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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställni.ng till Ålands landsting med 

förslag till inkomst- och utgiftsstat för land

skapets enskilda medel under år 1961. 
Tack vare de .ökade inkomsterna från landskapets jordegendomar och 

sparsamheten med de enskilda medlen under tidigare år har Landstinget 

under de senaste åren haft möjlighet att relativt frikostigt budgetera 

anslag ur dessa medel. De beviljade anslagen ha emellertid till en 

betydande del avsett investeringar eller reserveringar för . framtida 

behov, varför någon kapitalförtäring sålunda icke skett. De ökade ka

pitalutgifterna och reserveringarna ha medfört, att bokslutsbehåll

ningen, som år 1954 översteg 10.000.000 mark, vid utgången av år 1959 
hade reducerats till en brist på 734.000 mark. Under samma tid hade 

dock kassamedlen uppgått med ca 1,3 miljoner mark från 12,2 till 13,5 
miljoner mark och de utestående ~nderstödslånen från enskilda medel 

vuxit från 150.000 till 7.074.500 mark. 

Såsom för ett år sedan kunde förutses, har år 1960 medfört en radi

kal förändring i den relativt goda ställning, som hittills kunnat re

dovisas för landskapets enskilda medel. Vid den ordinarie utjämningen 

för år 1958 ställdes utom kolumn ett belopp om 5.452.457 mark, som 

måste bestridas med enskilda medel. Härigenom förbrukades förutom årets 

anslag även allt vad som under tidigare år reserverats för detta ända

mål, Därtill belastas budgeten innevarande år för första gången med 

räntor för de finansieringslån 1 som upptagits för byggande av elevin

ternatet vid Ålands folkhögskola. Kassaställningen har dessutom i år 

försämrats avsevärt därigenom, att landskapsstyrelsen i enlighet med 

1960 års budgetmotivering använt större delen av de för jordinlösen 

reserverade medlen till finansiering av e levinternatsbygget i stället 

för att upplåna motsvarande belopp i bank. Till följd härav beräknas 

bokslutet för år 1960 uppvisa en brist p å omkring 7,5 miljoner mark. 

Utgångsläget vid uppgörandet av budgeten för år 1961 är sålunda fö

ga gynnsamt. I stället för den beräknade behållning från tidigare år 1 

som hittills alltid kunnat upptagas på inkomstsidan, måste den nämnda 

bristen 7,5 milj. mark observeras bland utgifterna. Den beräknade bris

ten uppväges dock ganska precis av de fö r jordinlösen reserverade an

slagen och skulle i själva verket kunna e limineras genom indragning av 

sagda anslag. Landskapsstyrelsen anser det likväl önskvärt, att medel 
fo"r utövande av lösningsrätt vid f a stigh etsöverlå telse fortsättningsvis 

stå till förfogande , och föreslå s därför , att den ifrågavarande bristen I 
·I 
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balanseras i 1961 års budget med ett finansieringslån. Lånet skulle 

emellertid upptagas endast ifall medel verkligen måste tagas i anspråk 

för jordinlösen. 
En kännbar belastning för 1961 års budget utgör utgifterna för de 

lån på 25.000.000 mark, som tidigare upptagits för finansiering av folk- ' 

högskolans internatbygge. Räntorna beräknas stiga till ca 2.000.000 mark 

och amorteringen uppgår till 1.000.000 mark. Landskapsstyrelsen utgår 

ifrån att dessa utgifter, liksom övriga normala utgifter i allmänhet, 

böra finansieras med egentliga inkomster och icke med lån. I annat fali 

blir ju följden en ökad skuldsättning, som inom kort måste leda till 

uppbärande av landskapsskatt. För att undvika detta alternativ är det 

nödigt att under de närmaste åren iakttaga största återhållsamhet be

träffande utgifterna från enskilda medel. Landskapsstyrelsen har där

för sett sig tvungen att föreslå radikala nedskärningar av flera större 

anslag. Den upplåning som trots nedskärningarna sannolikt blir nödvän

dig utöver det nominella lånet på 7,5 miljoner mark, motsvaras i huvuä 

sak av de föreslagna investeringsutgifterna. 

På grund av att nya finansieringsutgifter tillkommit har landskaps

styrelsen ansett det motiverat att sammanföra dem i ett nytt VII kapi

tel, tillsammans med tvenne moment från IV kapitlet. 

En jämförelse mellan budgeten för år 1960 och det nu avgivna försla

get utvisar följande: 

Inkomster: 

Utgifter: 

I, Landskapets skogshushåll
ning 

II, Undervisnings- och bild
ningsväsendet 

III, Hälso- oc~ sjukvårds

väsendet 

IV. Särskilda anslag 

V. Investeringsutgifter 

VI, Understödslån 

Budget för å r 1960 

39.758.275 

8.560.875 

8.914,400 

1.140.000 

5.220.000 

15.623.000 
2.300.000 

Budgetförslag för år 
1961. 

