
m 4/1961. 

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

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till tredje tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1960. 
Redan vid tidpunkten för avlåtandet av landskapsstyrelsens förslag 

till andra tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten under år 

1960 kunde konstateras 1 att vissa anslag hade förbrukats, medan några 

andra anslag sannolikt skulle komma att visa sig vara otillräckliga. 

Emedan ifrågavarande anslag till sin natur likväl voro sådana, att det 

ytterligare behovet av medel vid tidpunkten svårligen kunde bestämmas, 

ansåg landskapsstyrelsen dock, att tilläggsbudgetering i vidare omfatt-

ning lämpligen kunde anstå till dess behovet av tilläggsanslag mera 

exakt kunde angivas. Sedan slutliga uppgifter inkommit från underrede-
I 
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görarna och landskapets konton för år 1960 avslutats , kan tilläggsansla- J 

gen nu preciseras. Tilläggsanslagen hava av budgettekniska skäl i före-

liggande förslag upptagits till jämna tusental mark. I 1: 

Budgetförslaget balanserar på 63.896.000 mark. Då landskapets in-

komster vid finansårets utgång samtidigt befunnits utvisa en rätt be

tydande oförutsedd stegring, har det likväl varit möjligt att balan

sera förslaget med en relativt liten höjning av anslaget under 5 Avd. 

I:l, Statsanslag för skattefinansiell utjämning. Bortser man ytterliga

re ifrån den under 10 Ht. V:l, Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, 

upptagna reserveringen av 15 miljoner mark, finner man, att anslaget 

för skattefinansiell utjämning skulle belastas endast med ca 5 miljo

ner mark. Pä denna grund har oväsentligare inkomstökningar , observe

rats i förslaget endast i den utsträckning de direkt påverka tilläggs

an~lagen på u tgiftssidan . Bland inkomster observeras de största till

läggen under 4 Avd. I :l, Avkortningar på understödslån, utgörande 

23.515.000 mark; 3 Avd. 1:20, Ränteinkomster från av landskapet bevil

jade understödslån, utgörande 10.705.000 mark; samt 1 Avd. 1:3, Övriga 

skatter och avgifter av skattenatur, utgQrande ca 3 miljoner mark. 
nara 

Vad utgifterna åter vidkomma hänföra sig7två tredjedelar av tilläggsan-

slagen till väghållningen samt väg- och sjökommunikationerna. Ytterli

gare har den under finansåret inträf1Rde retroaktiva lönejusteringen 

av tjänstemannalönerna, varom till Landstinget inberättats i den all

männa motiveringen i förslaget till ordinarie inkomst- och utgiftssta~ 

ten för innevarande år, i icke ringa grad påverkat landskapets utgif

ter, ehuru en tilläggsbudgetering i flertalet fall icke prövats nödig, 

11 
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då frå~a är om förslagsanslag. I övrigt hänvisas till detaljmotive

ringent som följer efter sifferbudgeten• 

I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen vörd

samt föreslåt 

att Landstinget viiie ant~ga följtlnde för-
. I 

slag till tredje tillägg till ordinarie inkomst

och utgiftsstaten för landskapet Åland under 

år 1960. 

Mariehamn den 23 februari 1961. 

Lantråd 

v A..4C._ 
Landskapskamrer Erik R~~. 
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I n k o m s t e r. 

1 Avdelningen. 
============== 

I. Skatter och övriga avgifter av skattenatur. 
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3. Övriga skatter och avgifter av skattenatur .••••.••••••• 3.002.000 

Summa I kap. 3.002.000 

Summa 1 Avdelningen 3.002.000 

3 Avdelningen. 
----------------------------

I. Inkomster av blandad natur • 

. Ålands lantmannaskola. 

g. Inkomst från skollägenheten på Jomala gård •••••••••••• 

Ålands fruktförsök. 

16. Inkomst av fruktförsäljning •••••••••••••••.•••••••••• 

Övriga inkomster av blandad natur. 

20. Ränteinkomster från av landskapet beviljade understöds-

lån ................................. • · . · · • · · · • • • • • • • • 
21.Inkomster från försäljning av registerbrickor ••••••.•• 

22. Diverse inkomster ................................... . 

23. Inkomster från lantbruks oefi f orotavdelningens 

arbetsmaskiner .............. ..................... .. . . 

Summa I kap. 13.447.000 

Summa 3 Avdelningen 13.447.000 

4 Avdelningen. 
----------------------------

704.000 

33.000 

10.705.000 

81.000 

406.000 

1.518.000 

I. Till landskapet återburna understödslån. 

1. Avkortningar p~ understödslån •••• ~ .................... .. . 23. 51-5 .• 000 

Summa I kap. 23.515.000 

Summa 4 Avdelningen 23.515.000 

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

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Stat sans lag för skattefinansiell utjämning • • • • • • • . • • • • 20 .• 223. 000 

5 • Indragning av utgift sre st er •.••••••••• .•••••••••.•••••• 

6. Indragning av reserverade anslag •••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 21.932.000 

Summa 5 Avdelningen 21.932.000 

193.000 

3.516.000 

Summa inkomster mk 63.896.000 
============================== · 
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u t g i f t e r. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
=============~~============ 

I. Allmänna landstingskostnader. 

8. Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) 

g. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och 

städning (förslagsartslag) ··········•···'··········· 
Summa I kap. 255.000 

Summa 1 Huvudtiteln 255.000 

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

I. Centr$.lförvq,ltpingsk.ostnader. 

2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dag~ 

traktamenten och resekostnader (förslagsanslag) 

4. ~rycknings- och inbindningskostnader (förslagsanslag) 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och 

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

3. Expensmedel 

Summa I kap. l594.000 

Summa 2 Huvudtiteln 1.594.000 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
--- -------------------------------------------------- - - -

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 
.. 

