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Ålands landskapsstyrel 1 

s e s framställning till Ål~nds landsting 

med förslag till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat för landskapet Åland under år 

1961. 

Föreliggande budgetförslag följer vad uppställningen beträffar 

samma grundprinciper som senaste år, Budgetförslaget balanserar på 

1~234~654.202 mark mot 1.006.931.970 mark i ordinarie budgeten för 

det nu löpande året. I tilläggsbudget har dessutom för innevarande år 

redan beviljats 46.527.364 mark. Skillnaden mellan förslagets slutsum

ma och det som för år 1960 hittills budgeterats innebär således en ut

giftsstegring om 181.194.868 mark. Samtliga avdelningar på inkomst-

i, I r 
jl 

11 

Il 
jl 

1! 

ij 

sidan utvisa ökning. Statsanslaget för skattefinansiell utjämning är 1j 

" beräknat till 1. 079. 652. 777 mark. I rikets budgetproposition föreslås 1

1 

härför ett förslagsanslag under 15 Ht. II:7 uppgående till 920.000.000 
1 
I 

mark. Vad utgifterna åter vidkomma utvisa samtliga huvudtitlar ökning 'li 
'I 

med undantag av 10 Ht •. '. Investe~ingsutgi~ter, där. minskningen u~gör . Jj i!! 

2.237.300 mark. Den storsta utg1ftsstegr1ngen utvisar 12 Ht., F1nans1e- ''f 
ringsutgifter, där stegringen är 100.000.000 mark. Dock må redan här 

framhållas, att denna utgift närmast är av bokföringsteknisk natur. 

Därnäst följer 5 Ht., Undervisnings- och bildningsväsendet, med en 

ökning av ca 28,5 miljoner mark samt ytterligare 11 Ht., Understöds

lån, där ökningen utgör 13,2 miljoner mark och 4 Ht., Hälso- och sjuk

vården; med en ökning av ca 11,1 miljoner mark. I fråga om utgiftsök

ningen må yttermera framhållas att densamma i väsentlig mån påverkats 

dels av under innevarande år inträffad lönejustering om 3 procent 

räknat från den 1.1.1960, som verkställts i enlighet med motsvarande 

justering inom statsförvaltningen dels av ånyo väntad lönestegring 

om ca 3,5 procent från ingången av nästa år, för vilken erforderliga 

medel observerats under momenten "lönejustering". För övrigt grundar 

sig utgiftsökningen i icke ringa grad på såväl ändrade normer för 

landskapsunderstöd som den omständigheten, att antalet bidragssökande 

och det allmä,nna bidragsbehovet efter hand ökat. Sålunda har t. ex. 

utgiften under moment 5 Ht. II:l2, Understödsanslag för folkskolorna 

på landet, ökats med 12 miljoner mark, under moment 5 Ht. II:l3, 

Extra understöd för upprätthållandet av folkskolväsendet, med 5 mil

joner mark och under moment 11 Ht. I:5, Jorddispositionslån, med 15 
miljoner mark. 

För begränsande av tilläggsbudgetering har ett realistiskt budget-

I 
'I 
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,, l,\1 

förslag eftersträvats. Landskapsstyrelsen har vid budgetbehandlingen 

avhört företrädare för Ålands centralsjukhus och Ålands yrkesskola ! i]' 

samt föredragandena vid de olika avdelningarna inom landska:pssty- \11 'ii'1\\ 

relsen. 
1

1

11

1

1

11

1

1
1

1

1 

Såsom i den allmänna mot i ve ringen till ordinarie inkomst- och ut- 1 1

11

1'1 

..Q. I 1,11 

giftsstaten för innevarande tl.r för landstinget inberättats 1 likstäl- 'JI\ 
les reservationsanslagen numera vid den skattefinansiella utjämningen \ '1 1

11

1

'1
1 

I I 11.
1

1 

med vanliga anslag. Detta innebär, att av de i budgeten upptagna re- 1 I 111

1 

servationsanslagen kompenseras endast de belopp, som under ifrågava-
1 

1:1111' 1

i 11.1 !1i1 

rande räkenskapsår verkligen åtgått, medan de tidigare i sin helhet ',.1.,·

1

,\ l\1

11

.1

111111

1 

kompenserats vid utjämningen för det år de upptagits i budgeten. 

Budgettekniskt ha reservationsanslagen fortsättningsvis betydelse ',!

1

1
\1 \

1

;

1

1

1 

därigenom, att besparingar från dessa anslag kunna reserveras utom 11:1 
1

1 

',11\
1
1 ' 

kolumn och sålunda möjliggöra en jämnare budgetering och enklare 1 11! 

:'I 

jämförelse med rikets utgifter för motsvarande ändamål. Dessa reser-
"'·1 

11[!1 

veringar kompenseras sedan i vanlig ordning vid den skattefinansiella [1 

1

1

1 utjämningen för det år under vilket de blivit använda. Vid uppgör an- , \ 

det av föreliggande budgetförslag har landskapsstyrelsen i några fall 'I\ ' 
:1i, 

likväl ansett, att skäl icke längre förefinnes för bibehållande av 

anslaget såsom reservationsanslag, varför detsamma ombildats till 

vanligt anslag. Där så skett har anslagets tidigare natur av reser-

vationsanslag i detaljmotiveringen angivits inom parentes. 

En tablå över hittills budgeterade medel för år 1960 och nu av

låtna framställning utvisar följande. 
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Inkomster: 

Hittills budge
terat för 1960 

Förslag för 
1961 

Ökning + 
Minskning -

l Avd. ~katter o. avg.av skatte
natur 12. 500. 000 

79.150.000 

14.000.000 
79.267.000 
36.580.425 

+ 
' 

1.500.000 

I 

:2 .. ..vd. 

J Avd. 

;4 Avd. 

:5 Avd. 

!1 Ht. 
I 

12 tit. 
I 

13 Tit O 
I 

!4 tlt. 
i5 Ht. 

16 Ht. 
l 

:7 rlt. 
lg Ht. 
l ,9 Ht. 

·lC Ht. 
i 
:11 Ht. 

µ_~ Ht. 
l 

I 

Jnk. från sjukv.inrättn. 

Jnk. av blandad natur 32.461.500 
Jterburna understödslän 25.000.000 

+ 

+ 

117.000 
4.118.925 

+ 12.000.000 

"i'inansieringsinkonster ; 916.347.834 
1

1.079 .. 806.777 1 +163.458.943 I 
Surnn a ! 1 • 0 5 3 . 4 5 9 , 3 3 4 1 1 . 2 3 4 . 6 5 4 • 2 0 2 ' + 181 . 19 4 . 8 6 8 1 

13.000.000 

=========~================d================~================l 

: 11 i I Utgifter: 

LE.ndstinget 

LE"ndskapsstyrels en 

Pc lisvården 

HLlso- och sjukvården 

U1dervisnings- och bild
n:'.-ngsväsendet 

N~ringarnas fränjande 

Kc r.uaunikationsväsGndet 

Sociala uppgifter 

Diverse anslag 

Investeringsutgifter 

Understödslån 

I ' I 
' 6 
! 12.279.980 ,. 12.449.360 l + 169.380 i 

30.559.400 33.522.500 + 2.963.100 I 
25.927.540 

189.312.020 

257.991.294 
59.495.400 

112.168.900 

19.325.000 
60.040.000 

107.356.800 
178.500.000 

30.507.800 
200.434.510 

286.485.752 
68.790.300 

116.235.080 
26.191.400 
62.715.000 

105.119.500 
i 191. 700. 000 
I 

i 
+ 4.580.260 i 

' + 11.122. 490 

I + 28. 494. 458 
f, + 9. 294. 900 
i) 
I' + 
I 
i + 
' i 

+ 

4.066.180 
6.866.400 
2.675.000 
2.237.300 

+ 13.200.000 

:inansieringsutgifter l 503.000 I 100.503.000 : +100.000.000 
~ i f 

SuErrJa 1 1.053.459.334 \ 1.234.654.202 : + 181.194.868 
========~=================~===============~===============~ 
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I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen, vari gives närmare redo~ 
gdrelser för kalkylerna till budgetförslaget jämfört med budgeten för 
d~t nu l~pande äret. I detaljmotiveringen betecknas för~lags~nsl~gen 
och reservationsanslagen med (f) resp. (r) odh tidigare moment, som 

~fötesläs utgä 1 står inom parentes. 
I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen vörd

föreslå, 
att Landstinget måtte antaga följande för

slag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för 

i I 

I I 

' I ,1·: I 

landskapet Åland för år 1961 samt bemyndiga 1 ·' 

I 

landskapsstyrelsen att föi budgetens förverkli- ,! 

gande Upptaga erforderliga lån, ! 

Mariehamn, den 10 november 1960. 

L~~r::n~~~gn:r: 
' Lalldskapskamrer ~; 
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-5- 1, 2 och 3 Avd, 

I N K 0 M S T E R. 

1 Avdelningen, 
============== 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 
Nöje sskatter ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• , •• 
Apoteksavgifter • , •••• , ••••••••••••• , •••••••• , •••• , , , • 

• • • • • • • • • • • skatter och avgifter av skattenatur 
Summa I kap. 14,000.000 

Summa 1 Avdelningen 14,000.000 

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

5.500.000 

2.000.000 

6.500,000 

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättnin~ar, 
Ålands centralsjukhus. 

Dagavgift er , ••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 • 000. 000 

··vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 
·centralsanatoriets andel i centralsjukhusets ge-

• • • 

mensamma driftskostnader • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemensamma 

5.600.000 

14.500.000 

driftskostnader •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 700.000 

Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15.500,000 

.. Inkomster från öppen poliklinik•••••••••••••••••••••• 1.900,000 

Ålands centralsanatorium • 
. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • • • 500, 000 

··Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22.500,000 

Tuberkulosbyråns andel i centralsanatoriets gemen-

samma drift sko stnader •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ålands tuberkulosbyrå. 

Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-

och driftskostnader •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kumlinge sjukstuga. 

Dag- och övriga vårdavgifter •••••••••••••••••••••••• 
Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• 

Summa I kap. 79.267.000 

Summa 2 Avdelningen 79.267.000 

3 Avdelningen. 
============== 

I. Inkomster av blandad natur, 

900.000 

2.300.000 

500.000 

367.000 
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Polisinrättningen i Mariehamn. 
stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen 

Ålands lyceum. 
·, Elevavgifter ..................... , ..•..........•.. , 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Ålands sjöfartsläroverk. 

Elevavgifter .................... , ... , ......•....... 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 
Ålands yrkesskola. 

Inkomst av arbetsverksamheten samt diverse inkomster 
Ålands lantmannaskola. 

Elevavgifter 
Vederlag för 
Inkomst från 

I t I t e • t t t t t I t t t I I e I • • • • I e I I I e t • t t t • t • I t f 

naturaförmåner samt diverse inkomster •• 

skollägenheten på Jomala gård ·······~·· 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

, Elevavgifter ....................................... . 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Ålands ambulerande lanthushållsskola. 
.. Elevavgifter ..................• , .•................. 

, Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Grelsby plantskola. 
, Inkomst från försäljning av plantskolealster • • • • • • • 
• Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Ålands fruktförsök. 

•Inkomst från fruktförsäljning •••••••••••••••••••••• 
• Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Ålands försöksfält • 
• Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster 

Väga vd e lrningen. 
• Hyror och övriga inkomster •••••••••• , ••• , •••••••••• 

Övriga inkomster av blandad natur. 
• Ränteinkomster från av landskapet beviljade under-

stöd slån ....... ,. . , ....... , . , , ........... , .•....••.. 

•Inkomster från försäljning av regieterbrickor; •••••• 
• Diverse inkomster •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Inkomster från lantbruks- och forstavdelningens ar-

betsmaskiner t a t t t t a t 9 t t t t t t 8 • I t I I I t t e t t t t t t e • I • I e 

Summa I kap. 36.580.425 
Summa 3 Avdelningen 36,580.425 

218 
3 Avd. 

5.980.665 

3.500.000 
150,000 

1.100,000 
70,000 

1.000.000 

15.000 
230.760 

2.920.000 

35.000 
90. 000 

9.000 
10,000 

500.000 
170.000 

175.000 
100.000 

25.000 

550,000 

18.000.000 
150.000 
300.000 

1,500.000 
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-7- 4 och 5 Avd. 

4 Avdelningen. 
=============== 

I. Till landskapet återburna understödslän. 

Avkortningar på understödslån ••••••••••••••••••••••• 25.000.000 
Summa I kap. 25.000

0
000 

Summa 4 Avdelningen 25.000.000 

5 Avdelningen. 
============== 

I. Finansieringsinkomster. 
Avräknings- och ränteinkomster, 

Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a) Förskott för år 1961 • • • • • • ••••• ••• .. • • • .. • • 1.079.652.777 
b) Utjämningsreglering för tidigare år •••••••• 1.000 

Ränteinkomster från finansieringsmedel •••••••••• 100,000 
Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid 

avräkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända 

be lopp • I • ' ••••••••••• ~ •••• I •• f ....... I ••••••••• 

·Av landskapet upptagna finansieringslån för or

dinarie budgetens förverkligande •••••••••••••• 
Inkomster, vilka icke företräda betalningar. 

Indragning av utgiftsrester ••••••••••••••••••••• 
Indragning av reserverade anslag •••••••••••••••• 

Summa I kap. l,079,806.777 
Summa 5 Avdelningen l,079.806.777 

50.000 

1.000 

1.000 
1.000 

Summa inkomster mk 1.234.654.202 
==============~==================== 
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U T G I F T E R. 
1 Huvudtiteln. Landstinget. 

I. Allmänna landstingskostnader. 

Landstingsmännens a'rvoden, dagtraktamenten och resekost-

nader (för slagsanslag) .•••••••••••••••••.••••••••••. 

Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (för-

slagsanslag) o •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• 

Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) •••••• 
1 kanslist och renskriverska: 

grund lön ( 18 lkl) ••.•••••••••••••••• 

ålderstillägg •••••••.••..••••••••••• 

dyr ort st i 11 ägg .( .f.ö.r .s.l..a&sPJ'l.S.1-Pg.). • • • • • 

lönejustering (förslagsanslag) •••••• 

519.600 
126.600 

17.160 

20.000 
Stenografer (förslagsanslag) •.••••••••.•••.•••••••••••• 

Bibliotekarie 1 arvode •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Till kanslikommissionens disposition för avlönande av 

extra arbetskraft •••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) •• 

·Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städ-

ning (för slagsanslag) •.•••••••••••••••••••••••••••••• 
• Inköp och in bindning av litteratur till landstingets 

bibliotek ........... ~•••••••••••••••••••e•••D••••••••• 

• För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) • 

• Revisionskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

. Expensmedel •....................•..................... 

'"Kanslikommissionens dispositionsmedel ••.•••••••••••••• 

Summa I kap. 12.449.360 

Summa 1 Huvudtiteln 12.449.360 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
==================================== 

I. Centralförvaltningskostnader. 
Avlöningar: 

1 lantråd, grundlön (42 lkl) ••••••• 1.870.000 
1 lagberedningssekreterare, grundlön 

(36 lkl) ••••••••·•·•••·•••••••••• 1.259.700 
1 äldre sekreterare, grundlön (35 lkl)l.184.700 

1 yngre sekreterare, grundlön (30 lkl) 903.600 

1 kamrerare, grundlön (33 lkl) •••••• 1.056.300 

1 vägingenjör, grundlön (33 Ikl) •••• 1.056.300 

1 Ht. 

7.500.000 

450.000 
600.000 

683.360 

650.000 

36.000 

90.000 

350.000 

900.000 

40.000 

50.000 

550.000 

500.000 

50.000 
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1 agronom, grundlön (31 lkl) 

• e • • • • • • • 

1 kolonisationsinspektör, grundlön 

(31 lkl) ····~······················ 
1 forstmästare, grundlön (30 lkl) •••• 

1 arkeolog, grundlön (33 lkl) •••••••• 

1 byggnadsinstruktör, grundlön (23 lkl) 

1 huvudbokförare, grundlön (23 lkl) ••• 

1 registrator och arkivarie, grundlön 

( 19 lkl ) ....... 0 ................... . 

1 kassör, grundlön (17 lkl) ••••••••••. 

1 kanslist och bibliotekarie, grundlön 

( 18 lkl) ................. 0 ••••• "' ••• 

1 bitr. bokförare och kassör, grundlön 

( 15 lkl ) ..................... 0 ••••• 

1 vaktmästare, grundlön (12 lkl) •••••• 

2 renskriverskor, grundlön å 389.100 

( 11 lk 1 ) e 9 e e e • e e e a e a a e a O o G • e O e a e e a 0 

1 renskriverska, årsarvode (11 lkl) ••• 

1 kontorsbiträde, årsarvode (11 lkl) .. 

1 telefonist, grundlön (11 lkl) •••••• 

1 bokföringsbiträde, årsarvode (11 lkl) 

1 chaufför, årsarvode (14 lkl) •••••••. 

948.900 

948.900 

903. 600 

1.056.300 

646.200 

646.200 

541.500 

498.600 

519.600 

459.300 

405.600 

778.200 

389.100 

389.100 

389.100 

389.100 

440.700 
arkivarietillägg åt kanslisten 

ålderstillägg (förslagsanslag) 
21.900 

2.500.000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••• 400.000 

lönejusteringar (förslagsanslag) ······~___;.6~0~0~·~0~0~0-
• Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtrakta-

menten och resekostnader, (förslagsanslag) ••••••••• 

•För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) ••.•••••• 

• Trycknings- och inbindningskostnader (förslagsanslag) 

• Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och 

städning (för slagsanslag) •••••••••••••.•••••.•••••• 

• Expen smed e 1 ... a •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

•Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •.••••••••• 

• Kostnader för extra personal (förslagsanslag) .•••.••• 

•Hyra för lantrådets tjänstebostad (förslagsanslag) ••• 

O. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel ••••••••••••••• 

Summa I kap. 33.522.500 

Summa 2 Huvudtiteln 33.522.50Ö 

221 
_ Ht. 

21.202.500 

2.500.000 

300.000 

1.800.000 

2.600.000 

1.500.000 

2.000.000 

1 .. 250.000 

120.000 

250.000 
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3 Huvudtiteln. Polisvården. 
============================ 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 
Avlöningar: 

1 polismästare, grundlön (26 lkl) •.•. 

1 poliskommissarie, grundlön (21 lkl) 

2 överkonstaplar, grundlön å 519.600 

( 18 lkl) 0 0 0 ••••••••••••• " ......... . 

8 äldre konstaplar, grundlön å 

478.800 (16 lkl) ••·••·••••••••··•· 
7 yngre konstaplar, grundlön å 

459.300 (15 lkl) •·•·•••••••••••••• 
1 yngre konstapel, årsarvode (15 lkl) 

4 extra konstaplar, arvode för samman

lagt 20 mån. (14 lkl) ..••••••••••. 

1 kanslist, grundlön (13 lkl) ••.••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••. 

dyrortstillägg (förslagsanslag) . . . . . . 
ersättningar för söndagsarbeten (för-

slagsanslag) ••••....•••••••••••••• 

nattarbetsersättningar (förslagsanslag) 

kriminalpolistillägg (förslagsanslag) 

polistillägg (förslagsanslag) .•••••••• 

lönejusteringar (förslagsanslag) •••••• 

749.400 

589.200 

1.039.200 

3.830.400 

3.215.100 

459.300 

734.500 

423.000 

1.550.000 

435.000 

1.200.000 

280.000 

110.000 

535.000 

100.000 
. Beklädnadsbidrag å 10.300 •••••••••••••••••••••••. 

• Expensmedel ...................... , •••••.••.•...•.• 

• Telefonkostnader (förslagsanslag) •••••...••.••.•• 

• Beväpning och utrustning •••.••••••••••••.••.•••.• 

• Ersättning för under tjänsteutövning förstörda kläder 

• Barnbidrags- och folkpensionspremier (förslagsanslag) 

·Drifts- och underhållskosdnader för motorfordon .•. 

• Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

ningen .... 0 •••• e •••••••••••• ., •••••••••••••••••••• 

• Avlöningar: 

Summa I kap. 16.782.000 

II. Polisväsendet på landet. 

1 överkonstapel (Jomala), grundlön 

( 18 lk 1 ) ................. 0 •••••• 

1 överkonstapel (Sund), grundlön 

( 1 7 lkl) il .................... ,.. ••• 

519.600 

f! 

498.600 

15.250.100 

133.900 

300.000 

150.000 

45.000 

3.000 

600.000 

200.000 

100.000 
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6 äldre poliskonstaplar, grundlön å 

459.300 (15 lkl) •·•••·•·•••••••• 
2 yngre poliskonstaplar (Jomala) 

grundlön å 459.300 (15 lkl) ••••• 

7 yngre poliskonstaplar, grundlön å 

440.700 (14 lkl) •••••••• 0 ••••••• 

2 yngre poliskonstaplar (Jomala) 

årsarvode å 440.700 (14 lkl) •••• 

2 extra poliskonstaplar (Jomala) 9 

arvode för sammanlagt 8 månader 

( 14 lk 1) •••••.•••••.•..• 0 ......... • 

1 extra byråbiträde (Sund) årsarvode 

2.755.800 

918.600 

3.084.900 

881.400 

293.800 

(11 lkl) •••••••••••••••.••••••.• 389.100 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••. 1.000.000 

dyrortstillägg (förslagEa~~lag~..... 14.700 

kriminalpolistillägg, Jomala och Salt-

vik (förslagsanslag) •••••••••••• 45.000 
ersättningar för söndagsarbeten (för-

slagsanslag) .••••••.•••••••••••• 

nattarbetsersättningar (förslagsanslag) 

polistillägg (förslagsanslag) ••••••• 

lönejusteringar (förslagsanslag) •••• 

300.000 

30.000 

500.000 

300.000 

Beklädnads bidrag å 7. 700 •.•.••••••••••••••.••.•••••• 

Ersättningar åt landspolisen för resor (förslagsanslag) 

Expensme del ....... o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 

För polishäkten ...................................... . 

Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet 

på landet. . . o ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· Avlöningar: 

Summa II kap. 13.725.800 

Summa 3 Huvudtiteln 30.507.800 

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

I. Särskilda avlöningar. 

1 distriktsläkare, grundlön (27 lkl) 785.400 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 90.000 

lönejustering (förslagsanslag) ••••• 20.000 

• Resekostnader och dagtraktamenten för distrikts-

läkaren (förslagsanslag) .••••••••••••••••••••••.• 

22J 
3 Ht. 

11.531.500 

146~300 

600.000 

400.000 

50.000 

198.000 

800.000 

895.400 

200.000 
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Distriktsläkarens kanslimedel ••••••.•••••••.••••.•. 

• Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) ••••••••..••••.•. 
' ·--

• Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning: 

grund lön ( 2 4 lkl) . • . . • • • • . . • . • • • • • • • 679. 200 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 105.000 

dyrortstillägg (f9:rei1-lil~~~l'.J.~l~~}...... 20.640 

lönejustering (förslagsanslag) •••••• 20.000 
• Landskapshälsosyst/er-barnmorskans resekostnader (för-

slagsanslag) ................. o •••• ._ •••••••••••••••• 

• Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel •••.••••• 

Summa I kap. 2.448.240 

II. Ålands centralsjukhus. 
,. Avlöningar: 

Läkare. 
Chefsläkararvode 

• • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • 180.000 
1 överläkare (kirurg.avd.) 1 grundlön 

( 31 lkl ) ....................... ' .... . 948.900 
1 överläkare (inre med.avd.),grund-

lön ( 31 lkl) •.••••••••••.•.•••••••• 948.900 
1 överläkare (gynek.avd.), grundlön 

( 31 lk 1 ) . . . 0 • 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • 948.900 
1 överläkare (röntg.avd.), grundlön 

( 31 lk 1 ) 0 • • • • • • 0 • • • • • • .. • • • • • • • • • ..... 948.900 
1 underläkare, (kirurg.avd.) grund-

lön ( 29 lkl) ••.••.•.•..•••••••••••. 862.500 
1 underläkare (med.avd.) grundlön 

(29 lkl) • • • • •• • • •• • • • . • . • • .• • • . . • • • 862.500 

Skolad sköterskepersonal. 

1 översköterska, grundlön (22lkl) .••• 615.900 

10 avdelnirigssköterskor, grundlön 

å 498.600 (17 lkl) ................. 4,986.000 

1 nattsköterska, grundlön (17 lkl) .•. 498.600 

16 sköterskor, grundlön å 440.700 

(14 lk'l) •••••·•••••••••••·••••••••• 7.051.200 
4 barnmorskor, grundlön å 440.700 

(14 lkl) ·••••••·••·••••••••••••••• 1.762.800 
Övrig skolad personal. 

1 sjukgymnast, grundlön (16 lkl) •••• 478.800 

1 farmaceut, årsarvode ( 9 lkl) • • • • • • 357. 900 

224 
4 Ht. 

30.000 

300.000 

824.840 
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10 hjälpsköterskor, årsarvode å 

389.100 (11 lkl) ••••••••••••••••• 
7 barnsköterskor, årsarvode å 389.100 

( 11 lk 1 ) 0 •• 0 ••••••••• 0 ........... . 

4 tekniska biträden, årsarvode å 

389.100 (11 lkl) •··•••••·•••••••• 
Kontorspersonal. 

1 syssloman, grundlön (27 lkl) ••••• 

1 bitr. syssloman-bokförare, grund-

3.891.000 

2.723.700 

1.556.400 

785.400 

lön ( 18 lkl) • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • 519 .600 

1 kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode (15 lkl) .•••.•.•••••••• 459.300 

1 kontorsbiträde, årsarvode (11 lkl) 389.100 

Övrig kvinnlig personal. 

1 kosthållerska, grundlön (17 lkl) . 498.600 

1 bitr. kosthållerska, årsarvode 

(13 lkl) ••••••••••••o•••••oo••••• 

l tvätt- o. linneföreståndarinna, års

arvode ( 13 lkl) •.•••••••••••••.•• 

3 telefonister, årsarvode å 

343.200 (8 lkl) ••·••··••··•·••·•·• 
3 kokerskor, årsarvode å 343.200 

( 8 lkl ) .. "' 0 •••••••••••••••• _. -0 0 • 0 • 

1 bagerska, årsarvode (8 lkl) •••••• 

2 maskintvätterskor, årsarvode å 

3 5 7 • 9 00 ( 9 lk 1) ••••••••••.••••••• 

4 tvätterskor, årsarvode å 343.200 

( 8 lk 1 ) o o " • e • • • • • • • • • • o • e • • a • • ,. • • 

2 sömmerskor, årsarvode å 343.200 

423.000 

423.000 

1.029.600 

1.029.600 

343.200 

715.800 

1.372.800 

(8 lkl) •• .• • ••• • •• • • . . • • • . • •• • ••• 686.400 

1 baderska-städerska, årsarvode (8 lkl) 343.200 

1 baderska, årsarvode (8 lkl) •••••• 343.200 

8 sjukvårdspraktikanter, årsarvode å 

120.000 • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • 960.000 

7 köksbiträden, årsarvode å 315.900 

( 6 lkl) ...................... 0 • " • 

6 servererskor-diskerskor, årsarvode 

å 315 .900 (6 lkl) .••••....••••••• 

18 sjukhusbiträden, årsarvode 

2.211.300 

1.895.400 

225 
4 Ht. 
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å 315 .900 (6 lkl) •••• 4 ........... . 

Övrig ,manlig personal.· 

1 maskinmästare, grundlön (23 lkl) • 

2 maskinskötare,grundlön å 

423. 000 ( 13 lkl) .••••••••.••••••• 

1 chaufför-vaktmästare, grundlön 

( 14 lk 1 ) 0 0 0 • 0 •••• 0 •••• ~ •••••••• _. • 

i snickare-gårdskarl, årsarvode 

5.686.200 

646.200 

846.000 

440. 700 

(12 lkl) ••••••••••••• ~........... 405 .600 

1 gårdskarl~trädgårdfsmästare~ års-

arvode (12 lkl) •.••... ~.......... 405.600 

4 eldare, årsarvode å 405l600 (12 lkl) 1.622.400 

1 hjälpkarl, årsarvode (10 lkl) •••• 373.200 

Gemensamma ,Jöneförmåner. 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) ••••.•••• ~ .. • ••••••••• 

4.420.000 

2.100.000 

5.700.000 
nattarbetsersättningar (förslagsanslag) 275.000 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) l.;750.000 

vikariatsarvoden (förslagsanslag) •• 

beklädnadsbidrag ••.••••.•••.••••••• 

lönejusteringar (förslagsanslag) ••• 

4.600.000 

343.200 

2.000.000 

223 
4 Ht. 

