r ä nt a.

Mot-

svarande ans lag , i statsbudg eten har visserli gen strukits
för 195 ?, men

d~

dessa län i riket ut g ivits på detta sätt

-
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under 3 år torde det vara försvarligt att inom landskapet
utge dessa.lån ännu ett tredje år.
III. Den privata skogshushållningen.
6 , Ht.III~l.

Avlöningar~

Motivering i tillämpliga delar som under 1 Ht

1 :4.
6 .Ht.III:2. Resor och dagtraktamenten (f).
Ökning 100.000 mark.
ma r~

Det tidigare anslaget om 700.000

torde bliva otillräckligt, varför en höjning med

100.000 mark föreslås.
6 Ht . III:6. Underhåll av plants~oleyggr,iaden.
Ökning 150.000 mark.

I

Vid förrätt ade syner har kunnat ko.n -

stateras att särsktlda reparationsarbeten böra utf öras på
plantskolbyggnaden.

I anledning härav har

1

byggnadsinstruk~ ~

tören på anmodan inkommit med följande kostnadsförslag,
som landskapsstyrelsen

godkänt ~

Kostnadsförslag
för reparation av personalbo$taden vid forstplantskolan i Grelsby,
61.200

Målning av samtliga fönster
Målning av yttre trädelar (balkong,

18,000

taklister, dörrar)

Nya diskbänkar (rostfria) jämte montering 28.900
Insätthirtg av kakel ovanför köksspisar
och diskbänkarna

12.500

Ommålning eller t apetse ring av sovrummet
i nedre lokalen samt g ipsonitskivor på
yttre

14,600
8.700

väggarn~

Korkmatta i nedre lokalens hall och
sängkammare

15,000

Omspänning av papper och tapetsering

22,300

Brandstege av järn

7,500
15,000

Diverse omkostnader
Summa mk

203.700

-----------------,
6 Ht.III:7. Arrende för plantskolans område .
Ökning 4.000 mark, beroende på att arrendebe loppet är
bundet vid priset på säd och dä en mindre stegring här
torde uppstå skall reglering av arrendebeloppet företagas .

lj

'

1

- - -- - -- - - - - -- - - - - - ·- -
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6 Ht. III: 8. Bidrag för skogsf qrb ä t .tringsarbeten (r) ~

. ., ... .. _.~ _.:.~ ~

'

Minskning 700.000 mark föreslås med hänsyn till de från
tidigare år reserverade medlen, uppgående till ca

4 mil-

joner mark.

6 Ht.IJig9. Främjande av och tillsyn·. över .den privata skogshushållningen.
Minskning 400.000 mark.

Utgifterna under detta moment .

synes bliva mindre än vad man från början kunde förutse.
Sålunda torde endast hälften av rubr. anslag hnder år
1957 förbrukas.

l anledning härav föreslås en sänkning

till 600.000 mark.
IV. Särskilda anslag.

6 Ht. IVgl. Understöd åt föreningarg
a) Ålands fis~arförbun~.
Ökning 100.000 mark.
Ålands fi·skarförbund r. f. har till landskapsstyrelsen inkommit med en sålydande

skrivelse~

"Behovet av ökad upplysning och ett allmänt tillvaratagande av de olika näringsgrenarnas intressen har
blivit allt större för varje år.

Det är givetvis li-

kadant också på fiskets område.

Vårt fiske genomgår

dä rtill just nu en omdaning, som förändrar mycket inom
denna näringsgren.

Nylonets införande som nätmaterial

har helt förändrat fjällfisket och ökat utkomstmöjligheterna för en stor del av vår skärg årdsbefolkning.
Därtill kommer det begynnande havsfisket som skapar en
för oss helt ny kår av yrkesfiskare.
Ålands fiskarförbund, som har till huvuduppgift att
verka f6r fiskerinäringens allsi~iga förkovran inom
landskapet, har genom den ökade aktiviteten på fiskets
område fått utöka sin verksamhet.

Många nya

fr~gor

och problem har fiskarförbundet fått taga ställning
till de senaste åren.
lat mycket arbete.

Särskilt havsfisket har påkal-

Detta beror

p~

en helt ny näringsgren för landet.

att havsfisket är
Det har därför sak-

nats tillämpbara lagar och förordningar för detta fiske som bedrives på internationellt vatten.
Fiskarförbundet har också genom särskilda orsaker
de senaste åren, Ålandsutställningen 1956 och f örbun-

dets

30-års~firandff

ter än tidigare.

56 detta år, fått vidkännas större ut g if- ,

Förbundet s styrelse är medveten om att

kostnaderna föp verksamheten ytterligare kommer att stiga
om en framgångsrik verksamhet skall kunna bedrivas.

Filir-

bundet fördubblade också senaste är medlemsavgiften, varför denna väg till ökade inkomster nu synes vara stängd.
Styre l sen för Å ~ands fiskarförbund r.f. får därför med
hänvi sning till ovananförda, härmed vördsamt anhål l a om
att. Ål ands landskapsstyrelse i för9laget till budget för
år 1958 ökar anslaget under 6.IV.l.a) Ålands fiskarförbund till

275.000~-."