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

Summa I kap. 12.000 

II. Polisväsendet på landet. 

3. Ersättningar åt landspolisen för resor (förslagsanslag) 

Summa II kap. 172.000 

Summa 3 Huvudtiteln 184.000 

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

I. Särskilda avlöningar. 

3 • Di strikt släkarens kanslimedel ••.••••••••••••••••• ·; ••• 

4. Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) .•••••••••.••••••.• -

Summa I kap. 465.000 

II. Ålands centralsjukhus. 

5. Tvätt- o. rengöringsmedel inkl. vattenavgift (förslags-

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

6. Utgifter för öppen poliklinikverksamhet (förslagsanslag) 

7. Röntgen- o. annan behandling i polikliniken (förslags-

·--
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72.000 

183 .ooo ' 

548.000 

403.000 

643,000 

12.000 

172.000 

5.000 

460.000 

569.000 

1.055.000 

- -~ 
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anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Underhå ll av inventarier ••••••••••••••• ~ •••••••.••• 

15 •. Hyra för läkarbostad (för slagsanslag) •••••••••••••• 

Summa II kap. 2.551.000 

III. Ålands centralsanatorium . 
.. . ~ .... 

2. Medicinalier och förbandsmateriel (förslagsanslag) . . . 
Summa III k ap. 446.000 

VI. Särskilda anslag. 

2. Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (för-

slagsanslag) .......... · .. -.. ..._~_. ~ .• • ................... . 

Summa VI kap. 25.000 
... ··· · ·· · 

Summa 4 Huvudtiteln 3.487.000 

5 Huvudtiteln. Undervisning s- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

I. Ålands lyceum. 

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

7. Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••••.••••••••••• 

Summa I kap. 515.000 

II. Folkskolväsendet. 

La~ds~apsbidrag för folkskolväsendet . 
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392.000 

395.000 

140 .000 

446.000 

25.000 

487.000 

28.000 

5 . Mariehamns stad ( f Örslagsanslag) . • • • • • • . • . . . • • • • • • • • . 3. 502. 000 

Summa II kap. 3.502 . 000 

·v. Ålands Folkhögskola. 

1. Bidrag till Ålands folkhögskola (förslagsanslag) 

Summa V kap. 2.000.000 

VI. Ålands lantmannaskola. 

1 . Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Värme och lyse (för slagsanslag) ••••••••••••••••.•••• 

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

7. Direktionens resor och dagtraktamenten (förslags-

an slag) ........................................... . 

9. Underhåll av byggnaderna ••••••••••••••.•••••••••.•• • 

Skollägenheten på Jomala gård. 

11. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag): 

b) övriga l öpande utgifter •••••••••••••••••••••.••• 

Summa VI kap. 572.000 

VIII. Ålands ambulerande lanthushå llsskola. 
4. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000.000 

36.000 

114.000 

47.000 

24.000 

2.000 

349.000 

15.000 

1 , 

I 

I 
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5. Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

6. Transportkostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••• 

Summa VIII kap. 29.000 

X. Socialt bildpingsarbete .. 

Annat socialt bildningsarbete. 

6. Understödjande av studiecirkelverksamheten ••••••••• 

7. Understöd åt Arbetarinstitutet i Mariehamn (förslags-

an s 1 ag ) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . ..• ·• . o • • • •••••• 

Summa X kap. 272.000 

Summa 5 Huvudtiteln 6.890.000 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
======================================= 
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8.000 

6.000 

4.000 

268.000 

I. 1 Jordbruket och dess binärir+gar samt kolonisationsverk

samheten. 

3, Allmänna kostnader för lantbrukets instruktions-

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

13. Jordbruksförsöksverksamheten: 

b) Ålands fruktförsök •..••••• ·~ ••• ~ ••.....••••••••. 

20. Underhåll och drift av maskiner och re~skap för 

jordförbättringsarbeten (förslagsanslag) ········~· 
Summa I kap. 1.586.000 

II. Fisket. 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) .•••••• 

Summa Il.kap. 2.364.000 

Summa 6 Huvudtiteln 3.950.000 

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

II. Väghållningen. 

1 . Underhåll av landsvägarna och bygdevägarna (för

slagsanslag) : 

a ) sommarunderhållet ••.••••••••••••••••••••••••.•• 

b) vinterunderhållet •••••.•••••••••••••••••••••••• 

c) f är jhållningen •••••.••••.•••••••••••••.•••••••• 

Summa I kap. 10.038.000 

2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggnad och förbättring (reservations-

19.000 

33.000 

1.534.000 

2.364.000 

6 .297 .000 

2.248.000 

1.493.000 

anslag) ........... 0 ••• $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 4. 000. 000 

b) för underhåll (förslagsanslag) .•••.••.••.•••.••• 1.478.000 
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Summa II kap. 5.478.ooo 

III . Sjökommunikationerna. 

