
531 
FINANSUTSKOTTETS betänkande m 8/1963 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till ~lands landsting med förslag till ordi

narie inkomst- och utgiftsstat för landskapet 

Åland under år 1964 (26/1963). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört land-

skapskamreraren Henrik Gustafsson, äldre landskapssekreteraren Jan-Erik 

LindforE!, .:vägingeniören Bo Wileniu~ i landskapsagronomen Ernst Johansson, 

landskapsforstmästaren Bertel Lindroos, landskapsrevisorerna Thor Ös

terlund; Martin Isaksson och Harry Olofsson1 bankdirektören Klas Eklund, 

lotsfördelnirtgschefen Y~jö SjÖroos; fiskerikonsulenten Magnus Westling, 

direktör Gunnar Eklund i Ålandsfärjan AB, direktör Henning Rundberg i 

Rederiaktiebolaget Vikinglinjen, direktör Carl B. Myrsten i Rederiaktie

bolaget Slite och direktör Nils Wetterstein i AB Siljarederiet, vördsamt 

anföra följande: 

Behandlingen av föreliggande budgetförslag påverkas i väsentlig grad 

av det rådande inrikespolitiska läget, som i statsfinansiella frågor . 

för närvarande måste betecknas som mycket oklart. ~huru ansträngningar

na att förbättra statsverkets kassasituation tillsvidare icke lett till 

erforderliga saneringsåtgärder har utskottet dock ansett sig böra utgå 

ifrån, att utgiftsnedskärningar icke i väsentlig mån skola komma till 

användning för att förbättra kassasituationen. Då det förefaller osan

nolikt, att alla skatteförhöjningar, som synas nödvändiga för kassa

krisens avhjälpande, skulle kunna genomföras, torde vissa nedskärningar 

på utgiftssidan dock icke kunna undvikas, varvid utskottets utgångs

l äge vid prövningen av anslagens storlek har varit oriktigt, om det ned

skurna anslaget har motsvarighet i landskapets budget. Under sådant för

hållande förutsätter utskottet, att landskapsstyrelsen ägnar eventuella 

förändringar~ rikets statsförslag för år 1964 särskilt intresse och be

aktar den verkan, som en nedskärning medför på kompensationsmöjligheter

na för landskapets motsvarande utgifter. 

En bedömning av landskapsstyrelsens förslag utan att fästa avseende 

vid ovannämnda osäkerhetsmoment utvisar, att förslaget på ett välavvägt 

sätt avser att tillgodose de behov, som under inkommande år kunna för

utses. Utskottet har icke heller ansett skäl vara att i större utsträck

ning föreslå förändringar i förslaget. I detaljmotiveringen kommer i 

huvudsak endast ändrade anslagsbelopp eller anmärkningar mot momentens 

rubrik eller motivering att närmare beröras. 

Efter det förslaget överlämnats till Landstinget har tvenne finans-
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mo t i one r i vederbörlig ordning inlämnats. Tiessa komma at t upptagas 

~ill behandling i detaljmotiveringen. 

Arbetsgivarens folkpensions- och barnbidragsavgift förändras från 

och med den 1 april 1964 till socialskyddsavgift på grund av att i den

samma ingår sjukförsäkringsavgift. Då denna förändring sker p å grund av 

lag, har utskottet icke ansett det förefinnas anledning till förändring 

av de momentrubriker, som beröras härav, såvitt det gäller 1964 års 

budget. För följande år kunde man tänka sig en överflyttning av dessa 

anslag till ett anslag under 9 huvudtiteln i den mån icke utgifterna 

på grund av kommunernas deltagande i vissa inrättningars driftskostna

der bör hållas samman med övriga utgifter, såsom fallet är t.ex. beträf

fande polisinrättningen i Mariehamn, centralsjukhuset, centralsanatori

et och yrkes.skolan. Under 9 huvudtiteln kunde också anslaget för premi

er för arbetsolycksfallsförsäkring ingå (nuvarande 8 Ht.I:2), då dessa 

utgifter egentligen icke ha samband med landskapets sociala uppgifter. 

Utskottet har jämväl gjort sig underrättat om, vad som hittills fram

gått i de underhandlingar, som förts angå ende möjligheterna att i 

landskapet förbättra sebarheten för televisionssändningarna. Ehuru tills 

vidare svar icke ingått på den framställning landskapsstyrelsen övers~nt 

till Finlands Rundradio i ärendet, förefaller det utskottet, som om 

radiomyndigheterna i riket icke vore h ågade att vidtaga å tgärder för 

förbättrande av televisionssändningarnas sebarhet i landskapet. De till 

radioväsendet hörande lagstiftnings- och förvaltningsåtgärderna äro 

visserligen förbehållna rikets myndigheter, men utskottet anser dock, 

att självstyrelsemyndigheterna också i s å dana frågor, med tillämpning 

av principerna i 15 och 16 §§ självstyrelselagen, äro berättigade att 

taga initiativ till sådana å tgärder av riksförvaltningen, som anses 

påkallade inom landskapet Åland. Utskottet emotser därför; att land

skapsstyrelsen fortsätter med underhandlingarna om sådana åtgärder, 

som skulle medföra behövliga förbättringar i detta avseende. 

