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I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid. 

ALLMÄN MOTIVERING I 

SIFFERSTAT 

Inkomster 

Utgifter 7 

DETALJMOTIVERING 43 

Inkomster 43 

Utgifter 51 

Bilagor: 

I. Tjänsteförteckning 

II. Lönetabeller gällande från 1.9. 1974 

III. Inkomsterna enligt avdelningar åren 1974 - 1975 

IV • 

V • 

VI. 

VII. 

Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1974 - 1975 

Jämförelse av investeringsutgifterna 1974 - 1975 

Jämförelse av .understödslån 1974 - 1975 

Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1975 

a) Motiveringen till kapitlet 28.39: Vissa överföringar 

till landskapet Åland 

b) Kapitlet 2.3. i allmänna motiveringen: Åtgärder som 

ingår i statsverkspropositionen. 



Mariehamn 1974 -AJ ands Tidnings-Tryckeri Ab 

1974-75 Lt. Ls framst. nr 11. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till ordi

narie årsstat för landskapet Åland under 

år 1975. 

Föreliggande förslag till ordinarie årsstat för år 1975 följer i 

avseende å budgetuppställningen i huvudsak 1974 års årsstat. I fråga 

om trafikavdelningens förvaltningsområde har dock ändringar gjorts. 

För dessa redogöres i detaljmotiveringen under 28 huvudtiteln. Vidare 

har av redovisningstekniska skäl planeringsbyrån överförts till 

ordinarie årsstaten, där den tillsammans med planeringsrådet givits 

ett eget kapitel. För ekonomiska rådet har likaså införts ett sär

skilt kapitel. 

En förändring gV avdelningarnas och huvudtitlarnas numrering har 

verkställts så att samtliga avdelningar i detta förslag numrerats 

från 11 till 14 och huvudtitlarna från 21 till 29. I praktiken inne

bär denna ändring att envar avdelnings och huvudtitels nummer höjts 

med 10. 

Som grund för budgetförslaget har legat de olika avdelningarnas, 

byråernas och inrättningarnas anslagsäskanden. Vid handläggningen 

har även förelegat Regeringens proposition till Riksdagen angående 

statsförslaget för år 1975. 

De sammanlagda utgifterna är enligt förslaget 100,85 miljoner 

mark eller 27,4 % högre än utgifterna i årsstaten för år 1974. Om de 

hittillsvarande tilläggsbudgeterna för år 1974 medräknas är ökningen 

19,2 %-
Investeringarna ökar med 5,0 miljoner mark och understödslånen 

med 0,7 miljoner mark eller 5,6 %. 
I budgeteringen har landskapsstyrelsen följt en sträng sparsamhets

linje. Att ökningen av utgifterna i budgetförslaget det oaktat över

stiger ökningen i statsverkspropositionen (26,3 %) beror på de inves

teringar för kommunikationerna som slagits fast i trafikplanen för 

skärgården. Ökningen av investeringsanslagen för vägar, broar, färj

fästen och färjor höjer budgetförslaget med ca 4,9 miljoner mark 

eller med 6,2 procentenheter, varför ökningen i övrigt stiger till 

21,2 pr0centenheter. 
Utgiftsökningen inom olika kapitel och förvaltningsområden framgår 

av bilaga IV. 
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Utvecklingsområdeslagstiftningen. 

Regeringen avlät till riksdagen den 27 september 1974 förslag till 

lagar angående främjande av den regionala utveck1ingen och stödjande 

av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena. 

Denna reform av utvecklingsområdeslagstiftningen förutsätter änd

ringar i flera lagar. Först och främst föreslås att gällande lag om 

främjande av utvecklingsområdenas ekonomi under åren 1970-1975 ersät

tes med en lag om främjande av den regionala utvecklingen. (Motsva

rande lag i landskapet är lagen om främjande av landskapet Ålands 

ekonomiska utveckling åren 1970-1975). I lagförslaget ingår allmänna 

stadganden om målsättningen för den regionalpolitik som skall bedri-

vas, om organiseringen av den regionalpolitiska planeringen samt om 

principerna för den regionala inriktningen av åtgärderna. 

För det andra ingår i lagreformen ett förslag till lag om stödjan

de av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena. Enligt lag

förslaget kan beviljas investeringsbidrag, startbidrag och utbild

ningsbidrag åt företag som inleder eller utvidgar produktionsverksam

het inom utvecklingsområde. Dessa bidrag skulle ersätta räntestödet 

i nuvarande lag om utvecklingsområdeskredit. 

I propositionen framhålls att avsikten är att de lagpropositioner 

som angår eventuella andra nya åtgärder som ansluter sig till lagre

formen skall avlåtas separat. En sådan proposition är förslaget till 

lag om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygden som redan 

avgetts till riksdagen. En annan är regeringens proposition med 

förslag till lag om statsunderstöd för avlönande av kommunernas 

närings ombudsmän. 

Ytterligare ansluter sig till lagreformen propositioner angående 

ändringar av flere lagar innefattande utvecklingsområdespolitiska 

åtgärder, vilka propositioner kommer att avlåtas separat. 

Till regeringens förslag finns anslutet ett utkast till statsråds

beslut angående den för tillämpningen av de utvecklingsområdespolitis

ka stödåtgärderna nödvändiga indelningen i zoner, tilläggsstödsom

råden och stödområden. Enligt förslaget är landskapet Åland i sin 

helhet hänfört till zon II. Tilläggsstödsområde inom utvecklingsområ

dena med speciella förmåner är Föglö, Kumlinge, Brändö, Sottunga, 

Käkar och Vårdö. 