75.665.500 
• Kosthållning (förslagsanslag) . • • ••• ••.•••.•. •. • • .• • • • • 11.500.000 

Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) ••• 7.000.000 

Värme och lyse (förslagsanslag) ••••••••••••.••••••.•• 11.500.000 

Tvätt- o. rengöringsmedel inkl. vattenavgift (för-

slagsanslag) .......... " . 0 •••• a 0 0 0 •• 0 ............... . 

Utgifter för öppen poliklinikverksamhet (förslags-

anslag) ......................... o ••••••••••••••• ·'· .-·. 

Röntgen- o. annan behandling i polikliniken (för-

slagsanslag) ............. " ........ • ........... o ••••• 

För själavården ................... o ••••••••••••••• • ••• 

• Underhåll ·av fastigheten ........................ ! ••••• 

Underhåll av inventarier ••••••••••••••••••••.••••••• 

3.200.000 

4.000.000 

1.100.000 

72.000 

1.000.000 

950.000 
11. Underhåll av området • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 720.000 

12, Diverse utgifter ............................... "• •• •• . 1.750.000 

J_3 • Arvode och re sekostna.der för ögonläkaren ( förslagsansl.) 100 .. 000 

Hyra för läkarbostad (förslags-anslag) • • • • • • • • • .. • • • • • 360.000 
Till landskapsstyrelsens disposition för qentra~~ _ _ 

s jukhu set .. o ....................................... . 750.000 
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Summa II kap6 119.667.500 

III. Ålands centralsanatorium • 
• Avlöningar: 

1 sanatorieöverläkare, grundlön 

( 41 lk 1 ) • • • • o • • • • • • • • • • • e • ·• • • • a • • 

1 översköterska, grundlön (22 lkl) • 

2 avdelningssköterskor, grundlön 

å 519.600 (18 lkl) •••.••••••••••• 

1 laboratorie- och röntgensköterska 1 

grundlön (18 lkl) •••••••••••••••• 

1 nattsköterska, grundlön (18 lkl) • 

2 assistentsköterskor~ grundlön å 

4 5 9 • 3 00 ( 15 lkl) ••••••••••••••••• 

1 ambulerande sköterska; grundlön 

( 15 lk 1 ) • o o e • • • • • • e • ~ J
1 

e e • • e • -o e , e e 

3 sköterskebiträden, årsarvode å 

389.100 (11 lkl) ••••••••••••••••• 

1 arbetsterapeut, grundlön (15 lkl) 

1 baderska, årsarvode (8 lkl) •••••• 

2 servererskor, årsarvode å 315.900 

( 6 lkl) ........... 0 •••••••••••••••• 

2 diskerskor, årsarvode å 315.900 

1.755.000 

615.900 

1.039.200 

519.600 

519.600 

918 .600 

459.300 

10167.300 

459.300 

343.200 

631.800 

(6 lkl) •••••••••••·•••••••••••••• 631.800 
3 avdelningsstäderskor, årsarvode 

å 315.900 (6 lkl) •••••.•.•.•••••• 947.700 
1 ambulerande avdelningsstäderska, års-

arvode (6 lkl) •••••••.••••••••••• 315.900 
beklädnadsbidrag ..••••••••••••••••• 84.800 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 1.700.000 

dyr ort stillägg '~ö~slaBsansJ.as} . . • . • 380. 000 
ersättning för söndagsarbete (fö~-

slagsanslagsanslag) •.••••••••••• 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 

vikariatsarvoden (förslagsanslag) •• 

lönejusteringar (förslagsanslag) ••• 

1.300.000 

730.000 

750.000 

500.000 
• Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

• Rengöring (förslagsanslag) ............................ . 

• Operationskostnader samt arvode och resekostnader för 

lungkirurgen (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 

227 
4 

15.769.000 

1.300.000 

100.000 

500.000 

I !,
1 

I ,,I 
: .. I 

Ht'il 

' I 
I 

',I 
i 

11 

ill ':I 
!1 

1! 
,, 
,, 
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Underhåll av inventarier ••••.••••••• , •••••••••••••• 

Underhåll av fastigheten •••••••••••••••••••••.••••. 
Diverse utgifter •••••••••.•.••••••••••••••••••••••• 
Sanatoriets andel i centralsjukhusets gemensamma 

driftskostnader (förslagsanslag) ••••••••••.•••••• 

Till landskapsstyrelse~s disposition för central-

sanatoriet .......... , . . . . . . . . . .... ~ . . . . . . . . . G •••••• 

Summa III kap• 33.139.000 

IV~ Ålands tuberkulosbyrå. 
Avlöningar: 

1 dispensärläkare, halvt årsarvode 

( 30 lkl) ......................... . 

1 dispensärsköterska, grundlön (18 lkl) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

beklädnadsbidrag ••••••••••••••• ~ •••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••••• 

451.800 

519.600 

69.600 

32.370 

9.600 

40.000 

Diverse utgifter .... o 9 ............... "'° •••••• Il •••• ~ ••• 

Tuberkulosbyråns andel i centralsånatoriets gemen

samma driftskostnader (förslagsanslag) ••••••.••••• 

Tuberkulosbyråns andel i centralsjukhusets gemensamma 

driftskostnader (förslagsanslag) ••••••.••••••••••• 

Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren och 

dispensärsköterskan (förslagsanslag) •••••.•.•••••• 

• Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulos-

byrån .............................................. , 

Summa IV kap. 3.182.970 

V. Kumlinge sjukstuga. 
Avlöningar: 

1 läkare, arvode •••..•••••••••••• .., •• 

1 sköterska, grundlön (15 lkl) •••••• 

1 sköterska,_ årsarvode ( 14 lkl) ••••• 

1 ekonom och gårdskarl, årsarvode 

( 13 lk 1 ) . . . . ., . . . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • • 

1 kokerska, årsarvode (7 lkl) ••••••• 

1 städerska, årsarvode (7 lkl) •• ~~ •• 

hyresbidrag för sköterska .•.•••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••••.•••••.•••••••••• 

60.000 

459.300 

440.700 

423.000 

329.400 

329 .• 400 

18.000 

2:J.OOO 

120.000 

223 
4 Ht. 

170.000 

188:888 
14.500.000 

100.000 

1.122.970 

30.000 

900.000 

700.000 

400.000 

30.000 
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tvätthjälp •••••••••.••••••.•••••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••• 
12.000 

65.000 

Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ••••••••••••••• 

Kosthållningen (förslagsanslag) ····•············ 
Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

Värme och lyse (förslagsanslag) •.••••••••••.•••• 

Inventariernas underhåll ••..•••••••••••••••••••• 

Diverse utgifter •••••.•••••••••••••••••••••••••• 

Sjukhusområdets underhåll •.•••••••••••••••••••••• 

Byggnaderna,s underhåll .......................... . 

Till landskapsstyrelsens disposition för sjukstugan 

Summa V kap. 3.671.800 

VI. Särski.l,da q,nslag. 

Bidrag till avlönande av stads- och kommunailäkare 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• ~ ••• ~.~ 

Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (för-

slag sans lag ) ....... '° .............. o •••••••••••••• 

Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (för-

slagsanslag) ........................................ . 

Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor 

(förslagsanslag) .... Cl ••••••.•• Q ••••••••••••••• .... 

Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar-barn

morskor (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••• 

Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus 

(förslagsanslag) ................................. . 

Kostnader för landskapets platser 

i Grelsby sjukhus (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • 0 • • 

Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus 

(för slagsanslag) ................................ 41 

Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och 

barnavård (förslagsanslag) •••.••••••••••••.••••• 

Bidrag för avlönande av kommunernas skolläkare och 

skoltandläkare (förslagsanslag) •••••••••·••••••• 

Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (för-

slagsanslag) ...... o • •••••••••••• ·• ••••••••••••••• 

Bidrag till Kumlinge apotek ••••••••••••••••••••.• 

Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r.f ••• 

Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för ambulansflygningar 

Till landskapsstyrelsens disposition för hälso-

och sjukvårdsändamål •••••••••••.••••••••••••••••• 

4 Ht. 

2.506.800 

120.000 

390.000 

80.000 

380.000 

20.000 

60.000 

25.000 

75.000 

15.000 

2.000.000 

25.000 

4.000.000 

4.000.000 

1.500.000 

16.500.000 

2.000~000 

4.000.000 

900.000 

1.250.000 

400.000 

250.000 

400.000 

800.000 

300.000 
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tl 

Summa VI kap. 38.325.000 
Summa 4 Huvudtiteln 200.4340510 

5 Huv~~t~~e~n. Vndervisnings- och bildningsväsendet. 
====~==========~=;=================================== 

Ålands lyceum. 
Avlöningar~ 

1 r,ektor, g:rrnndlön ··· ( 31 lkl) ....• ,, • • 

4 äldre lektdrer; grundlön å 

823.200 (2e lkl) .~ ••••••••••• 1. 

2 äldre lektorer, grundlön å 

785.400 (27 lkl) ·••••••••••·••• 
1 yngre lektor, grundlön (26 lkl) • 

5 yngre lektorer, grundlön å 

713.700 (25 lkl) .••••••••.•..•• 

1 gymnastiklärare, grundl9n 

( 21 lkl) ' ........ 0 ............. . 

1 gymnastiklärarinna, grundlön 

( 21 lkl) ••••••••••••••••••.••••. 

1 teckningslärarinna, grundlön 

( 18 lkl) • • 4- • • • • • • • o g; 0 0 a- 0 e • • o • o o 

1 sång lärare, arvode •••••••••.••.• 

1 gårdskarl-eldare, grundlön (12 lkl) 

1 vaktmästare, grundlön (12 lkl) 

3 städerskor, årsarvode å 

315.900 (6 lkl) •••••••• 0 0 •••••• 

kanslihjälp •.•••••.••• ~ •••••• ~ •.•• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •... 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

ersättning för söndagsarbete (för-

s lagsanslag ) ••••.•••••••••.•••. 

ersättning för 

slagsanslag) 

~vertidsarbete (för-

• • • • • 0 • • ~ • • • • • • • 0 • • 

övertim- och timarvoden (förslags-

948.900 

32~292.800 

i.570.800 
749.400 

3.568.500 

589.200 

589.200 

519.600 
167.100 
405.6ob 
405.600 

947.700 
84.065 

2.200~000 

400.000 
600.000 

60.000 

160~000 

a~slag) ••.•.••••••••••••••••••. 6.775.000 
undervisning i språkklubbar (för-

230 
5 Ht; 

slagsanslag) •••••••••.••••.•••• 100.000 24~133.465 

Upprätthållande av parallellklasser (förslagsahslag) 

övertim~ och timarvoden ••••••••••• 4.115.000 
rektorns arvode ••••••••••••••••••. 109.920 

, I 

1. 

I 



vaktmästarens arvode ....•.••...... 19.260 

• Undervisningsmateriel och bibliotek ••••.••••.••••••• 

Städning (förslagsanslag} ••••••••••••••••.••.•.••••• 

, Värme, lyse och vatten (för slagsanslag) •••. •,• ••••••• 
, Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi 

(förslag sanslag·) Cl • Cll ••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Tryckningskostnader (f örslagsanslag) ................ . 

• Diverse utgifter ·~·································· 
• Underhåll av inventarier ••••••••••••••••.••••••••••• 

Underhåll av byggnader •••••••••.••••••••••••••••••• 

, Undersökning av elevernas hälsotillstånd 

Summa I kap. 32.972.645 

II. Folk§kolväsendet. 
; ' . ' 

Folk skolinspektören. 
i ; i 

~ Folkskolinspektörens avlöning: 

grundlön ( 30 lkl) ••••••••••• ._ ••••• 

ålderstillägg ••••••••••••••••••••• 

dyr ort stil lägg ( förslagsanslag) . ... 
lönejustering (förslagsanslag) •••• 

. . . . . . . . . . . 

903~600 

281.100 

32.280 

35•000 

1 Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie 

t för slagsans lag). ~ •.•••••• o •• ~ ••••••••••••••••••••• 

Folkskolinspektörens resekostnader (förslagsanslag) • 

"' Hyra för kanslirum •••• • ••••••••• i. •••••••••• · ••••••••• 

Landskapabidrag för folk$~olväsend~t • 

. , Mariehamns stad ( f örslagsarislag) ••••.•.••• , ••••••••• 

·, Lärarnas vid folkskolorna på landet avlöning (för-

slag sans.lag) .......................................... _. ... 

• Tilläggsarvoden för lärare i glest befolkade och av-

sides belägna kommuner (förslagsanslag) ••••••••••• 

• Ålderstillägg ( förslagsanslag) ••••.••••••••••••••••• 

• Timarvoden ( f örslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 

• Eyggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av 

folkskollokaler (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 

• Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av f olkskollokaler 

(för slagsanslag) ••••••••••••••••••.• ' •••• ! ! ! ! : •••• 

• Understödsanslag för folkskolorna pä landet (för-

slagsanslag) . ~ ... ,,, .. o •••••••••••••••• , , • , ...... • • •• 

• Extra understöd för upprätthållandet av folkskol-
väsendet ... " .. • ...... ,., .•....... • .... • .. •:•·-·· .. • .... ., ,•,. 

231 
5 Ht. 

4.244.180 

455.000 

260.000 

2.740.000 

220.000 

125,000 

250.000 

300.000 

200.000 

45.000 

1.251.980 

55.000 

250.000 

60.000 

11.700.000 

55.500.000 

2.600.000 

9 .6.00.000 

9.200.000 

18.000.000 

5.000.000 

45.000~000 

9.000.000 
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Särskilda utgifter för folkskolväsendet. 

Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medel

lösa främst svaga och sjuka folkskolbarn (för-

slagsanslag) ............ o ••••••• G ••••••••••••••••••• 

. Diverse utgifter ................ "° •••••••••••••••••• 

Summa II kap. 167.511.980 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 
Avlöningar: 

Navigationsskolavdelningen. 

1 överlärare, grundlön (28 lkl) ••• 823.200 

1 lektor i navigationsämnen, grund-

lön (26 lkl) ••••.••••••••••.••• 

1 lektor i matematik, grundlön 

(26 lkl) o•••••••••••••••••••••• 

1 lektor i språk, grundlön (26 lkl) 

rekt orsarvode . a • •••••••••••••••••• 

749.400 

749.400 

749.400 

52.800 
Maskintekniska avdelningen. 

2 lektorer, grundlön å 862.500 

(29 lkl) •••••••·••••••••••••••• 1.725.000 
1 lektor, grundlön (28 lkl) ••••••• 823.200 

avdelningsföreståndararvode ••••••• 36.000 

Gemensamt. 

1 vaktmästare, grundlön (13 lkl) •• 

1 kanslist .................. o •••••• 

städning .... o •••••••••••••• ._ •••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

ersättning för söndagsarbete (vakt-

mästaren) (förslagsanslag) ••••• 

ersättning för övertidsarbete (vakt

mästaren) (förslagsanslag) •.•.• 

rådgivande kommissionens arvoden •• 

• Tjänstgörings- och timarvoden (för

slagsanslag) : 

navigationsskolavdelningen i tim-

arvoden ...............•..•..•.... 

hemarbetsersättning •••••••••••••• 

maskintekniska avdelningen i tim-

423.000 

216.000 

265.000 

666.000 

205.440 

250.000 

30.000 

116.000 

40.000 

800.000 

605.000 

232 

5 Ht. 

120.000 

175.000 

7.919.840 



arvoden • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 

hemarbetsersättning ••••••••••••• 

parallellavdelning för navigations-

skolavdelningen •••••••••••••• 

2.400.000 

600.000 

5 

233 
H t. 

hemarbetsersättning 

Skepparskolan: 

. . . . . . . . . . . . . 
1.065.600 

150.000 5.620.600 

timarvoden ...................... . 

hemarbe tsersättningar ••••••••... 

Undervisningsmateriel och bibliotek: 

för navigationsskolavdelningen •• 

för maskintekniska avdelningen •• 

• Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) 

548.150 

72.000 

120.000 

120.000 

e • 1 • • • e a o • o e o • 

. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

• Expensme del: 

• e • • • e • e • • • • • • o • e 

.för navigationsskolavdelningen 

för maskintekniska avdelningen 

... 

. . . 
85.000 

85,000 

. • Underhåll av byggnaden •••••••••••••••••••••••.••••••. 

Underhåll av inventarier •••••••················•••••• 
Maskinlaboratoriets driftskostnader ••••••••••••••••• 

Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen ••••••• 

För exkursioner (maskintekniska avdelningen) •••••••• 

Stipendiemedel (båda avdelningarna) •••••••••.••••••• 

Specialföreläsningar (förslagsanslag) ••••••••••••••• 

Radiotelegrafistkurs (förslagsanslag) ••••••••••••••• 

Kurser i kylteknik (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

Sjömansskolan: 

a) avlöningar: 

1 lärare i allmänna läroämnen, 

arvode för 5 månader (24 lkl) 

3 yrkeslärare, arvode för 5 må

nader (23 lkl) ••••••••••••••••• 

283.000 

807.750 

100.000 

50.000 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 

lönejustering (förslagsanslag) ••• 50.000 1.290.750 

b) timarvoden (förslagsanslag) ..•......... 400.000 

c) hyra, bränsle, lyse och vatten 

samt städning (förslagsanslag) ••••••••• 600.000 

d) till landskapsstyrelsens disposition 

620.150 

240.000 

640.000 

120.000 

170.000 

100.000 

50.000 

30.000 

15.000 

50.000 

15.000 

40.000 

950.000 

110.000 

för sjömansskolari •••••••••••••••••••••• 1.000.000 3.290.750 
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Sumrna III kap. 19.981.340 
rv~ Ålands yrkesstoi?j 

Avlöningar: 

1 ingenjörlärare, årsarvode 

( 2 6 lkl ) •.••••••••••• ' ••••••• 

1 lärare, diplomkorrespondent, års

arvode (26 lkl) ••••••••···•· 

1 yrkeslärarinna, årsarvode (23 lkl) 

1 lärare i teoretiska yrkesämnen 

( 21 lkl) •••••••••••••••••• •, •• 

3 yrkeslärare, årsarvode (21 lkl) 

å 5 89 • 2 00 • • • • • e e • • • • • • e • • • • • • 

749.400 

749.400 
646.200 

589.200 

1.767.600 
lärarnas timarvoden (förslagsanslag): 

dagkurser • • • • • • • ••• •• • •• • • . • • 4.338.500 
aftonkurser ••••••.•••••••••••••• 

1 ek6nom, l~~~~vode (i~ lkl) .• ~;~ 

1 kanslist, årsarvode (11 lkl) •• 

1 bibliotekarie •••• ~ •••••••• ~.•. 

1 skölläkare . ! ~ •••••• • •••••••• • • 
' 

direktionsarvoden (förslagsanslag) 

rektorsarvode ~~ •.•. ~ ••••••••• ~ •• 

timarvoden för avdelningsförestån~ 

darna (förslagsanslag) .~ •• ~ •• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •• 

dyrortsttllägg (förslagsanslag) . 

lönejustering (förslagsanslag) •• 

hemarbetsersättning ••••••••••••• 

tlevernas flitpengar (förslagsanslag) 

540. 700 
54i~5bo 
389.100 
82,800 

70.000 
l.26~00Ö 

7.2.000 

165.000 
758.göo 
205.700 
170.000 
556.500 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Städning och eldning (förslagsanslag) ••• ~•~•········· 
Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) ••••••••••• 

Tryckningskostnader (för slagsanslag) .•• ~ • , , , ......... . 

Expensmedel ............... e •••••••••••• • • ~ ••••• ~~ •.•••• 

Undervisningsmateriel och bibliotek ••• ',,,, •••• •'•• •• ~ 

Inmöntering och reparation av maskiner och inventa

rier samt underhåll av lokaler (förslagsanslag) •••• 

Hyra, bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) 

:10. Förstahjälputrustning (förslagsanslag) •• , •••••••• ~ •• 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan 

Summa IV kap. 23.356.400 

234 
5 Ht. 

12.518.500 
800.000 
483.000 

4.000.000 
104,.000 
537.000 
800.000 

563.900 
3.100.000 

25.000 
425.000 
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v. Ålands folkhögskola. 

i. Bidrag till Ålands folkhögskola (förslagsanslag) 
Sµmrµa V kap •. 6. • .ooo.,, 000 

VI •.. JJands lantmannaskola~ . 
1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundlön (25 lkl) ••• 

föreståndararvode , •• • •• , ••• • •••• ~ ••• 

1 andra lärare, grund~n (25 lkl) •·•• 
t imlärare ••••• .1 • ~ .................. ·• 

ålderstillägg (fÖrslagsanslag) ··'··• 
lönejustering (förslagsanslag) .• ~ •••• 

kosthållerska ··•·•~········~····•··· 
gårdskarl·······•········•············ 

713.700 

57.600 

713.700 

220.00Ö 

235.000 

75 .ooo 
210.747 

148.500 

2 .• Värme och lyse (för slagsanslag) . • •• , •••••• '"' ••••••• 
)'.Städning ............ ~ ............ ~ ••.. ~ ................ . 

' ' 

4.• Undervisningsmateriel •••••••••• • • • ••••••• ~ ••••••• 
5 .,. Expensmede 1 ........................ • • ••••••••••••• 

6. Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen •••••••• 

235 

5 Ht. 

6.000.000 

.2. 37 4. 24 7 
400.000 

95 .ooo 
50.000 

120.000 

10.000 

' 7~ Tiirektionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

, 8. Underhåll av skolplan och stängsel ····•··••······ 

50.000 

75 .ooo 
200.000 

10.000 

15.000 

9. Underhåll av byggnaderna •••••••••••••·····~······ 
10. Underhåll av inventarier •••••••••••••••••••••••• 

11. Anslag för kurser .............................. . 

Skollägenheten på Jomala gård. 

12. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag): 
a) löner, semesterarvoden samt folk-

pensions- och barnbidragspremier 1.552.870 

b) övriga löpande utgifter •••••••••• 1.367.130 

Summa VI kap. 6.379.247 

VII. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 
1. Avlöningar: 

1 vävlärarinna, grundlön (19 lkl) ••• 
1 sömnadslärarinna, grundlön (19 lkl) 

föreståndarinnearvode ••••••••••••••• 

kosthällerska ••••••••••••••••.••••••• 
älderstillägg (förslagsanslag) •••••• 
lönejustering (förslagsanslag) •••• ~. 

1 biträdande lärarinna i spänad ··~·· 

541. 500 

541.500 

20.000 

240.000 

150.000 

40.000 

20.000 

Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••• 

2.920.000 

1.553.000 

200.000 

11 

! \11 

1.I 
i 1

1

1 

I. 111 

Il! 11:. 

! I 1'1 

'I I 
1,; 11 

I !' 

.. I 
'. '. ' ' 

:1 

11.· ,, 

r 
:I·! I 

I 

il, 
l\1 
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Undervisningsmateriel • I • • O e I I & e • a e e • • • o e • e o a ~ • e I I o 

Expensmedel .............•....•... , ............... . 

Direktionens arvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

Resekostnader och dagtraktamenten för föreståndarinnan 

Underhåll av trädgården , ••• , ••• , ••••••• , ••••••••••• 

Underhåll av byggnaderna ••••••••••••••••••••••••••• 

Summa VII kap. 2.093.000 

VIII. Ålands ambulerande lanthushållsskola. 

Avlöningar: 

1 lärarinna i huslig ekonomi, 

grundlön (19 lkl) •••••••••••• 

1 lärarinna i kvinnlig slöjd, 

grundlön (19 lkl) •••••••••••• 

förestån/darinnearvode ••••••e•• 

biträdande timlärare ••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) • 

541,500 

541.500 

20.000 

30.000 

145.000 

lönejustering (förslagsanslag) • 35.000 

Hyra, värme och lyse (för slagsanslag)~- •••••••••••••• 

Undervisningsmateriel och inventarier •••••••••••••• 

. Expensmedel ....................•..........•........ 

Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

Transportkostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••• 

Summa VIII kap. 1.743.000 

IX. Fornminnesvården. 

Till landskapsstyrelsens disposition för Ålands 

Museum ••.o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

För arkeologiskt fältarbete 

Bomarsunds fornminnesområde 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
För publiceringsverksamhet ••••••••••••••••••••••••• 

För mikrofilmning av åländska arkivalier ••••••••••• 

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

För planeringsarbeten i Bomarsund •••••••••••••••••• 

• För bevarande av 4 m/bk Pommern som museifartyg 

Summa IX kap. 3.000.000 

X. Socialt bildningsarbete. 

. . . . 

. . . B1bl1oteksv~rksamheten. 
B1bl1oteks1nspektorens arvo e •••••••••••••••••••••• 

• Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 

• Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ••••••••••• 

• För inköp och inbindning av facktidskrifter i bib-

5 Ht. 

30.000 

100.000 

50.000 

10,000 

50.000 

100.000 

1.313.000 

200.000 

130.000 

50.000 

25.000 

25.000 

650.000 

550.000 

500.000 

150.000 

100.000 

150.000 

600.000 

300.000 

162.000 

30.000 

l,650.000 
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lioteksinspektörens arkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. För kurs- och föredragsverksamhet •••••••••••••••••• 

6. Diverse utgifter •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Annat socialt bildningsarbete. 

7. Understödjande av studiecirkelverksamheten ••••••••• 

8. Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (för-

slagsanslag) .................•................... 

Summa X kap. 3.494.000 

XI. Ålands yrkesvägledningsbyrå. 
1. Avlöningar: 

1 yrkesvägledare, grundlön (29 lkl) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

862.500 

45.000 

26.640 

30.000 

Övriga av yrkesvägledningsverksamheten föranledda 

kostnader ( förslagsanslag) •••••••• , •••••••••••••• 

Summa XI kap. 1.364.140 

XII. Särskilda anslag. 
Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

ändamål .......... , ..............•............•..... 

För främjande av idrott och fysisk fostran (reserva-

tionsanslag) ....................................... . 

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar 0 e e e G • e e 

Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kultur-

organisationer ............................ -· ....... . 

Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens 

skolverksamhet (förslagsanslag) •••••••••.•••••••••• 

• Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehamn (för-

slagsanslag) ..................... e ••••••••••••••• 0 •• 

Understödjande av skolgången för elever i läroverk ••• 

• Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildEhing (för-

slag sans lag) .. -0 ••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••• e • 

· Kommunal upplysningsverksamhet ••••••••••••••••••••••• 

Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen •••••••• 

Understöd åt Betania församling för upprätthållande 

av läsesal för sjömän .•••••••••.••••••••••••••.•••• 
Till landskapsstyrelsens disposition för undervis-

nings- och bildningsväsendet ••••••••••••••••••••••• 
Summa XII kap. 18.590.000 

Summa 5 Huvudtiteln 286.485.752 

237 
5 Ht. 

12.000 

35.000 

5.000 

100.000 

1.500.000 

964.140 

400.000 

4.000.000 

5.000.000 

500.000 

1.880.000 

1.800.000 

1.000.000 

150.000 

3.500.000 

150.000 

60.000 

50.000 

500.000 
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6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
====================================== 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk

samheten. 

Avlöningar: 
1 byggmästare, grundlön (23 lkl) •••• 

1 husdjurs- och jordbrukskonsulent, 

grund lön ( 24 lkl) •••.•••••• , •••••• 

1 bokförings- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (24 lkl) •••.••••••••••••• 

1 jordbruksinstruktör, årsarvode 

646.200 

679.200 

679.200 

( 2 3 lk 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 4 6 • 2 00 
1 trädgårdskonsulent, grundlön (21 lkl) 589.200 

1 bitr. trädgårdskonsulent, årsarvode 

( 2 0 lk 1) • O e I e I I e • 0 • I e I e I O t G I 0 e e e I I 

arvoden och resekostnader för maskin-

konsulenten ···············~······· 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••. 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••••• 

564.600 

250.000 
680.000 

80.000 

150.000 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••.•.•. 

Allmänna kostnader för lantbrukets inst·.ruktions-

verksamhet ...................•................. 

Bidrag för jordförbättringsarbeten (reservations-

an Slag ) o e e I e • o t o e t o e t t • I o e e • I e I O O e • I I I • I t I • • I I I 

, Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) •••• 

Ny- och stenröjningspremier (reservationsanslag) • 

För främjande av jordbruket samt häst- och bo-

skapssköt seln ................ , ................ . 

Understöd för uppförande av A.I.V.-silos (för-

slagsanslag) .................................. . 

Kreatursförädlingsföreningar •• , ••••••••.••••••••. 