Landskapsstyrelsen har i vanlig ordrting behandlat ovanavskri vna anhållan sa~t bes l utat föreslå en höjnihg av
rubr. anslag till 250.000 mark.
6 Huvudtitelns . slutsumma
Ordinarie budgeten 1957

529470,880

Budgetförslag för.1958

53.277 .300

Ökning 8r06. 4 20
7 Huvudti t eln.
7 Ht •. I : 1.

Kommunikationsväsendet.

I . Arbets l e.dnin.g. ,
Avlöningar: lYioti vering i tillämpliga de l ar som under 1 Ht.
I ~4.

Därjämte föreslår landskapsstyrelsen inrättandet av .

ytterligare en extraordinarie vägmästarbefattning i 23 lkl.
Denna vägmästarbefattning handhaves nu som avtal stjänst,
men, med hänsyn till arbetsuppgifternas mängd inom vägavde l ningen, föres l ås befattningen bli permanent; detta särskilt med hän$yn till den nya väglagen, som träder i kraft
1958, dock bl.a. med undantag för kommuna l vägarnas övertagande av landskapet, vi l ket torde ske först är 1960.

Det

blir det oaktat nödvändigt att under inkommande t vå år utföra vissa undersökningsarbeten och ä ven förbättringsarbe ten på de b livande bygdevägarna, varför det blivit erforderligt att anställ a en ny vägmästare.

Denna, som för-

s lagsvis pl aceras i 23 lönekla ssen , skulle efter 1 960 i
huvudsak handha skötseln av de blivande, bygdevägarna.

I

riket medför bygdevägarnas underhåll b l.a. en ökning av
kartogr~fernas

nal onämnd.

och vägmästarnas antal med 55, annan perso-

[ i[

I
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7

Ht.I:2.

Resor och ~agtraktamenten (f).
Ökning 500,000 mark.
under

Med hänsyn till mo tiver ingen ovan

7 Ht.1:1 samt med beaktande av de omfattande väg-

och broarbeten, som årligen ·pågå, föreslås anslaget höjt
till 1,4 miljoner mark.
Il~

7 Ht. 11 . ~ . l.

Väghållningen.

Landsvägarnas, underhåll ( f).
Ökning 12.000.000 mark.

I enlighet med riksbudgeten har

vägbållningsmomenten a) och b) höjts med c:a 20
mom. c)

11

% samt

Färjhållningen 11 ytterligare med 3 miljoner mark

för bestridande av utgifterna för den nya färjan Degerby
- Lumparland.

7 Ht.11:2.

:Bidrag _t:}ll tommunalvi;igar.
Ökning 1.450.000 mark.

Undermomenten här ha höjts på sam-

ma grunder som i riket~ ett nytt undermoment d) "Understöd
för iståndsättning av kommm;ialvägar, vilka skola övertagas som bygdevägar" (r) 500.000 mark med motsvarighet i
statsförslaget har tillko mmit,
7 Ht.11:3.

För inlösen av yägområden (f).
Rubriken ändrad.

Efter det landskape t numera helt över-..

tagit erläggandet av kostnaden för inlösen av landsvägsområden, har rubriken ändrats.

Kostnaderna för marklösen

för vägområden, där arbetet igångsatts före 1958, skall
dock som tidigare erläggas av korn.mun med rätt att erhålla
bidrag från

d~tta

moment.

III. Sjökommunikationerna.

7 Ht. III :l. För uppri;itthällande av trafik i $kärgården (f·) .
Ökning 1.000.000 mark, varav 500.000:- s];culle hänföra sig
från den allmänna prisstegringen och 500.000:-.från förhöjda subventioner för flygtrafik i

skärgården.

Denna

skulle numera omfatta, förutom halv reguljär flygtrafik
under vintern, även ambulansflyg året om, för vilka ändamål sammanlagt 1.200.000 :- föreslås från detta moment.

7 Ht.lil:3. Till anläggning och, underhåll av båtbryggor (r).
Ökning 500.000 mark.

För byggandet av nya bryggor i

Prästösund och på Kurnäs udde, Vargata, vardera betjänande Vårdötrafiken, samt för underhåll av

land$kap~ts

och

för bidrag till kommunala bryggor föreslås 4.000.000 mark
mot J.500.000 mark tidigare.
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7 Ht.IV:l .

