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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 15/1952 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag till 

första tillägg till ordinarie inkomst- och ut

giftsstateh för landskapet Åland under år 1952 

(21/1952) ävensom Ålands landskapsstyrelses 
-

framställning till Ålands landsting angå ende 

komplettering av landskapsstyrelsens till lands-

tinget inlämnade ovannämnda framställning 

(24/1952). 

Med anledning av ovannämnda framställningar får utskottet 

härmed vördsamt framhålla följande: 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag och motivering. 

Likväl finner utskottet nödigt att särskilt beröra några frågor 

i samband härmed. 

Landskapsstyrelsen har föreslagit inrättande av en ny jord

bruksinstruktörstjänst. Utskottet omfattar förslaget men ha r änd-

rat befattningen till arvodesbefattning. Tjänsten borde besättas 

endast om tillräcl~ligt antal ,bokföringslägen4eter: anmäler sig. I 

samband härmed påpekar utskottet att fiskeriintendentbefattningen, 

för vilken anslag beviljats i tidigare budget, tillsvidare icke 

blivit .besatt. 

Anslaget fqr l~n för höj~nde ,av ~iskhushållningen bör givet-

vis av landskqpss"tyrelsen aqvän4as nå ett sådant sätt, som över-

ensstämmer med i riket tillämpade grundsatser. 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om införande av 

anslag för ritningar till en tillbyggnad vid Ålands Lyceum om 

800.000 mark. Utskottet anser, att det dels är osäkert om en 
- - ' 

mellansko la kan komma tillstånd i Godby på gTund av svårigheten 

att få lärare och dels kommer skolan i Mariehamn i alla händelser 



att fordra en tillbyggnad då stadens invånarantal ökas i snabb 

takt. 

Med hänsyn till att Ålands Marthadistriktsförbund· tidigare be 

viljats 300.000 mark i ordinarie budgeten och 75.000 mark i ve

derlagsmedlens budget, har utskottet med anledning -åv landstings 

männen Gunhild Berglunds och Kerstin Bertells finansmotion före

slagit ett tilläggsanslag om 25.000 mark för distriktet i denna 

tilläggsbudget för ett värdigt begående av distriktets 40-års

jubilewn. Denna utgift har balanserats med motsvar~nde f6rskott , 

På grund av vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt 

föreslå, 

att Landstinget måtte fastställa nedan upp

tagna förslag till första tillägg till ordinari 

inkomst- och utgiftsstaten för år 1952. 

Förslag • 

till första tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för landskapet Åland under år ,1952. 
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Kap.mom. A. INKOMSTER. 
-· 

KAPITALINKOMSTER. 
. -

Första avdelningen. 

I. 2. Förskott ...................... (. .. 34.402.481:- 5.227.4 

I. 

I kap. 34.402.481:- 35.227.481:

I Avd. 34.402.481:- 35.227.481:-

Summa inkomster mk 34.402.481:- 35.227.481..! 
=========================================== 
B. ffI.'GIFTER; 

EGENTLIGA UTGIFTER. 

Andra huvudtiteln. 

Landskapsstyrelsen. 

Kap.mom. 

I. 

II. 

IV. 

I. 

II. 

1. . Avlöningar: 

1 telefonist, arvode ..• •................ 9. 900:-

I kap. 9.900:

II Ht. 9.900 :-

~redje, huvudtiteln. 

Polisvården. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 
.. 

1. Avlöningar: 

1 ö::verk<;>nstapel, . gru;ndlön <................ 214. 875 :

. I kap. 214. 875 :, 

III Ht. 214.875:-

Fjärde huvudtiteln. 

Hälso- och sjukvården. 

llands allmänna sjukhus. 

8. Tvätt .... •f•............................... 200. 000:-

II kap. 2QO.OOO:-

Ålands centralsanatorium och tuberkulosbyrå. 

1. Avlöningar: 

1 arbetsterapeut, grundlön ...•.• ; ••.••• 240.900:-
- - . 

2 eldare, arvode·····~··········••••••• 329.400:-

IV kap. 570.300:-

IV Ht. 770.300:-

Femte huvudtiteln. 