Landskapets kassaställning har under innevarande år tidvis varit be~ 

trängd, vilket medfört, att bidrag till kommunerna för t .ex. folkskol

forvaltningen icke alltid kunnat erläggas utan dröjsmål. Huvudorsaken 

till detta har varit att det skattefinansiella förskottet för detta 

å r beräknats för lågt samt att i vissa fall ordinarie medel använts 

till att förskottera utgifter; som hÖra till arbeten, vilka skola fi

nansieras med extraordinarie anslag. För inkommande å r har ett större 

skattefinansiellt förskott ställts i utsikt, vilket torde medföra en 

mera stabil kassaförvaltning. 

Landskapets anslutning till trafiken mellan riket och Sverige. 
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Under de första dagarna av Landstingets innevarande s e ssion medde

lades till offentligheten uppgifter om att de samseglande rede r ierna, 

d.v.s. FÅA, Bore och Svea, samt deras samarbetsföretag AB Sil jarederi

et, har för avsikt att anlägga en hamn för företagens bilfärjor och 

övriga passagerarfartyg vid Långnäs i Lumparland. Sedermera översände 

AB Siljarederiet en skrivelse till landskapsstyrelsen med anhållan om 

anläggande av ny väg till platsen. Därföri~nan hade dock också Ålands-
·, 

färjan AB erbjudit sig att anlägga en hamn för sin trafik på Bj örkö 

holme i Föglö öch anhållit om att landskapsstyrelsen ville anlägga väg 
. . ,/(· ··-

t i 11 denna li-oame fr\~n Lumparland. Dessa skrivelser, liksom en av fem 
. '•' 

landstingsmän -. -p f l_;J_ l _artdskapsstyrelsen överlämnad skrivelse angående an

läggande av en ° n~mn -~id BJ'örkö holme i Lemland med vägförbindelse till 

Mariehamn och en. ' av:- ..s.-~d S, -~-tyfel@en i Mariehamn på uppdrag av stadsfull

mäktige i samma syfte översänd s_~rj_v_else har landskapsstyrelsen överläm

nat i avskrift till utskottet. 

Med anledning härav och då ifråg avarande ~.harrn;iprojekt rnås~e ~nses på

kalla ställningstagande till användningen av i land-ska:ps~:tyre :t 13ens för

slag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år 1964 ingåe n,f_e anslag 

har:- utskottet upptagit dessa frågor till behandling i samband med bud7 

ge _ _:tf-örsYaget -. - För att göra sig förtrogen me d de geografiska förhållan-

de.na utmed- '.f arleden Mariehamn-Långnäs har u t skottet företagit en resa 
~ ·~.: .. 

och dä;fu:p: d,er besökt föres J,.agna hamnplatser. Sådana platser torde, så-., -

vitt u't.skot -te t- kunnat u tr<,ina, finnas i Iiångnäs , Föglö Björkö, Lumpar

land Svirrö, 'Dem.land Herröf Lemland Västeränga,' Lemland Börkö eller Jär

sö. Till ~ aB.mt~iga plats~r på öar kan landförbindelse erhållas från fas

ta Åi@,nd .. De f lesta platser ligga så nära int i ll farleden, att endast 

korta in-Vikningar bliva nödiga. 

·"ut.;::ikoiit et har tidigare vid behandlingen av med trafiken till riket 

och (i.11 s;;;er ige sammanhängande spörsmål framhållit, att Långnäs hamn 
~ -·~. 

i-ck-e s.yne's- e-rb juda de bästa möjligheter för en fär jhamn och att man 1 

i : väntan på-' en klarare bild av situationen, bör ty sig till Mariehamns 

Vä.s~erhamn. Den nu uppkomna situationen synes dock påskynda ett defi

nitivt ställningstagande i frågan, då i annat fall en hamn kunde bliva 

anlagd i Långnäs ehuru förutsättningarna där icke äro de bästa. Dessu

tom örrskar utskottet uttryckligen frarrihålla., a t t utskottet icke anser 

sig kunna föreslå byggande av väg på landskapets försorg till en privat 

hamn, vare sig den anlägges i Långnäs eller på Föglö Björkö, utan en 

absolut förutsättning för sådan medverkan fr ån landskapets sida är, 

att det är fråga om en allmän hamn, där intet rederiföretag har före

träde framom andra. 
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Syftemålet med anläggandet av en andra hamn är att för trafiken mel

lan riket och Sverige underlätta angörningen av fasta Å.land och sålunda 
tillförsäkra landskapet möjligast säkra och regelbundna förbindelser 

året om såväl österut som västerut. Därvid bör hamnens beskaffenhet, 

avståndet till den i trafiken använda farleden och det trafikunderlag, 

som kan påräknas i trafiken på hamnen, tillmatas avgörande betydelse. 

Det synes utskottet klarläggande, om ovannämnda tänkbara alternativ 

grupperas i tvenne huvudgrupper ur lokaliserihgssynpunkt sålunda, att 

de ös terom Ledsund belä.gna Herrö, Svinö, Björkö och Långnäs hänföras 

till en grupp och de västerom Ledsund belägna Västeränga, Börkö och 

Järsö i en grupp. Hamnplatserna i den östra gruppen äro samtliga belägna 

rätt långt österom Mariehamn och synas ur denna synpunkt sett icke sär

skilt lämpade för trafi.k mallan landskapet och Sverige, då för huvud

parten av landskapets befolkning en sådan färd helt naturligt går över 

Mariehamn. Trafiken til~ riket går mera naturligt över de östra alter

nativen om ock en viss tidsspillan och obekvämlighet måhända kan befaras. 