• Svin-, får- 1 fjäderfä- och biskötselns främjande 

Lantbruksklubbverksamheten •••••••••••••••••••••• 

Lantbruksbokföringens främjande . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jordbruksförsöksverksamheten: 

a) Ålands försöksfält ••••••••••••• 

b) Ålands fruktförsök ••••••.•••••• 

c) lokala fältförsök o. demonstra-

tioner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

743.000 
620.000 

20.000 

4.964.600 

2.000.000 

200.000 

5.500.000 

500.000 

2.000.000 

l.50C.OOO 

50.000 

4.000.000 

250.000 

1.325.000 
20.000 

1.383.000 

----~-~·-. ~--~-- ---~---- ---

, I 

I 
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Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskin

anskaffning (förslagsanslag) ••••••••.••••.••••••• 

Understöd för byggande av vatten- och avlopps

ledningar på landsbygden (reservationsanslag) . . . . 

239 

6 Ht. 

800.000 

1.000.000 

Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag) 500.000 

Arvoden och kostnader för landskapet enligt land-

skapslagen angående kolonisationsnämnder i land-

skapet Åland (förslagsanslag) ••••••••.••.••••.•••• 1.200.000 

Kostnader för iståndsättande av kolonisations-

vägar (reservationsanslag) •••••••••••••••••••••••• 1.000 

För utrotning av berberis (förslagsanslag) ••••••••• 2.000.000 

Underhåll och drift av maskiner och redskap för 

jordförbättringsarbeten (förslagsanslag) •••••••••• 1.200.000 

Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) • 15.000.000 

För sänkning av vattendrag (reservationsanslag) 

Premier för grävning av mindre avloppsdiken och 

körning av jordförbättringsmedel till odlingar 

•••• 1.000.000 

(reservationsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200.000 

Premier för grundkalkning (reservationsanslag) ••••• 500.000 

. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för 

jorddispositionslån (förslagsanslag) •••••••••••••• 1.000.000 

• Sänkning av räntan på lantbrukets grundkredit 

( reservat i onsanslag) .••••••••••••••••••••••••••••• 

• Avlöningar: 

Summa I kap. 48.893.600 

II. Fisket. 

1 fiskerikonsulent, grundlön (24 lkl) 

1 fiskeriinstruktör, grundlön 

(20 lkl) ............. •.• ......... . 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••• 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

679.200 

564.600 

85.000 

23.000 

40.000 

. . . . . . . . . 
Fiskerinäringens främjande ••••••••••••••••••••••••• 

Underhåll och drift vid romkläckningsanstalten ••••• 

Fiskeriundersökningar (förslagsanslag) .•••••••••••• 

Underhåll och drift av fiskefyrar •••••••••••••••••• 

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ••••••••• 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

800.000 

1.391.800 

600.000 

1.800.000 

400.000 

800.000 

250.000 

800.000 

~ •. 
\1 i 

I"' . . ,I; 
!,1 '· 

!1 . 

il 
11 

==========-=========~---=------------iiiililll-.11 --·---:-----=-- ------
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fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) . . . . . 
Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskredskap och fiske

båtar ( re servationsanslag) ••••••••••••••••••••••• 

Bidrag för landskapsfond för fiskeriförsäkringar •• 

Summa Il kap. 9.141.800 

III. Den privata skogshushållningen • 

• Avlöningar: 

1 skogsvårdsinstruktör, grundlön 

( 2 4 lkl) ........ ,• ............. . 

1 plantskolskötare-bitr. skogs-

vårdsinstruktör, grundlön (21 lkl) 

1 forsttekniker, årsarvode (18 lkl) 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg för skogsvårds-

instruktören (förslagsanslag) •••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••• 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

679.200 

589.200 

519.600 

280.000 

21.900 

40.000 

........ 
Expensmedel ............ It •••••••• e • .••••••••••••••• 

Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) ••••••••• 

Underhåll av plant skolan ••••••••••••••••••••••••• 

Underhåll av plantskolbyggnaden•••·······•······· 

Markförbättring vid plantskolan •••••••••.•••••••• 

Arrende för plantskolans område •••••••••••••••••• 

Bidrag för skogsförbättringsarbeten (reservations-

anslag) ....................................... . 

10. Främjande av och tillsyn över den privata skogs-

hushållningen ................ Cl ••••••••••••••••• 

11. Undersökning av skogstyperna (förslagsanslag) 

Summa III kap. 8.129.900 

IV. Särskilda anslag. 

. . . 

1. Understöd åt föreningar: · 

a) Ålands fiskarförbund •••••••••••• 

b) Ålands Marthadistriktsförbund ••• 

c) Ålands Mejeriförbund •••••••••••• 

d) Ålands Fruktodlarförening ••••••• 

250.000 

300.000 

150.000 

50.000 

2. Hemslöjdens främjande .••••••••••••••••••••••••••••• 

3. Understöd för tryggande av sysselsättningen (för-

slagsanslag) ..................•................... 

240 

6 Ht. 

l.200.000 

1.400.000 

500.000 

2.129.900 

900.000 

25.000 

100.000 

1.000.000 

30.000 

200.000 

25.000 

2.000.000 

500.000 

1.220.000 

750.000 

175.000 

1.000.000 

I! 
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-29- 6 och7 Ht. 
Rådgivning fQr och annat främjande av hem- och små-

industrin . e • e • e e e 111 ID • e e e 0 •• 0 ••• a a • O e e e • e • e e e • e e • _. 

För geologiska undersökningar ••••••••.••.••••••••. 

Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

f r äm j ande . D •••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 

Summa IV kap. 2.625.000 

Summa 6 Huvudtiteln 68.790.300 

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

I. Arbetsledning. 

Avlöningar: 

1 vägbyggmästare, grundlön (24 lkl) 

1 vägbyggmästare, grundlön (23 lkl) 

1 vägmästare, årsarvode (23 lkl) •••• 

l vägmästare, årsarvode (20 lkl) •••• 

1 lagerförvaltare, grundlön (16 lkl) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••••• 

679.200 

646.200 

646.200 

564.600 

478.800 

550.000 

75.000 

70.000 

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Summa I kap. 6.010.000 

. . . . . . . . 
II. Väghållningen • 

• Underhåll av landsvägarna och bygdevägarna (förslags

anslag): 

a) sommarunderhållet •••••••••••• 47.800.000 

b) vinterunderhållet •••••••••••• 9.000.000 

c) färjhållningen •.•••.••.•••••• 

d) understödjande av bilfärje

trafiken Vårdö-Brändö •••••••• 

Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggnad och förbättring (reser-

6.000.000 

1.000.000 

vat i onsanslag) • • • .• • • • • • • • • • • • • • • 7. 400. 000 

b) för underhåll (förslagsanslag) •• 5.000.000 

c) för förbättring av vägförhål

landena i skärgården (reserva-

tionsanslag) ·····~·············· 1.200.000 
d) understöd för iståndsättning av 

kommunalvägar, vilka skola över

tagas som bygdevägar (reserva-

300.000 

200.000 

200.000 

3.710.000 

2.300.000 

69.800.000 

I 
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tionsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000 

Förberedande arbeten för verkställighet av nya väg-

lagen • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa II kap. 84.950.000 

III. Sjökommunikationerna. 

För upprätthållande av trafik i skärgården (för-

slagsanslag) ...... , ...................... '! ..... -, ••• 

Upprensning av båtleder (reservationsanslag) ••••••• 

Till anläggning och underhåll av båtbryggor (re-

servat i on sans lag) •••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Summa III kap. 11.100.000 
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7 och 8 Ht. 

14.900,000 

250.000 

8.900.000 

200.000 

2.000.000 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

Underhåll av byggnader ••••••••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 200. 000 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 12.200.000 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 

. . . . . . . . 

Avlöningar: 

1 bilbesiktningsman och inspektör 

för landskapets motorbåtar och 

färjor, årsarvode (26 lkl) •••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

749.400 

75.000 

25.680 

25.000 

Till anskaf~ande av registerbrickor för motorfordon 

( förslagsanslag) ..........•...................... 

Övriga anslag. 
Gästgiverihållningen (förslagsanslag) •••••.•••••••• 

11.000.000 

875.080 

200.000 

400.000 

• Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikations-

väsendet e e I e e e e e e e e e o e e e e e I e e t • • e ~ e e e e e • • e e e e e e e e 

Summa V kap. 1.975.080 

Summa 7 Huvudtiteln 116.235.080 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 
================================== 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Socialvårdsinspektionen (förslagsanslag) ••••••••••• 

Olycksfallsförsäkringspremier (förslaganslag) •••••• 

Hälso-, läkar- och sjukhusvård åt landskapets ar-

betare (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••• 

500.000 

75.000 

2.900.000 

500.000 

I 
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Invalidvården (förslagsanslag) ••••••••.•••.••••• 

Familjebostadsunderstöd (förslagsanslag) •••••••• 

Understöd åt barnhem (förslagsanslag) ••••••••••• 

Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) •••• 

Sommarrekreation för barn, som ej äro folkskolbarn 

Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

slagsanslag) o •• ••••••••••••••• , • o • •••••••••••• 

Understöd åt Föreningen Folkhälsan på Åland r.f. 

för upprätthållande av mentalhygienisk byrå •• 

Socialhjälpsutgifter, som skola ersättas av land

skapet (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 

Understödjande av nykterhetsarbetet •••••••••••• 

Bidrag åt Ålands kommunalförbund för arbets

förmedling (förslagsanslag) ••••••••·••••••••• 

Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar .............•.••.••.•••• e • .........•. 

För förebyggande socialhjälp ••••••••.••.•••••••• 

Till landskapsstyrelsens disposition för sociala 

ändamål ...••.......... • .• • -·~ ~ .....•• • i • ~ . ~ •.•... 

Summa I kap. 24.405.000 

II. Ålands arbetsförmedlingsbyrå • 

• Avlöningar: 

1 byråföreståndare, avtalslön •••• 549.600 

1 avdelningsföreståndare, avtalslön 472.800 

Hyra för arbetsförmedlingsbyråns lokal jämte lyse 

och städning .......... • ..... c., ••••• ,- .............. ~ ••• 

Expensmedel ....•.......•.....•••............... o •••• 

• Av .arbetsförmedlingsverksamhetens nyorganisation 

föranledda kostnader (reservationsanslag) •••••••• 

Summa II kap. 1.786.400 

Summa 8 Huvudtiteln. 26.191.400 

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

I. Särskilda anslag. 

• På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna 

såsom särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) 

Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) •.••••••••••• 

• Utgifter för Alandsdelegationen (förslagsanslag) •• 

• Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) •••••••• 

8 och 9 Ht. 

13.500.000 

300.000 

100.000 

1.800.000 

50.000 

2.000.000 

300.000 

1.300.000 

400.000 

300.000 

150.000 

30.000 

100.000 

1.022.400 

144.000 

220.000 

400.000 

100.000 

2.300.000 

450.000 

350.000 
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På grund av landskapstjänst beviljade pensioner 

( förslagsanslag) . o .............. 4 •••••••••••••••• 

Familjepension och begravningshjälp (förslags-

ans lag ) ......... D ••••••••••••• ._ o •••••••••••••••• 

Barnbidrags- och folkpensionspremier, som land

skapet i egenskap av arbetsgivare äger erlägga 

(förslagsanslag) .............. , •••••••••••.•••••• 

Kostnader för förande av kortregister över perso

ner, vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt ••••••••• 

Understöd för främjande av brandskyddet ••••••.•••• 

Understöd till turismens främjande ••••••••••••••• 

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (för-

slagsanslag) ................................. , .. 

Kostnader för ersättning av älgskador (förslags-

ans lag ) .................. e •• 0 ................... . 

Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) •• 

För utbildning av polismän (förslagsanslag) •••••• 

Stödjande av elektrifieringen på landsbygden 

( förslagsanslag) ••••••••••••••••• ·• •••..•••••••• 

För undersöknings- och byggnadspublikations

verksamheten för utvecklande av bostailisproduk

tionen föranledda kostnader (förslagsanslag) ••• 

Av lagen om främjande av bostadsproduktionen för

anledda kostnader (förslagsanslag) ••••••••••••• 

Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande av 

bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

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

Av landskapslagen angående byggnadsstadga för 

byggnadsplaneområden på landsbygden i land

skapet Åland föranledda verkställighetskostnader 

(förslagsanslag) ••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Brandstodspremier (förslagsanslag) ••••••••••••••• 

Utgifter för skärgårdsnämnd (förslagsanslag) ••.•• 

Fraktunderstöd (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 

Till landskapsstyrelsens disposition för brand-

väsendet e •• ••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 

För planläggning av sjömansskolan (förslagsanslag) 

Summa I kap. 62.715.000 

Summa 9 Huvudtiteln 62.715.000 

9 Ht. 

30.000.000 

2.000.000 

11.000.000 

200.000 

1.000.000 

2.250.000 

500.000 

50.000 

2.000.000 

150.000 

2.000.000 

150.000 

200,000 

3.000.000 

300.000 

500.000 

215.000 

1.700.000 

300.000 

2.000.000 
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10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
===================================== 

I. Landskapsstyrelsen . 
• 

i. Anskaffning av inventarier • • • 0 • 0 • • • 0 • • • • • • 0 • • • • • • • 

Summa I kap. 600.000 

II. Hälso- och sjukvården. 

Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument .................•... ··--~ ..... · ......... . 

Ålands centralsjukhus för permanent,,..beläggning av 

parkeringsplan och gångar samt för anskaffande 

av reservmatarkabel till transformator .••••••••• 

Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning 

Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventa-

rier och instrument ••••••••••••••••.•••••••••.•• 

Kostnader för landskapets platsandelar i Grelsby 

sjukhus ................................... ·-· ... . 

Kumlinge sjukstuga för anskaffning av bykmaskin .... 

Summa II kap. 13.230.000 

IJI. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

Ålands lyceum för anskaffning av inventarier ••••••• 

• Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier 

(reservationsanslag) •••••••••••••••••.••••••••••• 

Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (re-
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10 Ht. 

600.000 

4.650.000 

1.720.000 

1.000.000 

3.700.000 

2.100.000 

60.000 

400.000 

299.500 

servationsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • 1.550.000 

Ålands sjöfartsläroverk för särskilda investeringar 120.000 

• Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning 

av inventarier••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60.000 
• Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för installation 

av~ntralvärme • • • • • • • • . • ••• ••• •• • • • • • •• • ••• • • • . •• 400.000 

Ålands lantmannaskola för avslutande av omläggning 

av gårdsplan och inköp av motordriven gräsklippare 145.000 

• Skollägenheten på Jomala gård för dräneringsarbeten 

och inköp av särskilda inventarier................ 880.000 

• Till landskapsstyrelsens disposition för anskaffning 

av inventarier till sjömansskolan (förslagsanslag) 3.000.000 

Summa III kap. 6.854.500 

IV. Näringarnas främjande. 

Anskaffning av maskiner för jordförbättringsarbeten 5.000.000 

• Anskaffning av fiske fyrar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 800. 000 
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3. Anskaffning av skogsutrustad hjultraktor ••.•• 

Summa IV kap~ 7.625.000 

V. Kommunikationsväsendet. 

i. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reserva-

tionsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 • .Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) 

3 • .Anskaffning av instrument för trafikkontroll •• 

4. Lager- och garagebyggnader (reservationsanslag) 

5. Anskaffning av radiotelefoniutrustning till väg-

avdelningens bilar •••••••••••••••••••••••••• 

Summa V kap. 75.650.000 

VI. Polisinrättningen i Mariehamn. 

Anskaffning av tjänstebil jämte telefoniutrustning 

Summa VI kap. 1.160.000 

Summa 10 Huvudtiteln 105.119.500 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
============================== 

I. Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations-

verksamheten. 

Lån för jordförbättringsarbeten (reservationsanslag) 

Lån för täckdik~ning (reservationsanslag) •••••••• 

Lån för främjande av hem- och småindustrin till 

tryggande av sysselsättning (reservations-

anslag ) ........................................ . 

Lån för byggande av vatten- och avloppsledningar 

på landsbygden (reservationsanslag) •••••••••••• 

Jorddispositionslån (reservationsanslag) ••••••••• 

Amorteringslån för främjande av upplagring av 

spannmål, potatis och trädgårdsprodukter ••••••• 

Löseskillingar på legoområden (förslagsanslag) ••• 

Fisket. 

Lån för främjande av fiskhushållningen (reserva-

ti onsailslag) ............... e ••• ' ••••••••••••••• 

Skogshushållningen. 

Län för skogsförbättringsarbeten ••••••••••••••••• 

Summa I kap. 100.500.000 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

246 
10 och 11 Ht 

1.825.000 

62.000.000 

7.200.000 

100 .. 000 

5.500.000 

850.000 

1.160.000 

5.000.000 

500.000 

10.000.000 

6.000.000 

65.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

1.000.000 
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slagsanslag) ............•...•••..•.•........ ' . . 2 0 5 00 . 000 

Amorteringslån för landskommunernas folkskol

byggnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 
Summa II kap. 13.500.000 

III. Särskilda anslag. 

Bostadslån (reservationsanslag) •••••••••••••••••• 

Lån för främjande av bostacrsbebyggelsen i av hus

bocken utsatta trakter (reservationsanslag) •••• 

Amorteringslån för turismens främjande ••••.••.••• 

Amorteringslån för uppförande av kommunala vård

anstal ter (reservationsanslag) ••••••••••••••••• 
Amorteringslån åt Mariehamns stad för utbyggnad av 

hamnanläggningar f • • I e I O e e f I o I e I * • e • • • I e a f I a • • f • 

Amorteringslån för tryggande av sysselsättningen 

Summa III kap, 77.700.000 

Summa 11 Huvudtiteln 191.700.000 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
====================================== 
I. Avräknings- och ränteutgifter. 

Vid avräkning återgående utjämningsförskott (förslags-

11.000,000 

31,000.000 

3,000.000 

8.500.000 

20.000.000 

5.200.000 

10.000,000 

anslag) ••••••••••••••••••0•••••••0•1»••·········· 100.000.000 
Utbetalningar till landskapets enskilda medel för 

vid avräkning utom kolumn ställda inkomster (för-

slagsanslag) ........... " ........................ . 

Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansie

ringslån (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 
Avkortningar på av landskapet upptagna finansierings

lån för ordinarie budgetens förverkligande (för-

slagsanslag) ............. Cl •• ~ • , ••••••••••••••••• 

Summa I kap. 100.502.000 

II. Utgifter, vilka ej företräda betalningar. 

Avkortningar av inkomstrester (förslagsanslag) •••• 

Summa II kap. 1.000 

Summa 12 Huvudtiteln 100.503.000 

1,000 

500.000 

1.000 

1.000 

Summa utgifter mk 1.234.654.202 
~======~========================== 
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Detaljmotivering. 
================ 

Inkomster. 

ha beräknats dels efter bokslutet för år 1959, dels ef-
inkomster, som hittills influtit under år 1960, va.rför ytterligdre 

,ring i detta avseende icke torde Vdrd erforderlig. Emedan vården 
erkulospatienterna enligt den nya tuberkuloslagen av den 26 juli 

FFS 355/1960), vilken träder i kraft den 1 januari 1961, är avgifts
ortfaller likväl inkomsten da.gavgifter under moment 2 A I :7. 
'~iken för momenten 2 A I25, 8 och 10 har ändrats, emedan kommunernas 
r i anläggningskostnaderna även bokföras som inkomst under ifrågava

Dessutom har momentet 5 A. I:l (Statsanslag för skattefinan-
utjämning) uppdelats på tvenne undermoment för ernående av tydliga-

I 

,1 

I 

I 
I 
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Utgifter. 

1 Huvudtiteln. Landstin~et. 

!· Allmänna landsti~skostnader. 
w w • • w 

Arvoden åt utskottssekreterarna (f). 

1 och 2 Ht~249 

Öknin~ 100.000 mark. Det tidigare anslaget synes otillräckligt. 
Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momentet 661.000 
mark •.. 

Kanslist ooh.renskriverska. 

Öknin~ 19.380 E1<:rk. Under innevardnde år inträffade en retro
aktiv förhöjning av tjänstemännens löner, räknat från den 1 

januc1.ri. Motsvarande förhöjning av lönerna har genomf'örts 
även inom landska.psförval tningen med utnyttjande av de under 

respektive moment upptagna förslagsanslagen för lönejustering. 

Emedan man kan räkna med att statstjänstemännens löner från 
och med ingången.av nästa år ytterligare kommer att höjas med 

3,5 procent har lönejusteringsmomenten bibehållits i.förslaget. 
Hyra för landstineets lokaliteter jämte lyse och städnin~ (f). -
Öknin~ 50.000 mark. Det tidigdre anslaget otillräckligt. 

Under år 1959 belöpo sig utgifternd för hyra, lyse och städ
ning till närmare 900.000 mark. 

1 Huvudtitelns slutsummas 

Ordinarie budgeten för år 1960 12.279-980 
Budgetförslag för år 1961 12.449.360 

Ökning 169.380 

2 Huvudtite~n. ~andskapsstirel~e~. 

__ I. Centralföryaltni~skoEtnader. 
A l"' . v oni;Pei~r! .... _ 
Öknin~ 2.938.300 mark. Motiveringen som under 1 Ht. 1:4· 
Den under innevarande år inrättade tjänsten, lagberedningssek
reterare, observeras nu för första gången i ordinarie försla

get. Därjämte föreslås inrättande av ett extraordincirie bok
föringsbiträde. med årsarvode enligt 11 löneklassen vid kamre
ra.ravdelningen. På grund av huvudbokförarens ständigt växande 

arbetsbörda har landskapsstyrelsen ansett det befogat att in
rätta ifrågavarande tjänst. Alltsedan år 1955 har landskaps
styrelsen under olika tidsperioder varit tvungen att anställa 

ett extra bokföringsbiträde, vilket sedan den 16,8.1959 fort
gående anlitats. Inrätt&ndet av den föreslagna tjänsten skul
le sålunda i verkligheten icke medföra en merutgift beträffan

de grundavlöningsbeloppet. För åld~rstillägg skulle erfordras 
51.600 mark. 
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Emedan kolonisationsinspektörernas avlöning, med beaktande 

av de väsentliga förändringar i arbe~suppgifterna, som verk

ställigheten av jorddispositionslagstiftningen medfört, icke 
kan anses stå i proportion till deras ansvar för tjänstens ut

övning och uppgifternas art, h4r i riksbudgetförslaget för år 

1961 en förhöjning av kolonisationsin~pektörernas grundlön 

från 29 lkl. till 31 lkl. föreslagits. 
På grund av att det ovansagda äger full tillämpaighet även 

på landskapets kolonisationsinspektör har denne i budgetförsla~ 

get upptagits.i 31.lkl. 
Trycknings~ och inbindningskostnader (f1). 

'-··-~ 

Ökning 400.000 mark. Det tidigare ansl<;ig:et har visat sig vara 

otillräckligt. Enligt bokslutet för år .~959 åtgick under mo-
ment~t ca_ l,8. miljoner mark. _ _ _ . ____ . 

I:5. Hyra för 19ndskapsstyrelsens lokal jämte l;zse och städning (f). 
Öknin~ 600.000 mark föreslås på grund av--fö~böjd hyra, steg

ring av priset på elektrisk ström samt stegrade kostnader för 
städning. 

I• 

11! 

I 

1:7. Resor och da~traktamenten (f). I ' 

Ökning 200 .000 mark. Med beaktande av utgifterna under momen- ;I 

tet under innevarctnde år, närmast beroende på ökat antal ! : r·. 

tjä:nsteresor befinnes_det tidigare anslaget otillräckligt. 
2 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1960 29.384.200 

Budgetförslag för år 1961 33.522.500 
. __ .Ökning 4,138,300. 

3 Huvudtiteln,_ Polisv~rden. 

I, Polisinrättnin~en i Mariehamn. 
I: 1. Avlöning?r. _ . . . ___ _ 

Öknin~ 3.055.860 mark• Motivering som under l Ht. I:4. De 
förortsinkorporeringar, som skall genomföras den 1 januari 1961 

ävensom turisttrafikens tillväxt föranleder en omorganisation 
av stadens polisi:grättning. På grund härav :föreslår landskaps
styrelsen, som inhämtat lVIariehamns stads och länsstyrelsens 

utlåtanden, inrättande av följande befattningar: 

1 poliskommissarie, grundlön (21 lkl) 

3 äldre konstaplar, gruhdlön (16 lkl) 
l yngre konstapel, årsarvode (15 lkl) 

Då Jomala länsmansdistrikt till följd av inkorporeringen av 

delar av sagda kommun minskas föreslås d;ess;utom överförande 
av en ordinarie yngre konstapelsbefattning, nuvarande grund-

'11. 
! 

1

11, f 

. i 
i I 

i I 
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lön enligt 14 löneklassen, från Jomala distrikt till lVIariehamns 
stad. Den föreslagna omorganisationen går även ut på att ned
bringa de extra konstaplarnas antal från 8 till 4 för sammanlagt 
20 månader mot tidigare sammanlagt 47,5. Genom denna åtgärd 
skulle dessutom de olägenheter anlitandet av en oskolad och 
orutinerad arbetskraft medför betydligt minskas. Inrättandet 
av poliskommissariebefattningen förutsätter lagstiftningsåt
gärd •. _. __ , 

Expensmedel. __ _ 

Ökning 84.000 mark föreslås på grund av ökningen av antalet be

fattningshc:;lvare. 

Barnbid~a~s- och folkpensionspremier (f). 

Öknin~ 190.000 mark. Motivering som under.moment 3 ovan. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 
Momentet nytt. Reserveringen föranledes av att polisinrättnin

gen föreslås medel för inköp_av tjänsteoil • 
. _ II. Polisväsendet ~å landet • 

.,__.....__ A vlöninsSar •. 

Öknin~ 752-jOO mark. Motivering som under 1 Ht. I:4. En ordi
narie yngre konstapelsbefattning i Jomala distrikt, grundl<;sn 
enligt 15 löneklassen, har tillkommit genom att en yngre konsta
pel, som hittills erhållit avlöning enligt 14 löneklassen, men 
vars befattning inrättats i 15 19neklassen, efter fullgjor~ 3 

_-"års tjänstgöring är berättigad att erhålla hela grunql·önen .. 
På grund av att Jomala m.fl. socknars länsmansdistrikt till 
följd av att vissa områden av Jomala kommun den 1 januari 1961 

inkorporeras med lVIariehamns stad minskas, föreslås överföring 
av en yngre konstapelsbefattning från Jomala distrikt till Ma

riehamns stad. Från länsstyrelsens sida har särskilt frdmhål
li ts, att det med hänsyn till arbetsbördan i Jomala distrikt 

vore skäl att bibehålla tvenne I klass yngre konstapelsbefatt
ningar därstädes. 

På grund av landspolisens ökade arbetsuppgifter i samband 

med skatteindrivningen föreslås inrättande av tvenne extraor

dinarie yngre konstapelsbefattningar, årsarvode enligt 14 lö
neklassen, i Jomala distrikt, den ena med avseende å kansli
tjänstgöring. Ifrågavarande uppgifter har under flere års tid 

handhafts av extra arbetskraft, varför behovet av sagda befatt
ningshavare väl har kunnat utrönas. Det i ordinarie inkomst
och utgiftsstaten för år 1960 upptagna anslaget för en extra 
konstapel i Jomala distrikt, årsarvode enligt 15 löneklassen, 
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föreslås därför avfört~- 4~å-ovannämnd grund föreslås ävenli~~·. 
rättande av en extra byrå bi träde st jäns~ f. ~t,aårvode enligt 11 

• - ; '!" ·~ .,, . ~ 

löneklassen i Sund. Därtill hdr länsmannen" i Föglö med enahan-
da motivering anhållit om medel för avlönande av ett extra kon
torsbiträde enligt 11 löneklassen, men har landskapsstyrelsen, 
som inhämtat länsstyrelsens utlåtande, icke ansett det befogat 
att tillsvidare bifalla sagda anhållan. Sedan den hya beskatt
ningslagen trätt i kraft, förrättas inkomst- och förmögenhets
beskattningen, kommunalbeskattningen· och kyrkobeskattningen , 
samt fastställandet av folkpensionsavgiften i ett sammanhang. 
Utsökningen av samtliga ovannämnda skatter och avgifter har 
på landsbygden övergått på länsmännen och deras underlyda.nS\~. 

Beaktas bör ytterligare att en äldre konstapel i Jomalct 

distrikt avdelats för trdfikövervakning~uppgi:f'ter, !iven$Ol'Jl att 
den ökade turisttrdfiken i Eckerö ställ~r ytt@rli~g~e krQv på 
polisövervakningen. 