Undervisningsväsendet. 

Ålands lyceum. 

8. För, anskaftande av ritningar för tillbygg-

n:::id av lyceet (f,örslagsanslag) ••••• • • • • 800.000:-
-
I kap. 800.000:..= 

Folkskol väsendet. 

10. Byggnadshjälp åt landskommunerna för upp-



Kap.mom. 

VII. 

I. 

II. 

III. 

v. 

förande av folkskolelokaler (förslagsanslag) 4.lB2.000:-

13. Tilläggsunderstöd åt de fattigaste och åt 

glest befolkade kommuner . för anskaffande av 

folkskolelokaler (förslagsanslag) . . . . 2.083.000:-

II kap. 6.235.000:-

Övriga läroinrättningar. 

2. Ålands Yrkesskola (förslagsanslag) ••••• ' 64.00D:-

64.000:-VII kap. 

V Ht. 6. 299.000:- 7.099.000:-

Sjätte huvud~iteln. 

Näringa-rnas .främjande. 

Konsulentverksamheten. 

1. Avlöningar: 

1 jordbruksinstruktör, arvode 164.550:-
--

1 byggmästare, grundlön • • • • • •. 209. 400 :.-

I kap. 373.950:-

Skogsvården. 

5. Till landskapsnämndens disposition för av~ 

lönande av ·extra skogstelaliker .••.•••• 

II kap, 60.000:-

Jordbruket · och dess binäringar. 

1. Jordförbättringsarbeten (reservationsanslag): 

9. Jordbruksförsöksverksamheten: 

b) Trädgårdsförsöksfältet i Godby .•••.••• 

11. Understöd för byggande av vattenledningar på 

landsbygden .................. · · · · · · · • · · • 

III kap. 1.703.000:-

Diverse anslag. 

1. Understöd åt föreningar: 

. 373.950:-

60.000:-

l.000.000:-

203.000:-

. 500. 000 :-

Kap.mom. 

I. 

I. 

v. 

VII. 

I. 

Ålands lVIarthadistriktsförbund ..•••.•••••• 

V kap. 25.000:-

VI Ht. 2.136.950:- 2.161.950:-

Sjunde huvudtiteln • 

· Kommunikationerna. 

Väghållningen. 

1. Landsvägarna (försiagsanslag): 
~ . 

a) Sommarvägunderhållet •.•••••••••••••••• 
., 

I kap. 5.000.000:-
-

VI Ht. 5.000.000:-

Tionde huvudtiteln. 

Diverse ansla_g. 

23. För utarrendering av Idö och Brunskär holmar 

i Kökars skärgård soin i1.a turskyddsområden 

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

I kap. 122.465:

X Ht. 122.465:

Elfte huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

Näringarnas främjande. 

1. Anskaffning av fiskefyrar .••.•.•••••••••••• 

V kap. 300.000:-
-· -

Hälso- och sjukvården. 

1. Anskaffning av_universalköksmaskin ••••••••• 

2. Anskaffning av transformator .•••••••••••••• 

VII kap. 548.991:-

XI Ht. 848~991:-
.. 

Tolfte huvudtiteln. 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

Näringarnas främjande. 

25.000:-

5.000.000:-

122. 465 :- . 

300.000:-

425.700:-

123.291:-



Kap. rnorn. 

6. Lån f ,ö;r-_ .byggande av vat t en- och avloppsled

ningar på landsbygdeµ (r~ servationsanslag) 

8. Kolonisations~assplån (res~rva~io~sanslag} •• 

9. Lån för höjand,e av fiskhushållningen (reser-

va tionsanslagJ •.•••••••••••••••••••••••••• 

I kap. 19.000.000:

XII Ht. 19.000.000:-

1.000.000:-

10.000.000:-

8.000.000:-

=============================================== . -
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Mariehamn den 20 mars 1952. 

På finansutskottets vägnar: 

K. A. Helin. 

;{./~~ 
I ärendets behandling ha ordTöran·den Helin, viceordföranden Bengtz, 

ledamöterna Hägg blom och Anders'son sara.t suppleanten Lind blom deltagit. 

~· 