Hamnplatserna i den västra gruppen ha ur lokaliseringssynpunkt ett avse.

värt bättre läge, då avståndet till Mariehamn är betydligt kortare, be

träffande Järsö och Börkö blott 12-13 km men beträffande Västeränga 

längre. Närheten till Marieharnn torde medföra, att trafikunderlaget 

från en av dessa hamnar blir mera pålitligt än fallet vore i den östra 

gruppen. Plataerna lämpa sig också lika gott för trafiken västerut sum 

österut. 

Beträffande de naturliga förutsättningarna för anläggande av hamn 

torde platserna vid Föglö Björkö och Lumparland Svinö lämpa sig bättre 

än Långnäs eller Herrö. Långnäs erbjuder ringa utrymme för vändnings

manövrer och torde åtminstone i hårt väder och vid stark strömsättning 

icke kunna angöras av konventionella passagerarfartyg utan aktivt roder 

eller motsvarande anordning. Herrö åter har ett oskyddat läge, som också 

för stora fartyg kommer att medföra svårigheter. Västerut synas goda 

förutsättningar föreligga i Västeränga medan förutsättningarna i Börkö 

och Järsö svårligen kan bedömas av andra än fackmän. Det ringa avståndet 

till Mariehamn från sistnämnda platser synes dock betyda, att dessa till

dra ~ig mera intresse än Västeränga, som vad avståndet till Mariehamn 

beträffar närmar sig Svinö och Föglö Bjö~kö. 

Avståndet till farleden är minst i fallet Föglö Björkö, som ligger 

intill farleden. För Långnäs betyder invikningen c. 2 sjömils resa, för 

Svinö c. 3 sjömil, medan en invikning till Järsö eller Börkö i Lemland 

förlänger resan med 4 sjömil~Då det är fråga om så ringa avstånd torde 

invikningens längd icke ha avgörande betydelse. Däremot kan en under-
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sökning visa, att farleden in till hamnen i något fall kan vara trång 

och sålunda utesluta alternativet på sådan grund. 

Vid sidan om det huvudsyftemål, som ovan nämndes, kan man icke för

bise andra för landskapet vitala intressen, som i detta sammanhang äro 

värda beaktande. Sålunda bör hänsyn tagas till den omständigheten, att 

anläggande av en ny hamn för anslutningen till trafiken mellan riket och 

Sverige sannolikt kommer att leda till, att fiskehamnen vid inloppet 

till Västerhamn i Mariehamn vintertid icke kan hållas isfri . I sådant 

avseende torde de längre österut belägna hamnalternativen ställa sig 

förmånligare såtillvida, att ett visst underlag för trafik mellan Väs

terhamn och Sverige torde kvarstå för vintersäsongen. 

Också trafiken till den östra skärgården påkallar anläggande av 

en angöringspunkt österut på fasta Åland, då den sålunda förkortade 

sjöresan raö jliggör tätare och snabbare förbindelser för skärgården. 

Likaväl som Långnäs kunna Föglö Björkö och Lumparland Svinö komma ifråga 

som västra ändpunkt för såväl den norra som den södra skärgårdens trafik 

för den norra linjen då näramst under vintertid, om Vårdö färja måste 

inställa trafiken på grund av svåra isförhållanden. Ett sammanförande 

av de lokala och yttre förbindelserna till en knutpunkt synes efter

strävansvärt. 

Emellertid ställa sig dessa speciell a intressen svåra att jämföra / ' 

med de ekonomiska intressen, som tala för de västra alt ernativen. Ut

skottet har därför stannat för, att en ingående undersökning borde 

verkställas utan dröjsmål för att utröna, om en hamn kunde anl"'.ggas an

tingen vid Lemland Börkö (Björkholm) eller ©Dkså vid Föglö Björkö. 

Undersökningen bör jämväl omfatta kostnadsberäKning av hamnanläggningar 

och vägpyggen med sådan noggrannhet, att undersökningsresul tatet kan 

l äggas till grund för en framställning om extraordinarie anslag för pro

jektets förverkligande. Då undersökningarna ges en sådan omfattning, 

anser utskottet det nödvändigt, att l andskapsstyre lsen för undersöknin

garnas genomförande berättigas anli t _a utomstående sakkunskap såväl för 

bedömningen av de olika alternativen som för kostnadsberäkningarna. Det 

bör också vara landskapsstyrelsen obetaget att om någotdera alternativet 

under undersökningens gång konstateras vara helt orealistiskt, frångå 

detta alternat iv för att koncentrera undersökningen på detåterstående. 

Härvid borde hamnförhållandena i första hand undersökas för att undvika 

tidsförlust på undersökning av onödiga vägprojekt. Utskottet anser 

det synnerligen angeläget, · att dessa undersökningar snarast möjligt 

igångsättas och att de påskyndas med anlitande av alla tillbudsstående 

krafter. De utgifter, som föranledas av undersökningen, torde kunna 
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påföras anslaget i 7 Ht. V:4 som utskottet föreslår höjt med 20.000 mk. 