IV. Särskilda anslag.
Avlöningar. Motivering som under 1 Ht.I:4. Därjämte önskar landskapsstyrelsen beträffande biloe·siktriing~smanrte"f1.S.
hänförande till 26 ·1k1 framhålla.:·.f.öfujlmncre·r.:~·:·,,3nJ.8 -:~il l
Enligt riK:sbudgeten för år 1957 är en av
rikets bil besiktningsmän i 30 löneklassen 7
Il
Il
Il :
och
11
29
16
"
" 26
"
Däremot får bilbesiktningsmannen i landskapet Åland lön
enligt 22 löne kiasse n, vilket förefaller omotiverat redan
därför att vedertagna principer för fastställande av lön
åt landskapets tjänstemän i detta fall, där direkt jämförel se med motsvarande tj änsteman i riket är möjligt, skulle leda till att l andskape ts bilbesiktningsman finge lQn
åtminstone enligt lägs ta tillämpade löneklassen i riket
eller 26 löneklassen.
Bilbesiktningsmannens lönekl a ss har f örmodligen f a stställts med hänsyn till det ringa antalet motorfordon i
lands~apet, utan tillräcklig hänsyn till andra omständigheter. Frånsett den kraftiga ökning motorfordonsbeståndet i landskapet uppvisar sedan löneklassen fastställdes
borde också andra oms tändigheter beaktas vid bedömande av
bilbesiktningsmannens lön.
Sålunda kräves av honom inte endas t samma insikter som
av bilbesiktningsman i riket, utan han bör dessutom äga
kännedom om de speciella stadgandena som betingas av uppdelningen av förvaltningen mellan l änsstyre l sen och landskapsstyrelsen. Han har åsamkats merarbe te därigenom att
han är skyldig att iakttaga länsst yre lsens bestämmelser
I
beträffande beskattningen av moto rfordon.
Vidare bör beaktas att l andskapets bilbesiktningsman
saknar den hjälp med trafikövervakningen som gives av
rörliga polisen i riket.
På l andskapets bilbesiktningsman ställ es större krav
även därigenom att han är den enda sakkunniga på sit t område i tekniska frågor i l andskapsförvaltningen då vi ju
saknar de tekniska, sakkunniga som kommunikationsministeriet förfogar över.
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Landskapets bilbesiktning s man är skyldig att utföra
ett arbete, som rikets bilbesiktningsmän icke behöva göra.
Han äger besiktiga landskapets färjor och motorbåtar samt
privata motorbåtar, som få understöd av allmänna medel.
Denna skyldighet förutsätter.en större kompetens än rikets besiktningsmän besitter.

Hah äger minst fyra g ånger

i året besiktiga Marsunds, Vårdö, Brändö 7 Käkar och Föglö
f ä rjorna och landskapets tjänstebåtar samt övervaka reparationerna av färjorna.

Enbart till denna granskning a v

färjorna och båtarna åtgår årligen mer än en och eu haiv
månad.
Hänvisande till ovanstående och enär det är synnerligen viktigt att bilbesiktningsmannabefattningen handhaves
av kompetent person föreslås att bilbesiktningsmannabefatt-

I

ningen i lan~skap~t Åland måtte hänföras till 26 löneklas-

I'

sen från l.l.1958.
Övriga E:lnslag.

7

Ht.IY~4.

~ör

underhåll av byggnader, arbetsma sk~ner . och inventarier
Ökning 300.000 mark föreslås på grund av prisstegring ~
p

j

Surpma 7

H~yµdtit$ln

Ordinarie budgeten för 1957

70,000,920

Budgetförslag för 1958

86.482.300

Ökning,16. 4 81.380
8 Huvudtiteln.

Socialvården.

I. Särskilda
anslag för sociala
i

8 Ht.I:2.

Q}-ycksfallsför~äkri,ng~premier (

~udamål.

fJ..

Ökning 250,000 mark föreslås, enä r antalet försäkrade personer ökat.

8 Ht.I~4.

Invalidvårde~ (f).

Ökning 1~000.000 mark.
räckligt.

Det tidigare anslaget synes otill-

23il
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9

9

I~5.

Ht.I~l.

Ht.I~6.

9 Ht.In.

9

Ht.I~8.

Familjebo...:;tad$understöd (f),'
Momentet nytt. Tillägg J00.000 mark.
För att jämlikt bestämmelserna i landskapslagen om bostadsproduktion, given den JO juni 1954 (ÅFS 23/54) 7 kun- ·
na bevilja i § 12 av sagda lag avsett fa~iljebostadsbi
drag föreslås ett anslag om J00.000 mark. Behov av dylikt anslag har icke tidigare f9relegat. Motsvarande anslag i rikets budgetförslag uppgår till 50 miljoner mark
(14.XXI ~ 8).
Summa 8 Huvudtiteln
Ord~narie budgeten för 1957
16,440,000
Budgetf~rslag,för.1958
17.990.000
Ökning 1,550.000
·,
.9, Huyudti teln. Di;vyrsw _anslag.:
P-~,_lgg grundade utgifter, yilka, icke äro, uppta,gna såsborg
12Wrskilda '"poister i bud&~ ten ( f) . .
I'if.ihskping ,.500.000 mark. Med tanke på de under år 1957.inträffade landstingsmannavalen höjdes anslaget till 600.0CD
mark. Då några större utgifter under år 1958 i detta avseende icke torde förekomma föreslås en sänkning till
100.000 mark.
Familjepension och begravningshjälp (~).
Tillägg J.000.000 mark. Momentet nytt.
Jämlikt den av landstinget antagna lagen om familje pension och begravningshjälp åt landskapets tjänstemän
bör anslag för sådant ändamål upptaga s • . Sagda lag kommer
att tillämpas i landskapet från 1.1.1958.
I anledning av detta nya mom$nt få de efterföljande
momenten ändrade ordningsnummer.
~arnbidrags- och folkpensionspremier, som,. landskapet i
eg enskap . av arbetsgivare äger erlä gga (f).
Ökning 2.000.000 mark. Med hänsyn till utgifterna under
momentet under senaste år synes en f örh ö jning till
1.000.000 böra föreslås.
Ko s tnader för förande av kortre gister över personer 9 vilka åtnjuta åländsk . hembyg dsrätt.
Ökning 80.000 mark. Häradsskrivaren, som för rubr. regis<
ter, har till landskapsstyrelsen ingivit följande skrivelse:

I

1

Ii

I
11

I

I
I

231
- 61 "Alltsedan tillkomsten av självstyrelselagen för landskapet Åland,
av den 6 maj 1920 och lagen av den 11 augusti 1922, innehållande särskilda stadganden angående landskapet Ålands befolkning, har häradsskrivaren i Ålands härad ålegat ~ppgifter, som varit helt främmande
för rikets övriga häradsskrivare.