I ovannämnda lagförslag utgår regeringen ifrån att lagarna skall 

träda i kraft den 1 januari 1975. Landskapsstyrelsen avser att sedan 

nämnda rikslagstiftning är klar till landstinget avge förslag till 

ny utvecklingslagstiftning för landskapet Åland och i en kommande 

tilläggsbudget uppta de medel den nya lagstiftningen förutsätter, 
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Prispolitiskt stöd. 

Landskapsstyrelsen har i 1975 års budget inte upptagit något an

slag för prispolitiskt stöd. 

Frågan om landskapets rätt att utbetala olika regionala stöd har 

under år 1974 varit föremål för utredningar, för vilka närmare redo

göres i landskapsstyrelsens meddelande till självstyrelsepolitiska 

nämnden. 

Lönejusteringar. 

Enligt tjänstekollektivavtalet senaste vår justerades de statliga 

tjänstemännens i riket avlöning från 1.4, 1974 med 95 mark per månad 

och räknat från 1.9. 1974 med 35 mark per månad, Lönerna kommer ytter

ligare räknat från 1.4. 1975 att justeras med 86 mark i månaden, 

dock med minst 4 % samt räknat från 1.9. 1975 med 26 mark i månaden. 

Semesterpremien höjdes för år 1974 till 35 procent och för år 1975 
till 50 procent av den premiegrundande lönen. 

Ålderstilläggssystemet reformerades räknat från 1.4. 1974 sålunda, 

att tjänstemännen erhåller det första ålderstillägget efter två till 

ålderstillägg berättigande år, det andra efter fyra år, det tredje 

efter sex år, det fjärde efter nio år och det femte efter tolv år. 

Dessutom ändrades betalningsgrunderna för ålderstillägg så att mark

beloppet enligt ålderstilläggsprocenterna räknas på det sammanlagda 

beloppet av grundlönen eller årsarvodet och dyrortstillägget. Dyr

ortstilläggssystemet ändrades räknat från den 1.4. 1974 sålunda, att 

dyrortstilläggen utbetalas i enlighet med den dyrortsklassificering 

som för tillfället gäller, Betalningsgrunden för fjärrortstillägget, 

2,5 %, ändrades räknat från 1.4. 1974 till 4 %. B-klassernas tidsbe

stämda höjning justerades räknat från 1.4. 1974 med 3,4 procentenheter 

och den tidsbestämda höjningen utbetalas efter tre år i ifrågavarande 

tjänst. 

Justeringarna av avlöningarna för landskapets tjänstemän under år 

1974 har följt det statliga tjänstekollektivavtalet. De korrigering

ar av l_öneklasser (gropjusteringar) som ägt rum under år 1974 har 

framgått av till årets tilläggsbudgeter bilagda kompletteringar av 

tjänsteförteckningen. De justeringar av löneklasser, som ägt rum sedan 

senaste tilläggsbudget lämnades, framgår av tjänsteförteckningen, 

där inom parentes angivits den tidigare löneklassen. 

Vid beräknandet av löner i landskapets årsstat har utgåtts ifrån 

motsvarande statliga löneklasser och för dem gällande lönetabelle~ 

,ap ,, 
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Dessa beaktar förändringarna i avtalet t.o.m. den 1.9. 1974. Från 

1.10. 1974 har staten ingått ett nytt tjänstekollektivavtal med helt 

ny löneklassbeteckning. Övergången till detta system innebär mindre 

löneförhöjningar. Det nya systemet har inte hunnit inarbetas i detta 

förslag. Landskapsstyrelsen förutsätter att landskapsstyrelsen för 

landskapstjänstemännens del även skall få följa det nya löneavtalet. 

För de lönejusteringar, som enligt avtalet skall ske under år 1975 har 

reserverats 10 %. 
För övrig personal har följts särskilda kollektivavtal. 

Dyrortsfrågan. 

Från den 1.1. 1974 har Mariehamn uppflyttats till andra dyrorts

gruppen. Landskapsstyrelsen avser att fortlöpande följa med dyrorts

frågan för övriga åländska kommuner så att de placeras i sådan dyr

hetsgrupp, som motsvarar envar kommuns dyrhetsgrad. 

Brandövnings stationen. 

Anslag för brandövningsstationen har inte upptagits i denna årsstat, 

då stationen sannolikt inte kommer i drift under år 1975. 

Landskapsstyrelsen har ännu inte tagit slutlig ställning till frågan 

om huruvida övningsstationen skall administreras av någon av sjöskolor

na eller om den skall ges egen administration. Preliminärt har beslu

tats att stationen temporärt skall administreras av Ålands sjömans

skola. 

Lemströms kanal. 

Under en nära framtid kommer förva l tningen av Lemströms kanal att 

övertas av landskapet. Övertagandet har ursprungligen planerats till 

den 1.1. 1975. Då någon överenskommelseförordning ännu inte utfärdats 

och anslag för kanalens skötsel torde ha upptagits i statsverkspropo

sitionen för år 1975 föreslås i denna budget inget ans l ag. Landskaps

styrelsen avser att så snart överenskommelseförordning utfärdats före

slå anslag för ändamålet från tidpunkten för övertagandet, om så er

fordras i tilläggsbudget. 

Extra ordinarie ans l ag. 

I 1975 års statsverksproposition har för extra ordinarie anslag 

åt landskapet Åland upptagits 16.000.000 mark. 