Då dessa åtgärder falla utanför landskapsstyrelsens budgetförslag, före

slår utskottet, att Landstinget särskilt hemstäiler om denna undersök-

ning i samband med fastställandet av ordinarie inkomst- och utgifts

staten, för år 1964. 

Medlemmen Gunnar Häggblom omfattade icke utskottets åsikt i denna 

fråga. 
Detaljmotiverin~ 

I N K 0 M S T E R. 
. . 

5 Avd. I: 1. Statsan;sla:get för skattefinansiell utj ämning, förskott för 

1 Ht. I: 9. 

1 Ht. I: 12. 

2 Ht. I: 1. 

år 1964 har ökats med samma belopp som de sammanlagda ut

giftsökningar utskottet föreslagit. 

U T G I F T E R. 
Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städning (f). 

Landskapsstyrelsen har i skrivelse till utskottet meddelat, 

att efter det budgetförslaget överlämnades till Landstinget 

har stadsstyrelsen i Mariehamn meddelat, att hyresbeloppen · 

för de av Landstinget och landskapsstyrelsen förhyrda utrym

mena i stadshuset höjts. På grund härav föreslås en höjning 

av anslaget med 500 mk. 

Revisionskostnader (f). Utskottet finner det av landskaps

revisorerna framförda förslaget om revisionens utyecklande 

ändamålsenligt. De med revisionen sammanhängande uppgifterna 

förutsätta grundliga insikter i offentlig förvaltning och 

hushållning, varför det kan uppstå svårigheter att intresse: j 

ra en lämplig person för uppgiften. Det torde därför vara I i, 
riktigare at t revis ionssekret erare n anställes mot arvode 

utan att betrakta anstäl lningen som en h a lvtidsanställning 

i egentlig mening, då arbetet sannolikt lämpligast borde 

kombineras med den sifferrevision, som redan sedan många å r I ' 
tillbaka förekommer. Av praktiska skäl måste denna verksam-

het liksom också huvudsakligen landskapsrevisorernas arbete 

utföras utom den normala tjänstetiden. 

Avlöningar. Utskottet finner yngre sekreterarens avlöning 

låg med hänsyn till, att han såsom självständig föredragande 

i landskapsstyrelsen handhar en mångfald uppgifter, som i 

riket ankomma på föredragande i länsstyrelser och ministeri

er. Arbetsbördan tynges också av den omständigheten, att 

det icke varit möjligt att speciali s era uppgifterna vid 

landskapsstyrelsen i större utsträckning, vilket medfört över-
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föring av en mängd olika förvaltningsgrenar på yngre sek

reteraren. En ingående prövning av möjligheterna att höja av

löningen för denna tjänsteman borde av denna ors ak verkstäl

las. 

Ltn Bertel Bomans finansmotion. Anställandet av en land

skapsarkitekt har länge diskuterats inom landstinget och 

har numera ytterligare aktualiserats av den snabba utveck

ling, som skett på samhällsplaneringens område. Ilet förefal

ler utskottet nödvändigt, att landskapsstyrelsen för genom

förande av de åligganden, som byggnadslagstiftningen åväl

ver landskapsförvaltningen, har en fackman att tillgå. Ett 

omfattande område av Jomala kommun är för närvarande be

lagt med byggnadsförbud och planeringsåtgärder inom tät

orterna på landsbygden torde i en snar framtid påkalla ut

färdande av nya byggnadsförbud såsom redan skett i Godby by. 

Förvaltningen av byggnadsangelägenheterna på dessa områden 

är redan nu svår och kommer icke heller efter det vederböF

liga planer blivit fastställda att i högre grad underlättas. 

Ile kommunala byggnadsnämnderna komma också att ställas j_n -

för stora svårigheter, om fackman icke finnes att tillgå 

~id byggnadsplanernas förverkligande, eftersom ändringar i 

planerna måste anses nödvändiga med hänsyn till den fort

gående utvecklingen. Utskottet har på grund härav och med 

hänsyn till den mångfald uppgifter som i övrigt måste anför

tros arkitekt ansett sig kunna omfatta motionen och infört 

tjänsten i detta moment. Avlöningsklassen har av utskottet 

ansetts böra vara minst A JO, men torde en n ä r-· 

mare utredning av avlöningsklassen måhända utvisa, att en 

högre avlöningsklas.s vore riktigare . 

Hyra för landskapssty;relsens lokaliteter jämte. lys~_Q9h 

städning (f). Med hänvisning till vad ovan anfördes under 

1 Ht. I:9 har utskottet höjt anslaget med 7.000 mk. Ut skot

tet har jämväl erfarit, att landskaps styrelsen med hänsyn 

till de mycket trånga utrymmera.i Mariehamns stadshus under

sökt möjligheterna att upphyra ämbetslokaler i staden. Re

dan nu ära ett flertal av landskapsstyrelsens avdelningar 

helt eller delvis placerade i hyrda lokaliteter utanför 

stadshuset. Senast flyttade hela forstavdelningen till av 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag hyrda lokaliteter vid 

Ekonomiegatan och tidigare har vägavdelningens samtliga 

' I 
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tjänstemän utom vägingeni·ören överflyttat till lokaliteter 

i ett bostadshus p å Parkgatan. Ehuru betydande svårigheter i 

förvaltningen; samordning på detta sätt uppst å och k ontakten 

mellan de olika avdelningarna avsevärt för s ämras, anser ut- I 

skottet, att tilläggsutrymmen på detta sätt i må n av trän- , 

gande behov måste upphyras till dess landskapsgården, för 

vilken ett extraordinarie anslag för tomtköp och projekte-

ring redan begärts, kan uppföras. 