I förslaget h9r därttli ~yrort~till@~g eb~~rverat$ fä~ den 
kansiitjänst~ör~nd~ yngr~ Kon~ta~@ln i Jqma,la di$trikt ~å ~~UPQ 
~v att tjänstgöringsorten_ä~.M~~iehamns.~t~4, 
Ersäitning~r.åt_lan~spolisen för re~~r (f), 

Ökning 100,000 mark. Det tidig~re an~lq~@t ~yne$ v~:ra otill-
,s .. •··· t. 1 ... AM- ;. 9.~ 1-.#L !C __ Z#.l&ZCSS .i!S.1 

räckligt beroende på det ökade antalet r~~or. Enli~t po~slu,... 

te}_f9r.~r.l959_åtgio~ under.mement~t.c75.760.m.ar~·- .. __ _ 

_ ....._ Ti1l-Jtrtd~lf~R.P~t~:r:; .. r~.E:._s1~.~2~.Uta:: törz al.011~vl3;.!ii.tmd~:1Llf: 
landet , _ .. __ . _ . _ . __ _ 
Ull .. , _ .. .. a: -

I ! 

I , 

,l: 

2~!.t.J,+;~0 ?29.,:.9.2SL.2irls:, Dä ytterl..~g0;r~ ~ å 3 fä:r jf@rtitnd~l§@f' 

1 

torde till~~P'l,IIlfl. un4er nä~t~ är §yn@§ @n ~knin~ ~v ~nt%le,t 
• kenst~plar för sommarm~n~dern# Pliv~ b~hGvli~, Dijrtill k§fi @tt 

ytt@rli~~~@ ~~hov ~v §~t~~ kon~t~plgr y~~~ §i~ för ~k~tt~in... 

drivningsuppgifter, 

3 Huvudtitelns slutsumma: 
Ordinarie budgeten för år 1960 25,927,540 
Budgetförslag för är 1961 30.507.800 

Ökning 4.580.260 
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4. Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

I. Särskilda avlöningar. 

Avlöningar. 

Ökning 3 2. 800 mark. Motivering som under 1 Ht. I: 4. 

Distriktsläkarens kanslimedel. 

253 

4 Ht 

Ökning 15.000 mark. Det tidigare anslaget otillräckligt. 

Enligt bokslut8t för år 1959 åtgick under momentet 29.781 

mark. Till och med den 30.9 har i telefonutgifter erlagts 

14.697 mark, medan telefonutgifter omfattande ca ett halvår 

och en kvartaleavgift ännu icke fakturerats. Därtill kommer 

utgifter för khrtotekslådor och -kort. I anledning härav och 

med beaktande av att verksamheten blivit mera omfattande 

föreslås anslaget höjt. 

Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöniI:J.g. 

Ökning 24.800 mark. Motivering som under 1 Ht. I:4. 

II. Ålands centralsjukhus. 

II:l. Avlöningar. ------
Ökning 7.083.300 mark. Motivering som under 1 Ht. I:4. Sedan 

centralsjukhuset i en särskild hänvändelse till landskapssty

relsen föreslagit, att en särskild ordinarie ö.verläkarbefatt

ning, grundlön enligt 31 löneklassen, vid sjukhusets röntgen

avdelning och såväl medicinalstyrelsen som inrikesministe

riet förordat befattningens inrättande föreslås sagda över

läkarbefattnings inrättande med beaktande av de allt mera 

ökade anspråken på röntgendiagnostik, utökandet av de diagno 

tiska möjligheterna och det i san1band härmed ökade arbetet 

vid sjukhuset. Härigenom skulle kostnaderna för arvoden och 

resor för konsulterande röntgenolog under moment 4 Ht. II:8 
kunna inbesparas. 

Med beaktande av ett ändamålsenligt utnyttjande av de till 

buds stående laboratorieutrymmena vid sjukhuset beträffande 

arbetskraften och den på strävan till effektivisering av 

sjukvården genom snabbare och kostnadsbesparande analys vid 

eget laboratorium grundade ökningen av laboratoriearbetena 

föreslår landskapsstyrelsen efter att ha hört sjukhusled

ningen därtill en utökning av de extraordinarie tekniska 

biträdenas antal från 3 till 4. 

Anslaget för ålderstillägg ökas med 720.000 mark. På grund 

av s jukhusområdets'·inkorporering med Mariehamns stad från och 

I 
11 
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med den 1 januari 1961 reserveras för dyrortstillägg 

2.100.000 mark. 
Kost~ällningen (f). 
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Anslaget oförändrat. Från Ålandsdelegationens sida har an-

märkning gjorts om storleken av kostnaderna för kost.håll-
(i 

ninge.n. Kostnaderna för kosthållet har under åren 1954-1959 r I!' 

varit fi5ljande: 

År Anslag Åtgått 

--·-·--·' 

1954 12.000.000 13.064.015 

1955 11.000.000 10.363.256 

1956 11.000.000 11.999.422 

1957 12.000.000 10.201.566 

1958 12.000~000 10.893.830 

1959 11.500.000 11.528.597 

1960 ll.500.000 

Antal vårddagar 

45.850 

41.987 

43.344 

39.054 

39.992 

35.562 

Kostn./vård
dag. 

284:92 

246:82 

276:84 

261: 21 

272:40 

324:18 
. i 

' I 
. I 

Ehuru en stegring av kostnaderna om 634.767 filark kan förmär-1 

kas år 1959 i jämförelse med år 1958 kan av uppstäl~8t1 

dock utläsas, att kostnaderna under tidsperioden 1°54-19597 

ha nedbringats med drygt 1,5 miljoner mark. Emellertid har 

vårddagarnas antal samtidigt nedgått med 10.288 dagar, var

igenom kostnaden per vårddag stigit. Likväl var kostnaderna 

per vårddag ännu år 1958 i medeltal 12:52 mark lägre än år 

1954, medan de år 1959 voro 41:38 mark högre. Med beaktande 

av de stora prisförhöjningar. konsumtionsvarorna undergått 

sedan år 1954 och att särskilt priset på mjölk fördubblats 

raedan sm~rpriset stigit med ca 30 %, vilka konsumtionsför

nödenheter utgjort ca 30-35 % av de totala kostnaderna, kan 

man likväl konstatera en betydande nedgång av dessa under 
ifrågavarande tidsperiod. 

Ytterligare bör framhållas, att jämlikt gängse bokförings

kutym inom sjukhusväsendet ingå även utgifterna för persona

lens kost i ovannämnda belopp. Då dessa utgifter likväl se

nare ha gottskrivi ts L1or:ient 2 A I: 2 innebär detta en känn

bar minskning av de faktiska kosthållningsutgifterna. 

Medicinalier och förbandsmaterial (f). 

Ökning 500.000 mark. Föranleds av effektivisering av sjuk

husets verkS8.1tihet samt av den ökade användningen av anti

biotika och effektiva utländska mediciner. Därtill har fort

satt stegring av läkemedelsprisen kunnat förmärkas. 
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Värme och lyse (f). 

Ökning 500.000 r:J.ark. Den utökade el-apparaturen medför be

tydande merutgifter för lyse. 

Tvätt- och re~göringsmedel inklusive vattenavgift . (f). 1 I! 
Ökning 600.000 r:mrk. Det tidigare anslaget synes bliva otill 1

1 
räckligt. I synnerhet vattenkonsur:1tionen visar en tendens s.t jl I.I 

! I öka år från år. 

II:6~. Utgifter för öppen poliklinikverksamhet (f). 

Ökning '750.000 mark. Denna ökning är till största delen be- 1· 
- ,I 

roende av följande moment. 1',i 'li 

Röntgen- och annan behandling i polik],iniken (f). 1\.1111 

Ökning. 400.000 mark. Det intensivare röntgenarbetet medför I !i 

en kännbar stegring av filmkostnaderna. Den även i övrigt i\l
1

1

1

,] 

i1 11 

effektiviserade verksarn.heten r:1edför en stegring av kostna-
1

\\ 

derna. Då 2/3 av de kostnader som i första hand påföres dett~i\ 
r:10ment vid årets slut skall överföras på föregående moment, il\ 

förorsakar dessa även en betydande stegring av utgifterna föril 

öppen poliklinikvarksaii1het. il.\' 

.Arv.oden och resekostnader för röntgenologen (f). \ 

Föreslås att Llomentet och anslaget under d.etsanmi:i strykes . [j
1 

under förutsättning att en överläkarbefattning vid s jukhusetsi[j .I 

·1 i 
röntgenavdelning inrättas. il: I 

OrdingsnuE1ren för följande Donent har ändrats. 11 I 

. 11' Underhåll av fastigheter. 
1 

I 

Minskning 900.000 mark. Föreslås på grund av omfattande re-

parationsai.rbeten innovaraD.de vår. 
Diverse utgifter. 

Ökning 100.000 mark. På grund av ökade tryckningskostnader 

och telefonutgifter sant för underhåll och förnyelse av kon

torsmateriel föreslås anslaget höjt. 

II:l4. ~yra för läkarbostad (f). 

Ökning 295·. 000 mark. .Anslaget är avsett att användas till 

täckande av hyresutgifterna för den nytillko~na ~öntgeno

logens tjänstebostad • 

III. Ålands centralsanatorium. 

III:l. Avlöningar. 

Ökning 1.059.000 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. På 

grund av sanatorieområdets inkorporering r:1ed Marieh8.L111s stad 

reserveras för dyrortstillägg 380~000 mark. 
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Medicinalier och förbandsmaterial (f). 

Verk- ~1
11 '1 Ökning 5 20. 000 i~1ark. Föranl.eds , av den effektiviserade 

sanlheten och därav föranledda ökade filr11kostnader. Enligt I· I 

den nya tuberkuloslagen i riket som träder i kraft den 1ja- 1
1

1 
nuari 1961 äro dessuto1;1 även utskrivna patienter berättigade, I 

I 

till fria L1ediciner. Ifall medel icke kan anvisas för anskaf-',. 
11 

fande av en skär:o.bildsapparat, vars filI!ler äro betydligt 

billigare än den nuvarande apparatens, föreslås anslaget 

terligare höjt med 300.000 mark. 

! 

yt-1' 
~.· 

III:6. Underhåll av fastigheten. 

l\llinskning 50.000 nark. Motivering som under 4 Ht. II:9. 

III:7. Diverse utgifter. 

• V: 1. 

Ökning 50.000 mark. Föreslås på grund av ökade utgifter för 

underhåll och nyanskaffning av kontorsEiateriel. 

IV. Ålands Tuberkulosbyrå. 
Avlöningar. 

Ökning 75.590 Emrk. Motivering sor.:J. under 1 Ht. 1:4, På grund 

av inkorporeringen reserveras för dyrortstillägg 32.370 Liark. 

Skärlilbildsf otograf ering. Enligt gällande praxis skall skär11-

bildsf otograf ering verkställas vartannat år, varför mor.Jentet 

och anslaget under detsaL.1L1a föreslås struket. 

Ordningsnumret för följande monent har EI.tidrats. 
V. Kumlinge sjukstuga. 

Av löningar . 

Ökning 102.000 mark. Motivering solil under 1 Ht.. 1:4. 
Kosthållningen (f) • 

i I 

• V: 3. 

Ökning 30.000 nark.Anslaget synes vara otillräckligt. Enligt 

bokslutet för år 1959 åtgick under raoraentet ca 370.000 Lmrk. 

Innevarande år har intill den 30 september åtgått 270.399 
mark. På grund härav och E1ed beaktande av prisstegringen 

på konsuntionsfö rnödenheter: föreslås LlOLlentet höjt. 
V:6. Inventariernas i.Underhåll. 

• V: 8. 

Minskning 20.000 raark. Föreslås med beaktande av de beräknade 

underhållskostnaderna för innevarande år. 
Diverse utgifter. 

Ökning 10.000 mark_Föreslås på grund av kostnader för tryck
ning av dagboksblanketter. 

Sjukhusonrådets underhåll. 

Ökning 5.000 Llark. Föreslås för anskaffande av tvenne nya 
flaggstänger. 

I 
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VI. Särskilda anslag. 

VI:3. Bidrag till avlönande av ko11Bunala hälsosystrar (f). 
_;;..,;_----

Ökning 1.000.000 11iark. Enligt lagen 011 ko:c.1m.unala hälsosyst- 1 

rar, skall i varje hälsosysterdistrikt finnas ninst en hälso-. 

syster, ifall icke konmunerna berättigats anställa ger.iensaD 

hälsosyster. År 1959 verkade i landskapet 6 hälsosystrar, 

nedan antalet i år uppgått till 9. Under nästa år torde häl

sosystrarnas antal ytterligare stiga. Landskapsbidra@t f.ör d I 

nuvarande hälsosystrarna beräknas till drygt 3,5 Biljoner 

JJ.iark. 
Bidrag till avlönande av ko:c.u~unala hälsosystrar-barnnorskor 

(f). 

Ökning 580.000 nark_ Det tidigare anslaget otillräckligt. 

Landskapsbidraget för de hälsosystrar -barn:c.1orskor, son för 

närvarande verka i landskapet beräknas uppgå till det före

slagna anslaget. 

Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus (f).Rub

riken ändrad. 

Ökning 800.000 11ark. Under år 1960 har landskapet förfogat 

över 4 platser i sjukhuset till en årlig kostnad OEl 202. 400 

nark per plats. Jä:o.likt landskapsstyrelsens beslut av den 

9.4.1958, skall landskapets platser sedan den pågående ofil- . I 

och tillbyggnaden av sjukhuset färdigställts utgöra 7 A-plat- 1, 

ser. Enedan förenäranda byggnadsarbeten torde kunna slutföras 

under år 1961 skulle enligt ovannä:c.md beräkningsgrund för 

ändamålet erfordras ca 1,4 niljoner r.:.1ark. Då vissa kostnads

stegringar likväl är att förvänta föreslås ett anslag 011 

2.000.000 nark. 

Sjukhuskostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus (f). 

Minskning 1.000.000 nark. Föreslås ned beaktande av de beräk-

nade kostnaderna för innevarande år och att sjukhuset nu:c.1era 

åtnjuter ett procentuellt statsbidrag. 

· VI :9. Understöd åt rådgivningsbyråerna i Bödra- och barnavård (f). 

Ökning 100.000 Elark. Föreslås på grund av den ökade besöks-

frekvensen, vilken kan ses mot bakgrund av den eff ektivise

rade rådgivningsverksauheten. 

• VI:lO. Bidrag för avlönande av komuunernas skolläkare och skoltand
läkare (f). 

Monentets rubrik ändrad. 

I 
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111.11 Ölnling 1. 000. 000 uark. Beviljade landskaps bidrag beträffande1

1 

'

1

jl 

utgifter för skol tandvården påföras numera detta t101ient i 1

1

1

1

11 

stället för tidigare 5 Ht. II: 12. Understödsanslag för f olk-,i 11, 

skölbrna på landet. Tilis u tgånge~ av sept er:.1b er har under , ] 

nor"ientet utgått 651.305 nark, varvid dock bör obtierveras, I 

att saIJ.tl:Lga koumuner ärtnu icke fullt övergått till det nya I 

redovisningssystemet. I enlighet ned :h10tsvarande stt:tdganden I 

i riket torde därtill den nya lagen bm yrkesvägledning som 

trä~er i kraft den 1 januari 1961 innebära, att officiellt I 

intyg över läkarundersökning av folkskolbarnen skall lä1mas 

till yrkesvägled.ningsi:iyndigheterna. För bestridande av dessa 

utgifter erfordras ca 50.0dO uark. 

VI ~11. :f3iFtr.ag åt :k,,ortu+m,ner. för vacc,ii:iatio~t?,koqtnaJler (f), 
Ökn;Lhg 1,50 .. ,oöq i11ark. Föreslås på grund av ökningen av vacci

neringarna. Enligt till landskapsläkaren inlämnade planer 

för anordnande av frivilliga vaccinationstillfälleh kör.mer 

Mariehai;ms stad och särskilda landskom:mner att nästa år 

anordna särskilda poliovaccinationstillfällen. 

VI:lJ. Bi1:r+ag till ... FQ:r;ep;i;µgen 1\1olkhätsJm P.~ Åland, .,r.f. 

lVIins~ning 2.QO, QOO i nark. Av det tidigare anslaget har 300. 000 

nark reserverats för den all1aänha verksanheten och 300. 000 

mark för den uentalhygieniska byråns verksatlhet. !!:nligt 

stadsrådsbeslutet om beviljande av statsbidrag åt uppfost

ringsrådgivningsbyråer kan statsbidrag beviljas till högst 

hälften av de skäliga verksamhetsutgifterna under förutsätt

ning att fastställt reglenente och föreskriven personal fin

nes. Er"1edan reglerJ.ente för den nentalhygieniska byrån inläLJ.

nats till landskapsstyrelsen för faststä+lelse och skäl fin

nes att antaga', att den Dentalhygieniska byrån kan konma i 

åtnjutande av förenär.mda bidrag finner landskapsstyrelsen 

det ändauålsenligt att i enlighet med budgeteringen i riket 

överföra den nentalhygieniska byrån under ett nytt 10 noraent ! 

i I kapitlet 8 Ht. (sociala uppg). Beträffande tillägget 

100 .-000 nark för den allE1änna verksauheten föreslås detsar.illa 

ned beaktande av den intensifierade verksaLJ.heten och anstäl

landet av en heltidsanställd verksanhetsledare, vilket även 

nedför ökade kansli- och resekostnader. 
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Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för aubulansflygningar. 

Minskning 200.000 uark. Föreslås enedan ver'.ksar.theten icke 

torde koi.rua att onf'atta hela året. Enligt uppgift har bola

get för avsikt att under inko1:ruande år återurptaga sin verk
sanhet rrnd chartrat flygplan. 

4 Huvudtitelns slutsu:ona: 

Ordinarie budgeten för år 1960 

Budgetförslag för år 1961 

Ökning 11.122.490 

189.312.020 

200.434.510 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

I. Ålands lyceum. 

Avlöningar. 

Ökning 4.845.215 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. 

Fyra yngre lektorer har på grund av att de inneha nödig kom· 

petens (filusofie- eller teologiekandidatexamen) antecknats 

i 25 löneklassen. Landskapsstyrelsen har med beaktande av 

att läroverket utvidgats med dubbel mellanskola beslutat 

uppflytta vaktmästarbefattningen till 12 löneklassen. På 

grund av att läroverkets städgolvyta genom tillbyggnaden 

stigit till ca 4000 m2 föreslås att antalet städerskor ut

ökas med en. Enligt i riket gällande normer skall heltids
anställd städerska ombesörja städningen av en golvyta om 

1.200 m2 • Inrättandet av den dubbla mellanskolan har med

fört en 9kning av övertim- och timarvoden med 1.975.000 

mark, samtidigt som en minskning om 3.885.000 mark har kun

nat göras under moment 2 (upprätthållande av parallellklas

ser). 

Upprätthållande av parallellklasser (f). 

Minskning 4.014.840 mark. Motivering under moment 1 detta 

kapitel. Dessutom utgår rektorns arvode numera endast för 

4 klasser enligt 27.480 mark per klass eller 109e920 mark 

mot tidigare 239.760 mark. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Ökning 285.000 mark. För nyanskaffning av apparatur för 

elevlaborationer i fysik samt inköp av en experimentsats 

i värmelära erfordras ca 105.000 mark. Likaså erfordras för 
utrustning av laboratoriet för kemiundervisning 143.320 

mark enligt specifikation. Dessutom belöpa sig kostnaderna 

för anskaffning av kartor, bildmateriel, löpande materiel 
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för gymnastik m.m. till ca 20.000 mark. I väntan på lyce

ets om- och tillbyggnad har utensilier och materiel av 

ovannämnt slag icke tidigare anskaffats och är nu desto 

oundgängligare för att särskilt undervisningen i fysik .och 

kemi skall motsvara tidens krav. För böcker utgavs år 1959 

162.000 mark, varav ca 17.000 mark för tillskott till själ

va biblioteket, resten åtgick för böcker åt frielever. 

Med beaktande av den utvidgning av biblioteket som möjlig~ 

göres av bättre lokaliteter föreslås ett anslag om 200.000 

mark för komplettering av bokbeståndet. 

Städning ( f). 

Minskning 40.000 mark. Trots utökningen av antalet stä

derskor erfordras fortsättningsvis några timavlönade stä

derskor för storstädningar och dylikt. Kostnaderna för en 

storstädning uppgå till ca 120.000 mark • 

.,;-.__I_:~5_. Värme2 lyse och vatten (f). 

Ökning 1.2.40.000 mark. Uppvärmningen av skolbyggnaden, som 

genom tillbyggnaden närapå fördubblats medför en avsevärd 

förhöjning av värmekostnaderna. På grund därav samt med 

beaktande av prisstegringen på elektrisk ström och det 

ökade vattenbehovet föreslås momentet höjt. 

Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi (f). 

Ökning 10.000 mark. På grund av att största delen av verk

tygen till den nya slöjdsalen bör förnyas, erfordras för 

detta ändamål, förutom det av Byggnadskommissionen för 

Ålands lyceums om- och tillbyggnad observerade anslaget om 

50.000 mark, ytterligare 50.000 mark. Ytterligare tillkom

mer anskaffning av nödig materiel för undervisning i hus

lig ekonomi samt kostnaden för vissa tillbehör för nya 

skolköket. 

Tryckningskostnader (f). 
Ökning 25.000 mark. Tillägget beror främst på den större 

upplagan av årsberättelsen. 

Underhåll av inventarier. 

Ökning 150.000 mark. Föreslås för renovering av äldre in

ventarier för användning i den nya skolan. 

Hyresavgift för klassrum (f). 
På grund av färdigst.ällandet av den nya till byggnaden 

föreslås att momentet och det under detsamma upptagna an

slaget strykes såsom icke längre erforderligt. 



II:l. 

• II: 7. 

261 
-49-

I 5 Ht. 'I 
Ordningsnumret för följande moment har ändrats. 

Under@ökning av elevernas hälsotillstånd. 

Ökning, 15.000 mark. Undersökningen omfattar ca 180 elever 

för en kostnad om 250 mark per elev. 

II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspekt~~en~ 

Folkskolinspektörens avlöning. 

ÖknTng 35.460 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. Folk

skolinspektören har anhållit om ett särskilt arvode för be

redning och föredragning av f olkskolärendena för landskaps

styrelsen. Landskapsstyrelsen har dock icke funnit det möj

ligt att i samband med uppgörandet av budgetförslaget ingå 

i prövning av denna framställning, varför densamma har läm

nats obeaktad. 

Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie (f). 

Ökning 5.000 mark. Föreslås på grund av inträffade löne

stegringar. 

Folkskolinspektörens resekostnader (f). 

Ökning 23.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momen
tet ca 240. OQO mark. . 

LanusKapsbidrag för folkskolväsendet. 
Marieharm,s stad (f). · . · :. 

Ökning 6.000.000 mark. På grund av ink0:~:;;.ioreringen över

går Strandnäs folkskola i Mariehamns stads ägo från in

gången av år 1961. Staden förfogar därefter över två folk

skolor. De verkliga utgifterna för dessa skolor, vilka en

ligt lag beaktas vid fastställandet av årligt landskaps

bidrag beräknas uppgå till ca 47.000.000 mark. Då bidragets 

belopp u~gör 25 % av _de ovannämnda kostnaderna torde för 

ändamålet reserveras 11.700.000 mark. 

Lärarnas vid folkskolorna på landet avlöning (f). 

Ökning 500.000 mark,,, Med beaktande av inträffad lönereg

lering synes det tidigare anslaget vara otillräckligt. 
Under innevarande år har under momentet intill den 5.10. 

åtgått 46.248.363 mark. 

Tilläggsarvoden för lärare i glest befolkade och avsides 

belägna kommuner ( f). 

Minskning 70.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara 
för högt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momen-
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tet 2.355.082 mark. Under innevarande år har t.o.m. den 

5.10 under ifrågavarande moment åtgått 1.971.422 mark. 
Ålerstillägg (f). 

Ökning 100.000 mark. Föreslås emedan ökade kostnader kan 

förutses för nästa år~ 

II: 9. Ti:rµ.arvoden ( f). 

Minskning 2.080 .. ÖOO mark~ Det tidigare anslaget synes vara 

för högt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momentet 

endast 8.964.085 mark. 

Understödsanslag för folkskolorna på landet (f). 

Ökning 12.000.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara o

tillräckligt. Under innevarande är har till utgången av sep

tember åtgått ca 19 miljoner mark. Enligt kommunernas kalky

ler kommer anslaget ytterligare att belastas med en samman

lagd utgift om ca 32 miljoner mark. De ökade förskotten för

orsakar dock en viss extra st·egring under år 1960 • 

. II:l3. Extra understöd f(j:r upprätthållandet av folkskolväsendet. 

Ökning 5.000.000 mark. Det nuvarande anslaget synes vara 

otillräckligt. Under innevarande år har under anslaget till 

utgången av september åtgått 4.442.160 mark. Orsaken till 

de ökade utgifterna står att söka i de nya grunderna för 

fastställande av extra landskapsunderstöd, enligt vilka un

derstöd beviljas till ett högsta belopp, som per skattöre 

motsvarar medelskattöret i landskommunerna i hela landet. 

Ifrågavarande medeltal för år 1959 är ännu icke känt varför 

det beräknade tillägget grundar sig på en mindre förhöjning 

av medeltalet. 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

Avlöningar. 

Ökning 150.340 mark. Motivering som under 1 Ht. 1:4. I en

lighet med avlöningsnormerna i riket för navigationsskolor, 

där skepparskola är inrymd i läroplanen, föreslås rektors

arvodet höjt till 52.800 mark per år mot tidigare 48.000 mark 

Mot bakgrunden av att föreståndarens för maskintekniska av

delningen arvode varit oförändrat sedan år 1951 föreslås med 

beaktande av inträffadelönestregringar att detsamma höjes 

från nuvarande 24.000 mark-till 36.000 mark per år. 

Den allmänna förvaltningen av läroverket som omfattar en 
navigationsskolavdelning och en maskinteknisk avdelning om-
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händerhas av en gemensam rektor. Rektorsarvodet för lärover

kets rektor har det oaktat utgått med samma belopp som rek

torsarvodet i navigationsskolorha i riket, där inga maskin

tekniska avdelningar förekomma. Som kompensation för det 

merarbete, som maskintekniska avdelningen åsamkar rektorn 

föreslås att den nuvarande kanslibiträdestjänsten för m.askin- ·' 

tekniska avdelningen ombildas till en gemensam kanslibiträdes 

tjänst för vardera avdelningen mot en månadslön om 18.000 

mark eller 216.000 mark i året mot nuvarande 132.000 markj 

medan rektorsarvodet fortsättningsvis sk:ulle utgå enligt nu 

följda normer~ 

_Llänstgörings- och timarvode.n (f ). 
Ök~ing l.:.i005. 600 mark. Tillägget förorsakas dels av att 

timarvodena under innevarande år höjts med ca 6 % för samt-

liga lärare förutom läraren i hälsolära, vars timarvode 

höjts med ca 54 %, dels på grund av att.en lektorstjänst på 

maskintekniska avdelningen för närvarande upprätthålles av 

timlärare. En motsvarande inbesparing av grundanslaget för 

ifrågavarande tjänst kan sålunda observeras. För den hän

delse åter, att tjänsten kan besättas under nästa år sker en 

motsvarande minskning av timarvodena på bekostnad av gruncr

anslaget, varför utgiften i vartdera fallet blir densamma. 

Ske.pparskolan. 

Ökning 20.150 mark. För den händelse en skepparskolkurs 

kan anordnas från ingången av år 1961 har härför erforder

liga medel reserverats med beaktande av inträffad lönejuste

ring. 

Värme, lyse och vatten (f). 

Ökning 140.000 mark. Ökningen är baserad på medelkostnaderna 

för de tre senaste åren med beaktande av det höjda priset 

på elektrisk ström och ökad vattenförbrukning. 

Tryckningskostnader (f), 

Minskning 80,000 mark. 

högt. Enligt bokslutet 

140.000 mark. 

Det tidigare anslaget synes vara för 

för år 1959 åtgick under momentet ca 

Specialföreläsningar (f ). 
Ökning 28.000 mark. Anslaget har beräknats enligt fast-

ställda arvoden och föreskrivna timantal. 

Radiotelegrafistkurs (f). 