Extra ordinarie anslaget för laxodlingsanstalten har ännu inte 
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s tadfästs av Republikens president. Landskapsstyrelsen har under 

å ret uppvaktat i ärendet hos olika riksmyndigheter för att påskynda 

f rågans avgörande i positiv riktning. 

De av landstinget våren 1974 avlämnade framställningarna om .till

lägg till e.o. anslagen för Ålands sjömansskola har ännu inte slut

behandlats av Ålandsdelegationen. 

Femårsplan för landskapets hushållning. 

Enligt landskapslagen om landskapets finansförvaltning åligger 

det landskapsstyrelsen att i samband med förslagen till årsstater 

framlägga en femårsplan för landskapets hushållning. 

Landskapets plan för hushållning rörande åren 1975-1979 är ännu 

inte helt klar, varför den kommer att lämnas till landstinget som 

tillägg till denna framställning. 

Bilagor. 

Såsom bilagor till årsstaten har fogats: 

I. Tjänsteförteckning. 

II. 

III. 

IV. 

Lönetabeller gällande från · 1. 9. 1974. 

Inkomsterna enligt avdelningar åren 1974 - 1975. 

Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1974 - 1975. 

Jämförelse av investeringsutgifterna 1974 - 1975. 

Jämförelse av understödslån 1974 - 1975. 

V. 

VI. 

VII. Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1975 

a) Motiveringen till kapitlet 28.39: Vissa överföringar 

till landskapet Åland 

b) Kapitlet 2.3. i allmänna motiveringen: Åtgärder 
ingår i statsverkspropositionen. 

som 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till ordinarie årsstat för land

skapet Åland under år 1975 samt bemyndi

ga landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga 

lån. 

Mariehamn, den 3 november 1974. /; 

På l~dskapsstyrelsens vägnaro~,,11;[, ~ 

L a n t r å d Al~rik H~ ----;;; 

Finanschef ~~rg. '(,,7 



I N K 0 M S T E R ================= 
Avdelning 1 1 • 

01. SKATTER OCH AVGIFTER 

01. Nöjesskatter 

02. Apoteksavgifter 

OJ. Övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Avdelning 12. 

21. LANDSTINGET 

02. Landstingets kansli, diverse inkomster 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

02. Lagberedningen, diverse inkomster 

OJ. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

1. Kommunernas andel i regionplane-
kostnaderna 65.000 

2. Diverse inkomster 2.000 

04. Ekonomiska rådet, diverse inkomster 

2J. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02. Polisinrättningens i Mariehamn 
inkomster 

1. Stadens andel i kostnaderna för 

67,000 

polisinrättningen 667.000 

2. Avgifter för anlitande av grod-
män samt diverse inkomster J.000 

J. Inkomster av hittegodsförsälj
ning 

4. Sjukförsäkringsersättningar 

06. Inkomster från motorfordonsbyrån 

10. 000 

2.000 

682.000 

11.01. 

504.ooo 

54.ooo 

200.000 

250.000 

100 

100 

70.200 

J.000 

67.000 

200 

1.4J1.500 

682.000 

140. ')00 



12.2J. 
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Besiktningsavgifter 80.000 

Förarexamen 25.000 

Registerbrickor J5.000 

Diverse inkomster 500 

140.500 

OS. ?jukförsäkringsersättningar 

20. Ersättningar för kostnader i samband med upp
görande av byggnadsplaner 

22. Inkomster från turisthotellet 

2J. Inkomst av byggnads- och brandskyddsbyråns 
arbetsverksamhet 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

OJ. Diverse inkomster 

JS.000 

1. 000 

550.000 

2J.OOO 

20.000 

20.000 

- J -

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02. Kommunernas andelar i kostnaderna för skol
förvaltningen 

OJ. Ålands lyceums inkomster 

1. Elevavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

J. Hyror 

04. Ålands sjöfartsläroverks inkomster 

1. Kursavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

500 

s.ooo 

J0.000 

JS.500 

1. 000 

1. JOO 

2.JOO 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- 05. Ålands tekniska skolas inkomster 

OMRÅDE J.465.000 1. Elevavgifter 9,000 

10. Ålands centralsjukhus' inkomster 

1. Vårdavgifter 425.000 

2, Ersättningar för naturaförmåner 140.000 

J. Poliklinikavgifter 

4. Diverse inkomster 

5. Kommunernas andelar i föregående 
års anläggnings- och driftskost-

260.000 

7 5 .• 000 

nader 1.600.000 

2.500.000 

11. Ålands centralsanatoriums inkomster 

1. Vårdavgifter 100.000 

2, Ersättningar för naturaförmåner JS.000 

J. Diverse inkomster 15.000 

4. Kommunernas andelar i föregående 
års anläggnings- och driftskost-
nader 750.000 

900.000 

12. Ålands tuberkulosbyrås inkomster 

1. Kommunernas andelar i föregående 65.000 
års anläggnings- och driftskost-
nader 65,000 

2.500.000 2, Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

06. Ålands sjömansskolas inkomster 

1. Elevavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner samt 

2.800 

11 . 800 

128.800 

diverse inkomster 4,000 

1J2.soo 

07. Ålands yrkesskolas inkomster 

900,000 1. Termins- och kursavgifter J.JOO 

14.250 

65.000 

2. Inkomster· av bespisningen 

J. Inkomster av arbetsverksamheten 

4. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

ss.ooo 

9.000 

5. Inkomster från Ålands handelsskola 41.000 

6. Inkomster från elevinternatet 52.440 

7, Inkomster enligt samarbetsavtal 25.000 

8. Inkomster från Backaskolan J.000 

12.26. 