1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

an slag ) .... ..•..................... , ............. . 

Summa III kap. 3.014-000 

IV. Särskilda ansl~g. 

Motorfordonstrafiken. 

2. Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

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

Summa IV kap. 40.000 

Summa 7 Huvudtiteln 18.570~000 

8 Huvudtiteln. Socialvården. 
===========================c 

I. Särskilda an.slag för sociala ändamål. 

2. Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) ·~··· 

4. Invalidvården (förslagsanslag ) ..................... . 

Summa I kap. 3.672.000 

Summa 8 Huvudtiteln 3.672.000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
--------------------------------------------------------------

I. Särskilda anslag. 

1. På lag grundade utgifter, vilka icke ära upptagna 

såsom särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) 

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

11 . Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (för-

slagsanslag) c .................. o •••••••••••••••••• 

19 . Av. landskapslagen angående byggnadsstadga för bygg

nadsplaneområden på landsbygden i landskapet Åland 

föranledda verkställighetskostnader (förslags-

a~S1ag) .....................•... o ••••••• _. ... ......... . 

20. Brandstodspremier (förslagsanslag) ••••••••.•.•••••• 

Summa I kap. 2.361.000 

Summa 9 Huvudtiteln 2.361.000 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
--------------------------------------------------------------------------

II. Hälso- och sjukvården. 

1. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrum8nt .................................... . 

3.014.000 

40.000 

877.000 

2.795.000 

1.247.000 

771.000 

160.000 

61.000 

122.000 

1.000 

r 
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Summa II kap. 1 .000 

III . Undervisnings- och bildningsväsendet. 

7. Skollägenheten på Jomala gård för dräneringsarbeten 

12 . Skollägenheten på Jomala gård för utbyte av traktor 

Summa III kap. 289.000 

V. Kommunikationsväsendet. 

1 .• Vägbyggnads-- och vägförbättringsarbeten (reservations-

ans lag ) .• ...... , .• ..........•........ .. . o •••• • , • 
. i 

2. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) •• 

4 . Anskaffning av radar till Föglö färja ••••••••••.• 

Summa V kap . 22.643.000 

Summa 10 Huvudtiteln 22.933.000 

318 

39.000 
250.000 

19 .644.000 
2.600.000 

399.000 

Summa ·utgifter mk 63 .896 .000 
----------------------------------------------------------

Detaljmotivering. 
----------------------------------

I n k o m s t e r. j 

Såsom av den allmärtna motiveringen redan framgåt t bestå delstör~ta 1 

tilläggen på inkomstsidan av räntor och avkortningar på av iandskapet I 

beviljade understödslån, Förklaringen till dessa betydande inkomster I 
står närmast att söka i den st~rkt ökade låneverk~amheten. De utestå end J 

l ånebeloppen vid finansårets utgång uppgingo till i ~runt tal 990 mil jo- .1 

ner mark emot ca 870 miljoner mark vid motsvarande tidpunkt å r 1959. 

I budgetförslaget har upptagits endast sådana av l andskapsstyre lser1 

indragna utgiftsrester och rekerverade anslag som redan har kompense~ 
rats v id den skattefinansiella utjämningen ~ I bokslutet kommer även 

övriga indragningar att framgä av en särskild relation~ 

I övrigt synes de olika! inkomstmomenten icke tarva särskild motive

ring, enär rubrikerna såsom sådana torde tala för sig själva. 

1 Ht. I: 8. 

U. .t g i f t e r. 

Folkp.ensions- ,()clj barnbidragspremier . (f ). • 

J.1liägg ,,'.72 : 000 .mar){. Tillägget förorsaka~ av den inträf
fade lönejusteringen betr.äffande tjänstemannalönerna och 

de av landstinget senaste höstsession antagna nya normerna 

för fastställandet av l andstingsmannaarvodena, vilka med
fört en förhöjning av dessa med 1 .250 mark per dag till 



1 Ht. I: 9. 

2 Ht. I: 2. 

2 Ht . I: 4. 

2 Ht. I : 5. 

3 Ht. I: 3. 
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3. 450 mark från och med den 10 november 1960 . 

Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städning (f). 

Tillägg 183.000 mark, föreslå s närmast med anledning av att 

hyresvederlaget för landstingets lokaliteter för år 1960 

uppgå tt till sammanlagt 821.328 mark ., vilket i jämföre lse 

med motsvarande kostnader senaste år innebär en förhöjning 

om 117 .238 mark. Därtill har vaktmästarens årsarvode stigit 

med 47.850 mark i jämförelse med i fjol. 

Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten 

och resekostlnader (f). 
Tillägg 548. 000 mark. ~.Ti.llägget motiveras främst av att le-

1 

damöternas i landskapsstyrelse:i:i arvoden reglerades samtidigt 

med landstingsmannaarvodena på enahanda sätt. Den på land

skapsstyrelsen fallande ö1:C .~de arbetsbördan har även påverkat 

sammanträdenas antal. 

Trycknings- och inbindningskostnader (f). 

Tillägg 403 .000 mark. Tillägget hänför .sig till central

förvaltningens normala utgift&r för olika tryckningsarbeten . 

Bland större utgiftsposter kap nämnas tryckning av register

utdrag för motorfordon 196 .. 000 mark samt Ålands f örfattnings- 1 

·, I· ~ 

samling och bokslut 279.570 mark. 

H ra·>f't)r . 1a.ndska sst relsens lokal "ämte 1 se och städnin f) . ' 

Tillägg , 64:3. 000 mark. De st'e;gr,ade utgifterna förorsakas 

främst .,därav., att årsvederla~e t för landskapsstyrelsens lo

kal stigit ~ed 250.800 mark till 1.755.600 mark och att 

landskapssty-F.elsen därtill varit tvungen att för vägavdel

ningens räkning ··upphyra en särskild loka l i Bostads Ab 

Parkgatan 12. Kqstnaden härför belöper sig till 300.000 mark. 

Expensmedel. 

Tillägg 12 .000 mark. Tillägget motiveras av den oväntat liv.

liga turisttrafiken i somras med därav föranledda kostnader. 

Bl. a. har polisinrättningen varit tvungen att för e,n kortare 

tid upphyra en av landskapets personbilar samt en j~ep för 

arbetets effektivisering. 

3 Ht. II:3 . :&'sättningar åt landspolisen för resor (f). 

Tillägg 172. ooo" ~a;k. Den starkt ökade turisttrafiken på 

Eckerö har fordrat tillsättande av extra poliskonstaplar 

för sommarmånaderna f ör olika arbetsuppgifter. Tillägget hän-

för sig till resekostnader och dagtraktamenten i samband här-



4 Ht. I: 3. 

4 Ht. I :4., 
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med, vilka utgifter påf9rts dfutta moment. 

Distriktsläkarens kanslimedel. 

Tillägg 5.000 mark. Distriktsläkarens uppgifter har ökat 

undan f ör undan , vi lket medfört stegrade kostnader för tele

fon och annonsering m.m. Därtill har vissa kartotekslådor 

och -kort anskaffats. 

Kumlinge läkarbåt (f). 

T~llägg 460.000 mar~. Tillägget h änför sig till utrustning 

och service för den nya läkarbåten. Det tidigare båthuset 

har måst byggas om av vägavdelningen till en kostnad av ca 

310.000 mark. För förhydning av båten har använts kopparplåt, 

vilket material jämte arbetskostnader stigit till ca 50.000 

mark. Dessutom har olika inventarier anskaffats till ett be

lopp av 35.468. Ytterligare har båtförarens arvode höjts i 

konformitet med inträffad lönestegring för tjänstemännen. 

4 Ht. II:5. Tvätt - och rengörningsmedel inkl. vattenavgift (f). 

Tillägg 569.000 mark. Tillägget erforderligt närmast för 

täckande av kostnaderna för den ökade vattenförbrukningen. 

Sålunda tvättades 64.275 kg tvätt år 1960 mot 59.348 kg år 

1959, vilket även medfört ökade utgifter för tvätt- och ren

göringsmedel. 

4 Ht. II:6. Utgifter för öppen poliklinikverksamhet (f). 

Tillägg 1.055.000 mark. Tillägget är huvudsakligen beroende 

av följande moment. 

4 Ht. II : 7. Röntgen- o. annan behandling i polikliniken (f). 

Tillägg 392.000 mark. Det intensivare röntgenarbetet har med

fört en kännbar stegring av kostnaderna för röntgenfilm. 

Detta faktum och den även i övrigt effektiviserade verksam

heten hava gjort anslaget otillräckligt. Då 2/3 av de kost

nader som i första hand p å föras detta moment vid åre ts slut 

skola överföras på före gående moment, förorsaka dessa även 

betydande .stegring av utgifterna för öppen poliklinikverk

samhet. 

4 Ht. II:ll. Underhåll av inventarier. 

Tillägg 395.000 mark. Tillägget motiveras av reparations

kostnader för sjukhusets diagnostikapparatur till ett belopp 

av ca 580.000 mark. Denna specialapparatur tillverkas utom

lands , .varifrån även erforderliga nya tillbehör måste erhållas • 

.i.Ht. II:l5. Hxra för läkarbostad (f). 
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Tillägg 140.000 mark. Erfordras emedan en läkarbostad måste 

upphyras till och med den 1 november 1960, då inflyttning i 

de nya läkarbostäderna kunde ske, i stället för beräknade 

15 mars. 

4 Ht. III: 2. Medicinali.er och förbandsmaterial ( f) • 

4 Ht .VI:2 ~ 

5 Ht . I: 5 . 

5 Ht. I: 7. 

Tillägg 446.000 mark. Såsom för centralsjukhusets del redan 

framhå llits motiveras även tillägget under detta moment av 

effektivisering av verksamheten och därav f öranledda film

kostnader .. 

Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare, (f). 

Tillägg 25.000 mark föranleds av att bidrag f ör ändamålet 

under ifrågavarande år beviljats både för å r 1959 och 1960, 

medan anslaget i sin helhet blev outnyttjat under år 1959. 

Värme, lyse och vatten (f). 

Tillägg 487.000 mark. Tillägget motiveras närmast av lyceets 

nybyggda del, som varit i bruk unde~ hela höstterminen 1960. 

Kostnaden för elektrisk ström uppgick under å r 1960 till 

718.469 mark mot 232.943 mark under å r 1959. Många funktioner 

f örsiggå numera i skolan på elektrisk väg och även belysningen 

är en helt annan än tidigare. Även vattenutgifterna hava steg

rats stark t. Under år 1960 uppgingo de till 146 •95 0 mark, 

medan de år 1959 voro enaast 19.455 mark. Mycket vatten å t

går bl~a. till städning av den till ca 4.000 m2 uppgå ende 

s tädgolvytan. Ytterligare har uppvärmningen av skolbyggnaden , 

som genom tillbyggnaden närapå fördubblats medfört en höjning 

av kostnaderna under momentet med ca 60.000 mark under å r 

1960. 

Tryckningskostnader (f ) . 

Tillägg 28.000 mark~ Tillägget förorsakas av stegrade tryck

ningskostnader och en större upplaga av årsberättelser. 

5 Ht . II:5 . Mariehamns stad (f). 

.2...._Ht . V:l. 

Tillägg 3.502.000 mark. På grundf av övergång till nytt system 

för rekvisitioner av understöd och förskott för folkskolkost - . 

nader och därav uppkomna praktiska tillämpningssvårigheter 

försummade Mariehamns stad att anhålla om lagstadgat f örskott 

för år 1959 under ifrågavarand e år, varför till st ad en under 

år 1960 utbetalats bidrag för ändamålet f ör såväl å r 1959 som 

år 196 0 till ett belopp av 5.011.767 respektive 4.190.000 

mark • 

Bidrag till Ålands folkhögskola (f). 
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Tillägg 2.000.000 mark. Tillägget erfordras på grund av att 

det nya elevinternatet under år 1960 färdigställts , vilket 
medför ökat lagstadgat bidrag till Ålands folkhögskola. 

5 Ht.VI:l. Avlöningar. 

Tillägg 36.000 mark. I anslaget för kosthållerskans avlöning 

ingår även ersättning f ör semestervikarie. På grund av den 

lagliga semestertidens förlängning, vilket medfört ökadfe ut

gifter f ör semestervikarie , och en smärre justering av kost

hållerskans avlöning under år 1960 till f öljd av tidigare 

skedd allmän lönejustering, har ifrågavarande anslag överskri

dits med 7.500 mark. Ersättningen för eldning hade ursprung

ligen beräknats för 8 månaders eldningssäsong mot ett månads

arv ode om 15 .000 mark. Eme.dan eldningsarbetet likväl på grund 

av skolans om- och tiilbyggnad blivit mera omfattande har el

darens avlöning höjts med 1 . 500 mark per månad varjämte f ör 

januari månad 1960 utbetalats ett extra tillägg om 1.500 mark, 

enär eldningsarbetet under denna månad var särskilt på frestan

de genom onormala värmeförluster i det ännu icke färdiga skol

huset. På grund härav och därWed s ammanhörande kostnader f öre

slå s ett tilläggsanslag om 15.500 mark. Ytterligare erfordras 

ett tilläggsanslag om 13.000 mark för biträdand~ timlärare 

på grund av h ögre reseersättningar genom att den ur sprungligen 

på tänkta läraren har må st ersättas av en annan kraft. 

5 Ht. VI:2 . Värme och lyse (f). 

Tillägg 114.000 mark. Motiveras av den ökade bränsle- och 

e_lektricite.tsförbruk:r:i..inge:o. efter skolans om- och tillbyggnad . 
Expensmede~. Tillagg 4·r.ooo mark. 

5 Ht . VI:5. :F'oreslås narmast på grund av okade annonskostnader. 

5 Ht . VI:7. Direktionens resor och dagtraktamenten (f) . 
Tillägg 24.000 mark. Erfordras på grund av att antalet direk

tionssammanträden varit större f:',n normalt med anledning av de 

problem, som i bruk tagandet av det nya skolhuset förorsakat. 

5 Ht . VI:9. Underhå ll av byggnaderna. 

Tillägg 2 .000 mark/erfordras för underhå llet av lärarbostäderna. · 

.L._Ht.VI:ll. Skollägenhetens utgifter (f). 

Tillägg 349 . 000 mark. Föreslå s på grund av utförda nödvändiga 

skogsdikesrensningar, komplettering av det gamla dränerings

systemet i Vikåker, anskaffning av flytgasdriven varmvatten

beredare till ladugården, som ersättning för den gamla ström
dryga elektriska varmvattenberedaren samt till följd av steg-
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rade priser på produktionsmedel . 