I 

. I 
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Minskning 10.000 mark. :Cn ny kurs är planerad att påbörjas 

hösten 1961 såvitt tillräckligt antal anmälningar inkomma • 

..;;;,..:..;..;...--- Kurser i kyl tekI1.ik (f). 
Momentet nytt. Moderna fartyg ställa allt större krav på 

befälets insikter i kylteknik och behandling av kylda och 

frysta varor, varför behov av kompletteringskurser i dessa 

ämnen föreligger. Såframt medel ställas till förfogande och 

tillräckligt antal deltagare anmäla sig, komma följande kur

ser att anordnas: 

1. Grundkurs i kylteknik, avsedd för maskinmästare som 

avlagt examen före år 1950 samt för sjökaptener och styrmän. 

2. Allmän kurs i kylteknik, avsedd för maskinmästare som 

avlagt examen efter år 1950 eller genomgått den ovannämnda 

grundkursen. 

3. Kurs i varubehandling, avsedd för sjökaptener, styrmän 

och maskinmästare. 

Sedan sjöfartsläroverket erhållit den kylanläggning, för 

vilken medel upptagits i första tilläggsbudgeten för år 1960, 

finnes goda förutsättningar fpr anordnande av dylika kurser. ; 

Lärararvodet, beräknat enligt normerna för timlärare, 

stiger till ca 100.000 mark och därtill kommer 10.000 mark 

i dupliceringskostnader för ett mindre kompendium, som skall 

sammanställas för kursdeltagarna. Landskapsstyrelsen kommer 

att fastställa kursavgifterna så, att åtminstone de sistnämn

da kostnaderna täckas. 

t ~ II: 11 ~· Sj ömansskolan. 

Momentet nytt. S~väl inom landskapet Åland som i hela 

riket har utbildningen av sjöfolk hittills bedrivits sålunda, 

att män, som ämnat ägna sig åt sjömansyrket först under en 

relativt lång tid varit till sjöss såsom sjömän av olika man

skapsgrader och, sedan nödvändig praktik på området förvär

vats, har den teoretiska utbildningen för offic·ersgrad på

börjats. Denna form av sjömansutbildning kunde vara försvar-· 

lig och godtagbar under de tider, då fartygen gjorde långa 

resor och då alltså äldre sjömän och officerare hade tid 

och tillfälle att undervisa nykomlingar i yrket. Med tiden 
' har dock denna utbildningsform visat sig oändamålsenlig. Mo-

derna fartyg gör kortare och även snabbare resor, arbe.ts
takten ombord har blivit intensivare och slutligen har ock-
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så omsättningen av sJoman kraftigt ökat. Givetvis har det 11 
11 

tekniska framåtskridandet också på andra områden medfört lik- I 

nande utbildningsproblem, men genom en utbyggnad av de van- \1 1~'. 
liga yrkesskolorna har man här försökt leda utvecklingen i I 

rätta fåror. För att även sjömännens yrkeskunskap skall 

kunna hållas på en tillräckligt hög nivå måste åtgärcrer vid

tagas för att skolningsvägen bi behålla eller hö ja standarden. i 

Utomlands har man redan sjömansskolor. Dels sådana, som för

utsätta vissa förkunskaper (sjöpraktik) och dels sådana, som 

äro avsedda f9r rena nybörjare. De förstnämnda skolorna ar

beta med kortare och mera koncentrerade kurser och de sena-

re med längre kurser. 

Finland har veterligen varit den enda sjöfartsnation i 

Europa där det - om man undantager kock-utbildningen - icke 

förekommit manskapsutbildning. Inom närmaste framtid torde 

dock förra skolskeppet Suomen Joutsen bliva färdigställt så

som en fast sjömansskola. Kostnaderna för ombyggnaden - ca 

130 miljoner mark - har helt erlagts ur statsmedel. Suomen 

Joutsen kommer att placeras i Åbo och denna sjömansskola 

kommer att bliva helt finskspråkig. 

Självfallet har också landskapsstyrelsen uppmärksammat 

den senaste utvecklingen i vårt land på sjömansutbildningens 

område. Sålunda har landskapsstyrelsen redan för mer än ett 

år sedan tillsatt en kommitte 1 som haft i uppdrag att närma

re utreda vissa problem i samband med en sjömansskola på 

Åland. Ävenså har utlåtanden i ärendet inbegärts från ett 

antal fackorganisationer på sjöfartens område. Slut

resultatet av dessa förberedande åtgärder har varit, att 

landskapsstyrelsen fattat beslut om att hos landstinget fö

reslå, att en landskapsmyndigheterna underlydande sjömans

skola skulle inrättas på Åland. Till denna sjömansskola 

skulle - förutom utbildningen av däcks- och maskinmanskap -

även förläggas den framtida skolningen av fartygens ekonomi

personal. På grund av att yrkesutbildningen av sjöfolk ej 

ens i riket ännu erhållit den slutliga utformningen har 

landskapsstyrelsen dock sett sig nödsakad i detta skede 

blott föreslå ett provisorium. Huvudsaken för landskapssty

relsen har varit att i rätt tid hos landskapets högsta be

slutande myndighet väcka förslaget om inrättande av en sjö

mansskola i landskapet. Landskapsstyrelsen har ännu icke 
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haft möjligheter att taga ställning till sjömansskolans 

slutliga organisation och placering. Ej heller har land

skapsstyrelsen haft möjligheter att ens preliminärt god

känna någon undervisningsplan för skolan. För den skull 

har landskapsstyrelsen också beslutat, att sjömansskolan 

kan träda i verksamhet först från den 1 september 1961. 

Med ledning av tidigare omnämnda utlåtanden från olika sjö

fartsorganisationer, av vilka alla utom en förordat sjömans,

skolans anknytning till Ålands sjöfartsläroverk, har land

skapsstyrelsen beslutat att den nya skolformen åtminstone 

under de första tiderna skall inordnas under sjöfartsläro

verket. Dock önskar landskapsstyrelsen särskilt understry

ka, att förenämnda beslut i placeringsfrågan t.illsvidp,re en

dast bör betraktas såsom en förberedande åtgärd av praktisk 

natur. Såsom i annat sammanhang antytts hoppas nämligen 

landskapsstyrelsen att den nya skolformen och dess lärar

personal i största möjliga utsträckning skall få möjlig

heter att utnyttja ej blott redan förefintligt nautiskt 

och maskintekniskt undervisningsmaterial, utan också den 

fond av erfarenhet på sjöfartsundervisningens område, som 

sjöfartsläroverkets lärarpersonal förvärvat. Sedermera, då 

erfarenheter sålunda vunnits om sjömansskolans utrymmes

behov, elevfrekvens m.m. och då landskapsstyrelsen haft 

möjligheter att noggrannare utreda alla ovannämnda ännu 

oklara allmänna problem, avser landskapsstyrelsen att fat

ta definitivt beslut i frågan ''m sjömansskolans slutliga or

ganisation och placering • . 
Landskapsstyrelsen har beräknat behovet av platser i 

sjömansskolan till approximativt 50-60 stycken. Därav 20 

platser på däcksavdelningen, 16 platser på maskinavdel

ningen och 18 platser på ekonomiavdelningen. Med planerade 

tvenne årliga kurser borde detta platsantal täcka det ak

tuella behovet. Skulle härutöver en kortare kurs för 

skeppselektriker förläggas till sjömansskolan utökas plats

behovet med 5-10 platser. Det definitiva platsbehovet kan 

dock fastslås först senare. Innan dess borde nämligen av 

vederb~rande riksmyndigheter fastslås, huruvida sjömans

skolan efter en viss övergångstid skall bliva obligato"risk 

för alla blivande sjömän eller ej eller om möjligtvis ge
nomgången $jömansskola för vederbörande medför någon ekono-
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misk fördel, i vilket fall elevtillströmningen också kan 

förvänt3~ki~a avsevärt. Slutligen kommer plateantalet gi
vetvis/att påverkas därav, om sjömansskolan på Åland kom

mer att bliva landets enda svenskspråkiga skola eller om 

möjligtvis ytterligare en sjömansskola kommer att inrät

tas på annan plats i Svensk-Finland. Skulle lanclet s enda 

$Venskspråkiga sjömansskola förläggas till Åland måste 

-självfallet projektet i avsevärd grad förstoras. 

Beträffande sjömansskolans lärarpersonal, varom nu det 

första förslaget framföresf har landfskapsstyrelsen i gör

ligaste mån försökt följa de normer, som föreslagits för 

sjömansskolan på Suomen Joutsen, Personalbehovet har dock 

icke helt kunnat utredas, då landskapsstyrelsen icke haft 

tillgång till någon fastställd undervisningsplan. I varje 

fall synes det föreslagna antalet lärare täcka minimibeho

vet~ Under åtminstone skolans första tider kan kanske sjö

fartsläroverkets lärarpersonal dessutom i vissa fall ombe

sörja eller handledaundervisningen i särskilda ämnen, 

Landskapsstyrelsen .. har icke heller vid denna tidpunkt 

haft möjligheter att ut1;ala sig om de (hyrda) lokaliteter, 

där. sjömansskolan under alla förhållanden till en början 

måste arbeta. Det synes dock föreligga möjligheter att er

hålla lokaliteter för däcks- och maskinavdelningarna. Eko

nomipersonalen sktille givetvis fortfarande erhålla sin ut

bildning i nuvarande lbkaliteter. Dock skulle kock- och 

stuertskolan övertagas av landskapet och dess nuvarande fö

reståndare inordnas i sjömansskolan såsom lärare på kock

och stuertavdelningen. Sjömanshemsföreningen, som nu äger 

och driver denna skola, har sedan länge önskat överlämna 

densamma till landskapet. Landskapsstyrelsen har ansett, 

att övertagandet lämpligast borde ske räknat från den 1 

augusti 1961, Landskapsstyrelsen har i föreliggande budget

förslag upptagit anslag såväl för avlönande av en lärare vid 

kock-stuertavdelningen som för upphyrande av lokaliteter 

för skolan. Godkänner landstinget förslaget utan påminnel

ser bör i sådant fall landskapsstyrelsen anses berättigad 

och befullmäktigad att träda i närmare underhandlingar med 

skolans nuvaranda ä~are om det definitiva övertagandet. 
.. . IV. Al.ands yrkAsskola. 

Av;loningar. , 
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Ökning 715. 260 mark. Motivering sori1 under 1 Ht. I: 4. Perso

nalens avlöning har utgått enligt i riket vid varje tid

punkt gällande normer. Likaså har såväl kompetensfordringar

na för lärartjänst som tjänstebenämningarna i landskapet 

och i riket varit desamma. Den nya yrkeslagstiftningen i ri

ket har dock åstadkor.lmi t f öräudring härvidlag. I 1959 års 

förordning om yrkesundervisningsanstalter har den tidigare 

yrkesarbetslärarbenä1aningen bortfallit och i stället göres 

nu skillnad mellan yrkeslärare och arbetslärare. Beträffande. 

kompetensfordringarna för yrkeslärarbefattning stadgas att 

vederbörande bör vid en av handels- och industriministeriet 

godkänd anstalt för utbildning av lärare ha genomgått kur

sen vid de~ studieavdelning, som motsvarar hans undervis

ningsonråde samt att han innehar tre års praktiska insikter 
' ' ' 

inom motsvarande område. A:t'betslä±-are åter bör ha genoii.lgått 

kurser vid teknisk skola pr!i den studieavdelning till vars 

or.iråde den ifrågavarande tjänstens eller befattningens läro

är;men höra samt inneha motsvarande praktiska insikter som 

yrkeslärare. AV den tidigare yrkesarbetsläraren-- vilken be

nämning ailtfort gäller inöm landskapet ~ återigen fordrades 

att han itmehade av direktionen godkända teoretiska .insikter 

och minst sex års praktik inom ifrågavarande yrke. Hade ve

derbörande däre1~ot genomgått kuris vid t.~knis.k skola ~ller 
. betraft·ande ~rakt~k , . 

specialyrkesskola i branschen minskaues ko~~~te skravet/till 

tre år. Då å andra sidan 50 § 2 nom .. förenämnda förordning, 

stadgar, att lärare i yrkesundervisningsanstalt, som före 

förordningens ikraftträdande den 1 januari 1959 utnämnts 

eller förordnats till sin tjänst eller befattning och som 

fyllt kompetensfordringarna enligt tidigare gällande stad

ganden, fortfarande skall betraktas såsori1 kor.1petent till den 
tjänst eller befattning,som vederbörande innehar när förord

ningen träder i kraft, uppkomma svårigheter vid inpassandet 

av dylik yrkesarbetslärare i de nya lärargrupperna. Detta 

innebär dock icke att yrkesarbetslärare, som ålegat att under 

visa i till det praktiska arbetet anslutet fackäil1ne ~ utan vi

dare skulle betraktas såsom yrkeslärare, utan bör så att säga 

tjänsten sor,1 sådan anpassas till lärargrupperingen IJ.ed beak

tande av innehavarens kompetens med avseende å de nya kompe
tensfordringarna. 
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Det ovan sagda frangår även av Handels- och Industriministe

riets förklaring av den 7 juni 1960 till sitt cirkulär av 

den 6.8,1959 beträffande statsunderstöd till yrkesskolorna 

ävensom r.10t svarande cirkulär av den 21. 6. 1960. I ovannäi;mda 

förklaring franhålles uttryckligen, att såsom yrkeslärare 

betraktas endast sådan lärare 9 son innehar den för yrkeslä-· 

rare erforderliga kompetensen och som undervisar i alla på 

avdelningens undervisningsplan upptagna yrkesämnen. Då det 

tillsvidare icke finnes sådana av Handels- och Industrimini

stefi et godkända anstalter för utbildning av manliga yrkes

lärare i de tekniska ämnena och emedan tidigare yrkesarbets

lära~e av billighetskäl borde beredas möjlighet att förvär•ra 

den för yrkeslär~ erforderliga teoretiska koppetensen, 

torde nödiga konpletteringskurser komma att anordnas under 

nästa år. Dessuton koLlr.i-er en kurs i pedagogik för svenska 

yrkesskollärare att anordnas under det konn~ande året. 

Med hänvisning till det sistsagda har ingenjörläraren 

uppförts i 26 löneklassen. 

Av det ovan framhållna fraragår att samtliga uanliga yrkes

arbetslärare vid Ålands yrkesskola för närvarande skall ifrå

ga on grundavlöning likställas med arbetslärare i riket. ])å 

i riksbudgeten för år 1961 föreslagits att arbetslärarna 

skulle uppflyttas till 21 löneklassen har yrkesarbetslärarna 

vid landskapets skola uppförts i sagda löneklass. 

Emedan yrkeslärarinnan uppfyller konpetensfordringarna 

för yrkeslärare har hon i enlighet r:ted riksbudgetförslaget 

uppförts i 23 löneklassen. 

Enlipt Handels- och Industriministeriets ovannämnda cir

kulär av den 21.6.1960 får yrkesskolas ekonon uppföras i 

högst 21 löneklassen och kanslist i 12 löneklassen. På grund 

av den i riksbudgeten föreslagna alh.1änna regleringen av yr

kesskollärarnas löner föreslås att ekono;wen uppflyttas ned 

en Jöneklass eller till 19 löneklassen och kanslisten likaså 

med en löneklass eller till 11 löneklassen. vilket även r.1ed 

hänsyn till utvidgningen av skolans verksaL1het och det före

stående nya skolhusbygget torde kunna anses notiverat. 

Från skolans sida har även detta år föreslagits inrättande 

av en vaktmästarbefattning, Elen har landskapsstyrelsen med 
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hänsyn till det förestående nya skolbygget ansett att inrät

tandet av en dylik befattning tillsvidare kunde anstå. Med 

ovannämnd motivering har landskapsstyrelsen icke heller fun

nit det nödigt att här beakta skolans frariställning om upp

hyrande av särskilt rektorskansli och . ar.ki vru11. 

Anslaget för direktionsarvoden har höjts; ned 18. 000 nark, 
~-

emedan det koraEiande skolbygget kan antas föranleda ökat an-

tal sarillianträden. 

Ålands yrkesskola arbetar för närvarande med 

1) en fast bil- och notoravdelning ned en 3-årig kurs för 

bilr1ekaniker och en klass per år samt en tillfällig kvälls

kurs i dieselmotorlära våren 1961 omfattande 5 timr;1ar samt 

en kvällskurs i frauvagnstestning och hjulbalansering hösten 

1961, 

2) en fast elektrikeravdelning Lied för närvarande en 1-årig 

kurs för fartygselektriker. 

Landskapsstyrelsen undersöker för närvarande behovet av en 

kurs för elPktriska installatörer. Undersökningsresultatet 

kan eventuellt giva anledning till att fartygselektrikerkur

sen utbytes not en installatörskurs från hösten 1961. 

3) en fast handelsavdelning med en 1-årig kurs för försälja

re (affärsbiträden) sa1~1t ti 11 denna evdelning hörande dels 

en tillfällig aftonkurs i maskinskrivning för nybörjare om

fattande 75 tiLmar våren 1961 och r;1otsvarande kurs hös.ten 

1961 samt dels en tillfällig fortsättningskurs omfattande 

50 ti1~mar under år 1961 på tid soL1 bestä1~mes av rektor och 

handelsavdelningens föreståndare• 

4) en :f'ast r,18ta).larbetaravdelning med en 2-årig dagkurs för 

r;J.etallarbetare och två klasser sar~1tidigt saL1t till denna av

delning hörande tillfällig kvällskurs i gassvetsning omfattan 

de 120 thrr.1ar våren 1961, saLlt en tillfällig aftonkurs i el

svetsning oLlfattande 80 th.mar hösten 1961. 

5) en fast_. s-"m1adsavdelning ned en 2-årig ångkurs för yrkes

söL1nerskor och en klass per år sari1t en till denna avdelning 

hörande kväll skurs i husbehovssöL:lrlad omfattande 180 tir1Llar. 
• IV~2. Elevernas flitpengar (f). 

Minskning 75.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara för 

högt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under L10IJentet en
dast 561.169 mark. 
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Städning och eldning (f). 

Öknine;;; 20.000 nark. Föreslås närEJ.ast på grund av förhöjda 

kostnader för såväl städning son eldning. 

Råvaror och arbetsredskap (f). 

Minskning 600.000 uark. Råvaror och arbetsredskap ha U-p~

tagits i budgetförslaget i enlighet ned skolans specificera

de fra~1ställningar, till den del de av landskapsstyrelsen 

funnits sakenliga och av skolundervisningens effektiva hand

havande påkallade. Landskapsstyrelsen har härvid utgått 

från att skolans högre behov av nyanskaffningar raed hänsyn 

till den tid skolan redan verkat bör anses vara fyllt, var

för endast nornala nyanskaffningar beaktats vid budgetför

slagets uppgörande. 

Tryckningskostnader (f). 

Ökning 4.000 rJark. Uträkningen är baserad på det reella be

hovet av egna tryckalster. 

IV: 6. ExpensEtedel. 

Minskning 63. 000 L1ark. Förorsakas närnast av att underhålls .... 

utgifterna för skolans lokaliteter i fortsättningen föras 

på L101:i.ent 8 (inr.iontering och reparationer av riaskiner och 

inventarier saL1t underhåll av lokaler). 

Undervisningsr:iaterial och bibliotek. 

Minskning 200. 000 nark. Motivering soL1 under L1onient 4 i det

ta kapitel. Landskaps styrelsen, son avhört skolans ledning,,., 

har ansett, att speciellt kostnaderna för biblioteket bör 

kunna nedbringas • 

. IV:8. Innontering och reparation av Liaskiner och inventarier sant 

underhåll av lokaler (f). ~vnentets rubrik ändrad. 

Ökning 122. 400 r~1ark. Motivering under nonent 6 i detta kapi

tel. EL1edan en stor del av skolans EJ.askiner redan varit i 

användning en längre tid r~1edför det naturliga slitaget ökade 

reparationskostnader • 

. • IV:9. Hyra 1 bi-änsle, l;z~e' kr;aft och vatten 'fl• 
.wr±nskn~ne 200.000 nark. Det tidigara anslaget synes vara 

för högt. Ehligt bokslutet för år 1959 åtgick under no:c.ientet 

2.824.893 nark.Det stegrade priset på elektrisk ström bör 
dock särskilt beaktas. 

VI. Ålands lantpannas]iola. 
Avloni.hgar. 
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Ökning 108.147 L1ark. Motivering so1~1 under 1 Ht. I:4. Ansla

get för kosthållerskans och ·hennes ser:1estervikaries avlöning,
1

! 
son hittills utgjort 197. 500 rJ.ark i året föreslås höjt r:ied Il, 

13. 24 7 Emrk, dels med beaktande av inträffade lönestegringar Il 

under åren 1959 och 1960 dels på grund av att den lagenliga ! 

seuestertiden förlängts, vilket raedför ökade utgifter för 

ser.1estervikard.e. Eldarens avlöning för.esläs höjd från 

120. 000 Bark till :+48. 500 i;iark, eDedo.n det visat sig nödvän

digt att inleda eldningssäsongen redan i septeDber och då 

eldningsarbetet på grund av skolans OILl- och tillbygg-nad bli

Vi t raera oLlfattande. Anslaget för biträdande tirll.ärare före

slås höjt ned 20.000 nark, enär undervisning i uetall- och 

träslöjd konner att nedd€1las även under höstt~rninen 1961. 

Värrae och lyse (f). 

Öknine; 50.000 nark, Föreslås på grund av den ökade bränsle-
' p 

och elektricitetsförbrukningen efter skolans ou- och till-

byggnad. ,, i'ii:. 

VI:3. Städning. 

Ökning 5. 000 r.mrk. Föreslås näruast för täckande av ökade 

städningskostnader i san.band raed planerad sonnarkurs inko1~1-

Elande år . 

• VI: 5. Expens:w.edel. 

Ökni:rig 20. 000 r.iarf-c., Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för senaste året åtgick under

noL1entet ca 112.000 nark • 

• VI:6. Slöjdverktyg och. v~rktyg för naskinh~llen. 

Ökning 50.000 nark 1 Föreslås på grund av att naskinhallens 

verktyg borde konpletteras ned bl.a. gängtyg och brotschar. 

• VI.: 8. Unde:rhåll av skolplan och stängsel. 

Ökning 65.000.uar}f. Föreslås för täckande av utgifterna för 

de nylagda gräsnattornas, prydnadsbaokarnas o.ch rabatterhas 

skötsel. 

• VI: 9. Under,håll av byggr;i.aderna. 

Anslaget oförändrat. Detsar:.ma är huvudsakligen avsett för 

underhåll av lärarbostäderna. 

Underhåll av inventarier. 

Monente't nytt. För ändanålet föreslås reserverat 10. 000 nark. 

Ordningsföljden för följande nouent har ändrats . 

.Anslag för kurser. 

Minskning 25. 000 nark. På grund av .minskad kursverksarJ.het 
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för eslås anslaget nedsatt. 

I:l2. Skollägenheten på Jonala går~. 
Skollägenhetens utgifter (f). 
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5 Ht. 

Minskning 13 .• 500 11ark. Anslaget 0L1 2.920.000 Lmrk har speci

ficerat följande utseende: 

Löner: Förvaltararvode 
Arbetsledare 
Kreaturskötare 
Jordbruksarbetare 
Tillfälliga arbetare 
Arb.giv.andel av 
folkpens. och barnbi
dragsprer;1. 

Växtod-
ling: Handelsgödselnedel 

Utsäde 
Insekt och ogräsbe
känpning 

Hus djurs-
sköts el: Veterinär och nedicin 

Senineringskostnader 
Grisar och vitaDin
prep.för dem 

AllL1änna 

Kraft- o .raineralfoder 
Tvätt- o.desinfekt.
nedel 

kostnader: Underhåll av byggna-

96.000 
420.000 
410.000 
360.000 
200.000 

66.870 

350.000 
50.000 

30.000 

20 .. 000 
25.000 

40.000 
300.000 

20.000 

der 120.000 

" av naskiner o. 
redskap 150.000 
el. strön o .flyt. bränsle 150. 000 
Skatter o.försäkr. 100.000 
Diverse utgifter 12.130 

VII. Ålands kvinnliga heiilslöjdsskola. 
VII:l. Avlöningar. 

1.552.870 

430.000 

405.000 

532.130 

2.920.000:-

Ökning J6.000 11ark. Motivering sor;i under 1 Ht. 1:4. 

VII:2.)Kostnader för anordnande av kurser uton skolan (f). 

Monentet och det under detsar,ma upptagna anslaget föreslås 

att utgå, enedan endast fasta kurser på skolan nULiera anord

nas. 

Ordningsnunren för följande uonent har ändrats. 

Underhåll av trädgården. 

Minskning 100 .000 Lmrk. Sedan det nya staketet runt trädgår

den till största delen färdigställts synes anslaget kunna 
ninskas. 
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VIII. Ålands arabulerande lanthushållsskola. 

VIII:l.Avlöningar. 

Ökning 36.000 nark. Motivering son under 1 Ht. I:4. 

VIII:5. Direktionsarvoden och resekostnader (f). 

Ökning 5.000 nark.Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under L.10nentet 

ca 32.000 Mark. Under innevarande år har intill oktober u~

gått 20.602 raark. 

VIII:6.Transportkostnader (f). 

Ökning 5. 000 nark. Det tidigare anslaget synes vara otill- I 

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under L.10r;ientetl 

ca 20.000 nark. På grund härav och då nan kan förutsätta att 

utgifterna för nästa år ytterligare koJJ.ria att stiga före

slås anslaget höjt. 

IX. FornninnesY-ården. 

För arkeologiskt fältarbete. 

Anslaget oförändrat. Under detta nonent föras utgifter för 

arkeologiska utgrävningar, kartläggningar, etnografiska un

dersökningar, restaureringar, inlösen av fornfynd och forn

lä:cmingar H.u. 

· IX: 4. För publiceringsverksar.1heten. 

Anslaget oförändrat. Anslaget är avsett för bestridande av 

kostnaderna för publicering av forskningsresultat i årstid

skriften Åländsk Odling. 

För planeringsarbeten i Bonarsund. 

Monentet nytt. Den utförda vägdragningen genon fästningen 

i Bonarsund har förutsatt en del planeringar, soD vägavdel

ningen projekterat senaste år, Den so1~1 blott del vis blivit 

utförda på grund av att för ändanålet erforderliga nedel ick 

hade kunnat anvisas. Med vägnedel utfördes dock en del arbe

ten, sor.1 sau.r:ianhängde ned de egentliga vägarbetena. Största 

delen av projektet blev dock outfört. Det nu planerade huvud 

arbetet syftar till friläggning av fästningsnurarnas östra 

r.mrliv vid Prästöbron genon bortschaktning av grus och över

täckning r.ied uull sarJt in såning av onrådet ELed gräs, ävens on 

byggande av en stenkaj strax norr on brons fäste på Bo1:mr

sund-sidan. För sagda ändarJ.ål föreslås ett anslag on 
600.000 nark. 

Ordningsnunret för följande nonent har ändrats. 

j 
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X. Socialt bildningsarbete. _ _) 

Biblioteksverksru~heten. 

Biblioteksinspektörens arvode. 
Ökning 18.000 nark. På grund av inträffade lönestegringar 

under åren 1959 och 1960 föreslås en förhöjning av biblio- · 

yeksinspektörens arvode ned 1.500 nark per nånad eller års

a~vodet sålunda från 144. 000 r.mrk till 162. 000 nark. 

Bidrag till biblioteken (f). 
i 

Ökning 500.000 nark. J)et tidigare anslaget synes vara otill-

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under nonentet 

1.231.288 uark, nedan motsvarande belastning för innevarande 

år t.o.n. den 24.9 belöper sig till 1.434.634 nark. Enligt 

5 § landskapslagen den 19 augusti 1935 ou folkbibliotek i 

landskapet Åland ( 4/35), sådant detta lagrun lyder i land

skapslagen den 26 naj 1950 (21/1950) tillkoDIJer kor.rr"mn för 

dess folkbibliotek enligt landskapsstyrelsens prövning ett 

årligt landskapsbidrag, r;10tsvärande 35-50 % av de verkliga 

utgifterrl.å'' f~r desanna srn1t i uindre benedlade bygder dess

u ton ett ti lläggsbidrag av ända till 40 'fot sarJlmnlagt likväl 

högst 150.000 uark. 

För kurs- och föredragsv,erksanhet. 

Ökning 5.000 napk. Föreslås på grund av ned kurs- och före

dragsverksanheten sru~1nanhörande kos tnadsstegrihgar. 

~iverse utgifter • 

Monentet nytt. För bestridande av biblioteksinspektörens ut

gifter för telefon och anskaffande av kansliförnödenheter 

föreslås ett anslag on 5.000 nark• 

Ordningsnunren för följande r.10EJ.ent har ändrats. 