31.892.744 

6.522.775 

9 .689.200 

1.040.000 

1.318.769 

1.322.000 

.?00.000 

VII, Finansieringsutgifter 11.500.000 

Budgetförslaget utvisar således minskning med 7.865.531 mark, när

mast beroende på att det nya elevinternatet vid Ålands folkhögskola har 

kunnat färdigställas under innevarande år. 
I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen, vari gives närmare redo-
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görelser för ka1kylerna till förslaget j ämfört med budgeten för det nu 

löpande året. 
Förslagsanslagen förkortas i detaljmotiveringen, som följer efter 

sifferbudgeten, med (f) och reservationsanslagen med (r) och tidigare 

moment, som föreslås utgå, står inom parentes. 

Hänvisande till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen vörd

samt föreslå 
att Landstinget måtte antaga följande förslag 

till inkomst- och utgiftsstat för landskapets 

enskilda medel under år 1961; samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att för budgetens 

förverkligande upptaga erforderliga lån. 

Mariehamn, den 24 november 1960. 

På landskapss~el;rns vägnar: 

g k1w.L/_,h 
Lantråd Hu$ o Joha:rJ.S'S~~l.,, 

/, 
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INKOMSTER. 

1. Beräknad behållning från år 1960 •••••••••.••••••• 

2. Försäljning av virke från landskapets skogar ••••• 

3. Husbehovsvirke från landskapets jordbrukslägenheter 

4. Arrendeavgifter från landskapets boställen och fiske-

rier .......................................... . 

5. Ränteinkomster ..................................... . 

6. Avkortningar på beviljade understödslån ur enskilda 

med e 1 •.••......•..•.•...••.•.•..••••.••••..•.•. 

7. Skogvaktarens vederlag för hyres- och övriga natura-

förmåner ................•...................... 

8. Avgifter för jaktkort .•.•.•••••••••••••••••.••••• 

9. Inkomster vid Ålands folkhögskola ••••.••••••.•••• 

10 . Arrendatorer ådömd ersättning för husröta eller 

vanhävd ..•........ o •••••••••••••• , ••••••••••••• 

11. Bidrag av ordinarie medel för Åland s fo lkhögskola 

12. Försäljning av vissa fastigheter och byggnader •• 

13. Försäljning av sjukhusbyggnaderna i Godby ••••••• 

14. Ili ver se inkom st er •••••••••••.•••••• , ••••.••••••. 

15. Finansieringslån ................... o • ••••••••••• 

16. Indragning av utgiftsrester ••••••••••••.••.•.••• 

17. Indragning av reserverade anslag •••••••••••..••• 

8.000.000 

250.000 

4.000.000 

200.000 

700.000 

101.880 

600.000 

680.000 

1.000 

6.000.000 

520.000 

2.000.000 

50.000 

8. 787 .. 864 
1.000 

1.000 

Summa inkomster mk 31.892.744 
--------------------------------------------------------

UTGIFTER. 
I. Landskapets skogshushå llning. 

1. Avlöningar: 

1 skogvaktare-arbetsledare, grund-

lön (21 lkl) •••••.••••••••.••••• 589.200 

ålderstillägg •••••••••••••••••••••• 160.200 

l önejustering (förslagsanslag) •.••• 20.000 769.400 

2. Folkpensions- och barnbidragspremier för skogvaktaren-

arbetsledaren (förslagsanslag) •••••••••••.•••••••• 35. 000 

3. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) .••••••.•• 375.000 

4 · Expensmedel .......................• Q o................. 30 o 000 

5. Avverknings- och transportkostnader (förslagsanslag; •• 4.000.000 

6. Skogsvårdsarbeten av olika slag (reservationsanslag) 700.000 

7, Premier för skogsförsäkringar ••.•••••••••••.•••••.••• 60.000 

8, Premier för brandförsäkring av skogvaktarbostaden •.•• 3.375 

!t 
I 

I ' I 

t 
I 

I 

1-

f 
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9. Underhåll och reparation av skogvaktarbostaden (för-

slagsanslag) ..................... o 0 •••••••••••••• 

10. Bränsle till skogvaktarbostaden (förslagsan slag) •. 

11· Ska tter för landskapets skogar (förslag sanslag) •• . 

12. Till landskapsstyrelsens disposition f ör landskapets 

skogshushå llning ..................... o ........... . 

Summa I kap. 6.522.775 

II. Undervisnings- och bildning sväsendet. 

A. Ålands folkhögskola. 

1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundlön (29 lkl) 

1 andra lärare, grundlön (24 lkl) 

1 lärare i huslig ekonomi, 

grundlön ( 21 lkl) ••.••.•.•••••• 

1 handarbetslärarinna, grundlön 

( 2 0 lkl) ...................... . 

1 slöjdlärare och vaktmästare, 

å rsarvode ( 20 lkl) •..••••••••••. 

arvode å t vaktmästaren för eldning 

av cen tralvärmepanna .•.•••••••• 

å lderstillägg (förslagsanslag) 

l önejustering (förslagsanslag) 

1 kristendoms- och språklärare 

. . . . 

(192 t.) ....................... . 

1 sånglärare (48 t.) •••.••.•••.•.• 

1 bå tbyggare (40 t . ) ••••.••••••••• 

tillfälliga f öredragare och kurser 

undervisningsarvoden (studielinjen) 

(192t.) ........ .................. .. 