5 Ht~VIII:4.Expensmedel. 
Tillägg 15.000 mark. Tillägget hänför sig till annonskost

nader för besättan._,...de av en ledig handarbetslärarinnetjänst. 

5 Ht.VIII:5. Direktionsarvoden och resekostnader (f). 

Tillägg 8.ooo mark. Erfordras på grund av ökat antal direk

tionssammanträden med anledning av den intensifierade verk

samheten. 

5 Ht. VIII: 6. Transportkostnader ( f) • 

5 Ht. X:6. 

5 Ht . X: 7,, 

Tillägg 6.000 ~ar~. På grund av att skolans inventariebe

stånd uppgått, har detta medfört ökade flyttningskostnader, 

varför ett tillägg om 6.000 mark erfordras . 

Understödjande av studi.ecirkelve]:'.ksamheten • 

Tillägg.4.00,0 mark• Erfordras närmast på grund av den in

tensifierade verksamheten särskilt bland lantbruksklubbarna. 

Understöd å t ?,rbetarips,titutet i Mariehamn (f). 

Tillägg 268~.QÖQ mark. Det tidigare anslaget är otillräckligt.
1 

Enligt 1 ~ landskap slagen elen 31 januari 194 7 om understöd 

åt arbetarirtstitut i Mariehamn (9/47), s å dant detta lagrum 

lyder i landskapslagen den 26 maj 1950 (20/50) tillkommer· 

arbetarinstitut ett å rligt landskapsunderstöd med sextio pro

cent av dess verkliga utgifter, s å lunda beräknat har land

skapsunderstödet för år 1959 fastställts till 1 . 467.714 mark. 

6 Ht. 1:3. Allmänna kostnader för lantbrukets instr.uktionsverksamhet. 

Tillägg 19,ÖOO mark• · Tillägget föreslås på grund av att en 

av lantbruksavdelningens filmprojektorer har må st underkas-

tas en större översyn under år 1960. 

6 Ht. 1 : 13. Jordbruksförsöksverksamheten. 

Tillägg 33.000 mark. Ålands Fruktförsöks försöksfält kommer 
ca 

under år 1961 att förstoras med7'1 hektar. Anskaffningen av 

erforderligt försöksmaterial har verkställts under år 1960. 

De beräknade kostnaderna härför hava överskridits med 32.474 

mark, varför tillägget föreslås. Tillägget motsvaras dock 

till fullo av inkomsten från fruktförsäljningen. 

&_Ht. I:20. Underhåll ach drift av maskiner och redskap för jordförbätt

ringsarbeten (f). 

Tillägg 1.534.000 mark. Emedan lantbruksavdelningens gräv

maskiner hava varit i full sysselsättning under hela år 1960, 

erfordras tilläggsanslaget för täckande av de hÖgre drifts-
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ko stnader denna verksamhet medfört. De ökade drifts- och 

underhållskostnaderna täckas emellertid även de tillfullo av 

de ökade inkomsterna från lantbruksavdelningens arbetsmaskiner 

6 Ht.II:8. Lan~skapets andei i skadeersättningar för f örsäkrade fisk

redskap och fiskeoätar (f). 

7 Ht.II:l. 

Tillägg 2.364.000 mark. Det tidigare anslaget är otillräck

ligt. Landskape t deltager i de av Ålands Ömsesidiga Försäk

ringsbolag erlagda ersättningarna för skador på försäkrade 

fiskredskap och fiskebåtar i enlighet med lagen den 23 juli 

1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (FFS 331/58). Det ställer 

sig givetvis svårt att beräkna de skadör, vilka under ett år 

kan tänkas drabba havsfiskebåtar och -redskap. År 1959 uppgick 

motsvarande belopp till endast 506.216 mark. Ett enda haveri 

under år 1960 föror sakade ett deltagande från landskapets sida 

i den uppkomna skadan med ca 1 miljoh mark. 

Underhåll av landsvägarna och bygg,eyE;i,garna ( f). 
. i 

a) sommarunderhållet, 

Tillägg 6.297.000 mark. På grund av den regniga sommaren, de 

osedvanliga rikliga snöfallen även under hösten samt den liv

liga bilturismen erfordras för täckande av därmed sammanhö

rande kostnader ett tilläggsanslag om 6.297.000 mark. För 

motsvarande ändamål har i riket beviljats ett tilläggsanslag 

om 950 miljoner mark. 

b) vinterunderhållet. 

Tillägg 2.248.000 mark. Motivering som under föregående under

moment. 

c) färjhållningen. 

Tillägg 1.493.000 mark.Tillägget hänför sig dels till färj

motorernas höga underhållskostnader, dels till stegrade löne

utgifter. 

7 Ht. II :2. Bidrag till kommunalvägar. 

a) för byggnad och förbättring (r). 