Genom 1951 års lagstiftning ha des-

sa uppgifter yttermera utökats, ity att den nuvarande självstyrelselagen för lanu skapet Åland icke endast l agfäs t begreppet hembygdsrätt
utan givit detsamma en avsevärt större betydelse än vad fallet var
med

de~

hemortsr ä tt i landskapet, varom den tidigare lagstiftningen

talade.
Kontrollen av denna hembygdsrätt, som enligt ovan kommit at t åvälvas häradsskrivaren i Ålands härad, föruts ätter ett alldeles särskilt
register, på sidan om

mantalslängderna~

över l andskapets befolkning,

och en fortlöpand e översyn av detsamma.
Detta register pålägger häradsskrivaren på Åland ett avsevärt merarbete utöver vad hans tjänst annars förutsätter.

Redan den årliga

omgrupperingen av registret, sedan mantalsskrivningen slutförts t ager
ansenlig tid i anspråk, härtill kommer beaktandet av under året inträffade ytterligare

för~ndriN.gar

i de inflytt ades förhållande vis

å vis deras hembygdsrätt. Vidare skall häradsskrivaren till landskapsstyrelsen avgiva utlåtande angående de, personers hembygdsrätt,
vilken erhållit lagfart på sina fastigheter.
Då de lagfartsförteckningar, som i detta sammanhang tillhandahållas häradsskrivaren, åtminstone vad domsagans l agfarter beträffar, sakna uppgifter om sökandens hemort, måste denna i varje särskilt fall gå tillbaka till de
journalutdrag, som resp. offentliga köpvittne på sin tid tillställt
honom.
Enär den tid, som för avgivande av dessa regelbundet återkommande utlåtanden står häradsskrivaren till buds, är mycket knapp, måste sådant arbete, som på annat håll skull e kallas för övertidsarbete,
härvid i hög grad komma i fråga.
Självstyrelselagens stadgande om hembygdsrätt öka, förutom i en
hel del andra fall, häradsskrivarens arbetsbörda även då det gäller
uppgörande av ~a lförteckningar. Här kan man icke, såsom f a llet är
beträffande riksdagsva l, enbart hålla sig till manta lslängderna, utan
en genomgående jämförelse med ovannämnda kortreg i ster måste samtidigt
äga rum. Detta innebär klarligen en ansenligt ökad arbetsbörda och
tidsutdräkt.
Till a)-lt detta kommer den omständigheten, att häradets mantalslängder numera satts på hålkort.
Denna omständighet kommer, åtmin-

1

I

---------------------------------
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stone till Bn början, att.medföra ökat arbete med kortregistret och
därav betingade kostnader.
För det merarbete, varom här varit fråga, ha självstyrelsemyndigheterna beviljat en.Viss ersättning, som under olika perioder utgått
med växlande belopp.

Uti innevarande års ordinarie budget finnes un-

der 9 Ht. I : 7 för ändamålet ifråga ett anslag på 120.000 mark.

Då

detta belopp emellertid, synnerligast med hänsyn till övriga kostnadsstegringar, icke torde kunna anses skäligen motsvara det merarbete
som enligt ovan kommit att åvälvas häradsskrivaren i Ålands h ä r ad,
arthåller jag vördsamt, att landskaps$tyreisen uti 1958 års budgetförslag ville upptaga ett anslag om 200.000 mark för det arbete och de
kostnader i övrigt, som äro förenade med meranämnda kortre g ister och
dess handhavande."
Landskapsstyrelsen har vid behandling av ovan intagna skrivelse,
funnit anhållan

s~ä lig,

varför landskapss tyrel sen föreslår att ansla-

get ökas till 200.000 mark.

9

Ht. I : l4. Premier fö~ dödande.av rovdjur (f),
5

Ökning,300.000 mark., Premien.för dödad säl höjdes, räknat
från 1.9,1957 till 2.000 mark.
densamma.

För dö dad räv är premien

För d ödad trut utgör premien 500 mark samt för

trutägg 125 mark.

De förhöjda premierna ha varit ägnade

att öka fångsten av dessa rovdjur, fördenskull och då premierna böra utgå med samma belopp som tidi gar e föreslås
en ökning av anslaget till 1.500.000 mark.

Mo t$Varande

anslag i rikets budgetförslag för år l958 ä r 55.000.000rrik.

9 Ht. I : 15. Bidrag för utbildning av polismän (f).
Ökning 50.000 mark.

Under år 1957 hölls en kurs för po-

lismän i fjärridentifierin g.
en kurs planerad.

Under å r 1958 är

ytterligar~

Som kurs- eller föredragshållare funge- ·

ra högre polisofficerare från riket.

9 Huvudtitelns slutsumma
Ordinarie budgeten för 1957

38,266,000

Budgetförslag för,1958

46.196.000

Ökning 7,930.000
10 Huvudtiteln.