2 hembiträden, 7 i må n •••..•••.••• 

extra köksbiträde 6 må n ••••••••••• 

862.500 

679.200 

589.200 

564.600 

564.600 

63.000 

660. 900 

200.000 

134.400 

31.200 

40.000 

40.000 

105.600 

450.000 

120.000 

2 • Städning ..........•.................••••........... 

3 • Folkpensions- ·och barnbidragspremier (för slagsanslag) 

4. Värme, lyse och v a tten (förslagsanslag) •••••••••.•• 

5, Undervisningsmateriel och bibliotek • • • • • • • • • • • • • • • • 
6• Expensmedel ••••••••••••••••••••• ·•••••••••e•••••••••• 

7. För allmän hälsovå rd (förslagsanslag) •••••••..•.•.•• 

8, Direktionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

20.000 

30.000 

450.000 

50.000 

5.105.200 

80.000 

225.000 

1.700.000 

215.000 

230.000 

20.000 

50.000 

I 

I 1 
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9. Underhå ll av byggnaderna • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • 

10. Understöd för mindre bemedlade elever ( f örslagsanslag) 

11. Till direktionens disposition för skolan ••••••• ~ .• 

A. Ålands folkhögskola Summa 8 . 365.200 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

::S. Underst öd åt särskilda sammanslutningar. 

Ålands Sång- och Musikförbund ••••••• •• •••••••••••• 

i1~ lands Ungdomsförbund •• .•••••••.••••••••••.••.•••.• 

Ålands Marthadistrikt:förbund •.••.••••••••••.•••••• 

Ålands Hemslöjdsförening 

Ålands Folkminnesförbund 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
}\ .. lands va··nner 

• • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • o o o • • • - • o • e • • • • 

Alands ::Siblioteksförening .••••••••.•••••••••.•••.• 
c 

Aländska Studentgillet ················ ~ ··········· 
J~lands Skepps bibliotek ............................. . 

lt lands Nykterhetsförbund .......................... . 

::S. Understöd å t särskilda sammanslutning ar 

Summa 440.000 

C. Studieunderst öd. 

22. Understöd å t mindre bemedlade elever frå n landsbygden 

vid Ålands lyceum .............. , ................ . 

23. Stipendier å t elever vid Ålands folkhögskola . . . . . . 
24. Stipendier å t elever vid Ålands lantmannaskola . . . . 
25. stipendier åt elever vid Ålands kvinnlig a hemslö jds-

sko la .....•.... o •••••••••••••••• o ••••••••••••• 

26. Stipendier å t elever vid Ålands ambulerande lant-

hushållsskola ................................ . 

27. St ipendier ä t elever vid Ålands kock- och stuertskola 

C. Studieunderstöd Summa 368.000 

D. Särskilda b ildningsanordn i ngar. 

28. .?\. lands central bi bli ot ek ••••••••••••••• • ••••.••..•.. 

29. :Bidrag för musei verksamheten ••.•..••••••••••.••.••• 

30. Till Mariehamns arbetarinstitut för exkursioner .•.• 

31. Bidrag till Ålands Marthadistriktsför bun d för hem-

slöjdens främjande .•.••••..•.•••••••••••.•••••••.• 

32. Bidrag till Ålands folkminnesf örbund fö r utbyggnad 

av gammelgå rdsanläggningen i Kastelholm •••••••.••• 

33. Bidrag till Ålands Fackliga Platsorgan isa tion f ör 

kulturella kurser och föreläsningar ••••••.••.••.•• 

D. Särskilda bildningsanordningar Summa 516.000 
Summa II kap. 9.689. 200 

400.000 

300.000 

40.000 

30.000 

125.000 

75.000 

35.000 

30.00Ö 

20.000 

50.000 

20.000 

30.000 

25.000 

300.000 

15. 000 

20.000 

11.000 

11.000 

11.000 

361.000 

30.000 

40.000 

15.000 

50.00 0 

20.000 
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III. Hälso- och sjukvården. 

i. Föreningen Folkhälsan på Åland för dess allmänna verk-

samhe t ....... ,, ................................... . 

2, Finlands Sjöräddningssällskap för upprätthå llande 

av livräddningsstationer på Åland .••••••••••..•••• 

3, Bidrag för s juktransporter i skärgården ••••••.••.••. 

4. Bidrag för sjuktransporter till Åbo barnsjukhus •..•. 

5. Ålands Marthadistriktsförbund för anordnande av se

mester åt mindre bemedlade husmödrar i barnrika 

f ami 1 je r ............................•............. 

6. Föreningen Folkhälsan på Åland för tandvå rd i den 

å ländska skärgården •• , , •••..••••• .•••••••.••••••.• 

7, Mariehamns Fri villiga Brandkår för underhåll av am-

bulans bil .................. . ........•............. 