Polisväsendet på landet, avlöningar. Under momentet uppta

ges i landskapsstyrelsens förslag , 8 äldre och 8 yngre kon

staplar. Totalantalet 16 konstaplar är riktigt, men av dem 

Skall 7 vara äldre konstaplar och 9 yngre konstaplar. Ut

skottet har infört härav påkallad rättelse i förslaget. 

Ålands centralsjukhus. Utskottet har vid besök på Ålands 

centralsjukhus studerat utrymmesbehovet för sjukhusets rönt

genavdelning och laboratorium och möjligheterna att för 

detta ändamål taga den friställda översta våningen i central

sanatoriet i anspråk. Uppenbarligen föreligger ett starkt 

behov av tilläggsutrymmen för de ovannämnda avdelningarna 

vid centralsjukhuset. Röntgenavdelningens utrymmen är mycket 

trånga och uppfylla icke heller lagens om strålningsskydd 

föreskrifter, varför avdelningens nuvarande utrymmen god

känts genom dispensförfarande. Laboratorieutrymmena finnas 

dels i första våningen och dels i källarvåningen, där genom 

ändringar nödigt utrymme kunnat erhållas på bekostnad av 

andra utrymmen. I första våningens laboratorium arbeta sex 

personer och mottagas patienter för provtagning i vissa fall. 

Ett utnyttjande av centralsanatoriets tredje våning för 

att erhålla de nödiga tilläggsutrymmena synes dock föga ända

målsenligt. Kommunikationerna mellan lasarettsbyggnaden och 

sanatoriebyggnaden bli besvärliga och i synnerhet flyttnin

gen av sängliggande patienter till en i sanatoriebyggnaden 

inrymd röntgenavdelning synes vara både besvärligt och o

lämpligt •• Dessutom skulle detta alternativ förutsätta bety

dande ombyggnad i sanatoriebyggnaden, vilket också ur kost

nadssynpunkt gör alternativet diskutabelt. Utskottet anser 

det avsevärt lämpligare, att lasarettsbyggnadeh erhåller en 

tillbyggnad norrut i en våning för de erforderliga tilläggs

utrymmena. Sanatoriets tredje våning borde i stället komma 

. I 

I 1 

I . 

I 1 
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t ill användning för ett möjligast närliggande ändamål för -

att undvika dyrbara ombyggnader, och då ställer sig en an

vändning för kroniskt sjuka lämpligare. Utsko ttet föru tsät

ter därför, att landskapsstyrelsen fortsätte r att undersöka 

möjligheterna att i sanatoriets tredje våning inrätta en 

avde lning för kroniskt sjuka och för centralsjukhusets rönt
genavdelning och laboratorium låter utföra ritningar för en 

tillbyggnad till lasarettsbyggnaden ävensom överlämnar fram

ställning om extraordinarie anslag härför så snart utrednin~ 

gen s lutförts. 

4 Ht . II : lJ. Afvqde och resekostnader för ögonläkare (f ) . Då de t vis at 

sig ytterst svårt att träffa överenskommelse med ögonläkare 

.. orn: m9ttagningar vid centra l sjukhuset i den utsträckning, som 
/{;:_::·. ; .· ~ . ' 

: tidigare förekommit därstädes, emotser utskottet, att fort-

satta undersökningar bedrivas för att om möjligt ordna 

mottagningar helst ett fåtal gånger i året, varvid mottag

ningen kunde inskränkas till endast sådana patienter, som 

remitterats av annan läkare. Skulle tillgången på ögonläkare 

framdeles bliva bättre, borde en återgång till det tidigare 

tillämpade systemet eftersträvas. Om avtal med ögonläkare 

överhuvud icke k an träffas, vore det skäl att närmare under

söka möjligheterna att g enom resebidrag till patienter med 

svag ekonomi underlätta besök hos ögonläkare på annan ort. 

~ Ht.II~l8. Till landskapss tyrelsens disposition för centralsjukhuset. 

Utnyt tjande av personalbostadsbyggnaden vid centralsjukhuset 

kunde , såsom redan ett flertal gånger framhållits inom Lands

tinget, vara bättre. En starkt bidragande orsak till det 

ringa intresset för bostädern a , som personalen visar, synes 

vara, att byggnaden har en anstaltsprägel, s om verkar otriv-

sam för dem, som hela dagen arbetar på sjukhuset. Ehuru ut

skottet förmodar, att f amiljebostäder icke utan svårighet 

och endast med betydande kostnader kunna inredas i byggna

den, ans er utskottet att den ovan reko mmenderade l andskaps-

arki tekten kunde anförtros att undersöka, om icke trevnaden 

i bostäderna med enkla medel kunde ökas. If all personalen 

numera är berättigad till större bos täder i någo t f all kunde 

möjligen sådana ändringar vidtagas, at t bostäder för sådan 

personal kunde erbjudas enligt gälla nd e normer. 