799.840 

50.600 

JS.500 

2.JOO 

11.800 

1J2.soo 

491. 990 
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9. Kommunernas andelar i anlägg
nings- och driftskostnaderna 

08. Ålands lantmannaskolas inkomster 

1. Kursavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

09. Ålands husmodersskolas inkomster 

1. Elevavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

259.000 

491,990 

1. 000 

5.100 

6. 100 

1. 500 

11. 200 

12.700 

10. Hyresvederlag samt diverse inkomster från hem
slöjdsundervisningen 

21. Ålands museums inkomster 

22. Ålands konstmuseums inkomster 

2J. Inkomster från Kastelholms fornminnesområde 

24. Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02. Inkomst av försäljning av aktier 

OJ. Hyresinkomster från mottagningsbostäder 

10. Jordbruksbyråns inkomster 

1. Köpeskillingar från försålda 
jorddispositionslägenheter 

2, Diverse inkomster 

. 11. Ålands försöksstations inkomster 

1. Inkomst från försäljning av 
produkter 

2. Vederlag för n~turaförmåner samt 
diverse inkomster 

12. Skollägenheten Jomala gårds inkomster 

10.000 

5.000 

15.000 

18.000 

7.000 

25.000 

6. 100 

12.700 

1. 250 

J,200 

1. 600 

20.000 

27.000 

47J.040 

1. 000 

79.000 

15.000 

25.000 

2J2.170 
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15. Skogsbruksbyråns inkomster 

1. Inkomster från arbetsmaskiner 

2. Ersättning för skogshushållnings
planer 

J. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

16. Plantskolornas inkomster 

20. Fiskeribyråns inkomster 

1. Avgifter för fiskekort 

2. Inkomster av undersökningar 

21. Miljövårdsby.råns inkomster 

22. Diverse inkomster 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. Hyror och diverse inkomster 

02. Kommunernas andel i bygdevägar 

1. För byggande av bygdevägar 

2. För underhåll av bygdevägar 

OJ. Tekniska byråns inkomster 

1. Inkomster från färjtrafik 

2. Arrenden och diverse inkomster 

04. Inkomst av oljeskydd 

Avdelning 1J. 

J0,000 

500 

4.200 

J4,700 

1. 000 

500 

1. 500 

11 • 500 

160.000 

1 71 • 500 

70.000 

8.200 

78.200 

12.27. 

J4.700 

72.000 

1. 500 

11.670 

1. 000 

J16.200 

26.500 

171 • 500 

78.200 

40.000 

01, RÄNTEINKOMSTER 1.J05.000 

01. Räntor på lån 1.J00.000 

02. Premier för landskapsgarantier 5,000 
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02 ÅTERBETALADE LÅN 2.400.000 

01. Avkortningar på lån 2.400.000 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER ========================== 90.068.562 =======:=;;== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 90.068,562 

01. Ränteinkomster 1. 000 

02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 90,067,562 

Inkomsternas totalbelopp 

100.853,442 

- 7 -

U T G I F T E R =============== 

Huvudtitel 21. 

21 . LANDSTINGET =============== 
01. LANDSTINGSMÄNNEN 

01. Arvoden (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Övriga löner och arvoden 

- utskottssekreterare 

- stenograf 

- vaktmästare 

- städerska 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20, Resor (förslagsanslag) 

J5,ooo 

20.000 

15.000 

J,000 

1. 500 

6,204 

1 • 176 

J.596 

5.000 

1 6. 100 

177.472 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

70, Anskaffning av inventarier 

OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

21. Revisionskostnader (förslagsanslag) 

22. Expertutlåtanden 

27. Nordiskt samarbete (förslagsanslag) 

28. Dispositionsmedel 

21.01. 

600.000 

500.000 

100.000 

241.472 

177.472 

J5.ooo 

2.000 

22.000 

5,000 

56.000 

J5.ooo 

1. 000 

8,000 

12.000 
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Huvudtitel 22. 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 

01, LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Tillägg efter vissa år 

Semestervikariat och - premier 

Lönejustering 

02. Ledamöternas arvoden (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

77.772 

5.444 

14.ooo 

9.000 

106.216 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

02. LAGBEREDNINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 114.840 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 46.032 

Dyrortstillägg 900 

Tillägg efter vissa år 3,853 

Maskinskrivningstillägg 1.188 

Semesterersättningar och -premier 6.ooo 

Lönejustering 17.200 

190,013 

08, Kommitteer (förslagsanslag) 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

1.327.381 ========= 

611.856 

106.216 

460.000 

40,000 

5.640 

261.013 

190. 1 >13 

35.000 

30.000 

3.000 

J,000 

- 9 -

OJ. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

01. f,vlöningar ( förslagsanslag) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

04, Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

08, Sammanträd~sarvoden (förslagsanslag) 

10, Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20, Resor (förslagsanslag) 

21, Utredningar 

66.756 

3,500 

8.492 

924 

J.JOO 

8,300 

91.272 

22. Inventeringar och grundläggande undersökningar 

23. Avgift till centralförbundet 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

70. Anskaffning av inventarier 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

04, Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

08. Sammanträdesarvoden (förslagsanslag) 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

52,914 

414 

2.345 

5,567 

61. 240 

22.0J. 