Investering$utgif ter.

I. Landska pss t y rel sen ..
10 ht.I:l.

Anskaffning av inventarier (r).
Minskning 500.000 ma rk.

Anslaget illör år 1 95 7 höjdes till

1.000.000 mark för inköp av ett brandsäkert arkivskåp och
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Filir år 1958 kan anslaget åter sänkas till

det tidig~fe bel~ppet •.
10 Ht.I:2 ~

Utbyte av tjänst~bilar.
Anslaget oföränd~at,

'I

men då a nslaget är av fast n a tur

föreslås de'tsamrria ·ånyo för nästa år, enär det till tänkta
utbytet av landskapsstyrelsens representationsbil icke
kunnat ske under år 1957 på grund av att lämplig bil icke
stått att HL
II.

Hälso~

och sjukvården.

10 Ht. II: 1. .Å lands centrals ;jukhus för anskaffning av inventarier och
instrument.
Utöver de sedvanliga anskaffningarna är avsikten att
till sjukhuset införskaffa ett nytt urologibord, enär det
som nu finnes är synnerligen föråldrat.
10 Ht.II:2. Ålands centralsjukhus för anskaffnin~ av skåpbil.
Tillägg 800.000 mark.

Momentet nytt.

Redan till 1957 års budgetbehandling föreslogs,från sjukhusets sida upptagande av medel för ny

s~åpbil.

skapsstyrelsen avböjde då deras anhållan.

Land-

Centralsjukhu-

set har sedan denna budgetbehandling upprepat sin anhållan
och har lands kapss tyrelsen vid prövning av

~ensamma

oeslu-

, t a t för ändamålet föreslå ett ans l ag om 800.000 mark.
10 Ht.II:ll.Kumlinge

sj~kstuga

för inköp av röntge naFparat.

Tillägg 250.000 mark.

Momentet nytt.

Vid Kumlinge sjukstuga finnes för närvarande en gammal
r öntgenapparat, men enligt inbegärt sakkunnigutlåtande är
densamma närmaBt oduglig, var för en ny apparat bör anskaffas.
III. Undervisnings- och b ildningsväsendet.
10 Ht.III : l. Ålands lyceum,för anskaffning av_ inventarier.
Minskning 200 .000 mark.
Anslaget skall i,främsta rummet användas för komplettering av pulpeter.
10 Ht.III :2 . Ålands yrkesskola för . anskaffning av inventarier (r).
Ökning 2.0Jl.000 mark.
Huvudparten av detta anslag å tgår för undervisningsmateriel oQh inventarier till tvenne nya klassrum jämte lärarrum.

Sålunda stiga utgifterna i

~etta

avseende en-

bart för affärsbiträdeskursen till 1. 392 .000 mark enligt

I
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följande ~

12 st skrivmaskiner

648,000

Räknemaskiner

150 ., 000

1 st filmapparat

200,000

12 st pulpeter

96 -, 000

12 st stolar

60,000

1 st kateder

25,000

1 st lärarstol

8,000

1 st skoltavla

5,000

Övrig inredning (övningsbutik)

200.000

1.392.000

Filmprojektorn är avsedd att användas för hela skolans
behov~

och är närmast att betrakta som en nödvändig och

tidsenlig

rationalisering~

av särskilt stort värde för

oss på Åland då vi ju av naturliga skäl i.studiesyfte ej
kunna besöka industrier och utställningar.

Förutom egna

filmer. får skolan gratis låna, filmer frårj. maskinfirmor,
berörande de mest olika ämnen.

Dessutom ställer handels-

och industriministeriet undervisningsfilmer till förfogan, de.
10 Ht.III~3.Ålands y~kesskola för anskaffning av maskiner (r).
Minskning 145.000 mark.
Landskapsstyrelsen föreslår att följande maskiner inköpas
under

1958~

1 Hjulbalanseringsmaskin
1 Instrumenttavla

295,000
100,000
68,000

1 Bänkslipmaskin

130,000

10 Skruvstäd

32,000

1 Smidstäd

625.000
Hjulbalanserings~askinen

följa kursplanen.

är nödvändig för att kunna full-

Denna förutsätter nämligen

utbalanse~

ring av bilhjul.
· El-avdelning ens instrumenttavla är avsedd att byg gas
på skolan, varför den budgeterade kostnaden i huvudsak
hänför sig till materialet i denna.

Den kommer i princip

att utformas såsom motsvarande tavla om skeppsbord,.och
skall användas vid utbildningen av skeppselektriker.

~I

- 65 10 Ht.IIIg4.För inköp av radiopejlapparat till Ålands sjö fartslär~
verk.

-

Tillägg 410.000 mark.

Momentet nytt.

Enligt uppgifter från rikets navigationsskolor ha de

er~

hållit anslag för anskaffande av nya radiopejlapparater.
Då Ålands sjöfartsläroverk saknar en sådan apparat har
hos samma firma, som levererat pe~lapparater till Åbo och
Raumo navigationsskolor, införskaffats

~risuppgifter.

Sarrmia apparat, som ovannämnda skolor erhållit kostar
360.000 mark, vartill komma installationskostnader.
Landskapsstyrelsen föreslår därför 410.QOO mark för inköp
.och installation av en radiopejla pparat.
10 Ht. III g 5 ..Ålands. kvinnliga hemslöjds skola f ör anskaffning av inventarier.
Ökning 30.000 mark.
en tidsenlig

Till rubr. skola måste med tanke på

undervisni~g

en ny bred vävstol anskaffas.