4 Ht .VI: 12. Bid:t;a,g. .t.i 11 avlönande av kommunernas skolläkare och skol

tandläk9re (f ) . Under rernissdebatten framhölls; att tand-
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reglering för skolbarn måste verkställas utom l andskapet och 

att sådana åtgärder, if a ll kommunerna icke erlägga bidrag 

åt mindrebemedlade föräldrar, ställa sig oskäligt betungande . 

Då kommunerna ha möjlighet att beslut a om bidrag för sådan 

tandvård, i vilket fall landskapsbidrag erlägges till kommu

nen för utgifterna , anser utskottet att det vore angeläget, 

att de kommuner, som ännu icke gjort det skulle fatta be

slut härom. 
Ålands lyceum, avlöningar. Landskapsstyrelsen har i skrivel-

se meddelat utskottet, att kompetenskraven för yngre lektor 

i huslig ekonomi äro så stränga, att kompetent ordinarie 

innehavare av sådan befattning svårligen kan erhållas. Un

der sådant förhållande borde tjänsten ändras till lärarb e

fattning i huslig ekonomi med avlöning enlig t löneklass A 18 
i stället för föreslagna A 20. Utskottet föreslår härav på

kallad ändring. 

5 Ht.I:J. Undervisningsmaterial och bibliotek. Momentets rubrik har , 

förmodligen genom felskrivning, upptagit undervisningsma te-

rial i stället för undervisningsmateriel. 

5 Ht.Vl:l. Ålands folkhögskola. De senaste åren har någon inspektör 

för folkhögskolan icke varit utsedd. Då uts kottet anser en 

inspektion av skolans verksamhet höra till den normala ord

ningen, emotser utskottet att landskapsstyrelsen antingen 

fjrordnar en lämplig landsk apets befattnings havare till 

inspektör eller också överenskommer med skolstyrelsen om a tt 

inspektion av vederbörande skolråd verkställ ?S med lämpliga 

intervaller. Skulle en l andskapets tjänst eman anlitas för 

inspektionen, torde härför nödig t inspektionsarvode kunna 

påföras anslaget i 5 Ht.XIII~ll • 

.2 Ht ~Xi6 . 

6 Ht.I:l . 

Bomarsunds for_nminnesområde. Landskapsarke ologen har meddelat, J 

att vaktmästararvodet vid Bomarsunds fornminnesområde rätte

ligen bör vara 1.200 mark i året, vilket belopp arkeologiska 

kommissionen erlägger till vaktmästaren på Kastelholms slott. 

Då anslaget för fornminnesområdet förslår för detta arvode, 

har förhöjning av anslaget icke med anledning härav före-

slagits. 

Jordbruket och dess binäringa:r;' samt kolo'raisationsverksamhe

ten, avlöningar. Land pkapssty:relsen föresl år för biträdande 

trädgårdskonsulenten ett personligt lönetillägg, motsvarande 

skillna den mellan hans nuvarande löneklass och närmast hög re 
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+öneklas s. Utskottet har funnit, att denna befattningshava-

res verksam.het i synnerhet i skärgården haft och fortfarande 

har avgörande betydelse för utvecklingen av trädgårdsod

lingen, främst tomatodlingen i växthus. Då det visat sig att 

denna näringsgren har stor betydelse för skärgårdsbefolk

ningens utkomstmöjligheter, är det av största vikt att den 

nuvarande befattningshavaren, konsulent Henry Mattsson, 

kvarstår i tjänst. På grund av hans stora sakkunskap ha dock 

flera försök gjorts att intressera honom för arbetsuppgifter , 

på annat håll. Utskottet vill därför föreslå, att det person- i, 

_liga lönetillägge t skulle erläggas med skillnaden mellan 

hans nuvarande löneklass och den klass, som är två klasser 

högre. 

Ny- och stenröjningspremier (r). Genom ett förbiseende har 

Kumlinge utelämnats bland de komm~p,~/~:' ili·tJ11.,,, enligt landskaps
styrelsens motivering (s.68) desså premier kunna erhållas. 

6 HtAI:l4. Ålands försöksfält. Såsom landskapsstyrelsen framhåller i 

sin mot i ve ring, kan det nuvarande jordbruksf örsöket på Jo

mal a gfil'ds marker icke jämföras med en försöksstation och 

försöksledaren förty icke anses vara jämställd med försöks

ledare vid en försöksstation. Utskottet anser därför, att 

det av l andskapss tyrelsen för f örsöksledqren föreslagna ar-

vodet om 3.144 mk i året kan anses vara skäligt för denna 1 

I 

bisyssla. Den tilltänkta omorganisationen, som skulle inne

bära ombildande av andra lä:mrt;jänst en vid lantmannaskolan 

till en fö'rsöksledartjänst vid en fullständi g försöksstation , 

under vilken jämväl Ålands fruktförsök skulle sortera, före-· 

faller u skottet ändamålsenlig med tanke på, att den samraan-

lag ndervisningsskyldigheten vid l antmannask olan icke 

fä slår för tvenne lärartjänster .. Kompetenskraven för den 

därvid inrättade försöksled art jänsten bli strängare än för 

den nuv·arande andra lärartjänsten, vilket främst motiverar 

tjäns~ens hänförande till en högre löneklass sedan omorga
nisatione·n genomförts. 