8. Bidrag åt kommunerna för erlagda konvalescentpenningar 

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

Summa III kap. 1.040.000 

IV. Särskilda anslag~ 

1. Bidrag för telefonanläggningar i avlägsna trakter •••• 

2. Husbehovsvirke för landskapets jordbrukslägenheter 

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

3. För jaktvårdens främjande (reservations-förslagsanslag) 

4. Till landstingspresidiets disposition ••••••.••••...•. 

5. För rättshjäl p åt inom landskapet bosatta mindre be

medlade personer med å l ändsk hembygdsrätt ..•••...•• 

6, Barnbidrags- och folkpensionspremier •••.•••.••..••.•• 

7. För syner och ekonomiska besiktningar å landskapets 

egend omar ......................................... . 

8. Till landskapsstyre lsens disposition .••••••.•.•.••••• 

Summa IV kap. 1.318.769 

V. Investeringsutgifter. 

A. Undervisnings- och bi l dningsväsendet. 

1. Anskaffande av inventarier för Åland s folkhög skola 

2, Planering av skolgården och trädgården vid Ålands folk-

högsko l a .... ,; ..... · D •••• • ••••••••••• · ••••••••••••••••• 

A. Undervisnings- och bildning sväsendet 

Summa 1.020.000 

B. Övriga investeringsutgi fter. 

3, Arrendatorer tilldömd ersättning för utförda förbätt-

75.000 

25.000 

50.000 

50.000 

1. 

40.000 

150.000 

50.000 11 

11 

600.000 

100. 000 

250.000 I 1 

I! 
787.769 

60.000 

60.000 

10.000 

1.000 

50.000 

920.000 

100.000 
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ringar av landskapets boställen (förslag sanslag) ..• 1. 
4. Investeringar i egendomarna (förslagsanslag) .•.•..•.• 1. 
5. Istå ndsättning av virkestransportvägar (reservations-

an s 1 ag ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 0 O • 

B. Övriga investeringsutgifter Summa 302.000 

Summa V kap. 1.322. 000 

VI. Understödslå n. 

1. Lå n åt högskolstuderande • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 500. 

Summa VI kap. 500.000 

VII. Finansi eringsutgifter. 

1. Beräknad brist fr å n å r 1960 •.••••••••••••••••••.•••.• 

2. För utgifter i samband med den skattefinansiella 

utjämningen (reservations-förslagsansla g) ••••.••.•• 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansie

ringslå n (förslagsanslag) •..••.•••••••••..••.•••••• 

4. Avkortning på av landskapet upptagna finansierings-

lån (för slagsanslag) •••.••••••..•.••••••••••••. • • •• 

Summa VII kap. 11.500.000 

7.500. 

1.000. 

2.000. 

1.000. 

Summa utgifter mk 31.892. 
---------- - - ---- ------ ------------------------------
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Inkomster. 

i. Beräknad behållning från år 1960. - Såsom av den allmänna motiveringen fra~ått beräknas bokslutet för 

år 1960 komma att uppvisa en brist på inemot 7, 5 miljon er mark. 

Av budget- och bokföringstekniska skäl bör momentet likväl kvarstå. 

5. Ränteinkomster. - Minskning 100.000 mark. Emedan landskapet s banktillgodohavanden 

till största delen förbrukats i samband med finansieringen av elev

internatbygge t vid Ålands folkhögskola, innebär detta en väsentlig 

minskning av ränteinkomsterna. 

1. Skovaktens vederlag för hyres- och övriga naturaförmåner. 

Ökning 21.880 mark. Vederlaget för skogvaktens naturaförmåner utgår 

i detta nu enlig t 8.490 mark per månad eller sålund a 101. 880 per år. 

8. Avgifter för jaktkort. 

Ökning 200.000 mark. Under innevarande år har intill den 31 oktober 

under momentet influtit 695.685 mark . Med beaktande härav kan inkoms...; 

ten för nästa år beräknas uppgå till inemot 600.000 mark. 

~ Inkomster vid Ålands folkhögskola. 

Ökning 230.000 mark. Med beaktande närmast av hyresvederlagen för de 

nya tjänstebostäderna vid Ålands folkhögskola torde inkomsterna under 

momentet kunna beräknas stiga till inemot 680.000 mark. 

lg. Försäljning av vissa fasti gheter och byggnader. 

Momentet nytt. Landskapsstyrelsen har till Landsting et ingått med 

förslag om försäljning av v i ssa outbrutna områden och byggnader. 

De numera aktuella försäljningarna utgöras av en villatomt och färj

bostaden i Öra. De ssa försäljningar beräknas inbringa 512.000 mark. 

Genom utmönstring av obehövliga byggnader vid landskapet s gårdar kan 

eventuellt ytterligare smärre belopp inflyta. 

1.J.. rörsäljning av sjukhusbyggnaderna i Godby. 

Momentet oförändrat. I budgeten för år 1959 och 1960 har förutsatts 

försäljning av sjukhusbyggnaderna i Godby. Ifrågavarande byggnader 

torde förbliva osålda innevarande år, I förhoppning en att byggna

derna skola finna köpare under nästa år har såsom inkomst av för

Säl jningen i föreli9g ande budgetförslag ånyo upptagits 2 mil jone_r 
mark. 