Tillägg 4.000.000 mark. Iståndsättning och förbättring av 

de kommunalvägar som skola bliva bygdevägar, fortskrider i 

snabb takt. Då reserveringar för ändamålet icke funnits att 

tillgå i proportion till det utförda erforderliga arbetet fö

reslås, med beaktande av att i tillägg till riksbudgeten här

för upptagits ytterligare anslag till ett belopp av 500 mil

joner mark, ett tilläggsanslag om 4 miljoner mark. 

b) för underhå ll (f). 
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Tillägg 1.478.000 mark. Motivering som under moment 7 Ht. 

11:1 a) 

7 Ht.111:1. För upprätthå llande . av trafik i skärgå r:den (f). 

Tillägg 3.014, 000 mark. Föreslå s p å grund av att m/s :Srändö 

undergå tt en omfattande reparation, varvid bl. a. skrovet för 

stärkts och plå tarna under vattenytan förnyats. 

7 Ht. ·IV: 2 . Till anskaffande av registerbrickor .f ör rrio.torfordon (f). 

Tillägg 40.QOO mark. Det tidigare anslaget är otillräckligt. 

Under å r i~60 har ~nder momentet å tgå tt 189.350 mark. Till~ 
läggskostnaden täckes dock till fullo av motsvarande inkomst. 

8 Ht . 1 : 2 . Olycksfallsförsäkringspremier (f). 

Tillägg 877.00Q mark. Tillägget erforderligt för täckande av 

förhöjda försäkringsavgifter till följd av tidigare omnämnda 

lönestegringar under år 196 0 . 

8 Ht. 1: 4. • Invalidvården ( f) • 

Tillägg 2.795.000 mark. Tillägg et motiveras av stegrade me

dicinalkostnader och kostnader för utbildning av invaliQer. 

9 Ht. 1:1. På lag grundade utgifter vilka icke äro upptagna s å som sär

skilda poster i budgeten (f). 

Tillägg 1.247.000 mark. Tillägget hänför sig till kostnader 

i samband med anordnat landstingsmannava l år 1960. 

9 Ht . 1:2. Oförutsedda utgifter (f). 

Tillägg 771.000 mark. Det tidigare anslaget har varit otill

räckligt. Av utgifterna under momentet har enbart vikarie

arvodena för personalens vid Ålands centralsjukhus ' semester

och sjukledigheter uppgå tt till 1.894.505 mark, medan central 

sanatoriets och tuberkulosbyråns andelar uppgå tt till 

120.600 respektive 102.270 mark . 

9 Ht. 1 : 11 . Av naturskyddså tgärder f öranledda utgifter (f). 

Tillägg 160.000 mark. Erfordras f ör täck ande av särskilda 

arrendeavgifter och uppgörande av skogshushå llningsplan för 

Nåtö reservat. Des sutom har en inventering av antalet häc

k a nde havsörnar f örrättats. De sammanlagda k os tnaderna här

för hava uppgått till ca 226.000 mark . 

9 Ht. 1:19. Av landskapslagen angående byggnad~stadga för byggnadsplane

områden på landsbygden i landskapet Åland föranledda verk

ställighetskostnader (f). 

Tillägg 61.000 mark. Tilläggsanslaget föreslå s för täckande 

av kostnader i samband med av lantmäteristyrelsen utförda 

flygfotograferingar . 
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9 Ht. 1:20. Brandstodspremier (f). 

Tillägg 122.000 mark. Det tidigare upptagna anslaget har 

visat sig vara otillräckligt. Sålunda åtgick under momentet 

und~r år 1959 444.416 mark, medan motsvarande kostnader för 

år 1960 uppgå till ca 497.000 mark. 

10 Ht. II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och 

instrument. 

Tillägg 1. 000 m.ark. Erfordras på grund av oförutsedd pris

stegring. 

10 Ht .III :7. Sko.llägenhet~n p~ Jomala gård för dräneringsarbeten. 
I 

Tillägg39.000 mark. Tillägget erforderligt för det planenli-

ga dräneringsarbetsskedet i Näset, varav härledda kostnader 

på förhand äro svårbedömliga. 

10 'H:t. III: 12. Skollägenheten på Jomala gård för utj?yte av traktor., 
·--

- Anslaget nytt. Den traktor lägenheten för närvarande förfo-

gar över är icke fullt ändamålsenlig från arbets- och under

visningssynpunkt sett. På denna grund har direktionen för 

Ålands lantmannaskola anhållit, att den nuvarande traktorn 

finge utbytas mot en ny traktor av märket "Fordson Super 

Major" till ett utbytespris av 250.000 mark. Emedan sagda ut -

bytesanbud även ur ekonomisk synvinkel befunnits förmånlig, 

har landskapsstyrelsen för sin del dmfattat förslaget. Den 

ifrågavarande traktorn är försedd med ett bättr~ utvecklat 

hydrauliskt lyftsystem än den nuvarande' vilket möjliggör 

ett bättre utnyttjande av traktorns kapacitet varför mera 

avancerade traktorredskap kan användas. Dessutom är tra torn 

försedd med oberoende kraftuttag och differentialspärr, vil

ken sistnämnda omständighet medför bättre utnyttjande av mo

toreffekten även under svåra väderleksförhållanden. Dessutom 

är den föreslagna traktorn på grund av sina förenämnda egen

skaper avsevärt förmånligare som demonstrationsmaterial än 

den nuvarande. Kostnaden för utbytet täckes i sin helhet av 

de ökade inkomsterna från skollägenheten. 

l_O Ht. V:l. Vägbyggnads- och vägförbättringarabeten (r). 