6 Ht. II_: 7. Förbättrand~ ' .. av fiske l eder och fiske hamnar. Utskottet har 

inhämtat, a.tt den planerade fiskehamnen i Hamnsundet beräknas 

kräva en anläggnin gskostnad om inemot 16 .000 mk .. Sedan nume

ra Ålands fiskarförbund omfattat förslaget och anhållit om 

bryggans elektrifiering, torde förutsättningar finnas för 
hamnens anläggande under inkommande år. För ändamålet för-

I 
, I 

1' ' 
I 

I 
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s lår dock icke det av landskapsstyrelsen föreslagna anslaget 

om 12.000 mark. Med hänsyn till att innevarande års anslag 

icke torde bliva utnyttjat, anser utskottet sig kunna före

slå en höjning av det föreslagna anslaget till 20.000 mk, 

varvid ett överskott finnes för de mindre arbeten, som kun

na vara påkallade under året. 

6 Ht.IV~4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och småindustrin. 

7 .Jit .. I :.1.. 

7 Ht. V: 4. 

Den med detta anslag finansierade Verksamheten är betydelse

full för utrönande av möjligheterna till småindustri och un

dersökning av de naturtillgångar, som bli aktuella. I sådan a 

fall måste ofta experter konsulteras, vilket gör det svårt 

att överblicka det aktuella behovet av medel. En förändring 

av den nuvarande konsulenttjänsten från halvtidsanställning 

till heltidsanställning synes dock icke behövlig tillsvidare. 

Däremot torde anslaget vara något knappt_med tanke på de 

undersökningar, . som emotses finansierade under inkommande år. 

Vägförvaltningen, avlöningar. Utskottet uttrycker sin till- 1. 

I fredsställels e över att l andskapsstyrelsen i budgetförsla

get upptagit avlöning för en biträdande vägingeniör. Med hän--

syn till den omfattande vägbyggnadsverksamheten och också 

de genom väglagen utvidgade underhållsförpliktelserna måste 

förslaget anses vara väl motiverat. Projekteringen av nya 

v~gar och övervakningen av de många arbetsplatserna torde 

också på detta sätt avsevärt underlättas. 

Till l andskapsstyre lsens dispositiqn fö:r kommunikat:i_9ns

väsendet. Med hänvisning till vad utskottet anfört i all

männa motiveringen beträffande undersökning av möjligheterna 

att anlägga en hamn för landskapets anknytning till trafiken 

mellan riket och Sverige, har utskottet höjt detta ans l ag 

med 20.000 mark. Den omfattande undersökning utskottet på

kallar synes medföra betydande kostnader, men det bar icke 

varit möjligt för utskottet att närmare beräkna dem i dagens 

läge. Då landskapsstyrelsen likväl, ifall beloppet skulle 

visa sig vara för lågt, har möj lighet att i föniag till ti.11-

läggsbudget äska ytterl igare anslag vid Landstingets stun

dande vintersession, torde det föreslagna tilläggsbeloppet 

vara tillräckligtlior igångsättande av undersökningarna och 

träffande av avtal med de utomstående sakkunniga, som härför 

behöva anlitas . 

10 Ht.V:l . Vägbyggnads- och vägförbättringsanslag (r). Under detta 
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moment ingår, förutom annat, anslaget för byggande och för• 

bättring av bygdevägar, beräknat ti11 50.000 mark. Då ut

'skottet har sig bekånt,. a,tt förbät'tringe~ ,~v en bygdeväg i 

Geta, på grund av att anslaget icke förslår härför, ic:ri:e 

kan slutföras under inkommande år, har utskottet före s l 3it 

anslaget höjt med 15.000 mk. 

En medlem av utskottet ansåg, att ett anslag om 50.000 

mk jämväl detta år hade bort upptagas för vägprojektet 

Seglinge-Snäckö-Kumlinge, då kostnaderna härför uppenbar

ligen komma att överstiga hittills reserverade medel. 

Ltm. Viktor Arvidssons finansmotion. I den allmänna moti-

veringen framhöll uj;skottet, att tvenne alternativ, Föglö 

Björkö och Lemland Börkö kunna tänkas som lämpliga platser 

för en hamn för anknytning av trafiken mellan riket och 

Svefige tilJ landskapeto Den undersökning av dessa altern2 -

tiv, som utskottet anbefaller, kan därför jämväl komma at+. I'. 
omfatta en grundlig utredning av möjligheterna att anlägg~ 

väg till denna plats. Utskottet anser det vara skäl att 

invänta denna utredning, innan ställnin~ tages tir. det av 

motionären föreslagna vägbygget, då vägens d. L .::.en 2 ::.- o .L_; ,; '"'ng 

i hög grad är beroende av, om vägen endast avser att betjä

na befolkningens i Nåtö och Järsö byar behov eller om den 

skall betjäna en trafik till den hamn, till vilken sjötra

fiken såväl österut som västerut kommer att koncentreras 

under en stor del av året. På grund härav föreslår utskot

tet motionens förkastande. 