!2,. bnansierings l ån. 

fu.nskning 4.518.136 mark. Av anslag et är 7,5 miljoner mark avsedda 

för täckande av den brist bokslutet för innevarande år b·eräknas 

Utvisa. Återstoden av lånebeloppet är beräknat för bud g etförslagets 
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balansering . Såsom i allmänna motiveringen redan framhållits skulle 

lån för utjämnande av bristen för innevarande år verkligen upp

tagas endast i den utsträckning medel skull e erfordras för jord

inlösen. Även i övrigt kommer landskapsstyrelsen .i möjligaste 

mån att försöka undvika låntagning genom rationell och sparsam 

hushållning. 

i6. Indragning av utgiftsrester. - Momentet nytt. För ernående av tydligare bokföring och med beak-

tande av ett eventuellt framtida behov föreslås att momentet införe ' 

och under detsamma upptag es ett nominellt anslag om 1.000 mark. 

Denna åtgärd står i konformitet med det i den ordinarie budgeten 

tillämpade budgeteringssystemet. 

il· Indragning av reserverade anslag . 

Momentet nytt. Motivering som under före gående moment. 

Utgifter. 

I. Landskapet s sko g shushållning . 

I: 1. Avlöningar. 

Ökning 21.900 mark. Beträffande motiveringen hänvisas till motive

ringen under 1 Ht. I~4 i förslaget till inkomst- och utgiftsstat fö 

ordinarie medel för år 1961. 

I:6. Skogsvårdsarbeten av olika s l ag (r). 

Ökning 100.000 mark. Förhöjningen föreslås närmast för de nödvändi

gaste kulturåtgärderna i den nya hushållningsplanen. Därtill har 

det nuvarande anslag ets otillräcklighet medfört att framförallt 

torrläggningsarbetena blivit lidande. Innevarande år har under mo

mentet intill den 15 oktober åtgått 581.927 mark. 

(1:7.) Skogsprodukter för allmännytti g a ändamål. 

I :g. 
-....:.. 

Momentet och under detsamma upptagna anslaget föreslås utgå. Under 

inn-evarande år har momentet intill den 15 november alls icke be

lastats. Medel för ifrågavarande ändamål har i allmänhet reserverat 

endast då behovet på förhand kunnat utrönas. 

Ordningsnumren för fö ljande moment har ändrats. 

Underhåll och reparation av skogvaktarbostaden (f). 

Minskning 10.000 mark. Det tidigare anslaget synes vara för högt. 

Under innevarande år har t.o.m. den 15 oktober under momentet åt

gått endast ca 13.000 mark. Anslag et är avsett för normalt under

håll av skogvaktens bostad. 

(~.)För uppgörande av ny skogshushållning splan . Sedan den nya skogshus 

hållningsplanen för landskapets sko gar på fasta Åland numera -färdig 

ställts föreslås momentet och det under detsamma upptagna anslaget 



382 

-11-

utgå. Nödiga medel för uppgörande av dylik plan även för landskapet 

tillhöriga Norrgårds läg enhet i Nåtö by torde kunna anvisas ur or

dinarie medel. 

Ordningsnumret för föl jande moment har ändrats. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

A. Ålands Folkhö gskola . 

Il :1. Avlöningar. ---- Ökning 503.800 mark. Motivering som under I:l. Skolstyrelsen har i 

skrivelse av den 22 januari 1960 med hänvisning till 14 § förord

ningen den 24 november 1950 angående tillämpning av lagen om stats- I 

understöd åt folkhögskolvrna ändrat sina anvi sningar i skrivelsen I 1 

den 18 ma.j 195 6 beträffande grunderna för lärarnas avlöning sålunda, I 

att den övre gränsen för de fastställda avlöningskl asserna för lä

rarna i huslig ekonomi , handarbets- och s löjdlärarna , musiklärarna 

samt l ärarna i trädgårdsskötsel höjts med två löneklasser. På grund 

härav har landskapsstyrel sen funnit det skäligt att föreslå, att 

lärarinnans i huslig ekonomi, soE1 samtidigt fung erar såsom husmor 

och biträdande föreståndare, samt handarbetslärarinnans och slöjd

lärare-vaktmästarens avlöning skull e höjas med en löneklass eller 

sålunda, at t lärarinnans i huslig ekonomi avlön i ng skull e utgå enlig 

21 samt handarbetslärarinnans och slöjdlärare- vaktmästarens avlö

ning enligt 20 löneklassen. Beträffande särskilt l ärarinnan i hus

lig ekonomi skulle även tillkoli1sten av det nya skolköket mot ivera 

en lönejustering. Vaktmästaren föres l ås därtill erhålla ett särskilt 

arvode för eldning av centralvärmepannan i det nya elevinternatet 

under en tid av 7 månader enligt .9. 000 mark per månad eller smnman

lagt 63.000 mark. På grund av inträffade lönestegring ar under åren 

1959 och 1960 föreslås likaså att arvodena för undervisning i stu

dieämnen höjas med 50 mark per timn1e sålunda, att kristendoms- och 

språklärarnas arvoden skulle ut gå enligt 700 mark, sånglärarens 

med 650 mark och särskilda undervisningsarvoden på studielinjen 

enligt 550 mark per timme. De två herabi trädenas avlöning har hit

tills utgått enligt 8 löneklassen, utgörande för närvarande 28.600 

mark i månaden . Emedan kosthållsköket nur;iera helt måste ombetros 

avlönad arbetskraft föreslås att hembiträdenas avlöning höjes till 

30.000 mark i månaden , ävensom att ett extra köksbiträde anställes 

för en tid av 6 månader. 