Tillägg 19.644.000 mark. För påfyllning av den till Marsunds 

bro ledande höga vägbanken, vilken icke hunnit stabilisera 

sig under tiden för det egentliga broarbetet, samt för andra 

mindre efterarbeten har åtgått 1.905.000 mark. Slänterna 

längs den nya vägen till Hammarland, där densamma går i 
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skärning, hava på grund av jordartens lösa konsistens p å ett 

flertal ställen rasat ned i diket, varför slänterna grävts 

-mindre branta. Kostnaderna härför jämte andra mindre efter-

arbeten hava stigit till 2.739.000 mark. Hänvisande till det 

ovansagda föreslås ett tilläggsanslag om 4.644 mark . 

Med tanke på de planerade väg- och färjförbindelserna ös

terut med fastlandet borde ifrå gakommande vägar förbättras. 

Bland de mest brädskande arbetena kan nämnas förbättringen 

av vägen mellan God by och Bart sgårda, v ilken är av siror be

tydelse för norra Åland. Denna vägförbättring har beräknats 

draga en kostnad om ca 35 miljoner mark. Vidare fordrar väg

delen Stenbacka-Bomarsund, en sträcka på 11 kilometer, om

fat~~nde ombhyggnadsarbeten beräknade till en kostnad av 

minst 40 miljoner mark. Likaså borde vägen mellan Lemlands 

prästgå rd och Granboda försättas i skick. Denna vägsträcka 

utgör 5 kilometer och kostnaden ca 25 miljoner mark. 

För att i någon må n kunna på skynda l ä sandet av de ange

lägna uppgifter dessa arbeten inneb ära, föreslå s ytterligare 

ett reservationsanslag om 15 miljoner mark med följande mo

tivering: 

Inberäknad tilläggsanslagen enligt ovan skulle f ör väg

byggnads- och vägförbättringsarbeten under å r 1960, förutom 

de 14 miljoner mark , som anslogs f ör färjfäste n i Vå rdö, ha-
ca 

va budgeteratq7'8o miljoner mark, medan i riket för ordinarie 

vägarbeten upptagits 7 .908)'-~~:F!f;rvar jämte för sysselsättnin

gens tryggande anslagits 23.000 miljoner mark. Av utgifterna 

under detta moment har under de sen aste å ren 75 å 85 procent 

använts till vägnätets f örbättring. De totala utgifterna f ör 

ändamå let i riket kan s å lunda beräknas till 26.000 å 27. 000 

miljoner mark. Om de under de fem senaste å ren i extraordi

narie väg för vägväsendet i landskapet erhållna anslagen ca 

147,2 miljoner mark fördelas p å sagda antal år, blir det år

liga anslaget ca 30 miljoner mark. Under å r 19 60 skulle s å 

ledes f ör vägarnas förb ä ttring hava erhå ll i ts ca 112 miljo

ner mark, vilket utgör endast 0,42 procent av motsvarande ut

gifter i riket. Sammanlag t skulle s å lunda utgifterna för v äg

byggnads- och vägförbät t ringsarbet e n under å r 1960 stiga till 

127 miljoner mark, vilket utgör mindre än 0,5 procent av ut

gifterna f ör motsvarande ändamå l i riket. 
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10 Ht. V:2. Anskaffning av vägmaskiner (r). 

Tillägg 2.600.000 mark. Genom övertagande av närmare 200 

kilometer bygdevägar kommer längden av de av landskapet un

derhå llna vägarna på fasta Åland, inklusive Vårdö och Föglö, 

att öka från ca 290 kilometer till 460 kilon:et-er eller med ca 

60 procent. Tillgången på lämpligt väggrus, blir däremot 

allt mindre, varför det gruskrossverk, som vägavdelningen 

har, icke kommer att kunna framställa erforderliga mängder. 

Behovet ökas ytterligare genom att större krav på sandning 

av vägarna vintertid · ställes. P å grund härav och då mot sva

rande moment i riksbudgetförslaget för ifrågavarande år un

der riksdagsbehandlingen h ö jdes frå n 650 till 900 miljoner 

mark, föreslå s ett motsvarande tilläggsanslag om 2,6 miljoner 

mark, Yilket belopp skulle utgöra en del av anskaffnings

kostnaderna för ett nytt gruskrossverk. 

10 Ht. V:4 •. Anskaffning av radar till Föglö färja. 

Tillägg 399 . 000 mark. I ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för år 1960 upptogs ett anslag om 1.200 .000 mark f ör ändamå 

let. Sedan olika offerter införskaffats har landskapsstyrelse 

i enlighet med sjöfartsstyrelsens rekommendation och med be

aktande av det lokala behovet anskaffat en radar till Fögl ö 

färja av märket "Kelvin & Hughe s" till ett pris av 1.599.000 

mark. P å grund härav föreslås ett tilläggsanslag om 399.008 

mark. 