Priset beräknas till 50.000 mark.

Dessutom

till~omma

ut-

, gifter för smärre nyanskaffningar av invent ar ier.
10 Ht.IId~6.Ålands . lantmannaskola, skollägenheten på Jomala gård, för
särskilda nyinvesteringar.
Tillägg 485.000 mark.

Momentet nytt.

Beloppet har specificerat följ ande

utseend~ g
1' ' ~

Plastvattenbehållare för ensilagetorn

25.000

Komb.rotfrukts såningsmaskin och häst40.000

h acka
Täckdikning av Igelkärr, Mossen och
delar av Norråkern (c~a 3,7 ha)

420.000

485.000

IV. Näringarnas främjande.
10 Ht.IVgl, Anskaf f ning , av maskiner för jordförbättringsarbeten (r).
~'.f.inskning

3. 100. 000 mark.

Då planer på anskaffning av större och dyrbarare maskiner icke uppgjorts för år 1958 uar ans laget kunnat redu, ceras med dryga 3 miljoner mark.
10 Ht.IV~2. E..1:2.r anläggning av brunn på Brinkhaga,
Tillägg 206.000 mark. Mome ntet nytt~
Vid Brinkhaga, som användes som tj ä nstebostad för trädgårdsinstruktören och ledaren av Ålands.fruktförsök, är
vattenförsörjningen otillfredsställande.

För att r åda

bot hä:rvå föreslår landskap ss tyrelsen ett anslag om

11
I

~

2 cJO
C)

10 Ht. V g 1.

206.000 mark, för borrning av bergbrunu.
V. Kommunikationsväsendet.
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbet.e.n (~r),
Momentet :o-f:örändrat. Anslaget om 10 • 000. 000 mark föreslås disponeras på följande sätt :
a) Slutlig reglering av förbättrings - och uträtningsarbet$n p~ väge~ Haraldsby - Rangsby, vilka pågått sedan i954,
2.000.000 mark.
b) Ut,r. i;Ltpi:r;ig av l anQ.svägen genom Klinten utanför Mariehamn 3.?bo.000 mark.
c) Utratning av vägen Mariebarnn - Jobannebo, österom stadens begr~vningsplats 3.500.000 mark.
D~nna vägdel, som i sin helhet ligger inom stadens
stads::planelagda område (Villagr.änd - s .t adsgräns$n) hör
till den kategori av vägar, vi}ken enligt derl 1.1.1958
ikraftträdande väglagen ,s1rnla byggas av landskapet. Med
t anke på att vägen Marieharnn - Johannebo, ···av vilken nu
ifrågavarande sträcka är en del, är den livligast trafikerade i landskapet,,framstår beijovet av denna vägs byggande så mycket mera.
d) Till l andskapsstyrelsens disposition 1.000.000 mark.
Extra ans l ag för vägbyggnads- och vägförbätt.;Linffsarbeten
samt brobyggnader (r).
Momentet oförändrat.
Under -åren 1949-1956 finnas i ordinarie riksbudgete rna
miljarder
upptaget sammanlagt c g a 6 _ ·
' mark under rubriken
11
"Väg- och vattenbyggnadsarbeten , medan c ga 50 miljarder
mark reservarbetsmede l använts för samma ändamål uuder ·
_
miljarder
denna tid, därav enbart under 1956 c ga 14 . . . Unde::r samma tid har i l andskapets budget u1Jptagi ts c: a
43,500~000 mark för ordinarie vägbyggnädsarisiag, vilka
stå i se~vanlig relation till mo tsvara nde belopp i statsbudgeten. Det måste anses som ovedersägli gt att om reservarbeten icke skulle anordnats, förbättr ingsarbetena
på rikets vägar ingaluuda skul le ha begränsats till ovansagda 6 miljarder mark. Tvä rtom skull e betydliga anslag
ha anvisats i ordinarie budge t, varigenom landskapets anslag hade kunnat utökas i samma mån.
För att l a ndskapet dock icke skulle bli alltför mycket
.

10 Ht.Vg2.

·1'

·,

'
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1 953 upptagits extra ans l ag för vägbyggnader~ vilka anslag stått i en blygsam relation till rikets reservarbetsanslag inom samma fac;{.
Med dessa ans lag, vilka sedan
1953 uppgått till sammanl agt c:a 115 miljoner mark, ha
även reservarbetenas _utgifter bestridits.
För år 1 958
föreslås 35 miljoner mark, vilka skulle användas på nedan
sätt~

angivet

a) E'ör slutförande av ytbehandlingen av vägE;;n Mariehamn .,.

God~y (Ämnäs - Godby folkskola) erfordras 3.500.000 mark.
b) För fortsättning av förbättrings- och uträtningsarbetena på vägen Mariehamn - Lumparland - Svinö färjläge
mel l an Granboda och Skag, c : a 3 km, erfordras 9.000.000
mark.