183.272 

91.272 

9.000 

20.000 

7,000 

10.000 

12.000 

19,500 

4.500 

2.000 

6.ooo 

2.000 

142.240 

61.240 

7.000 

22.000 

14.ooo 

8.000 

i ,, 
I 
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21. Utredningar 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

70. Anskaffning av inventarier 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER 

08. Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) 

21. Utgifter för inventering och räkenskapsgransk
ning 

27. Nordiskt samarbete (förslagsanslag) 

28. Dispositionsmedel 

95. Oförutsedda utgifter 

Huvudtitel 2J. 

3J~-~~§1J~Y~~1~J~GENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------------------======================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Fack- och årstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

229,404 

92.604 

14.592 

29.000 

13.300 

1. 200 

7,850 

18.000 

40.700 

446.650 

21. Utgifter för förande av kortregister över perso-

25.000 

1. 000 

1. 000 

J.000 

129.000 

50.000 

11 • 000 

8.000 

35.000 

25.000 

481. 000 

446.650 

20.000 

7.000 

ner med åländsk hembygdsrätt J,350 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 4.ooo 

- 11 -

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra poliser 

vikariatsarvoden 

- arvode för grodmän 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning för söndagsarbete 

Övertidsersättning och ersättning 
för kvälls- och nattarbete 

Semesterersättningar och -premier 

Polistillägg 

Lönejustering 

485.544 

317.412 

55.960 

5. 100 

750 

185. 100 

51 • 1 80 

200.000 

200.000 

50.000 

50.000 

160.000 

1. 761 . 046 

02, Beklädnadsbidrag 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

22. Utrustning (förslagsanslag) 

25, Drift och underhåll av motorfordon 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70, Anskaffning av inventarier 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS

UPPGIFTER 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner J68.880 

Årsarvoden 105.588 

Övriga löner och arvoden 

- extra poliser, 62 mån. 79,484 

23.02. 

2.022.646 

. 1 • 761. 046 

10.000 

145.000 

11.500 

40.000 

J0.000 

2 1 • 500 

J,600 

1.299.452 

1.120.952 

, ·r-. 



2J.OJ. - 12 -

- vikariatsarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Polistillägg 

Ersättning för söndagsarbete, 

övertidsersättning och ersätt

ning för kvälls- och nattarbete 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

02. Beklädnadsbidrag 

20. Resor (förslagsanslag) 

22. Utrustning (förslagsanslag) 

s.ooo 

115.000 

16.000 

14.ooo 

J0.000 

250.000 

JS.000 

102.000 

1.120.952 

2J, För rörlig trafikövervakning (förslagsanslag) 

4.500 

20.000 

4.ooo 

4.ooo 

25. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon J1.000 

27. För polishäkten och vaktkontor 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsurntionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

71. Anskaffning av ny polisbil 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerska 

- sernestervikarie 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ingenjörs tillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

119.280 

2.400 

J,000 

24.ooo 

7. 164 

1. 740 

7,000 

16.JOO 

180.884 

50.000 

2J.OOO 

14.ooo 

8.000 

20.000 

240.9J4 

180.884 

- 1 J - 2J.06. 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 25.000 

22. Anskaffning av registerbrickor (förslagsanslag) 20.000 

29. Övriga konsumtionsutgifter 14.ooo 

70. Anskaffning av inventarier 1. 050 

08. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 4.J40.000 

05. Pensioner (förslagsanslag) J,650.000 

06. Familjepensioner (förslagsanslag) JS0.000 

07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 90.000 

21. Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) 190.000 

22. Hälso-, läkar- och sjukvård (förslagsanslag) 

Administrativa byrån. 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

21. Tjänstemännens utbildning (förslagsanslag) 

22. Utgifter för informationsverksamhet 

JO. Kommunal upplysningsverksamhet 

11 • LANDSTINGSVAL 

21. Utgifter för landstingsval 

J1. Landskapets andel av valnämndernas utgifter 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20, PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 

22. Utvecklande av byggnadsbestämmelser och 
-anvisningar 

JO. Landskapsunderstöd för avlönande av byggnads
inspektörer (förslagsanslag) 

J1. Byggnadsplanläggning (förslagsanslag) 

60.000 

J7.500 

25.000 

10.000 

2.500 

40.000 

25.000 

15.000 

110.000 

22.000 

J,000 

75.000 

10.000 
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21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

21. Av landskapslagen om bostadsproduktion för
anledda kostnader 

30. Räntestöd för kommunernas jordinköpslån 
(förslagsanslag) 

83. Bostadslån (reservationsanslag) 

22. ÅLANDS TURISTHOTELL 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- personal i · arbetsavtalsförhållande 

til l fällig arbetskraft 

- vikariatsarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Beredskaps-, övertids-, kvälls-, 
natt- och helgersättningar 

Semesterersättningar och -premier 

Lönej u stering 

20.352 

17.500 

9.000 

2.000 

1. 512 

1. 224 

26.000 

1.500 

8.ooo 

87.088 

10. Fast i ghetens uppvärmning (förslagsanslag) 

11. Fastighetens övriga drift (förslagsanslag) 

12. Reparation och underhåll 

21. Brandförsäkring (förslagsans l ag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

25. BRANDVÄSENDET 

29. Utgifter för brandväsendet (förslagsanslag) 

30. Landskapsunderstöd för främjande av brand
skyddet (förslagsanslag) 

7.536.000 

9.000 

27.000 

7.500.000 

404.588 

87.088 

220.000 

15.000 

50.000 

17.500 

5.000 

10.000 

29.000 

24.ooo 

5.000 
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Huvudtitel 24. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============= ================ ============ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

20. Resor (förslagsanslag) 

22. Kostnader för ADB-behandling 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

138.852 

114.840 

14.124 

35.000 

12.500 

13.000 

33.000 

30. Landskapsunderstöd till kommuner som råkat 
ekonomiska svårigheter (förslagsanslag) 

i 

40. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) 

50. Understöd åt Kumlinge apotek 

24.01. 