Arvodet för en elktrotekniker har bortfallit. I stället har un

dermomentet "Tillfälliga föredragare" ombildats till ett nytt Under

rnoment benätmt "Tillfälliga föredragare och kurser". Under det

samma har upptagits . 40. 000 mark för anordnande av km~ ser i elektro-
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t eknik, förs ta hjälp , vägtrafik och motorlära m.m. 

Il: 2. Städning . 
;.;;.---

Momentet nytt. För städning av det nya el evint ernatet föreslås 

80. 000 mark. Städningsarbet e t ori1besö rj es av en tir,mvl önad städerska 

mot ett arvode av 100 mar k per tirmne. 

Ordningsnu1iren för följande moment har ändrats. 

II:J . Folkpensions- och barnbidragspremi er (f). ---- Ökning 

slagna 

II: 4. Värme, 

25.000 mark. Förhöjningen 
)'!i 

löne justeringar. 

l yse och vatten (f). 

fö ror sak a s av inträffad e och före-

- Ökning 600.000 Iilark. Föresl ås på grund av ber äknad ökad konsumt ion , 

när mas t beroende av tillkon1sten av den nya el evinternatbyggnaden. 

II:5 . UndervisningsLiat erial och bibliotek. Momentets rubrik ändrad. - Ökning 35.000 mark. Föres l ås f ör inköp av tvenne hyvel bänkar på 

grund av ökat antal r1ianliga elever, en borrmaski n järi1t e annat 

s l öjdmaterial till en beräknad kostnad av 60.000 Ill.ark . Ytt erligare 

erforderliga undervisningsmaterial ut göres av en el-symaskin för 

den kvinnliga handarbetsundervisningen, kartor, f ilmer , planscher , 

div ers e gymnas tikmaterial ra.m . till en kostnad av ineL10 t 125.000 

mark. Till biblioteket skull e dessutom anskaffas uppsl agsverk och 

litteratur för ca 40. 000 mark. 

II:6. Expensmedel. 

Ökning 10.000 mark. Föres l ås på grund av ökade tryckningskostnader 
)"'! 

och diverse utgifter i samband med aet nya el evinternatet . 

lli.§.. Direktionen s r esor och dagtraktamenten (f) . 

l'vlinskning 10. 000 mark. Det tidigare ans l aget synes vara för hö gt. 

Under innevarande å r har under moment e t ~ntill den 1 oktober å t gåt t 

endast ca 14.000 mark. 

(D: 9). Planering av skolgården och trädgården. 

Emedan ifrågavarand e planeringsarbete innefat tar grundförbättring 

föres l ås, att momentet överfö res till kap i tel V ( I nveste ringsu t

gif t er). 

Ordningsnumr en för fö l jande moment har änd r ats . 

.11.;1. Underhåll av byggnaderna. 

Ökning 100. 000 mark. På grund av att en del gaml a byggnader är i 

behov av en g rundligare reparation f öres l ås anslaget höjt. 

1l.Lll_.Till direktionens disposit ion för skol an. 

Ökning 1 0. 000 mark . Sedan garnr:ml t har skolans direktion hel t f ått 

förfo ga över de dividender skolans v ä rdepapper avkastar. Denna divi

dendinkomst .beräknas uppgå till 40. 000 mark. 
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Il: 22. Understöd ät mindre beL1edlade el ever från landsbygden vid Ålands 
;;;.;.---

lyceum. 

Minskning 400.000 mark. I budge ten för åren 1952-1956 upptogs an-

slag för stipendier för ifrågavarande elever. Anslagets storl ek 
1

1 

var under sagda tidsperiod 30-50.000 lilark. Från och med år 1957 

upptogs med el för understöd i stället fö r stipendier och s aLltidig t 

höjdes anslage t till 250.000 nark. Därefter har ansl aget höjts I, 
undan för undan. Sålunda utgj ordes ifrågavarande medel år 1958 av 

1 

400.000 Tilark, 1959 av 600 .000 mark och 1960 s lutlig en av 700.000 

mark. Und ers tödet har sedan lärarkollegiets och föräl drarådets ytt- 1 c ' 

r ande inhämtats fördel ats av landskapsstyrelsen eft er fri behovs

prövning med beaktande av sökandenas ekonomiska och socia l a för

hållanden etc. Den nödtvungn a avs i kten är nu att skärpa behovs

prövning en att omfatta endast de mest ölilDande fallen. Förutom 

ifrågavarand e anslag har under moment 5 Ht. XII:7 i ordinarie bud

ge tförslage t även för nästa år upptagit s 150 .000 mark för sagda 

ändamäl. 

(II: 28). Res estipendier. 

Emedan ifrågavarande anslag varit i s in helhet outnyttjat under 

1 9 59 och 1960 intill den 15 november för es l ås momentet utgå . 