Med tanke på den genom Fögl ö färjas tillkomst san-

nolikt starkt ökade trafiken blir det nödvändigt att ombygga den redan nu undermåliga bron över Lumparland samt
omlägga.den ytters t krokiga och $mala vägen
om bron.

p~

ömse s idor

.l!'ör å r 1 958 föreslås 5.000.000 mar k.

c) Uppfart~n till Färjsundets bro från Haraldsby är de l s
för brant och för smal

samt har en skarp brytning just vid

brolockets börj an 9 de l s bi ldas det v i d sistsagda pl ats på
gruud av l andfästets svaga byggnadssätt farliga håligheter.

För avhjälpande av dessa ol ägenheter och bri ster

föres lås 3.500.000 mark.
d) I 1 957 års budget upp t ogs g.000.000 mark för påbörjandet av vägbygget i Fre bbenby - Koholmen - Marsunds färjl äge.
Då det ännu är ovisst när bron bygges och brotypen
ej heller är fastslagen, föres l ås att nu upptages endast
nödiga medel för vägeus färdig$tällande fram till Koho l mens

f ä rjfä ste~

3.500.000 mark .

e) Fortsättning av vägförbättringsarbetena i Föglö

2.000.000 mark .
f) För byggandet av en bro över Brändö ström borde,enl.
kostnadsförslaget detta år bevi lj as 3.400.000 mark.
Emellertid har den nyligen f öretagna deva lveringen höjt
prisen på kablar och ståldelar med c9a 2, 1 00.000 mark,
varför för det t a år borde up p t agas 5.500.000 mark .
g) För fortsättande nv arbetena på vägbygge t Östanträsk
- Näfsby 5.000"0QO mark.
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h) För reservarbeten 6.000.DOO mark.
i) Till landskapsstyrelsens disposition 1.000.000 mark.
10 Ht.V:J.

Anskaffning av vägmaskiner (r).
Ökning 500.000 mark.

Anslaget erfordras i första hand

för inköp av en större stenkross samt en lastbil, i stäl/Iores 1 ,åIs rikets budgetförslag för
1958 under motsvarande,momentJ650 miljoner mark, mot
let för en numera

uts~iten.

600 miljoner mark 1956.
10 Ht.V:4.

Anskaffning av ny tjänstebå!.
Tillägg 1.200.000 mark.

Momentet nytt.

Landskapet har nu en tjänstebåt för tjänstemännens resor
i skärgården 7 men är båten på grund av hög ålder i så undermåligt skick 7 att densamma ej mera utan grundlig ombyggnad godkännes av fartygsbesiktningen.
, På,grund härav föreslås att i budgeten skulle upptagas
1.200.000 mark för ersättande av den numera på grund av
ålder olämpliga tjänstebåten med en ny båt. Denna skulle
förslagsvis bli 9-10 m lång och med vindskyddat utrymme
för c ~ a 10 personer samt drivas av en 40 hkr Fordson-Major
dieselmotor.

J anledning av detta moment får följande moment ny nummer.
Summa 10 Huvudtiteln
Ordinarie budgeten för 1957

63,884,000

Budgetförslag för 1958

63.671.000

Minskning 21J.OOO
11 Huvudtiteln. Understödslån.
I. Näringarnas främjande_.
11 Ht.I:2.

Lå~ för anskaffning, av stenröjningemaskiner (r).

Ökning 800.000 mark.
Då man kan rälfila med större möjlighe ter för erhållande av
importlicens för dylika

~askiner

unde r nästa år, föreslås

ett något förhöjt anslag.
11 Ht.I:4.

Lån för främjande av uem- och småindustrin till tryg gande
av sysselsättning (r).
Minskning 5.000.0QO ma rk.
Efterfr å gan på dylika lån är synnerligen stor.

Sålunda

ansöktes under år 1957.lån till ett sammanlagt belopp om
dryga 30 miljoner mark.
I statsförslaget har motsvarande

Il

~

I
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I konformitet härmed har ansl aget reducerats med

en tredjedel.
11 Ht.I:6.

Byggnadslån till förbättrande av bostadsförhål land ena på
l andsbygde n ;(r), ..
Minskning 4.000.000 mark.

I riksförslaget för,1958

I ,

(19 1II,15),har,anslaget sänkts från titiigare 1 .850.000.000
ti11 1.200.000.odo:-.
11 Ht. I.~ 7.

liån @-t mihd:r;e .•.;O.em§dl gi.de :Qå .landspyg den ,för el ektrifiering
av hy_shåli ( r) ~, ,
Mins}tning , 1.500.0ÖO , ma~k.

På grund av.redan reserverade

medel föreslås anslaget sänkt till 500.000 mark.

I .riks-

budgetförslaget för i958 ~r det tidigare ans l age t sänkt

tili 10,000~000:- (19.rr.25).
1 1 Ht. I : 8. Kolonlsat~onskassaiän (r).
från 30.000.000 : -

Momentet oför ändrat.

Trots,att,i

riksbudgetfö~slaget

för

1958 ans l aget sänkts från 4.550.000.000 till 2.700.000.000
upptages samma summa som i fjol på grund av beräknat stort
behov av e lektr ifi erings l ån.
11 Ht.I:lO. Lån

fö~

uppförande av träimpregneringsanläggning,

Momentet nytt.

Tillägg 10. 000.000 mark.

I

Behovet av impregnerat trävirke inom landskapet ä r i
11

stigande .

Enär det icke finnes möj lighet att impre g nera

trävirke inom

land s~apet

fas från annat håll.