412.316 

361.316 

1. 000 

50.000 

244.ooo 

225.000 

4.ooo 

15.000 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 1.687.000 

01. Avlöningar, ( förslagsanslag) 
Extra personal 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

08. Ålandsdelegationen (förslagsanslag) 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Brandförsäkringspremier (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

25.000 

1.000.000 

35.000 

60.000 

40.000 

20.000 

150.000 

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 50.000 

88. Inköp av jordområden (reservationsans l ag) 300.000 
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9S. Avskrivningar av lån 

96. På lag grundade utgifter, vilka icke är upp
tagna såsom särskilda poster i budgeten 

Huvudtitel 2S. 

2S. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-==================================================== 
OMRÅDE 
====== 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

- avtalslöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikarier 

- städerskelöner 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20, Resor (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens dis~osition 

29, Övriga konsumtionsutgifter 

Byrån för socialvårdsärenden, 

02, INVALIDVÅRD 

SO. Egentlig vård (förslagsanslag) 

S1. Invalidpenning (förslagsanslag) 

1J4.880 

62,400 

1J.764 

9,700 

s.ooo 

7,000 

10.6so 

J, 120 

J,J82 

1. SJ6 

12.JOO 

26.400 

290.1J2 

SJ. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån 
(förslagsanslag) 

2.000 

s.ooo 

J4S.6J2 

290.1J2 

1s.soo 

12.000 

20.000 

8,000 

J28,000 

69.000 

2J4.ooo 

2s.ooo 
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OJ. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

JO. Landskapsunderstöd för hemvårdsverksamhet 
(förslagsanslag) 

J1. Landskapsunderstöd för barndagvård (förslags
anslag) 

J2, Landskapsunderstöd för vård av psykiskt 
utvecklingsstörda (förslagsanslag) 

JJ, Landskapsunderstöd åt barnhem (förslagsanslag) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

2S. Socialvårdsinspektionen (förslagsanslag) 

JO, Landskapsunderstöd för avlönande av yrkes
inspektörer (förslagsanslag) 

J1. Landskapsunderstöd för socialhjälpsutgifter 
(förslagsanslag) 

J2. Landskapsunderstöd åt kommuner, vilka i oskä
ligt hög grad betungas av socialhjälpsutgifter 
(förslagsanslag) 

JJ, Landskapsunderstöd för rättshjälpsverksamhet 
(förslagsanslag) 

40. Landskapsunderstöd för arbetarnas semester
organisationers verksamhet (förslagsanslag) 

SO. Familjebostadsbidrag (förslagsanslag) 

S1. Understödjande av nykterhetsarbetet 

SJ. Understöd för anordnande av semester åt över
ansträngda husmödrar 

S4. Vård av dem som missbrukar berusningsmedel 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden, 

2S.OJ. 

1.47s.ooo 

209.000 

9SO.OOO 

J1J,000 

J,000 

4S4.JOO 

J.soo 

12.000 

40.000 

2.000 

62.000 

22,000 

270,000 

20.000 

1. 800 

21. 000 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

11.446.178 

6.s17.678 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvoden 

- löner åt tjänstförrättande 

1.2S6.219 

1.929.611 

260.000 

1so.ooo 
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- jourarvoden 

- arvoden för läkarintyg och ut
låtanden 

- ersättning för extra och övertids
arbete samt söndags-, natt- och 

280.000 

17 5. 000 

beredskapsersättning 700,000 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

Facktillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

04, Sociala avgifter (förslagsanslag) 

05, Pensioner (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

21. Kosthållningen (förslagsanslag) 

22. Terapiutgifter (förslagsa~slag) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

24, Tvätt och städning 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

161.848 

430.000 

150.000 

220.000 

25.000 

45.000 

135,000 

600.000 

520.000 

400.000 

510.000 

247,000 

1.316.500 

223.000 

65.000 

40,000 

245.000 

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 350.000 

74. Grundförbättring av byggnader (reservations-
anslag) 1.012.000 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 2.213.892 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 1,397.292 

Grundlöner 

Årsarvoden 

117.170 

651.122 

- 19 -

Övriga löner och arvoden 

semestervikariatsarvoden 

- löner åt tjänstförrättande 

- jourarvoden 

- ersättning för extra och övertids
arbete samt söndags- och natter
sättning 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

Facktillägg 

Semestere~sättningar och -premier 

Lönejustering 

100.000 

15.000 

50.000 

100.000 

108.000 

35.000 

35.000 

9.000 

12.000 

35.000 

130.000 

1.397,292 

04, Sociala avgifter (förslagsanslag) 

05, Pensioner (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

21. Kosthållningen (förslagsanslag) 

22. Terapiutgifter (förslagsanslag) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

24. Tvätt och städning 

28, Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 

Grund löner 

Årsarvoden 

21.043 

40.616 

25.11. 

