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FINANSUTSKOTTETS betänkande L 14/1953 med 
anledning avllands landskapsstyrelses fram
ställning till Ålands landsting med förslag 
till inkomst- och utgiftsstat för landskapet 

Ålands enskilda medel under år 1954 (29/1953)0 
Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt anföra följande .: 
Utskottet har hört landskapsf or c1 tmästc ren angående inkomsterna från 

försäljning av virke från landskc:~ i) e ts egendomar. Det fram.gick härvid, 
att avverkningen i landskapets skogar utföres enligt en av ojävig 
faclanan uppgjord 10-årsplan, som fastställes av landskapsstyrelsen. 
Det är emellertid int~ alltid givet att avverkningen kan fullföljas 
enligt denna plan, då arbetskrafts- och värderleksfi5rhållanden kan 
spela in och ha en avgörande betydelse. Dessutom kan prisfluktuationer 
medföra att inkomsten av virkesf örsäljningen inte s-tiger till beräknade 
belopp. Under sådana omständigheter är det givet, att de budgeterade 
beloppen varje år måste hållas så låga, att en säker marginal finneso· 
Studerar man den verkliga behållningen, är den i regel ganska godo 
T.ex. under 1952 steg nettobehållningen ef:fer frånräknande av avverk-
ningskostnaderna till 3,9 miljoner och det slutliga nettot sedan andra 
utgifter för skogarna, skogvaktarens avlöning m,m., avdragits till 2,3 
miljoner, vilket måste betraktas som ett relativt gott resultat, i syn
nerhet som skogshushållningsplanens avverkningsmänc;d inte det året kun
de fås ut i sin helhet. 

Utskottet, som är tillfreds med landskapsforstmästarens förklaring 
och som anser att man inte genom alltför höga beräkningar bör ge an
ledning till <J.tt skogarna pressas på mer än de med förnuftig hushåll
ning kan ge, har inte ansett skäl c~ tt räkn.:i. med en större bruttoinkomst 
än vad landskapsstyrelsen föreslaGit. 

Med anledning av vicetalman Herman Mattssons finansmotion har ut
skottet ansett nödigt införa ett anslag till bidrag för sjuktransporter 
till Åbo barnsjukhus. Landskapets tre platser i detta sjukhus torde 
Vara ofta anlitade, och dessa medel skulle komma till användning i en

lighet med motionen där behov av understöd ur landskapsmedel för resorna 
efter prövning anses föreligga. Anslaget har Upptagits till föreslaget 
belopp, 150.000 mark. 

Anslaget till Föreningen Folkhälsan på Åland för tandvård i den 
åländska skärgården har höjts, då behov av mera medel för detta ändamål 
ansetts föreligga, Detsamma 0äller anslaget till bidrag för telefon~ 
anläggningar i avlägsna trakter. 
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Me d anledning av landstingsman Evald Häggbloms f·inansmotion har ut

skottet upptagit e'tt nytt anslag till Föreningen för 11.lands hemgård 
för ritningar till ett pensior.ärshem. Utskottet anser det lämpligt att 
på detta sätt understöda strävandena_ att få till stånd ett pensionärs
hem, som kunde hereda möjlighet för personer med starkt begränsade in

komster att få ett hem. 
Landstingsman Gunhild Berglund m.flis finansmotionangående anslag 

för en· reumapoliklinik har inte vunnit utskottets understöd då Före

ningen Folkhälsans hus inte anses lämpligt för ändamålet enligt pro

fessor &3.ltzmannsutlåtande och andra lämpliga förslag inte framförts. 
Den genom utskottets ändringsförslag tilllrnmna utgiftsökningen har 

utjämnats genom minskning av anslaget för utgifter ·i samband med den 

skatteekonomiska utjämningen, då utskottet ansett, att lån inte bör 

upptagas för täckande av de före slagna merutgifterna. Skulle det minslca
de anslaget härefter inte förs.lä, EU::1s te givetvis lån upptagas. 

På grund av vad sålunda anförts, får utskottet vördsamt föreslå, 

att Le.nds·cinget måtte antac;a landskapssty
relsens f ö:rslag till inkomst- och utgiftsstat 
för landskapet Ålands enskilda medel med följan
de tillägg och ändringart 

JJ:TGIFT,EE. 

III. Hälso- ocb. 
1
sjukvårdsväsendet. 

-
4. Bidrag för sjuktransporter till Åbo barnsjukhus •••• 150.000:
Momenten 4 - 6 numreras 5 - 7. 
6. Föreningen Folkhälsan på Åland, för tandvård i den 

- -
åländska skärg~den ••••••••••••••••••••••••••,••~ 100.000:-

- -
SummaIII kap. 460.000:

r.v. · SärsJ.s;\lqa anslag. 

- .... 

l. Bidrag för telefonanläggningar i avlägsna trakter • • 100. OOOt-

-
4. Föreningen för Ålands hemgård, för ritningar till 

pensionärshem ••••••••••••••~•••••••••••••••••+••~ 200.000:-
5, För utgifter i samband med den skc1 tte-Gl{onomiska ut-

jämningen (resarvations..,.förslogsanslag) •••••••••• 1.038.515c-
.... 

Summa IV kap. J.764.515r-
.... 
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samt· 

berättiga landskapsstyrelsen att upptaga 
dess förverkligande erforderliga låne 

Mariehamn, den 28 november 1953. 
På finansutskottets vägnar J 

:I l!.Jft-L 
K.A. Helin. 

I ärendets behandling ha ordför anden 
samt ledamöterna Bäggblom och Ande1~sson och suppleanten l?åvals 
git. 
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