Annat. socialt bildningsarbete. 

X:.7. Understödjande av studiecirkelverk:;:;anheten. 

Ökning 30.000 nark. J)et tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Under r;wDentet har under innevarande år hittills 

utgått ca 74.000 nark. På grund härav och ned beaktande av 

den intensifierade verksarJ.heten särskilt bland lantbruks

klu.bbarna ooh då nya norner för bidrag til:j.. studiecirkel

verksanheten är att förvänta föreslås anslaget höjt. 

Understöd åt Arbetarinstitutet i JVIarieB;aun (f). 
' Ä i '· 

Ökning 300.00~ uark, . Tiet tidigare anslaget synes vara otill-

räckliG;t ,_,Enligt bokslu.tet för år 1959 åtgick unde.r no.uenttet 
1.354.J..l't mark, Under ifrägavaranae momerrt nar unaer 1·ors a 
halvåret 1960 utbetalats 1.480.000 mark, Enligt 1 § land-
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lagen den 31 januari 1947 om understöd~åt arbetarinsti- 5 H 
tu t i Mariehar:m ( 5/194 7), sådant detta lagrum lydef i land-
skapslaeen den 26 naj 1950 (20/1950) tillko:c:rraer 8-Pbetarins
ti tut ~tt.årligt land.skapsunderstöd med,sextio procent av de 
verkliga utgifter. n 

XI~ Alands yrkesvägledningsbyra. 

Kapitlet nytt. Enligt landskapslagen den JO juni 1960 on yr-
. ; . 

kesvägledning, vilken träder i kraft den 1 januari 1961 ska~ 

landskapet bedriva yrkesvägledninc i syfte att bistå den en

skilde vid lösningen av de problen, son ha sanband 1:1ed hans, 

yrkesval och förkovran inon yrket. För verkställigheten a.}\ 

yrkesvägledningen inon landskapet skall .tnrä tta;s en .yrkes-
~·· . ' 

vägledningsbyrå, __ hä.r benännd Ålands yrkesvägledningsbyrå. 

U~an hinder av stadgandet öD lagens ikraftträdande har land 

skapsstyrelsen beviijats rätt att redan före sagda tid anst· 

la en yrkesvägledare på ordinarie stat för att biträda land 

skapsstyrelsen vid organiserandet av yrkesvägledhingsverk

sar.lhet. Med stöd av ifrågavarande be:ciyhdigande har i första 

tilläggsbudgeten för år 1960 en yrkesvägledartjänst ned 

gruhdlÖn i 29 löneklassen inrättats. Denna tjänst är dock 

tillsvidare obesatt. 

På grund av det ovansagda har landskapsstyrelsen funnit 

det påkallat att i enlighet Lled budgeteringssystenet i rike 

där notsvarande verks aD.het från ingången av nästa år km:mer 

att handhavas av staten, införa ett nytt kapitel under 5 Ht. 

benäunt Ålands yrkesvägledningsbyrå. Utgående från, att det 

tills vidare icke kan anses påkallat att inrätta ytterligare 

tjänster och befattningar vid den koi:mande byrån har i likhe 

ned i första tillägg till riksbudgeten för innevarande år 

förutora nonentet avlöningar endast ett alb:.1änt norient för 

kostnaderna för verksar.1hetens organisation upptagits i för

slaget. 

XI :1. Avlöninga+. 

Med hänvisning till notiveringen under 1 Ht, 1:4 konstateras 

en förhöjning av grundlönen ned 25.200 nark. 

XI: 2. Övriga av yrkesvägledningsverksaIJheten förarlf-edd.a ;kostnader 

fil. 
För arbetsförnedlingsverksauheten och dess organisation före 

slås reserverat 200.000 uark. För anordnande av eventuellt 

erforderliga kurser i yrkssvägledning, resekostnader och 

dagtraktanenten sar.1t oförutsedda utgifter skulle reserveras 

likaså 200.000 nark. På grund härav föreslås det nuvarande 
L10E1entet 5 Ht. XI: 9 (för anordnande av kurser i yrkesväg

ledning) utgå. 
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Ordn.invsnurrret f.ör följande kapitel har ändrat~. 

XII. Särskilda anslag. 

Till Vetenskapen, litteraturen och konsten fränjande_fu{danåJ' 

:Minskning 500. 000 nark. .Anslaget föreslås disponerat på föJ 

jande sätt: 

a) Ålands Folkninnesförbund 2 500.000 uark. 

Ökning 50.000 nark. Anslaget är avsett för upprätthållande/ 

av friluftsuuseun i Kastelholn. Tillägget betingas av nödv~'r: 
digheten att, såson vid statens not svarande anläggningar, 

inpregnera stockarna i de garila husen. Innevarande år har 

behandlingen av oxstallet kostat 200.000 nark och de andra 

byggnaderna bör i snabbast nöjliga takt inpregneras ned 

giftvätska. 

b) Ålands kulturstiftelse, för uppteckning av ortsnru~m, 

100.000 uark. 

Beloppet oförändrat. 

c) Ålands kulturstiftelse för urkundssar.llingen, 600. 000 nark. 

Beloppet oförändrat, och skulle detsru;1na användas till fort

satt insarlling och utgivande i tryck av garlla urkunder röran

de landskapet. 

d) Tryckning av vetenskaplit-;t arbete, 250. 000 nark. 

Tulinskning 350.000 nark. Sedan professor Knut Pipping på upp

drag av Ålands Ungdonsförbund verkställt en undersökning OL1 

ungdoL1su tflyttningen från Åland och skrivit en vetenskaplig 

avhandling i ännet, planeras en utgivning av arbetet i tryck 

i Ålands Kulturstiftelses serie. Tryc kningskostnaderra be

räknas till 250.000 r.iark. 

e) Ålands Spelnansgille, 155.000 nark. 

Beloppet oförändrat. Anslaget skulle såson tidigare anslås 

för uppteckning, arrallGermng och fotostatkopiering sant 

tryckning av åländska folknelodier. 

f) Ålands Sjöfartsnuseun, 150.000 nark. 

Beloppet oförändrat, utgörande årligt understöd för r:.msei
verksanheten. 

g) Ålands Fågelskyddsförenihg, 180.000 nark. 

Beloppet oförändrat, och skulle detsa1:ma användas till ve

tenskapliga fågelobservationer. 

h) Ålands Konstnärmd, 500.000 uark. 

Minskning 300.000 nark. Anslaget föreslås för fortsatt inköp 
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av konstverk 9för det blivande åländska nuseet. Ifall för

värv av särskilt värdefullt konstverk skulle aktualiseras 

kunde ned hänsyn till det ninskade anslaget nödiga nedel 

likväl bisträckas från det till landskapsstyrelsens dispo

sition för oförutsedda behov reserverade anslaget. 

i) Föreningen Brage, ?O. 000 :c.mrk. 

Oförändrat belopp föreslås för föreningens urklippsverk.\~ 
j) Ålands Skeppsbefälhavarföreninr:; för u tgi vande av Ålands 

sjöfartshistoria, 400.000 nark~ 

BeloJ?pet oförändrat. Föreslås för :det fortsatta arbetet för 

utgivande av en onarbetad och förkortad upplaga av verket 

"Ålands Sjöfartshistoria". Författare är son bekant fil.nag. 

Georg Kåhre. 

k) Fö~ tr;zckning av Ålands lagbok, 450. 000 nark. 

Anslaget nytt. Det redaktionella arbetet torde kunna slutfö

ras under det inkom:iande året, varför en tryckning av lagver

ket då blir aktuell. Tryckningen skulle onfatta en upplaga 

on 500 exenplar ned ett uppskattat sidantal on 200. Kostna

derna för sannanställande av nanuskript bestridf?s av Ålands 

Kulturstiftelse och stiftelsen Åländsk Näringsliv, nedan 

landskapet föreslås svara för utgifterna för korrekturläs

ning och tryckning. Kostnaderna härför beräknas stiga till 

ca 450.000 nark, varav tryckningskostnaderna utgöra ca 

400.000 uark och korrekturläsningen 40.000 nark. Äganderät

ten till upplagan, förutan ett tiotal g~atisex.er.1plar för öv

riga ibiidragsgivare, skulle tillkonna landskapet. På grund 

av den stora allnänna betydelse tillkonsten av förenännda 

lasrverk innehar hmiställer landskapsstyrelsen on att för än

dmiålet skulle reserveras 450.000 uark. 

1) För oförutsedda behov reserveras 695.000 nark. 

För fräi.1jande av idrott och fysisk fostran. (r / • 

Anslaget oförändrat. De inon landskapet verksauna idrottsor

ganisationerna ha till landskapsstyrelsen ingivit ansökningar 

or,i bidrag för inkorn:1ande år och har landskapets idrottsnäund 

i avgivet utlåtande över sagda ansökningar förordat ett be

lopp on sar:manlagt 3. 4 70. 000 nark och santidigt föreslagit, 

att ifrågavarande anslacs skulle höjas till 5.500.000 nark, 

varav ninst 1.760.000 uark skulle reserveras för uppförande 

av idrottsanläggnint;ar. Landskapsstyrelsen har dock ned be

aktande av att rubr. anslag i riksbudgeten för år 1961 upp-
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tagits till oförändrat belopp icke ansett sig kunna förorda 

en förhöjning av anslaget, varför detsarruia föreslås utgå 

oförändrat och kouner landskapsstyrelsen sedan inkonst~ och 

utgiftsstaten fastställts att taga slutlic ställning till 

anslagets fördelning nellan de olika organisationerna. 

XII: 3. Understöd åt teatrar, sångkörer och orke.s trar. 
_____ ; 

Minskning 200.000 i:1ark. Anslaget föreslås disponerat på föl-

jande sätt: 

a) Teaterföreningen i Mariehaun. 

Minskning 600.000 nark. Enodan festspelen på Kastelholns 

slott nästa år icke koru~a att anordnas föreslås endast be

viljande av ett bidrag on 100.000 nark för teaterföreningens 

alluänna verksanhet under nästa år. 

b) Ålands Sång- och Musikförbund. 

Ökning 40.000 nark. På grund av ökade kostnader för dirigen

tens och lokala körers resor till sauövningar och avlönande 

av dirigenter för lokala körer ävenson för anskaffande av 

noter o.n. föreslås anslaget höjt. 

c) För oförutsedda bc;hov reserveras 210.000 uark • 

• XII: 4. · Bidrag för avlöna:nde av verksai~1hetsledare för kulturorgani

sationer. 

Ökning 380.000 uark. :Anslaget föreslås disponerat på följande 

sätt: 

a) Ålands Speluansgilles instruktör, 140.000 nark. 

b) Ålands Sång- och Musikförbunds verksai~lhets- och biträdande 

verksanhets- och orkesterledare, 390.000 nark. 

c) Ålands Ungdonsförbund för folkdansledare, 50.000 nark. 

d) Ålands Ungdonsförbund för avlönande av verksar.lhetsledare 

och teateriristruktqrt 1~200.000 nark. 

e) Åt MariehaEms stad gives bidrag för avlönande av ungdons

ledare ur annat anslag. 

f) för oförutsedda behov reserveras 100.000 nark. 

Understöd åt Ålands henslöjdsförening för föreningens skol
verksanhet (f). 

Ökning 400. 000 i~1ark. Det tidigare anslaget synes vara otill-. 
räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under nonentet 

1.650.000 nark. Under innevarande år har under ifrågavarande 

1~10nent intill den 1.8 åtgått 1. 200 .000 uark. Den ökade be

lastningen av uonentet kan ses not bakgrunden av inträffad 
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lönestegring och den intensifierade verksanheten • .Anslaget 

är baserat på de i ll § landskapslagen den 2. april 1943,ou 

läroanstalter för henslöjd i landskapet Åland (13/1943) an

givna nornerna för understöds beviljande. Understödet utgår 

för närvarande beträffande befattningshavarnas avlöning 

jänte därned sar1nanhörande utgifter i:rnd 100 % och beträff an

de godtagbara underhållskostnader ned 80 % . 
• XII: 6. Understöd åt Kock- och stuertskolan i Mariehann (f). 

Minskning 750.000 nark. Föreslås under förutsättning, att 

skolan i enlighet ned i notiveringen under nonent 5 Ht. 

III: 1 7 frans iii 11 t förslag skulle från och :aed den 1 augusti 

1961 övertagas av landskapet. 

Understöd för nindre benedlades yrkesutbildning (f). 

Ökning 500.000 .uark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Under innevarande år har under nonentet t.o.n. den 

11.10 utgått 2.911.625 nark. 

Ordningsnur-rr·en för följande nouent har ändrats. 

5 Huvudtitelns slutsuur.ia: 

Ordinarie budgeten för år 1959 256.409.630 

Budgetförslag för år 1960 278.301.402 

Ökning 21.891.772 

6. Huvudtiteln. Näringarnas fränjande. 

I .. Jordbruket och dess binäringar sant kolonisationsverksan
heten. 

Avlöningar. 

Ökning 773.400 nark. Motivering son under 1 Ht 1 I:4. Såson 

nytt undernonent har upptagits 250.000 nark för arvoden och 

resekostnader för en naskinkonsulent. I regeringens stats

förslag för 1961 har observerats 2.800.000 nark för avlöning 

av fyra nya naskinkonsulenter. Av dessa kor.mer en att place

ras inon Nylands Svenska Lantbrukssällskaps och Finska Hus

hållnings sällskapets verkSaJ.].hetsou.råde. För att uö jliggöra 

an.ställandet av en aeronon har förenännda lantbruksorganisa

ti oner tänkt utvidga :crnskinkonsulentens verksar:1hetso11råde 

att även onfatta landskapet Åland. För att finansiera denna 

välbehövliga instruktionsverksai~lhet har i budgetförslaget 

observerats 250.000 nark. Detta belopp är avsett son delav

löning av konsulentens lön sant för täckande av dennes rese
kostnader och dagtraktanenten vid förrättningar inon land
skapet. 
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Allnänna kostnader för lantbrukets instruktionsverksru~het • 
Ökning 100. 000 r.mrk. Det tidigare anslac;ot synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under nonontet 

111. 71 7 nark. Såson kostnader under nonentet föres bl. a. filLl ' 

hyror, reparation av filnprojektorer n.:a • 

• I ~11. Lan tbruksklubbverksanheten. 

Ökning 275.000 nark. I regeringens förslag till inkonst- och 

utgiftsstat har anslaget för lantbruksklubbverksar:lheten 

höjts ned drygt 26 niljoner nark i jänförelse ned år 1960. 

Höjningen notiverås ned att klubbledarnas löner oah rese

kostnader borde geno1~1gå en generell förhöjnint;. Med sru:ma 

i.10ti vering föreslås att anslaget hö jos ued 275. 000 I.1ark. 

Jordbruksförsöksverksanheten. 

I 
~/ 

Ökning 69 .000 nark. 

a) Ålands, försökstä).t . .Ans.lage;t Q,D 743 .ppo p.ar;Jt h8Jr sp~cif~.-
cerat följande, :utspende. 

Anläg0nings- öCh underhållskostnader 
Handelsgödsel och utsäde 
Försöksledarens arvode 
övriga arbetskostnader 
.Arrenden och del i Jouala gårds 
arbetskostnader 
Barnbidrags- och f olkpensionsav
gifter 
Försöksresultatens publicering 
Telefon och post 
Diverse utgifter 

30.000 
30.000 

168.000 
375.000 

40.ooö 

25.000 
10.000 
35.ÖOO 
J0.000 

743.000 
En höjning av försöksledarens arvode ned 2.000 :uiark per nånad 

eller till 168.dOO nark per år föreslås dels på grund av in

träffad allnän lbnestegring, dels för att i någon nån likrik

ta försöksledarens avlöning ned de tjänsteuäns i riket, vilka 

inneha uotsvarande konpetens och arbete. Försöksledaren, son 

är agrono1~1 tjänstgör såson andra lärare vid Ålands lantnanna

skola :r:.rnd grundlön enlic;t 25 lkl. Såso1:1 jänfö relse kan näm1as, 

att föreståndarnas vid de statliga försöksstationerna av

löning utgår enligt 31 lkl. På grund av inträffade lönesteg

ringar föreslås likaså en höjning av de övriga arbetskost

naderna ned 15,000 nark eller till 375.000 nark. Under sru:ma 

notivering har kostnaderna för barnbidrac;s- och folkpen

sionsprenier höjts Ded 1.000 uark till 25.000 r.mrk. Kostna

derna för försöksresultatens publicering föreslås höjt ned 

4.000 nark till 10.000 nark för att nöjliggöra en konplette-
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ring av de årliga försöksresultaten ned.sanuandragstabeller 

för åren 1956-1960. En höjning av kostnaderna för telefon 

och post ued 5.000 till 35.000 nark föreslås på grund av att 

det tidigare anslaget synes vara otillräckligt. 

b) Ålands fruktförsök • .Anslaget on 620.000 nark har specifi

cerat följande utseende: 

Arbetskostnader: 

. Ogräshackning, frukt- och bärplockning 
Häst- och traktorkörning 
Försöksledning 
Jordförbättrinc och dränering 

Redskap: 
Div. anskaffning och underhåll av 
redskap 

Div, naterial: 
Växtskyddsuedel 
Konstgödsel och kalk 
KoDplettering av träd 
Stängsel till skifte 4 (nya onrådet) 
Bränsle till Brinkhaga 
Div. onkostnader 

150.000 
90.000 
80.000 

100.000 

25.000 

15.000 
50.000 
10.000 
35 .00,0 
55.000 
10.000 

Sunna nark 

420.000 

25.000 

175.000 

620.000 
====================== 

. I:l4. Bidrag åt snåbrukarsannanslutningar till naskinanskaffning (f), 

Ökning 300.000 nark. För år 1961 föreslås sar.ma belopp son 

för år 1959. Det i innevarande års budget observerade ansla

get on 500.000 nark har visat sig helt otillräckligt. På 

grund av de ogynnsarn:.ia skördeförhållandena denna höst, har 

ett stort antal skördetröskor anskaffats till landskapet. 

Enligt gällande bestäunelser kan bidrag för denna naskinan

skaffning ansökas under nästa år. 

I: 19·. För u trotninr; av b erb er is. (f). (Tid. reservationsanslag). 

Ökning 1.999.000 nark. Enligt landskapsstyrelsens beslut 

skall berberis vara utrotad i landskapet före utgången av år 

1961. Kostnaderna härför har beräknats till 2.000.000 nark. 

I:20. Underhåll och drift av naskiner och redskap för jordförbätt

ringsarbeten (f ). 

Minskning 300.000 uark. Föreslås under förutsättning av att 

nodel för anskaffning av en ny grävnaskin för lantbruksavdel
ningens arbeten anslås. 

Mjölktransportbidrag i skärgården (f). 

Ökning 5.000.000 nark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Under nonentot har intill den 31 augu.sti åtgått 
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9.055.082 uark. För den återstående leveranstiden beräknas 
ytterligare åtgå 6 niljoner nark, varför nouentets slutsurma 

för innevarande år bGrti.knas stiga till ca 15.000.000 nark. 

För år 1961 beräknas sarn~_m belopp • 

• 1:23.) För lantbruksräkning (r). 
Monentet och det därunder upptagna anslaget såson varande en

gångsutgift föreslås utgå . 

• 1:23. Prenier för grävning av nindre avloppsdiken och körning av 

jordförbättringsrJ.edel till odlingar (r). 

l\/Ionentet nytt. I rikets budgetförslag har ett nytt anslag on 

200 Lliljoner nark observerats för föronärmda ändar.1ål. På 

grund härav föreslås ett anslag ou 200.000 uark . 

• 1:24. Preuier för grundkalkning (r). 

Mouentet nytt. Såson i riket finnes även inon lands.kapet 

åkernarker, vilka äro i behov av en grundkalkning. Föreslås 

att för detta ändanål reserveras 500.000 nark. Under notsva

rande uonent har i riksbudgetförslaget för år 1961 observe-

rats 50 niljoner Dark. 

I:25. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jorddisposi

tionslån (f). 

1\/Ionentet nytt. Anslaget är avsett för förvalmingsarvoden åt 

penninginrättningarna för föruedling av jorcldispositionslån. 

Under notsvarande uorient har i riksbudc;etförslaget för nästa 

år föreslagits 175 niljoner nark. 

I:26. Sänkning av räntan på lantbrukets grundkredit (r). 

lVIonentet nytt. I regeringens förslag för inkonst-- och ut

giftsstat för år 1961 har observerats 100 niljoner nark för 

ovananc;ivet ändanål. Regeringen notiverar anslaget ned att 

densa1~rr:1a under vinterns förlopp kor.mer att inlänna till riks

dagen en proposition angående sänkning av lantbrukets grund

kredi t. För att sar.ma nö jlighet till sänkning även skall kunna 

beredas landskapets jordbrukare har ett notsvarande anslag 

on 800.000 mark observerats i detta budgetförslag. 

II. Fisket. 
Avlöningar. 

Ökning 80.800 nark. Mot:Yering son under 1 Ht. I:4. 

Resor och dagtraktru~enten (f). 

Ökning 200.000 nark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckli:ng. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under lJ.onentet 
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ca 575.000 nark. Under innevarande år har intill den 30 sep

tenber åtgått 444.784 nark. På grund av dGt ökade antalet 

rosor föreslås anslaget höjt. 

II:5. Fiskeriundersökningar (f). Monentets rubrik ändrad. 

Ökning 500.000 nark. Landskapsstyrelsen planerar att till

sanr:ians Ernd Åbo Akadeni grunda en fiskeri vetGnskaplig- bio

logisk forskningsstation på Husö i Finströn. Landskapsstyrel

sen skulle därvid bekosta den fiskerivGtenskapliga delen av 

progrannet, vilket under 1961 har planerats att oD.fatta: in

sanling av en tillförlitlig ..fiskestatistik, prövning av nya 

redskap, rotenonbehandling av en länplig insjö, närknings

försök sant utredning av sjöfågels inverkan på fiskbestån

det. Program:'.ietl genonförande har beräknats kosta 650.000 

nark under 1961, i vilket belopp ingår kostnader för publi

cering av resultaten sar.1t anskaffning av nödig apparatur. 

Resten av anslaget 150.000 nark, vilket utgör hälften av 

nuvarande-anslag, användes likson tidigare för av landskaps

styrelsen genonförda försöksfisken • 

• II:8. Landskapets andGl i skadeersättningar för försäkrade fisk

redskap och fiskebåtar (f). 

Ökning 300 .000 I:iark. Föreslås på grund av det Ökade antalet 

skadeersättningar genon att försäkringsbeståndet fördubblats • 

• II: 9. Nedsättning av räntan på lån son beviljats yrkesfiskare för 

anskaffning av fiskrodskap och fiskebåtar (r). 

Anslaget oförändrat, enär ränteutgifterna på tidigare bevil

jade lån uinskas genon anortering och anslaget sålunda ned

gi ver utgivande av 6 niljoner nark under år 1961 son fiskar

lån 1:1ot 3 % ränta. 

II:lO. Bidrag för landskapsfond för fiskeriförsäkringar. 

Anslaget oförändrat. Ökningen av försäkringsbeståndet förut

sätter nu en kapitalfond 01~1 ca 3,5 niljoner Elark. 

III~ Den privata skogshushållningen. 
Avlöningar. 

Ökning 267.700 nark. Motivering son under 1 Ht. 1:4. 
III:6. Underhåll av plantskolbyggnaden. 

Ökning 10. 000 i:;mrk. Det nuvarande anslaget synes vara otill

räckligt, ene dan en ökning av reparations kostnaderna kan för
utsättas för nästa år. 
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• III~7. Markförbättring vid plantskolan. 

M8nentet nytt. Pågr-und av jordnånens stora ler hal tighet ha 

plantorna visat benägenhet att frysa upp. För undvikande av 

detta har prövats ned tillförsel av sand, vilket visat sig 

vara ändawålsenligt för jordnånens förbättrande. För ytter-

ligare tillförsel av sand föreslås ett anslag oIJ 200 .000 nark. 

Ordningsnunren för följande nonent har ändrats. 

III:lO. Fränjando av och tillsyn över den privata skogshushållningen. 

Minskning 300 .. 000 Liark. synes kunna företagas 1:10d beakta,nde 

av att utgifterna under r.10r1entet till utgången av septenber 

utgjort ondast 76.656 nark • 

• III: 11. Undersökning av skogstyporna (f). MoLwntots rubrik ändraQ.. 

Ökning 220 .000 nark. Sedan nödigt rJ.aterial för undersökning 

av skogstypGrna i det när1:iaste ihopsanlats .... följer säsori föl

jande skede nateriaJ.ets bearbetning, vilken beräknas pågå 

ätrlinstone hela nästa år. Detta arbete utfcl:bes av forstuäs~ 

tare Bo Högnäs under Skogsforskningsanstaltens uppsikt. Ene

dan forskningen berör enbart landskapet föreslås att även 

för detta. f orskningsakede skulle såson tidigare av landska-

pets ordinarie nedel utgå ett arvode, notsvarande 27 löne-
' klassen. Denna kostnad skulle sålunda utgöra 785.400 nark .. 

För det återstående fältarbetet~ utgörande en nånad, skulle 

vidare beaktas hjälpkaTlene avlöning 20.000 ml::trk ävenson 

forstnästarens och hjälpkarlens dagtraktanentsn och rese

kostnader för 20 dagar vardera eller sanL.lanlagt 98.000 nark. 

Kostnaderna för de för ;provytornas utnärkning erforderliga 

cenentpålarna och deras utläggning beräknas belöpa sig till 

310.00Ö nark. Avsikten är att Skogsforskningsanstalten senare 

skall bedriva ytterli5are egna forskningar på ort och ställe. 

IV. Särskilda anslag. 
För ge,ologiska undersökningar. 

JYI.inskning 100 000 nark. Det tidigare anslaget synes vara för 

stort. Under innevarande år har under nonentet t.o.u. den 

1 oktober utgått endast 28.000 nark. 
n 

6 Huvudtitelns slutsurn~a: 

Ordinarie budgeten för är 1960 56.995.400 

Budgetförslag för år 1961 68.790.JOO 

Ökning 11.794.900 
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7 Huvudtiteln. KoLmunikationsväsendet. 

I. Arb.etslGdning. 

. .l: 1. Avlöningar. 

Ökrling 368.600 nark. Motivering soD under 1 Ht. 1:4. 

II. Väghållningen. 

I:l. Underhåll av landsväga;rna och bygdevägarna (f). 
~~--

a) .S.or.marunderhållGt. 

Ökning 4.000,000 aark. Ökningen utgör landskapets andel i 

undGrhållet av ca 100 kn nytillkonna bygdevägar. 

b) Vinterunderhållet. 

Ökning 1.000 .• 000 nark. Motivering sor,1 under punkt a). 

c ) . Fär jhållningen. 

Anslaget föreslås oförändrat. 

d) Understödjande av bilfär ,j etrafik Värdö-Brändö...: 

Anslaget oförändrat. Landstinget har i ordinarie budgeten för 

innevarande är för ändanålet reserverat 7.000.000 11ark. Pro

jektet har dock tillsvidare icke kunnat realiseras. För den 

händelse nöjligheter för färjtrafikens förverkligande yppar 

sig under år 1961 föreslås anslaget bibehållet . 

• II:2. Bidrag till kor.rriunalvägar. 

a) För byggnad och förbättring (r). 

Ökning 2.100.000 nark. Anslaget för kor.munalvägar har i riks

budgeten ökats r.rnd 15 %. Då en allnän upprus!ning av vissa 

ko1:munalvägar i sanband ned deras övertagande till b;; 0devägar 

pågår har cm notsvarande förhöjning, 1.600.000 :c.iark, obser

verats. Med beaktande av att en del kor.munalvägar förklarats 

för bygdevägar under år 1960 föreslås en ytterligare förhöj

ning av anslaget Eled 500.000 nark, för vilken del motsvarande 

avdrag skulle göras under r:10uent b. 

b) för underhåll (f). 

Minskning 500 .000 r"mrk. Motivering under punkt a. 

• II: 3.) Bidrag för inlösen av vär,;onråden (f). 

Monentet och det under detsai::ma upptagna anslaget föreslås 

utgå, eraedan bidrag till korn·:aunerna för inlösen av landsvägs

onråden nunera ej förekoilner på grund av den nya väglagens 

bestär.llllelser, enligt vilka landskapet står för hela kostnaden. 

På grund härav föreslås, att notsvarando belopp i stället 

upptages under nonent 10 Ht. V :1. (Väc;byggnads.:. och vägför

bättringsarbeten (f). 
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0rdningsnurJl"Gt för följande nouent har ändrats. 