110. 000 

140.000 

100.000 

115.000 

250.000 

48.500 

14.500 

3.000 

26.500 

9. 100 

236.109 

99.209 
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Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvoden 

- jourarvoden 

- ersättning för söndagsarbete 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Sjukhustillägg 

Facktillägg 

Dräktbidrag 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

04, Sociala avgifter (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

22, Terapiutgifter (förslagsanslag) 

2J, Underhåll och årsanskaffningar 

24. Tvätt och städning 

4.200 

J.500 

1. 500 

6.ooo 

2.500 

7.JOO 

700 

J50 

2.500 

9.000 

99,209 

25, Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) 

28, Till landskapsstyrelsens disposition 

29, Övriga konsumtionsutgifter 

1J, MENTALVÅRDEN 

25, Utgifter för landskapets platser i Grelsby 
sjukhus (förslagsanslag) 

JO, Landskapsunderstöd för upprätthållande av 
Grelsby sjukhus (förslagsanslag) 

J1, Landskapsunderstöd för upprätthållande av 
Ålands vårdbyrå (förslagsanslag) 

J2, Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande 

9,600 

12.500 

7J.OOO 

J.500 

1. 500 

22,000 

JOO 

14.500 

1J2.600 

1.500.000 

120,000 

i anläggnings- och driftskostnaderna vid Grels-
by sjukhus 15,000 

- 21 -

14. FOLKHÄLSOARBETET 

JO, Landskapsunderstöd för hälsocentralens 
verksamhet (förslagsanslag) 

J1, Landskapsunderstöd för hälsocentralens an
läggningskostnader (reservationsanslag) 

J2. Landskapsunderstöd för behandling av könssjuk
domar (förslagsanslag) 

JJ. Landskapsunderstöd för bekämpande av epidemier 
och för vaccinationskostnader (förslagsanslag) 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

25, Landskapets utgifter för tre platser i 
Åbolands sjukhus (förslagsanslag) 

JO, Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande 
i driftskostnaderna för Ålands centralsana
torium 

50. Understöd för ambulansflygningar 

51. Understöd till Föreningen Folkhälsan r,f, 

Byrån för livsmedelshygien. 

20, KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

JO, Landskapsunderstöd för avlönande av hälso-

25. 14. 

2.007.000 

1.600.000 

400,000 

4.ooo 

J,000 

264.ooo 

70.000 

15,000 

175,000 

4.ooo 

155,000 

inspektörer (förslagsanslag) 60,000 

J2, Landskapsunderstöd för veterinärers avlöningar 
och resekostnader (förslagsanslag) 70.000 

J4, Landskapsunderstöd till kommunerna enligt lagen 
om mjölkkontroll (förslagsanslag) 25.000 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
01, CENTRALFÖRVALTNING 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

- personligt lönetillägg 

- arvode åt ämneskonsulenter 

- städerskelöner 

142,404 

188,580 

6.882 

1.J92 

48.000 

6.288 

540,614 

499,614 

F f4 
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Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

20. Resor (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

31.000 

11. 500 

768 

17.500 

45.JOO 

499.614 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02. SKOLFÖRVALTNINGEN 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

21. Bibliotek och AV-material 

22. Fortbildningskurser för lärare 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

OJ. ÅLANDS LYCEUM 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grund löner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

rektorsarvode 

- direktionsarvode 

- bibliotekariens arvode 

- för undervisning. i språkklubbar 

- tim- och övertimsarvoden 

- extra städerska 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Kompetenstillägg åt yngre lektorer 

244.080 

88.896 

7.152 

5.000 

1. 996 

1 .ooo 

110.000 

12.576 

95,794 

20.808 

2.568 

31.000 

10.000 

11 3. 100 

33.000 

13.600 

46.ooo 

15.000 

5.500 

723.010 

- 23 -

Förhöjning efter vissa år 

Lönetillägg för parallellklasser 

Ersättning för skötsel av språk

laboratoriet 

Ersättning för söndagsarbete 

Ersättning för övertidsarbete 

Facktillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Tryckningsko.stnader ( förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

15.840 

400 

2.700 

8.000 

10.500 

3.000 

27.000 

65.700 

723. 010 

46.450 

rektorsarvode 5.436 

rådgivande kommissionen 1.170 

förhöjning efter vissa år 2.964 

timarvoden 122.JOO 

skepparskolans timarvoden 24.100 

Ålderstillägg 57.200 

Dyrortstillägg 9.300 

Ersättning åt vaktmästare för över-
tidsarbete 4.500 

600 
Facktillägg 

26.0J. 

130.400 

15.000 

5.000 

46.790 

3.000 

19.000 

24.500 

564.704 

434.188 



26.04. 
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Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

02. Avlöningar för extra kurser 
(förslagsanslag) 

Praktiska övningar på övningsfartyg 

Kurs i radarnavigation och fartygs
automation 
Rödakorskurs 

Specialföreläsningar 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13, Byggnadens underhåll 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

11 • 150 

39.500 

434. 188 

6.ooo 

3.000 
600 

340 

9.940 

70. Anskaffning av inventarier och utrustning 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- rektorsarvode 

rådgivande kommissionen 

förhöjning efter vissa år 

- tim- och övertimsarvoden 

- klassföreståndararvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktmästare för 
övertidsarbete 

90.246 

76.905 

9,492 

1. 300_ 

4.453 

114.ooo 

2.700 

48.400 

10. 200 

3,800 

9.940 

23.000 

54.ooo 

5,000 

s.soo 

7.000 

7.270 

18.806 

604.298 

412.198 

- 25 -

Facktillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

02. Avlöningar för extra kurser 
(förslagsanslag) 

Undermaskinmästarkurs 

Fortbildningskurser 

Skriv- och räknemaskinskurs 

Specialföreläsningar 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

702 

12.500 

37.500 

412.198 

22.500 

22.000 

800 

300 

45.600 

23. Laboratoriernas driftskostnader (förslags
anslag) 

24. Kostnader för brandskyddskurs 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av laboratorieutrustning och 
inventarier 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 222.258 

Övriga löner och arvoden 

rektors arvode 5.712 

direktions arvode 8. 160 

- lärarnas timarvoden 239.750 

- elevhemsövervakningsarvoden 32.735 

- extra kurser 11.440 

26.05. 