Beträffande investeringsutgifterna för kommunikations

väsendet önskar utskottet ytterligare framhålla, att land

skapsstyrelsen borde undersö~a möjligheterna att anskaffa 

ytterligare en reservfärja för skärgårdstrafiken. Då inköp 

av en begagnad färja gott kunde erbjuda en billig lösning, 

anser utskottet, att ett anslag för ändamålet borde uppta

gas i tilläggsbudget, så att landskapsstyrelsen hade möj

lighet att inköpa en lämplig färja, då en sådan råkar bli

va utbjuden till salu. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vörd-

samt föreslå, 
att Landstinget måtte antaga landskapssty?'.'e l 

sens förslag till ordinarie inkomst- och utgifu s' 

stat för landskapet Åland under å r ~ 9': + n " ne :'lan 



I 

564 

-14-
stäende ändringar och tillägg samt berättiga 

landskapsstyrelsen att för budgetens förverkli

gande upptaga erforderliga län, ävensom 

att Landstinget mätte hemställa hos land

skapsstyrelsen om en undersökning i brådskande 

ordning av mQjligheterna att anlägga en hamn för 

Ålands ans lutning till trafiken mellan riket och 

Sverige i Föglö Björkö eller Lemland Börkö och 

av de med dessa hamnanläggningar och nödiga väg

byggnadsarbeten förenade kostnaderna ävensom om 

förslag till framställning om extraordinarie an

slag för det l ämpligare alternativet. 

I I 

I 

I' 
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I N K 0 M S T E R. 

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

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- OGh ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell 

utjämning: 

a) Förskott f ör är 1964 

Landskaps
styrelsens 
förslag. 

12.944.791 

Summa I kap. 13.445.401 13.512.269 
Summa 5 Avdelningen 13.445.401 13.512.269 

Summa inkomster mk 15.648.869 

56ä 

Finansutskot
tets förslag 

13.011.659 

15.715.737 
= ===============================-:;::=========== 

U T G I F T B R. 
1 Huvudtiteln. Landstinget. 
------------------------------------------------------

I. Allmänna landstingskostnader. 

9. Hyra för landstingets lokaliteter jämte 

lyse och städning (förslagsanslag) ··~·· 

Summa I kap. 206.818 207.318 
Summa 1 Huvudtiteln 206.818 207.318 

2 Huvudtiteln. Landskaps styrelsen .• 
================~=================== 

I , Centralförvaltningen. 
;o 

1 . Avlöningar: 

1 landskapsarkitekt, grund-

10.000 

lön ( A ~ -0) .......... ........... OI) •• • • • , • .............. . • •• 

371.560 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämt·e lyse och 

städning (förslagsanslag) ••••••.•.•••• ,. 39,000 

Summa I kap. 539.260 560.504 
Summa 2 Huvudtiteln 539.260 560.504 

10. 500 

14.244 
385 .. 804 

46 ,000 

I 

I 

I 
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3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
=============~=======-=======~== 

II. Polisväsendet p å landet~ 

1. Avlöningar: 

7 äldre konstaplar~ grundlön å 6 . 192 (A 14) 49.536 

9 yngre konstaplar, grundlön å 5.712 (A 12) 45.696 

172.760 

Summa II kap. 204.100 203.620 

Summa 3 Huvudtiteln 451.092 450.612 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Ålands lyceum. 

1. Avlöningar: 

1 lärare i huslig ekonomi, årsarvode 

(A 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Undervisningsmateriel och bibliotek 

Summa I kap. 467.755 466.963 

8.244 

347.540 

7.240 

Summa 5 Huvudtiteln 3.814.328 3.813.536 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
------------------------------------ ------------------------------------~-

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations-
' 

verksamheten. 

1. Avlöningar: 

personligt lönetillägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Summa I kap. 612.222 

II. Fisket. 

612.618 

7. Förbättrande av fiskeleder och fiske-

hamnar ..•...... . • ......... e: •• •. ••••••••• 

396 

75.348 

12.000 

566 

43.344 

51.408 

172.280 

7.452 

346.748 

792 

7 5. 7 44 

20.000 

I 
I 
'! 

I 
I 
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Summa II kap . 131 . 534 139.534 

IV. Särskilda anslag. 

4. Rådgivning och annat främjande av hem- och 

småindustrin . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

Summa IV kap. 51.150 54.150 

Summa 6 Huvudtiteln 1.016.714 1.028.110 

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

...,. 

V. Särskilda anslag. 

Övriga anst,ag. 

4. Ti~l l~ndskapsstyrelsens disposition för 

kommunikationsväsendet . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 

Summa V kap. 24.900 44.900 

Summa 7 Huvudtiteln 1.750.448 1.770.448 

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

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

(reservationsanslag) ..•••••••••.•.•• 1.250.000 

Summa V kap. 1.381.000 1.396.000 

Summa 10 Huvudtiteln 1.840.800 1.855.800 

Summa utg ifter mk 15.648.869 

567 

18.000 

25.000 

1.265.000 

15.715.737 
=======~====================================== 

Mariehamn 1 den 5 december 

På finatt~~~~~t~s~~~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattss n, viceord~öranden 
Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häg blom (delvis) och 
Leandersson ävensom supple anten Sigurd Danielsson (delvis). 