III. SjökorJr.mnikationerna. 

III:l. För upprätthållande av trafik i skärgården (f). 

Ökning 600.000 uark. Av tillägget skulle 500.000 anslås till 

ökade subvontioner för skärgårdsflyget. Enligt av Ab Skär._ 

gårdsflyg ingivet budgetförslag för nästa år torde i sub

ventioner för skärgårdsflygtrafiken erfordras 3.300.000 nark. 

Bolaget, vars egentliga verksanhet sGdan det tidigare flyg

planets haveri legat nGre har för avsikt att från början av 

år 1961 fortsätta flygningarna ned chartrat flygplan. Dess

utorc1 föreslås 100.000 nark för subventionering av busstra

fik llnder trafiksvag tid till och från bryggor på fasta Å• 

land, vilka anlöpas av mjölkbåtar • 

. , III: 3. Till anlä~gning och underhåll av båtbrygp;or (r). 

Minskning 1.500.000 nark. Föreslås, enär planer på byggande 

av nya bryggor icke förefinnes. 

IV. Vägavdel:µingens byggnader och inventarier. 

Kapitlet n;ytt. Kapitlet notsvarar det nuvarande nonentet 4 

(kostnader för underhåll av bygc;nader, arbetsnaskiner och 

inventarier saut drift av vägavdelningens verkstäder) i den

na huvudtitels kapitel IV. För ernående av större över

skådlighet och tydligare bokföring har landskapsstyrolsen 

funnit det r.10tivorat att onbilda sagda nonent .till ett Väg

avdGlningcms byggnader och inventarier bonännt särskilt ka

pitel IV jä1~1te nödiga noncmt under 7 Ht. På grund härav före-

slås det nuvarande nouontot 7 Ht. IV:4 utgå. 
IV:l. Underhåll av byggnader. 

Anslaget oförändrat, rc10tsvarande det för innevarande år re

serverade beloppet 1.200.000 uark för byggnadernas nornala 
underhåll. 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 

Ökning 1.000.000 Lmrk. Anslaget inrynner jänväl kostnaderna 

för drift av vägavdolningens verkstäder. För år 1960 har för 

ändaL1ålet reserverats 10 .000. 000 i-;mrk. Under år 1961 konnor 

ca 100 kn kor.mun al väg att förklaras för bycdeväg. En edan don 

ökade påfrestningen av 2~1askinparkon nedför stegrade kostnader 

under detta nonent föreslås anslaget höjt 

Ordningsnur:iret för ljande kapitel har ändrats. 

I 
~1 
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Motorfordonstrafiken. 

Avlöningar • 
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Ökning 72.580 nark. Motivoring son under 1 Ht. I:4. 
Till anskaffande av registerbrickor för L10torf ordon (f). 

Ökning 50.000 uark. Det tidiG'arc anslaget synes vara otill-

räckligt. Under innevarande år har intill utgången av scpteu

ber undor nonentet åtgått 133.800 nark. 

Till landskapsstyrelsens disposition för koLu~unikationsväsen
det. 

Anslagot oförändrat. Med beaktande av att undersökningar för 

färjtrafikens ordnande~ för vilket ända1~1ål i budgeten för 

innovarande år under L10nentot upptagits 500. 000 uark troligen 

kormer att företagas även under år 1961, föroslås anslaget 
oförändrat. 

7 Huvudti tclns slutsurJr.m: 

Ordinarie budgeten för år 1960 111.243.900 
Budgetförslag för år 1961 118.121.480 

Ökning 6.877.580 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 

udti telns rubrik ·.ändrad. 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Olycksfallsförsäkringspremier (f). 

Ökning 900.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momentet 

2.374.727 mark, medan utbetalningarna under innevarande år 

t.o.m. den 20 oktober belöpa sig till 2.876.312 mark. De 

ökade utgifterna grunda sig på förhöjda försäkringsavgifter 

till följd av inträffade lönestegringar. 

!i§.lso-, läkar- och sjukhusvård åt landskapets arbetare. (f). 
Ökning 330.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara otill

räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momentet 

267.840 mark. Under innevarande år har t.o.m. den 20 oktober 

under ifrågavarande moment åtgått 553.944 mark. 

Invalidvården ( f) • 

Ökning 2 •. 500.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara o

tillräckligt. Enligt bokslutet för' år 1959 åtgick under mo

mentet 14.113.821 mark, medan. under innevarande år intill 
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den 20 oktober åtgått 10.800.638 mark. De stegrade utgifterna 

bero närmast på de höjda medicinalkostnaderna och uppgång av 
antalet invalider. 

Understöd åt, barnhem (f). 
Minskning 6Q0,000 mark. I landskapet verkar för närvarande 

två egentliga barnhem, nämligen Friförsamlingen Betanias barn

hem i Mariehamn och Stiftelsen Hemmets barnhem i Lemland, En

ligt lag erhåller barnhem i landskapsunderstöd för sina årliga 

utgifter per barn och dygn ett i riket fastställt belopp, som 

för vanligt barnhem kan utgöra högst en tredjedel av de under 

året före understödets beviljande utgående genomsnittliga kost

naderna per vårddag vid de barnhem, som i riket erhålla under

stöd. Utgående ifrån det nuvarande understödsbeloppet om 48 

mark per vårddygn finner man, med beaktande av att antalet vård

dygn för ovannämnda barnhem uppgå till sammanlagt c:a 12.300, 

motsvarande c:a 34 barn i helårsvård, att för erläggandet av 

ifrågavarande understöd erfordras i runt tal 600.000 mark. 

Förutom de ovannämnda barnhemmen har Landskapsföreningen 

Folkhälsans på Åland daghem med avseende å landskapsunderstöd 

behandlats såsom barnhem. Emedan ifrågavarande daghem (hel

dagsavdelningen) likväl till sin natur till den del verksam

heten berör barn i åldern mellan tre och sju år är att betrakta 

såsom en särskild klass i sagda landskapsförenings barnträdgård 

har landskapsstyrelsen, som i saken hört socialvårdsmyndighe

terna i riket, funnit riktigt att under följande moment (under

stöd åt barnträdgårdar) upptaga nödigt anslag för erläggande 

av lagstadgat understöd för den del av daghemmets skäliga års

utgifter, som hänföra sig till sagda del av verksamheten. 

I detta sammanhang kan framhållas, att t.ex. stadens barn

trädgård med heldagsavdelning i Jakobstad även för den sist

sagda avdelningens del erhåller understöd enligt normerna för 

barnträdgårdar. 

Den egentliga daghemsvården skulle således beröra endast 

barn under tre år. Enär i riket understöd icke beviljas daghem 

som sådana, behöver medel för understödande av denna del av 

ifrågavarande daghems verksamhet icke reserveras. 

Un.derstöd åt barnträdgårdar (f). 

Ökning 1.300.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara o

tillräckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momen

tet 700.000 mark. Under innevarande år har t.o.m, den 20 ok-



-78- 8 Ht. 
tober åtgått 1.070.431 mark, varvid med åberopande av vad 
under föregående moment framhållits bör beaktas, att till 
Landskapsföreningen Folkhälsan under detta moment tillsvidare 

·utgivits underst9d endast för den egentliga barnträdgårdens 
verksamhet. Det sagda landskapsförening enligt motiveringen 
under föregående moment tillkommande und.erstödet för daghemmet 
beräknas till 880.000 mark. 

På grund av det ovansagda föreslås momentet höjt. 

Bidrag till av;lönand~ av kommunala hemsystrar .. (f}. 

Ökµing.800.00Q mark. Det tidigare anslaget synes vara otill
räckligt. Under innevarande år har intill den 20 oktober under 

momentet utgått 1.843.386 mark. Hemsystrar finnes för närva
rande i Mariehamn, Jomala 1 Föglö, Kökar och Vårdö. Kostnaden 

för dessa beräknas uppgå till 1.750.000 mark. Under nästa år 

torde ytterligare hemsystrar tillkomma. 
Understöd åt Föreningen Folkhälsan på Åland r.f. för·upprätt~ 

hållande av mentalhygieni;:ik byrå. 
Momentet nytt. Motivering under 4 Ht. VI:l3. Jämlikt stads

rådets beslut av den 10 oktober 1957 (FFS 336/57) kan åt upp
fostringsrådgivningsbyrå, som äger i sagda statsrådsbeslut 
närmare stipulerade verksamhetsförutsättningar, beviljas bidrag 
med högst hälften av anstaltens skäliga verksamhetsutgifter. 
Med beaktande av den i riket tillsvidare tillämpade låga pro
centsatsen för sagda understöd föreslås ett anslag om 300.000 
mark. 

Ordningsnumren för följande moment har ändrats. 

-.-=..;..Understödjande av nykterhetsarbetet. 
Ökning 50.000.mark. Föreslås för Ålands Nykterhetsförbunds 
allmänna verksamhet med beaktande av det effektiviserade 
id~ella nykterhetsarbetet. 

Bidrag åt Ålands kommunalförbund för arbetsf9rmedling (f). 
Minskning 500.000 mark. Jämlikt landskapslagen den 20 juli 
1960 om arbetsförmedling har den av kommunalförbundet upprätt
hållna Ålands arbetsförmedlingsbyrå benämnda arbetsförmedlings
byrån övertagits av landskapet, varför medel för byråns fort

satta verksamhet icke längre beh~ver upptagas under detta mo
ment. För slutreglering av landskapsbidraget f9r år 1960 före
slås dock ett anslag om 300.000 mark. 

II. Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 
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Kapi,tlet nytt. Enligt landskapslagen om arbetsförmedling av 
den 30 juni 1960 (23/1960), vilken lag träder i kraft den 
1 januari 1961 skall arbetsförmedlingsverksamhet från sagda 

datum avgiftsfritt bedrivas av landskapet för att främja en så 
effektiv och ändamålsenlig placering av arbetskraften som möj
ligt och för att åstadkomma jämvikt nå arbetsmarknaden. Verk

ställigheten av de uppgifter~ vilka enligt ifrågavarande lag 

ankomma på landskapet, åligger Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 
Enligt 19 § i sagda lag skall den Ålands arbetsförmedlingsbyrå 

benämnda arbetsförmedlingsbyrån fortsätta sin verksamhet såsom 
landskapets arbetsförmedlingsbyrå uta-n särskilt, av landskaps

styrelsen fattat beslut. På grund härav har landskapsstyrelsen 

funnit det motiverat att införa ett nytt kapitel under 8 Ht. 
benämnt Ålands arbetsförmedlingsbyrå. Likaså har landskapssty
relsen funnit det befogat, att intill dess nödig omorganisa

tion av den nuvarande arbetsförmedlingsbyrån har hunnit verk
ställas, vid budgeteringen följa den nuvarande organisations
formen med beaktande av de för verksamheten nödiga kostnaderna. 
Arbetsförmedlingsbyrån verkar för närvarande med tvenne avdel
ningar, en allmän avdelning, som f9restås av byråföreståndaren, 

och en sjömansavdelning, under ledning av en avdelningsföre
ståndare, vardera anställda av Ålands kommunalförbund mot av

talslön. Andra anställda finnes icke. Byrån verkar i för ända

målet upphyrda lokaliteter • 

.._...--.~Avlöningar. 

Intill dess de erforderliga nya tjänsterna hunnit bliva in

rättade har landskapsstyrelsen ansett det ändamålsenligt att 

bibehålla det nuvarande avlöningssystemet med avtalslön. Inne
varande år har byråföreståndarens lön varit 43.200 mark och av

delningsföreståndarens lön 37.200 mark i månaden. Med beaktan

de av inträffade lönestegringar under åren 1959 och 1960 har 
landskapsstyrelsen funnit det skäligt att föreslå att sagda 
löner höjas med 6 % utgörande respektive 45.800 och 39.400 
mark i månaden. Emedan inrättandet av de nya tjänsterna sanno
likt kommer att innebära en ytterligare höjning av grundav
löningsbeloppen, vartill dessutom kommer kostnader för dyrorts
tillägg, eventuella ålderstillägg och lönejusteringar har här
för erforderliga medel upptagits under moment 4 i detta ka
pitel. 
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~----Hyra för arbetsförmedlingsb;yråns lokal jämte lyse och_städning. 
Kostnaderna för hyra, lyse och städning belöpa sig till samman
lagt 12.000 mark i månaden eller 144,000 mark i året. 
Expensmedel, 

För innevarande år har kostnaderna för kontorsmaterial, te
lefon och telegram samt annonser beräknats till 170.000 mark. 
På grund av den effektiviserade verksamheten föreslås att för 
ärldatnål-et skull_e reserveras tillhopa 220. 000 mark. 

, , II: 4. Av ar bet sförmedJing;sv$t.ksarnlietens n;yorganisat ion föranledda 

;p.&>t~w.Aer G f) • 
. - ---'- Motiverirl-g undet moment F i detta kapitel. Inrättandet av 

de hya tjänsterna ber~knas under föruts~itning att antalet 
tjänstemän icke utökas medföra en kostnad om ca 200,000 mark. 
Därtill skulle ett motsvarande belopp rel3E!rveras för oförut
sedda behov. 

8'H~vvdtitelns slutsuW~a: 

Ördinarie budgeten för år 1960 19.325.000 
~udgetförslag för år 1961 26~191.400 

Ökning 6,866,400 

9 Huvu~t{teln~ Diverse ansldg~ 
I. Särskilda anslag. 

Oförutsedda utgifter (f). 
Ökning 800,000 mark. Det tidigare anslaget synes vara otill
räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momentet 
c:a 3,7 miljoner mark, Under innevarande år har under momentet 
t.o.m. den 20 oktober åtgått 2.452.800 mark. Av utgifterna un
der momentet innevarande år utgör vikariearvodena för persona-

- - - lens vid Ålands centralsjukhus semester- och sjukledigheter 
ensamt 1.437.380 mark, medan Ålands Tuberkulosbyrås andel är 
102. 270 mark_. 
Understöd till turi~m@n§ främjande. 
Ökning 500.000 mark, Ålands Turistförening har tillställt 
landskapsstyrelsen sin budget för år 1961 jämte en skrivelse 
med motivering till densamma vari anhålles om ett landskaps
understöd om sammanlagt 3.340,000 mark på grund av ökade om
kostnader i samband med den kraftigt stegrade turistfrekven
sen. Bland nya utgiftsposter observeras bl,a, avlöning av en 
konsulent med uppgift att bedriva informations- och rådgiv
ningsverksamhet, inspektion m.m. bland utövarna av olika före-
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tagsformer inom tUristväsendet, eh åtgärd som också päy~kats 
av Ålands skärgårdsnämnd. Turismeh ökade under vartdera året 
1959 och 1960 med drygt 50 fia och totala antalet turister var 
sistnämnda år ca 100.000. Då Ålands Turistförenings verksamhet 
till betydande del består i avgiftsfri turistservice, innebär 
detta, att kostnaderna härför stigit i samma mån som turist
trafiken ökat. Landskapsstyrelsen har i huvudsak ansett sig 
kunna omfatta föreningens budgetmotivering öch beslutat 
slå en förhöjning av anslaget till 2.250.000 mark. 
Av naturskyddsåtg~rder föranledda ptgifter (,;f). 

före-

Ökning 2,00. 000 mark,' Laridskapsstyrelsen beslöt den 21 april 

i 
1i 

1\\ 

\

1

1'1l 1 

111,1 

i''I nämnd, med uppgift att närmare utreda och bereda alla ärenden, 1,, 1 

som angå landskapets naturskyddsområden. För täckande av ut- \, 1

\ 

1960 tillsätta ett särskilt rådgivande organt en naturskydds-

!',I 

gifterna fi;ir nämndens verksamhet och vidtagande av naturskydds- ; ' 
åtgärder föreslås anslaget höjt. 
För utbildning av polismän(f ). 
Ökning 50.000 mark. Föreslås för en planerad grundkurs för 
polismän. 
Brandstodsnremier (f). 
Ökning 125.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara otill
räckligt. Enligt bokslutet för år 1959 åtgick under momentet 
444.416 mark. Under innevarande år har t.o.m1 den 20 oktober 
åtgått 496,439 mark • 
.EQ.r planläggning av_sjömahsskolan (f). 
Momentet nyt.t. För utredning av den planerade sjömansskolans 
slutliga placering och organisationsform. ·. , anskaffning av 
nödiga skissritningar och preliminära kostnadskalkyler för 
olika alternativ m.m. föreslås ett anslag om 2 miljoner mark. 
Landskapsstyrelsen kommer att tillsätta en särskild kommitt~ 
för att närmare utreda och bearbeta ärendet. 

9 Huvudtitelns slutsumma: 
Ordinarie budgeten för år 1960 60.040.000 

Budgetförslag för år 1961 62.715.000 

Ökning 2.675.000 
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10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

I.· L,andskapsstyrelsen. 
Anskaffning av inventarier. (Tidigare reservationsanslag). 
Anslaget·oförändrat. Anslaget är avsett för det ordinära beho-; 

' 
vet av nya inventarier. Sålunda har under innevarande år t.o.m. 
den 26 oktober under momentet åtgått 506.944 mark. 

II. Hälso- och sjukvården. 

~--~- Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och ip
strument. 
Ökning 2.550.000 mark. Tillägget grundar sig närmast på be
hovet av en ny ångmangel till sjukhusets tvättinrättning för 
gemensamt bruk med Ålands centralsanatorium. Kostnaderna för 
densamma beräknas uppgå till ca 3 miljoner mark, varav sjuk
husets andel skulle utgöra 2,1 miljoner och sanatoriets andel 
900.000 mark. Den tvåvalsade mangel, som anskaffades i sam
band med byggandet av tvättinrättningen år 1950, har aldrig 
visat sig vara fullt tillfredsställande. Den ursprungliga av
sikten var att anskaffa en mangel med tre valsar, men på grund 
av då rådande leveranssvårigheter kunde endast den mindre 
mangeln, vilken ee.na:.;;..re visat sig vara behäftad med material
fel; erhållas. Upprepade gånger har den nuvarande mangeln 
underkastats reparation med besvärliga stagnationer i arbetet 
som följd. Den nuvarande mangelns låga arbetskapacitet har 
medfört att två eller tre tvätterskor måste tillbringa allt
för lång tid vid mangeln• Med beåktande av den hårda belast
ning som åvilar tvättinrättningen, och då en ut8kning av per
sonalen icke kan anses önskvärd, skulle anskaffandet av en 
större och effektivare mangel i hög grad underlätta arbetet. 

Därtill föreslås att nödiga medel skulle anvisas för an
skaffande av en frysbox på 220 liter till en totalkostnad av 
150.000 mark. Även denna skulle vara gemensam för sjukhuset 
och sanatoriet. Av kostnaden skulle 105.000 mark fördelas på 
sjukhuset och 45.000 mark på sanatoriet. Det egentliga förrå
det av djupfrysta varor skulle fortsättningervi.s uppbevaras på 
annat håll, medan ett mindre parti skulle uppbevaras i frys~ 

boxen. På detta sätt skulle kökspersonalen alltid ha tillgång 
på djupfrysta varor och kunde allehanda rester av öppnade 
förpackningar lättare uppbevaras. 

:oet resterande anslaget är avsett till komplettering och 
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förnyelse av erforderliga läkarapparater och instrument 
samt inventarier till de olika avdelningarna vid sjukhuset. 

Ålands centralsjukhus för permanentbeläggning av parkerings

plats och gångar samt för anskaffande av reservmatarkabel till 

transformator~ 

Anslag l.720.000 mark. De planenliga permanentningsarbetena 

på sjukhusområdet har i det närmaste kunnat slutföras inne
varande år. För näa%a år återstår dock permanentning av plat
sen för cyklar samt den nydragna vägen till de nya läkarbostä

derna. Kostnaden härför beräknas till ca 100.000 mark. 
För anläggande av reservmatarkabel till sjukhusets trans

formator föreslås reserverat 1.620.000 mark. Ifrågavarande 
kabel är nödvändig för betryggandet av tillgången på elektrisk 
ström. I detta nu levereras strömmen till sjukhuset från den 
el-linje, som går ut till landsbygden, väster om detsamma. 
Uppstår fel på denna linje, är elektricitetsverket tvunget att 
bryta strömmen till sjukhuset. Detsamma är förhållandet då 
regelbundna underhållsarbeten utföres på linjen. Årligen kan 
man räkna med att i medeltal 8-10 strömavbrott av olika or
saker uppstår på sjukhusets el-försörjning. Genom anbringande 
av en reservmatarkabel till el-linjen för K1inten skulle sjuk
huset komma att erhålla ström från två särskilda uttag i kraft

verket. Sålunda vore sjukhusets el-försörjning tryggad vid 
strömavbrott på någondera linjen. De olägenheter ett ström
avbrott medför för sjukhusets verksamhet torde vara så uppen

bara, att de icke behöva närmare omordas. 
Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning. 

Minskning 6.500.000 mark. Ett anslag om 1 miljon mark före
slås reserverat för den händelse att de planerade avlopps
och vattenledningsarbetena icke kunna slutföras under inneva

rande år. 
Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier och 

instrument. 
Ökning 3.550.000 mark. Se motivering under moment 1 i detta 

kapitel. 
Dessutom föreslås ett anslag om 2,5 miljoner mark för an

skaffande av en skärmbildsapparat. Enligt Medicinalstyrelsens 
bestämmelse bör en thoraxbild numera bifogas läkarintyg för 
sjömän. Jämväl bör en dylik bild tagas vid utfärdandet av 
andra tuberkulosintyg. Med den apparat som sanatoriet för 
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närvarande förfogar över måste vid thoraxf otografering en 
film av 35 x 35 centimeters storlek användas. En sådan film 
kostar 214 mark, medan en skärmfilmsbild av format 10 x 10 

centimeter kostar 36 mark. Genom anskaffning av en dylik ap
parat, vilken även komme i användning i såväl det övriga 
sanatoriearbetet som i Ålands tuberkulosbyrås arbete 1 skulle 
således en betydande inbesparing göras i sanatoriets drifts
kostnader. 
Kostnader för landskapets platsandelar i G:relsby sjukhus. Mo
mentets rubrik ändrad. 
Minskning 490.000 mark. Av kommunernä• och landskapet har 
för finansieringen av sjukhusets om- och tillbyggnad inneva
rande år uppburits 200.000 mark per platsandel1 vilket inne
bär att landskapet för sina 7 platser erlagt 1~400.000 mark. 
För undvikande av större låntagning Uppbäres under nästa år 
300.000 mark per platsandel. Kostnaden härför utgör således 
2.100.000 mark. 
Kumlinge sjukstuga för anskaffning av bykmaskin. 

' 
Anslaget nytt. För anskaffning av erforderlig bykmaskin till 
Kumlinge sjukstuga föreslås ett anslag om 60.000 mark. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
Ålands lyceum för anskaffning av inventarier. 
Minskning 350.000 mark. För ordinära.kompletteringar och 
förnyelser föreslås 200.000 mark. Sålunda erfordras bl.a. 
en ny räknemaskin till en kostnad av ca 40.000 mark. På 
grund av skolans om- och tillbyggnad föreslås dessutom för 
oförutsedda behov reserverat 200,000 mark. 
Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier (r). 
Minskning 20.800 mark. Anslaget om 299.500 mark är avsett 
för särskilda inventarier till skolans olika avdelningar i 
enlighet med ingiven specificerad förteckning. Bl.a. erfo+d
ras till kansliet en fotostatkopieringsapparat till en kost
nad av 78.000 mark och till sömnadsavdelningen en pressmaskin 
till ett pris av 71.500 mark. Dessutom har från skolans sida 
föreslagits ett belopp om 143.300 mark för anskaffning av in
ventarier till ett rektorskansli och arkivrum, men enär 
landskapsstyrelsen, såsom i motiveringen under moment 5 Ht. 
IV:l har framhållits, för närvarande anser att inrättandet 
av ett dylikt kansli och arkivrum kan anstå, har anslaget 

utelämnats. 
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u,.;;-.-.-- Ålands yrkesskola för anskaffning av maskiner (r). 
Minskning 1.976.000. Av anslaget 1.550.000 mark föreslås 
1.500.000 mark för anskaffande av en revolversvarv till 
skolans maskinavdelning. Revolversvarven är en ren produk
tionsmaskin och skulle ändamålet med densamma vara att bi
bringa eleverna erforderlig kunskap om den industriella verk
samheten. Ett arbete som i en vanlig svarv tager 30 minuter, 
kan i revolversvarven utföras på högst 30 sekunder .. Sedan 
svarvprogrammet hunnit fullt utvecklas, skulle detsamma vid 
behov möjliggöra utbildandet av t.ex. enbart svarvare och 
grundskolning av en eller flere revolversvarvare. Grunden för 
all industrialisering är att tillgång finnes på såväl van
liga metallarbetare och specialister. Till skolans elektri
keravdelning skulle anskaffas begagnade elmaskiner och appa
rat er till en sammanlagd kostnad om 50.000 mark. Från sko
lans sida har ytterligare föreslagits ett belopp om 1 miljon 
mark för anskaffande av en vanlig svarv, som tillika skulle 
vara den första i , 'en serie på •,fem~: dylika svarvar. Land
skaps styrelsen, som avhört skolans ledning, har, med beak
tande av det nuvarande behovet och det förestående skolbyg
get, likväl ansett, att anskaffningen av denna svarv tills
vidare kan anstå. 
Ål!3.nds. ~jöfartsJ,.äroverk för särskilda investeringar. 
Ökning 45 .• 060 niark~- ... Anslaget är .. avs~tt att användas till an

skaffande av särskilda inventarier till den maskintekniska 
avdelningens materialrum till ett belopp av 105.000 mark samt 
förlängning av lärarpodiet i ett klassrum till en kostnad av 
15.000 mark. 
Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av inventa

rier. 
Minskning 110.000 mark. Anslaget 60.000 mark föreslås för 
anskaffande av en vävstol, kostnad ca 23.000 mark samt 14 
stolar till köket, vilket innebär en utgift om 29.400 mark. 

,.....~.;....;.. Ålands kvinnliga hernslöjdsskola för installation av central
värme. 
Anslaget nytt. Anslaget 400.000 mark är avsett för instal
lation av centralvärme i skolans mindre byggnad, inrymmande 
vävsal, badstuga och färgeri .• Arbetet går ut på erforderlig 
rördragningfrån den egehtliga skolbyggnadens värmepanna till 
den mind:be byggnaden samt montering av radiatorer. Den ifrå-
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gavarande byggnaden har alltid varit kall och fuktig. Därtill 
är bl.a, vävsalens kakelugn i så dåligt skick, att den annars 
helt hade bort muras om. 
Ålands lantmannaskola för omläggning av gård@plan och inköp 
a v motordriven gräsklippare. 
Anslag 145.000 mark. För de avslutande omläggningsarbetena 
på skolans gårdsplan föreslås 100.000 mark. Det anslag som 
för ändamålet upptagits i budgeten för inne~arande år täcker 
även kostnaden för de avslutande arbetena, men enär det, när
mast beroende på den regniga sommaren, förefaller osäkert om 
arbetena skall kunna slutföras under höstens lopp, föreligger 
risk för att det nuvarande anslaget icke kan utnyttjas. För 
de nyanlagda gräsmattornas vård erfordras en motordriven 
gräsklippare till en kostnad av 45.000 mark. 
Skollägenheten på Jomala gård för dräneringsarbeten och inköp 
av särskilda maskiner. 
Anslag 880.000 mark. Avsikten är att fortsätta dräneringsar
betena i Näset planenligt. År 1961 planeras täckdikning av ca 
21 7 ha till en beräknad kostnad av 400.000 mark. 

Beträffande de maskinella nyanskaffningarna föreslås 
410.000 mark för anskaffande av en J.F slåtterhack jämte 
tillhörande lantbruksvagn. Avsikten med dessa maskiner är att 
helmekanisera vallskörden. Slåtterhacken kan vidare användas 
för bärgning av halm samt för halvblastning av sockerbetor. 
tantbruksvagnen kan förutom användning som själv~lassande vagn 
för grönfoder, hö, halm, och dylikt även användas som stall
gödselspridare. Ehuru anskaffande av slåtterhacken icke inne..,. 
bär en rationalisering av skollägenhetens drift, emedan den
samma är för liten för maskinens kapacitet, torde investerin
gen dock vara motiverad, då det står utom varje tvivel att 
slåtterhacken kommer att bli en vanlig maskin även inom 
åländskt jordbruk. På denna grund är det av vikt, att slåtter
hacken kan användas snm demonstrationsmaterial i samband med 
undervisningen i lantbruksmaskinlära. För undervisningsända
mål och underlättande av skogsavverkningen på skollägenheten 
föreslås därtill ett belopp om 70.000 mark· för inköp av motor

såg. 
Till landskapsstyrelsens disposition för anskaffning av inven
tarier till sjömansskolan (f). 