I

måste allt sådant virke anskaf-

För att avhj ä l pa denna brist har

ett nytt ans l ag om 10 mi lj oner mark observerats.

I

Detta

l ån kommer att utgivas på enahanda grunder och villkor
som gälla för hem- och s måindustrilån.
r ä knats att.täcka högst 70

%av

Anslaget har be-

de pl anerade inv~sterings

kostnaderna.
11 Ht.I:ll. L ån för höjande.av fiskhushållnin g en (r).
Minskning 2.000.000 mark.
För a tt fortsättningsvis kunna stödja företag inom fiskhande ls-

I

och fiskf örädlingsbranschen me d l ån mot l åg

ränta, föreslås att i årets budget upptages 3 milj oner
mark.

11

I
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11 Ht.III:l. Bosättningslån.
1

Ökning J00.000 mark.
Det tidigare anslaget synes bliva otillräckligt.
11

Ht.III~5.

I
I

Amorteringslån för uppförande av kommunala vårdanstal-

I

ter (r).
Momentet nytt.

I

Tillägg 20.000.000 mark.

Ålands kommunalf örbund för åldringsvård har till landska:psstyrel.sen avlåtit följande

skrivelse~

"Sedan styrelsen för Ålands kommunalförbund för åldringsvård beslutat att omedelbart vidtaga åtgärder för
uppförande av ett nytt ålderdomshem, anhåller styrelsen
hövligast om meddelande, med hänvisande till § 60 landskapslagen om socialhjälp i landskapet Åland, huruvida
kommunalförbundet kan påräkna landskapslån för ändamålet
ocij i så fall hur stort.

Den allmänna kapitalbrist som

för närvarande råder kommer att ställa kommunalförbundet

I

inför stora svårigheter om ej landskapslån kan utverkas.
Då frågan är av brådskande natur, den kommer att dryftas
vid förbundsfullmäktiges sammanträde i maj,

vo~e

styrel-

sen tacksam för meddelande så fort som möjligt."
I anledning härav har landskapsstyrelsen vid behandling av ärendet

besl~tat.gå

i författning om utverkande

av ett lån, stort 40.000.000 mark, varav hälften före slås i nu föreliggande budgetförslag och ancra hälften
torde komma att föreslås i budgetförslaget för 1959.
Som villkor för lånets beviljande förutses att tillräcklig sjukavdelning inrymmes i det planerade hemmet.

Då

dylika lån i riket ännu icke beviljats är det svårt att
i detta skede angiva lånevillkoren i övrigt, men kommer
landskapsstyrelsen att i

så~ant

avseende rådgöra med ve-

derbörande statsmyndigheter.
Landskapsstyrelsen önskar upplysningsvis framhålla
att från Mariehamns stad inkommit en liknande ansökan,
men har landskapsstyrelsen i

detta skede icke ansett det

möjligt att upptaga ett större anslag i rubr. avseende.

·[

I

Till Ål Pnds Landsting.
För att klArläg g A betydelsen av
har i

förebyg ~ande

socialhjälp

statslJudgeten under en följd av år under fjortonde huVlJ.dti teln,
(

kapitel XVIII, moment fyra upptagits ett blygsant belopp för föreby ggande socialhjälp.Då i l andskApe ts ord inRrie inkoms t och ut g iftsst a t för
1958 ick e torde finnas u pptage t n2.got motsva r ande ansl ag , dristar sig
underteckn ad e att framl ägga en nation i denna ang elägenhet.
Grannhj ä lpen i
icke ringa ant 2l
Öl ä ndsk

ko ~'Jmun

v ~ rt

l endskap har alltid v ar it betydande.Ett

specialvArdla ga r finnes att falla tillbaka p å .I varje

torde det dock nu och d å finnas hj ä lpb ehövande , soE1 av

olika orsaker icke kan stöda si g p f-. de speciella v !] rdlagarna nen icke .
heller k:::-n kornt-1a i fr åg2 vid e gentli g socialhjälp. Utöver gr annhjälpen
vore för den skull tillsko tt ur l andskapsmedel , sm

kompenseras ur st a ts-

j

ned el, en till g·'l n g för ill a lott a de medlem: ar i v -2:rt samhä lle.
I anledn ing av det ringa belopp, so1n finnes uppta ge t i stats- I
bud g eten,blir be lo ppet i l andskapets budget icke be t ydande . Något tiot al

tusen ma rk, skulle dock vara välkonflet f ör i

ekono miskt l äge utsatt

f c>nil j, soJ'l eventuellt r.1i s t a t sin ko, på grund av svag hälsa har svår i g heter att ;'.Herbe t :::i l a ett l "' n eller eventuellt för inköp av arbetsredS

{ap , d äi' :Bo!r'.>värvamle c åvJ arb-etstedslap "led st öd av s eciella

v ".rdla~ar

i cke lrnn ordn:::is .
0

Med stöd av ov:=inst en

p

not iverin 17

anh .~

l ler undertec 1cnade

Vörcl SaI1l"8St

a tt i l Andskapets ordinarie i n.ko. st
och utr:i ftsstat för lq58 m."tte up-pta [l'as
ett Jelo' - stort 30 . 000 rik
efter

nsök:::i~

pA blPn~ett

f~r
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