Ordningsnumr en för fö l jande ri1oment har ändrats. 

D. Särskilda bildnings anordningar. 

II:28. Ålands centralbibliotek. -
Minskning 64.000 lark. Med beaktande av inträffade l önejusteringar 

under åren 1959 och 1 960 samt det r.1e rarb e te biblioteke ts till växt 

förorsakar för es l ås att bibliotekariens avlöning höjes från 1 3.000 

ruark till 1 6. 000 mark p er E1ånad . Däre L1ot skull e de övri ga utgifter-

na nedbringas från 269. 000 riiark till 1 69 . 000 mark eller sål edes 

med 100 .000 mark. Med beaktande av den påfrestning landskapets en

skilda mede l för närvarande utstår skull e den nödtvungna inb espa

ringen näriilast drabba bokinköps- och nyanskaffnings pos.terna , varför 

utgifterna härför torde begränsas till det allra nödvändig ast ~ . 

Från biblioteksstyr el sens sida har med hänvi sn ing till det ovan

nänmd a merarbetet föreslagit s att bibliotekarions avl öni ng skulle 

höjas med 7.000 Iilark per Elånad eller sålunda ti ll 20. 000 mar k. 

Upptagande bl. a. denna förhöjning av bibliotekari ens avlöning ba

l anserar bibliot eksstyr el sens budgetförsl ag för c entralbibliot eke t 

på 585.234 mark. Landskapsstyre l sen bar dock på ovan nämnd g rund 

och i avvaktan på en särskild lags tiftning angående c entral biblio

t ek, varom ett l agförslag för närvarande är unde r behandling i 

riksdagen, till svidare icke ansett sig kunna föreslå ytterligare 

ruedel för ifrågavarande ändamål. 
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III. Hälso- och sjukvården. 

Bidrag å t korrr1unerna för erl a g da konva l esc entpenningar (f). 

Minskning 100.000 mark . Det tidig are ans l aget syn es väl kunna sän- I 
kas. Under innevarande å r har intill den 15 noveraber unde r momen- I 

I 
tet å t gått endast 443.250 mark närmast beroende på att tbc-konva-

lesc ent c; rnas a nt a l efter hand n edg å tt. 

IV. Särskilda anslag . 

blivit täckt 

1'. 

11 
I 

11 :: '· 

Bidrag för tel efonanläggning ar i avlägsna trakt e r. 

Minskning 100. 000 1mrk. Det största b ehov e t har r e dan 

av statsmedel . Sålunda å t g ick enlig t bokslut et för år 1959 und e r I 
momentet endast 25. 000 raark. Und er innevarande år har intill den 

15 novemb er inga bidragsökningar inläLmats. 

(lY.!1).Bidrag för e l e ktrifi ering i avlägsna trakter. 

Under år 1959 har för ifråg avarande ändamål icke beviljats några 

bidrag . Ej h e ller har momentet under innevarand e år intill den 15 

november påförts utgift er. På grund härav och då bidrag vid b ehov 

kan utgivas ur ordinari e me d c; l föresl å s mo1-:ientet utgå . 

Ordningsnurnren för följ a nd e mo111e nt har ä ndrats. 

(IV: 2) .För ut gifte r i samband med dem skatt efina nsi ell a ut jä12mingen (r-f). 

Momentet för es l ås överfört till det nya kapitl e t VII (Finansie

ringsu t gifter). 

Ordning snuL1ren för följand e mome nt har ändrats. 

IV: 3. För jaktvårdens frä111 jand e (r-f). 

Ökning 387. 769 11iark. På inko1i1stsidan har en ökning 0111 200. 000 liiark 

obs erverats under noment 8 ( Avgiftc;r för jaktkort). Då enlig t 

landskap s l a g e n den 21 oktob e r 1938 or,1 jaktkort i landskapet Åland d\ 

influtna jaktkortsavg ifterna i sin he lhe t skall användas till främ

jande av jaktvården inom landskapet har sås o11 ut g ift ytterlig are 

obs erverats ett belopp on 1 87 . 769 nark IJotsvarand e n et tob ehållning

en av jaktkortsavgift erna för å r 1959, v ilken p å grund av at t lilO 

mentet s dåvarand e natur av vanlig t anslag icke kunde såsom bespa

ring r es erveras för år 1960. 

(IY: 4). Ränt eutgift er för av l a ndskap et upptagna finansi ering slån (f). 

Momentet för e ~lås överfört till det nya kapitl et VII (Finansie

ringsutgifter). · 

OrdningsnuLITen för följand e moment har ändrats. 
IV· 6 ~· Barnbidrags- och folkp ens ionsprerJier. 

j 

M01~1ente t nytt. Ino11 l andskapet boende nindre b emedl ade pe rsoner 

med å ländsk hembygdsrätt aeddel as kostnadsfri rättshjälp. Denna 

rättshjälp 0L1besörjes av l andskapets tjänstefilän ll:le d juridisk exaLlen 
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mot visst arvode. För erläggand e av barnbidrags- och folkp ensions

prerJ.ier närmast i saE1band med ifrågav a rande rättshjälpsverksaa

het föresläs ett anslag 011 10.000 mark. 