, I 
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M,Qmentet nytt. För anskaffning av nödiga ::Lnventarier, ma
skiner och undervisningsmaterial till den planerade sjömans
skolan föreslås ett anslag om 3 miljoner mark. 

IV. Näringarnas främjande. 
Anskaffnin av maskiner för 'ordförbättrin (tidi-
Ökning 4.500.000 mark. avsikt 
att under år 1961 anskaffa en ny grävmaskin samt samtidigt 
försälja avdelningens nuvarande två maskiner. Denna nyan~ 
skaffning belöper sig till ca 5 miljoner mark. 

,IV:2. Anskaffning av fiskefyrar. 
Minskning 200.000 mark. Under år 1960 kunde endast en av de 
planerade fyrarna uppsättas i :Srändö norra skärgård, varför 
anslag för en fyr erfordras. Emedan ljusstarkare fyrar be
höve.s i yttersta havsbandet stiger kostnaderna för en komp
lett fyr till föreslaget belopp 800.000 mark. 
Anskaffning av skogsutrustad hjultraktor. 

Momentet nytt. Antalet hästar på Åland har nedgått katastro
falt. Minskningen under de 9 senaste åren utgör c:a 46 %. 
En hjultraktor med modern utrustning kan på de flesta stäl
len ersätta hästen. Med en mans betjäning av traktorn blir 
det dessutom billigare~ men det fordras utbildning och vana 
samt en skild avverkningsmetod då man driver ut virket med 
traktor. 

Ovan kostnadsberäknade traktor skulle användas för instruk
tions- och demonst.rationsändamål, men samtidigt för drivning 
av virke ur landskapets skogar. För cret arbete, som utföres 
i landskapets enskilda skogar skall vederbörande inkomst
moment (3 A I:23) i ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 
gott skrivas. 

V. Kommunikationsväsendet. 
Vägbyggnads- och vägförbättring.sarbeten (r), 
Ökning 2.000.000 mark. Motivering under 7 Ht. II:3. 
Anslaget föreslås att fördelas på följande sätt: 
Pågående arbeten. 

a) För fortsättande av förbättringsarbetena på landsvägen 
mellan Haraldsby och Stenbrobacke föreslås 8 miljoner mark. 
Enligt förhandskalkyl borde för år 1962 beviljas 6 miljoner 
mark för arbetets slutförande~ 

b) För byggande av landsväg till Vargskären i Föglö före-
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slås 10 miljoner markt varigenom 24 miljoner av det till 
26 miljoner uppgående kostnadsförslaget skulle ha beviljats. 

c) För fortsättande av förbättringsarbetena på landsvägen 
' 

till Lemland,. de.nna gång mellan Söderby folkskola och Lem-
lands prästgård, 2,300 meter, föreslås 10 miljoner. 

d) För förbättring och uträtning av landsvägen Godby
Brustabacke föreslås 8 miljoner mark. För år 1960 hade be
viljats 4 miljoner mark av byggnadskostnaderna, vilka för 
denna 9 km långa förbättring kalkylerats till ·30 miljoner 
mark. 

e) Ytbehandling~r: 2.300 meter av den ombyggda landsvä
gen mellan Söderby folkskola och Lemland~ prästgård samt 
3.500 meter av den ombyggda delen av vägen mellan Godby 

2 . 2 
och Brustabacke eller aammtinlagt 34.000 ni· å ·250 tnk/m eller 
samrn~nl.?-gt 8, 5 mi 1 j brter mark. 

' 
Nya arb$ten •. 
f) För uträtning av landsvägen i Värdö mellan Va:bgata och 
kyrkan på en sträcka av 500 m föreslås 2 miljoner mark. 
Sikten är här synnerligen begränsad varför en förbättring 
med hänsyn till den väntade ökningeh i biltrafiken genom 
tillkomsten av en färja, eventuellt två färjor, ter sig nöd
vändig. 

Övriga &rpetien. 
g) För reservarbeten 4 miljoner mark. 
h) För byggande och förbättring av bygdevägar 5 mil

joner mark. 
i) För inlösen av vägområden 2 miljoner mark, samt 
j) Till landskapsstyrelsens disposition 4,5 miljoner 

mark. 
Om av en aller annan orsak besparingar skulle uppstå be

träffande ovan~tående undermoment, föreslås att dessa vid 
behov skulle få användas som komplettering till övriga före
slagna arbeten, 
Anskaffning av vägmaskiner (r), 

i 

Ökning 700,000 mark. För ersättande av en utsliten väghyvel 
och -schaktbladstraktor jämte vis~a andra smärre vägmaskiner 
föreslås ett anslag om 7,2 miljoner mark. 
Lager uch garagebyggnader (r), 
Momentet nytt. I 1959 års budget upptogs 2 miljoner mark 
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för uppförande av en gar~ge- och lagerbyggnad. Under Eagda. 

år kunde dock endast mindre planeringsarbetert utföras till 
en kostnad av 315.231 mark. Emedan ifrågavarande anslag 
icke utgjorde ett reservationsanslag uppstod likväl icke nå
gon besparing, varför utgiften nu måste budgeteras ånyo. 
Dessutom borde byggnaden göras större än den ursprungligen 
planerade på grund av nytillkomna fordon samt dessutom·upp
värmbar. Kostnaderna för en sådan byggnad med dimensionerna 
11'5 x 19 meter jämte erforderlig tomt beräknas uppgå till 
5,5 miljoner mark. 

Ans}caffning.av radiotelefoniutrustning tilJ yägavdelningens 
,.:; 

bilar. 

Momentet nytt. Emedan polisinrättningen i Mariehamn på 
grund av den förestående inkorporeringen, varigenom stadens 
markareal ökas med ca 200 procent och befolkningen med ca 
50 procent, är i behov av en tjänstebil jämte erforderlig 
telefoniutrustning har landskapsstyrelsen funnit det motive
rat att föreslå att jämväl vägavdelningens bilar skulle för

ses med telefoni. Sålunda kunde den erforderliga radioanlägg
ningen (avsändarstationen) utnyttjas även av vägavdelningen. 
Anläggningens skötsel skulle handhavas av polisdejouren och 
således icke förorsaka merkostnader. Betydelsen av radio
telefoni i ifrågavarande fall är uppenbar. Under snöstormar 
och vid plötsligt inträffande ishalka på vägarna är det med 
hänsyn till såväl obehindrad som riskfri trafik av betydelse, 
att i aktion varande plog- och sandningsbilar kunna dirige
ras till platser där behovet är störst. Såväl i riket som i 
Sverige äro vägväsendets bilar i ovansagda avseende utrusta
de med telefoni. Kostnaden för en radioanläggning med en 
teoretisk aktionsradie om 25 km, vilken enligt expertisen i 
landskapet kan utsträckas till 130 km utgör ca 500.000 mark, 
varav vägavdelningens andel skulle utgöra hälften eller ca 
250.000 mark. Dessutom skulle radiotelefoniutrustning för 
två kombinerade plog- och sandbilar samt en tjänstebil er
fordras. Detta skulle innebära en utgift om ca 200.000 mark 
per bil eller sålunda sammanlagt 600,000 mark. 

VI. Polisinrättningen i Mariehamn. 
Kapitlet nytt. 

Anskaffning av tjänstebil jämte telefoniutrustning. 
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Såsom av motiveringen under föregående moment redan fram~ 

gått måste anskaffande av tjänstebil jämte nödig telefoni
utrustnirrg för polisinrättningen i Mariehamn anses påkallad. 
Avsaknaden av tjänstebil, lämpad för patrulltjänstgöring och 
forslande av fyllerister, har länge varit kännbar. Den för
hyrda jeep. som polisinrättningen förfogade över sistlidna 
sommar, visade sig ha stor inverkan på polisens effektivitet. 
Isynnerhet de ur ordningssynpunkt ömtåliga camping- och mot
svarande områdena kunde behärskas bättre än tidigare. År 
1959 förbrukade polisinrättningen 84.320 mark för forslande 
av fyllerister, medan utgifterna för föregående sommar voro 
betydligt större med· påföljd att de för ändamålet anvisade 
medlen blevo otillräckliga. För ett effektivt utnyttjande 
av en polisbil är radiotelefoniutrustning oumbärlig, Sålunda 
kan vid alarmtillbud patrullbilen snabbt dirigeras till 
platsen• Redan medvetandet om förefintligheten av en tele~ 
foniutrJstad polisbil har en avskräckande inverkan på oro
liga element. Enligt mbtiveringen under föregående moment 

skulle p0-li.einrättn~11gen~. andel av kostnaden för radioanlägg
ning utgöra ca 250~000 mark samt telefoniutrustn~ngen 200.000 
mark. Utgiften för t.jänstebil beräknas till ca 710.0DO mark. 

10 Huvudtitelns slutsumma: 
Ordinarie budgeten för år 196Ö 89.011~300 

Budgetförslag för år 1961 105.119.500 
Ökning 16.108.200 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
I. Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations-
verksamheten. 

Jorddispositionslån (r). 
Ökn,i:gg 15. 000. 000 mark. Den före slagna förhöjningen är be
räknad enligt förefintligt behov. Under innevarande år har 
intill utgången av oktober beviljats 105 lån om tillhopa 
49.735.000 mark. Av de inlämnade låneansökningarna hade 
endast 2i grupper behandlats, medan li grupp återstod. Be
handlingen av de återstående låneansökningarna förutsätter 
att härför nödiga medel upptagas i andra tilläggsbudgeten 
för innevarande år. Lånen har beviljats med iakttagande av 
de i riket gällande procentsatserna och maximibeloppen och 
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har i det stora flertalet fall avsevärda nedskärningar gjorts. 
Enligt dispositionsplanen för kolonisationsfondens i riket 

medel för år 1960 beräknades de tillgängliga medlen till 8,5 
miljarder mark. Överföringen enligt budgeten omfattade 5,5, 
miljarder mark samt räntor, amorteringar och övriga inkomster 
utgjorde 3 miljarder mark. Enligt riksbudgetförslaget för 
1961 föreslås en överföring till kolonisationsfonden om 5,7 
miljarder mark och då amorterings .... och ränteka$tnader även 
måste öka bör åtminstone samma belopp stå till kolonisations-
fondens di~position för år 1961. 

På grund av det ovansagda föreslå$ anslaget höjt. 

,;tö,sesltilli~gar ,~§,jegpområden 
1
(f) .~ 

I I 

I !, 

! : 

JYJomS;nte~ ny;t,t,,,. För köpe- och löseskillingar samt ersättningar,! 
vilka enligt land~kapslagen om in19$en . .av vissa iegoområden i '~ 
lä.ndskrommunernä (2'8/59) ~ko

1

la av landskapet erläggas föreslås 
2 mildoner mark. ! riksbudgetf~rslaget f8r år 1961 ha~ för 
motsvarande ändamål und~r moment 19~II-15 upptagits 100 mil
joner h:tark. 

Fisket. 
!;8~ Lå;r,f2:t ;f:s.ämjange av fiskhushållhingen (r). 

Ökning ~ e,QO.O. OOQ I mprf. Med beaktande avdet planerade stora 
fiskfryseriet i Mariehamns stad och för fortsatt stödjande 
av företag inom fiskförädlings- och fiskhandelsbranschen med 
lån föreslås ett anslag om 5 miljoner mark. 

III,,. Särskilda anslag. 

_...._:=J .13ostadelån (r). 

Ökning,1.000.000, mark. Enligt landskapslagen om bostadspro

duktion (6/60) skall i landskapets inkomst och utgiftsstat 
för åren 1960-63 upptagas reservationsanslag som till propor
tion och behovet av okade bostäder motsvara för samma ändamål 
i riket beviljade anslag. Med beaktande av inträffad stegring 
i byggn~&~r~!gsoch enär kostnadsindex till följd av stegrade 
arbetslöner detta år ytterligare kan stiga har i riksbudgeten 
för år 1961 föreslagits ett tillägg av 200 miljoner mark un
der motsvarande moment. På grund härav föreslås anslaget höjt 
med l miljon mark. 
Amortering~län för turismens främjande. 
Ökning 1,000.000 mark. På grund av den starkt stegrade turist
trafiken och det därav uppkomna behovet av nya pensionat och 

1-
!LI 
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turist stugor föreslås anslaget höjt. 

Amorteringslån för uppförande av kommunala vårdanstalter (r). 
Anslaget oförändrat. I enlighet med av landskapsstyrelsen 
framställt förslag om beviljande av ett lån om 40 miljoner 
åt Ålands kommunalförbund för åldringsvård för uppförande av 
ett nytt ålderdomshem i Jomala kommun, kallat De Gamlas Hem, 

upptogs i inkomst- och utgiftsstaten för år 1958 och 1959 ett 
anslag om 20 miljoner mark vardera för sagda ändamål. Till 
följd av uppkommen försening med byggnadsarbetenas påbörjande 
kunde dessa lånemedel dock icke utgivas åt kommunalförbundet. 

Det för år 1958 reserverade anslaget indrogs såsom icke ut

nyttjat år 1959, medan det i 1959 års inkomst- och utgifts
stat observerade anslaget åter utgavs åt Mariehamns stad för 
uppförande av ett nytt åldrings- och pensionärshem i Marie
hamn. I inkomst- och utgiftsstaten för år 1960 slutligen hade 

för kommunalförbundets numera påbörjade bygge ånyo reserve

rats 20 miljoner mark, vilket belopp sedermera även beviljats 
kommunalförbundet och varav t,o.m. den 26 oktober 15 miljoner 

mark utbetalats. 
På grund av det ovan sagda1 och då kommunalförbundet i ny 

låneansökan påvisat behovet av ytterligare lån, föreslås att 
kommunalförbundet skulle på i övrigt samma villkor som tidi
gare beviljas ett tilläggslån om 20 miljoner mark. 

Amorteringslån åt Mariehamns stlad för utbyggnad av hamn-

anl äggning,ar ' 
I första tilläggsbudgeten för år 1960 upptogs ett 

1.000.000 mark stört lån åt Mariehamns stad, avsett för en 
utbyggnad av den $ ,k. djupvattenskajen i Västerhamn för till
godoseende av de~ ökade behovet av speciella hamnanläggningar 
på grund av den utvidgade trafikien m!3d bilfärjor. Arbetet 
Flkulle utföras i tvenne etapper, varav den första skulle slut

föras under år 1961. Kostrtaderna för den första utbyggnad.s
etappen hade approximativt beräknats till 22,6 miljoner mark 
och hade staden ansett det önskvärt, att halva kostnaden 
skulle täckas med landskapslån, Landskapsstyrelsen hade dock 
med beaktande av den förefintliga kostnadsutredningen icke 

ansett dfBt befogat att räkna med större totalkostnader än 
ca 15 miljoner mark, Efter det kostnaderna mera exakt hade 
beräknats förutsatte landskapsstyrelsen möjligheten av ett 
tilläggslån. Staden har sedermera inkommit med en specificerad 

,, 
! 
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kostnadskalkyl för sagda etapp uppgående till 24.178.000 mark, 
varför föreslås att Mariehamns stad skulle på i övrigt samma 
villkor som tidigare beviljas ett tilläggslån om 5,2 miljo-
ner mark. 

Amorteringslån fQt;; tryggande av sysselsättningen. 
I första til:lfiggsbudgeten för år 196Ö observerades ett 

anslag om 15 miljoner mark för sagda ändamål. Beloppet har 
sedermera utgivits åt Klintens Trä Ab och Ab Avatex sålunda, 
att det förstnämnda bolaget erhållit ett lån på 2 miljoner 

mark och d~t senare ett på 13 miljoner mark för uppförande 

av fabriksanläggning i Hammarlands kommun. 
Ehuru någon större arbetslöshet icke förekommer inom 

landskapet, närmast beroende på utflyttning till Sverige, 
vore det dock av yttersta vikt, att genom uppmuntrande·"av .in

dustrialiseringen av landsbygden i landskapet bereda den hem
mavarande befolkningen skäliga utkomstmöjligheter, varigenom 
den osunda flyttningsrörelsen även kunde motverkas. För mot
svarande ändamål har i riksbudgetförslaget för år 1961 upp
tagits 1,3 miljarder mark. På grund av det ovansagda före

slås ett anslag om 10 miljoner mark. 
11 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1960 156.500.000 

Budgetförslag för år 1961 191. 700-. 000 

Ökning 35.200,000 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 

I. Avräknings- och ränteutgifter. 
! 

Vid avräkning återgående utjämningsförskott (f). 
Momentet nytt. Dylika återbetalningar ha hittills bokförts 

på 5 Avd. I:l såsom avdrag på de erhållna förskotten för 
skattefinansiell utjämning. Mera klarfattligt och bokförings

tekniskt riktigare är dock att hålla isär anslag, som lyftas 
för ett finansår, och sådana, som återbetalas för ett annat. 
Utjämningen för år 1959 beräknas medföra en återbetalning av 

drygt 100 miljoner mark. 
Ordningsnumren för följande moment har ändrats. 

12 Huvudtitelns slutsumma: 
Ordinarie budgeten för år 1960 503.000 
Budgetförslag för år 1961 100.503.000 

Ökning 100.000,000. 
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Till Ålands landsting. 

Tandvården i skärgården o~h den avlägsnare landsbygden iir i h~5g 

ad efterbliven, ett sakfirhållande som är beroende av många faktorer, 

vilka den icke minst viktiga består i de stora ekonomiska utläg~ 

m upprepade tandläkarbesök medför f~r innevånarna i dessa trakter. 

utväg att i viss mån avhj~lpa dessa missfirhållanden kunnde finnas 

rest personer, som en längre tid vårdas i landskapets s jukvårdsansta~) 

. r, i dessa k:unde erhålla tandläkarbehandling~ Detta enskemål har upp 

~pade gånger framfärts av patienter oqh det ,synes oss som om saken 

nde o~dnas genom anskaffning av fast tandläkarutrustning till lämplig 

i sjukhuskomplexet~ Fär handhavandet av sj~lva tandvården kunde 

mpligen avtal tr~ffas med någon eller några av de på orten verkande 

En tandläkarappan t av allrnånt anvä1id typ i kommunernas tandvårds

ntraler betingar ett pris av 550.000 _ 600.000 mark, var.i även ingår 

paraturens uppsättning~ Övrig kompletterande uppsättning torde kunna 

rii.knas draga en kostnad av 100.000 mark. 

Med hänsyn till det ovan anf~rda få vi v~frdsarnt filireslå att 

Landstinget ville besluta att i budgeten f®r 

år 1961 under 10 HT.II. upptaga ett anslag om 

700.000 mark fer anskaffande av en tandläkar-

apparat jämte därtill 0erande utrustning till 

Ål~ands Centralsjukhus. 
·" 

Mariehamn den 16 november, 1960.---r: ,/2' ~/ 
("/. / / ~ / I ~ IJ () I ' / , ~' · ... ~~. '\ '---_ t/' ~ ................................. ..~ ... - .......................... ,., 
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Till Ålands Landsting'• 

För n-å@ra ån· sedan1 övertog landskapet: vägeni ne:rr· D iffill 

Äng.ösun-d' ±_ Lumparland. Vägreni beitj'äna.J:t"· förutm:nc skärgårdens mj;ölk:

transport trafiken- fråm Ängö·,J3uesö o-ch B~e~· byar'. Senaste år- ft:rrena.Q~ 

des de båda förstnämnda byarna genom- etHt banitbyg@"e äv>eir deit skjjI-

j ande sundet-. Samti:diig1t färdilgbyggdes., em kmnmunal V?ä~, sO'JlY fråm Btrus:sä' 

by, går över Ällgij. fram tiill Ängösun-d. • 

I 
Kunde luckan• mellan1 ll vägarnas ändpunkter- på öms-e siidOT ont sundet! 

täppas till, betydde det:ta,atit tv:å byar-· anknöts ti'll fasta ÅlandS' Wcig.i;-

nät-. Deitta kam enligt vårt förmenande ske genom: a tit ew färja för" ärr,.. 

damålet anskaffail. På grund av sundet-s bredd{26"41pch dju~8n:) ärr ett 

bankbygge i~ detta sammanhang, .. otänkbart-. 

En järnfärja av 3 mm:s plåt,10 meter lång-och 4,5met:errbrecil!, 

skulle motsva:na behovet. Den, f±ick: en• bärl'cirmågia aw 7 ton-, och möJ~ 

ltgg·j orde di,rekit-transport med lastbil av; papp ersv·eff CYch and::oa skogis--- 1 

och j ordbrukspradukiter·; som de båda öarna t±llsalu-f'ör;. :rnkl. mcrfr<:Tr--

och roderutrustni'ng samtr klaffar för landfästew skuil..le ew såda.w ftd.i

giående ffärj a betinga sig- ett priis aw L 600 .000 mark~ Enba:rrlt färJani 

beräknas ko-sta 900 oOOO ma:vR. 

Vin-terti:d bor på Ängö och Bussö ett: tijuguctal personer, på Fe:rrgä; 

omkring" 1'5. Folkmängden1 flerdubblas under-- somra:nna, mew är ändcå så li

ten, a tit man.1 knappast med nugällande bestämmelse!!:" kund·e ansluta en, dy

lik färja på vederbörligit sätt~ till vägnätet: med an-ställd förare. 

Meningen är att~ i;ntressenterna själva skulle handha skötseln· av:r 

------------------------ - --
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• Framdeles kan det- måhända bli' möjlig.it att anställa föra:r-e, va:u:i:i

färj an på ett effektivare sätt kan1 gagna dem allmänna trafikeni. 
- k 
Då landstinget~ städse visat:: god viilja att hjälpa bef~~ngeni JJ; i 

skärgårdsoyar, vågar undertecknade vördsamt; an-hålla, 

atit landstinget; ±i landskapeits o·rdinarie budget 
' ,, 

t- ,/-(. r cJ '?-' a. 
för 1961 ville oG~ee:rvera etit:belo-pp om 950.000 

mark- som bidrag:- åit intreasenterna för ancsk:af~a

fande av:i en färja för trafiken- över Ällgö·sun-a.-. 

november 1960. 
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Till Åland~ landsting 

Efter de av l•ndskapets vi,avdelnin~ och olika riksmyniigheter ~e

förd• undersökningarn• står det nu•en klart för alla, att~ Långnäs udde i Lum

rland på ,rund av sitt lä~e ech sina hamnmöjligheter ut,ör den utan jämförelse 

sta angöringsplatsen för de bilfärjor, s•• i framtiden skall ••besörja fasta 

ands trafik österut. Sedan också •lika reaetiföreta~ enstäm•i~t uttalat sig för 

an~öringsbry,g• ··L L!ngnäe, måste 11an anse, •tt diskussionen för 

h emot Lån~näs nu.Mera bör kunn• avslutas. Det gäller att fortast söjligt få en 

,örin,skaj byg~d på platsen Bch en tidsenli' landsväg dra~en ut till den. In,en 

än landskapet är skickad att verkställa detta. 

En eundvikli~ åtgärd för ~enesförandet av ifrågavarande byggnads

är, att landskapet förvärvar erferderli~a markutrymmeR på udden, antingen 

köp av markä,arna eller gen•• exprepriati•n. Ett •Öjligast snabbt överta,an-

av nämnd• j•rdemråden kan ,ett ske innan landskapsmyndigheterna har fattat de

'nitivt beslut ••, huru hamnen skall utby~gas ecn disponeras. Jerdförvärv på ud-

• ger även, enli~t vårt förmenande, landskapets •yndi,heter större möjligheter 

ordna trafiken på Långnäe på ett sätt, s•• till fµlle beaktar den bofasta å

befelkninf"ens ek•n•miska fördelar. 

Då det är bekant, att markförvärv ~jerts på Lån~näs ech nya j•rd

~rs~ljnin~ar planeras, allt med olika syftemål för hamnens utnyttjande, anser vi 

dertecknade det vara nödvändi~t, att erf~rderli~a emråden för bry~ga, upplags-

h parkeringsplatser samt väg skyndsamt säkras för allmänt behev. Vi föreslår 

rför, att landstinget 

måtte giva landskapsstyrelsen i uppdra~ att förvärva för bil

färjetrafiken österut erferderliga land- och vattenomr~den i 

Långnäs i Lumparland och 

ebserverar ett belepp på 5 •iljener mark i inksmst- ech ut

giftsstaten för 1961 för inlösen av ovannämnda emråden. 

/--;-) . ~' . Mari~eham.n den 17 november 1960 

/r.- !_ ~----'==-. ... ~ 0=-=-~( __. 4 -, _ ~~~// ~~1u1r.-..,.~ ~ ~ 
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Till Ålands landsting 

Sedan en tid har in•m ål~ndska kretsar uppstått tanken på attt ge

värdigt minnes11ärke- 0 hedra Frans Petter ven. Knerrings gärning ech påminna 

släktled •• den!!flllmma. Vid årets bendedag refererade undertecknad Lenn•rt 

frågan ech bendedagsd~ltagarna uttalade sig praktiskt taget enhälligt för 

ett dylikt minnesmärke beriefås till stånd. För att föra frågan vidare ech 

•Öjli~t i hamn tillaattes en kommitte under erdförandeska~ av vicelantrådet 

ner Janssen. Denna kemmitte har vid överläggningmr kemmit till uppfattningen, 

. ifrågavarande minnesm'=i.rke bör uppställas på planen framför Finströms kyrka ech 

·tå ev en staty i brGns av ven Knerring. Den ålijndske kenstnären Håkan Bends i 

har uppgjert preliminqra utkast i penntecknin~ till menumentets utferm.

men har inte ännu velat binda sig för ett förslag innan han blivit i till

att studera medeller av försla~en i lera. Kestnaderna har preliminärt upp

till 2 miljener mark. 

Här är inte platsen att beskriva ven Knerrin~s insats i vårt saa

le, men en del huvudpunkter må deck fr8ahävas. Han var den förste,sem effentli

påvisade behevet av att en stad anlades på Åland ech han anvisade genast den 

invid Sviby vikens uteserdentliga hamn. Trettie år senare kunde 

glädja si~ åt att se sitt förslag i alle förverkligat i farm av staden Marie

n. Han inrqttade på 1840- och 1850-talen i Gedby felkskeler, se• i fråga •• un

rvisningsmeteder sted avsevärt före sin tid och blev hi=irigenem en banbrytare in

Åland för den allmänna felkskelundervisnin~em. Ålands första navi~a

grundl&gd i Gedby, är hans verk. Han var med •m att st&rta Ålands Spar

Och på hans initi•tiv införskrevs fiskare från Getland för att lära ålännin

drivfisket~ kenst. Och sist men icke minst drev han med en rastlös energi på, 

t bönderna skulle skaffa sig bättre jerdbruksredskap ech edlu växter, sam sed 

Örre framgång kunde adlas på Åland än i riket. ven Knerring var sålunda en i ar

ts sannaste mening .. mån~sidi!!= ledar~estalt, SH därtill utfärde sin vä~röjar

tanke på ek•n•misk vinning av helhjärtad idealitet. 

Finansieringen av _den staty i brons, sem den av Ålands lantmanna

tillsatta kemmitte heppas skall kunna kamma till stånd, är ämnad att ske 



gen•• en hela landskapet emfattande insamling, från dörr till dörr, men k.._ 

räknar självfallet även med kraftigt ek1:memiskt bistånd från lendskapsmyndig 

nas, stadens ech landskemmunernas sida. Alla bör ha rätt ech skyldighet •tt 

med ech hyll• ven Knerrings förebildliga medber,,-ar~ärning till frem1u för dea 

ka bygden. Härtill kemmer ett i detta sammanhan~ beaktansvärt faktum, att vl~ 

skap i fråga •• hö,,-klassig uteskulptur måste anses vara synnerligen underutve · 

någet, s•• inte blatt ställer Åland ech ålännin,,-arna i en mindre smickrande 

i främlingens ö,,-en, utan även - gch det är det viktiga är till 

ech tidsenlig utveckling av befelknin,,-ens skönhetssinne. 

Under hänvisnin,,- till evanstående dristar vi ess föreslå, att 

tin~et måtte besluta, 

att i inkomst- @ch utgiftsstaten för n~sta år 

ett anslag på 500,000 mark i understöd för 

aärke över Frans Petter. ven 1Cnerrin~ 

kyrka. ·' 
Marieham:n de• 17 nevember 1960 
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