För syner och ekonori1iska besiktningar å lan dskapets egendoE1ar (f). 

Momentet nytt. Med beaktande av de vart femte är äte rk0Wi1ande 

ekonomiska besiktning arna och ev entuella av- och ti llträdessyner 

för eslås e tt no11in ell t anslag 011 1. 000 i:iark. 

Ordningsnumret för följande mo1:1ent har ändrats. 

V. Inves tering sut gift er. 

A. Undervisnings- och bildning sväsende t. 

V:l. Anskaffand e av inv entarier för Ålands folkhö g skola. - Minskning 780. 000 Dark. Anslage t 920. 000 mark är avsett att -använ- -

das till anskaffande av nödiga n öbler och övriga inv entarier till 

ett lärarrum, ett nyinrett klassrura för studielinj e n 9 d e t nya 

skolköket och tvenne elevkök sai:1t en korr.idor till e n beräknad 

kostnad av 590. 000 r.iark. Därti 11 ko11ner vissa koE1plettering ar 

och nyanskaffning ar till det nya e l evinternatet uppgående till 

180. 000 Lmrk sant anskaffande av en t e l efon El.e d anslutning till 

elevint~rnatsbyggnaden jämte rayntapparat till en kostnad av ine-

111ot 100. 000 E1ark. För oföruts edda b ehov skulle ytterligar e r e 

serveras 50. 000 Emrk. 

V:2. Planering av skolgå rd e n och trädgården vid Ål ands folkhö gskola. 

V:5. ---.. 

Ökning 25.000 mark. Föreslå s för planering av gårdsplanen sedan 

det nya int ernatbygget nuri1era f ä rdigs tällts. Från skolans s i da har 

ytterligare anhållits or11 r:1ede l för installation av väri:18 l edning och 

varnvatt en i d e t nuv arande skolhuset till en kostnad av c a 

1.300.000 nark. 

Denna inv e steringsutgift nås t e d ock ses E10t bakgrund en av det 

planerade nya skolhusbygget. P å g rund härav har landskapss tyrelsen 

icke ansett sig kunn a taga slutlig ställning till fråg an , innan 

L1ö jligheterna a tt erhålla stats l å n för byggnadspro j ekt e ts förverk

ligande hunnit utrönas. Skulle det sedan icke visa sig L1öjlig t 

att förverkliga byggnadspl anerna inon riIJ.lig tid 9 kund e f r ågan 

eventuellt prövas i tilläggsbudget. 

B. Övrig a inv e st ering sutgifter . 

I ståndsättning av virkes transportväg ar (r). 

Anslage t oförändrat. E1:iedan det i bud ge t en för innevarande år 

upptagna anslag et on 300.000 nark icke torde kunna utnyttjas 

under å r e t, föresl å s att e tt lika stort bel opp obs,e rveras även för 

nästa år även- so1:1 att rao:r:1ent et 0E1b ildas till r eservationsanslag . 

11 
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VI. Und erstödslån. 

(y_f :l. )Lån åt ungdor;1sförening arna 

ning shus en. 

för r eparation och or.1byggnad av för e-

I budgeten för im1evarande år har ansl a ge t upptag its till 1 railjon 1
, 

!1 

nark eller 500. 000 r.mrk lägre än för å r 1959. De tta anslag har ~ 
under innevarand e år intill den 15 noveE1ber alls icke utnyttjats 1

1 

varför uonentet nu föreslås utgå . 

Ordningsnurtlr en för fö lj ande nonent har ändrats. 

VI :1. Lån åt hö g skol estu derand e . - lVIinskning 500 .000 r.iark . Föreslås på en ahanda grunder son under 

Dent E II: 22. Därjär.1te skulle lånevillkor en ändras sålunda att 

nen skull e löpa ne d depositionsränta från ingången av det kalender 

år son när1mst följer på det år l å net beviljats • .At10rteringen 

skulle begynna från den tidpunkt studierna norna lt had e kunnat 

avslutas. Dessuto 1~1 skulle l å n en även frar,1de l es va:ra beroende av 

personlig borgen. 

(VI: 2).Lån åt l andskapsstyrel sens tjänst e1:1än för inköp av tjänst e fordon. 

Eraedan n ågot speciell t b e hov av l åneuedel för ändanålet för när

varande icke tord e för eligga, för eslås nonentet tillsvidare utgå . 

VII. Finansieringsut g ifter. 

Kapi t l et nytt . Behov e t av c1etsarn:m fraEigår ur d en al l 111änna 

D.ot i v ering en . 

.Yll.!l· För ut g ift e r i sanband i~1e d den skattefinansiella utj är,mingen (r). 

Mins kning 1.000.000 nark. Trot s e tt eventuellt behov av ytterligar -. 
nedel för ändamålet har landskapss t yrel sen på grund av det an-

sträng da läge t icke ansett sig kunna föres l å ett större ans l ag 

än 1 u il jon ri1ark . 

YJI:4. Avkastning på av landskap e t upptagna finans i e ring slån (f). 

För ändaLJ.ål e t för e slås e tt anslag o:r:1 1. 000. 000 uark. 