45.600 

23.000 

35.200 

s.ooo 

10. 900 

4.500 

8.000 

9.000 

6.400 

44.soo 

1.360.877 

666.877 
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Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Facktillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

60.600 

15,350 

972 

9.300 

60.600 

666,877 

11. Inmontering och reparation av maskiner 
underhåll av inventarier och lokalitet~r 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Bibliotek och undervisningsmateriel (förslags
anslag) 

22. Arbetsverksamhet (förslagsanslag) 

23. Elevernas kost, transport och logi (förslags
anslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- bibliotekariens arvode 

skolhälsovårdarens arvode 

- direktionens arvode 

- timarvoc:En för dagkurser 

- timarvoden för kvällskurser 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Facktillägg 

85.440 

436,688 

1. 800 

2.770 

6.300 

334.ooo 

33,600 

126.720 

27.480 

2.892 

147.000 

35.000 

10. 000 

13.000 

32.200 

421.800 

5.000 

10.000 

20.000 

2.098,390 

1. 209. 990 

- 27 -

Ersättning för söndags- och över
tidsarbete 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

7,300 

35.000 

110. 000 

1.209.990 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

26.07. 

98.000 

05. Pensioner (förslagsanslag) 20.000 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 203.000 

11. Reparation och underhåll av maskiner och 
inventarier (förslagsanslag) 14.000 

13. Reparation och underhåll av byggnader och gårds-
plan 40.350 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 4.000 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsredskap 

23. Råvaror för kundarbeten (förslagsanslag) 

24. Råvaror för övningsarbeten 

25. Elevbespisningen (förslagsanslag) 

26. Elevinternat (förslagsanslag) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkringspremier 
(förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition för 
yrkes skolan 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 
(reservationsanslag) 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 24.864 

Årsarvoden 23.580 

Övriga löner och arvoden 

- direktionens arvoden 2.980 

- föreståndararvode 2.567 

- timarvoden 18.592 

- kosthållerska 11.027 

30.000 

24.000 

46,500 

6.500 

76,050 

200.000 

28.000 

15.500 

22.000 

60.500 

216.970 

129.870 
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- städerska 

- anslag för kurser 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadernas underhåll 

21. Undervisningsmateriel 

22. Arbetsverktyg 

23. Elevbespisningen (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

6.468 

9.000 

7.000 

6.396 

1. 452 

4.144 

11.800 

129.870 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Övriga löner och arvoden 

- föreståndararvode 

- direktionens arvoden 

- timarvoden 

- övriga arvoden 

tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

40.968 

1. 800 

2.000 

3.500 

7.482 

2.000 

7.800 

1.224 

2.490 

6.900 

76.164 

31.600 

14.ooo 

6.ooo 

3,500 

10.000 

2.000 

10.000 

10.000 

126.264 

76.164 

- 29 -

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

12. Reparation och underhåll av inventarier och 
byggnader 

21. Undervisningsmateriel och redskap 

23. Elevbespisning (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

10, HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlön 

Övriga löner och arvoden 

- vaktmästar.e 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadernas underhåll 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

12. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER 

20.484 

6.ooo 

6.324 

612 

1. 266 

3,500 

38. 186 

35. Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola 
(förs lagsanslag) 

36. Landskapsunderstöd åt Ålands handelsskola 
(förslagsanslag) 

37, Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversi
tet (förslagsanslag) 

1J. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

JO. Landskapsunderstöd för avlönings- och 
driftsutgifter (förslagsanslag) 

31. Extra landskapsunderstöd för grundskol
väsendet (förslagsanslag) 

26.09. 

24.ooo 

8.ooo 

4.500 

6.600 

4.ooo 

3.000 

49.686 

38.186 

8.000 

1. 000 

2.500 

683.000 

460.000 

190.000 

33.000 

11.950.000 

9.120.000 

130.000 

.; 
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J2. Byggnadshjälp för grundskolor 
(förslagsanslag) 

80. Amorteringslån för grundskolbyggnader 
(förslagsanslag) 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

50. Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och 
restaurangskola 

51. Landskapsunderstöd åt medborgar- och 
arbetarinstitut (förslagsanslag) 

52. Landskapsunderstöd för studiecirkelverksam
het (förslagsanslag) 

5J. Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening 
r.f. för skolverksamhet (förslagsanslag) 

15. STUDIESTÖD 

50. Studiepenning (förslagsanslag) 

51. För övriga i landskapslagen om studiestöd för
utsatta utgifter (förslagsanslag) 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

50. Understödjande av ungdomsarbetet (förslags
anslag) 

51. Understödiande av idrott och fysis~ fostran 
(reservationsanslag) 

1(. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst 
samt understöd åt kulturella organisationer 
(reservationsanslag) 

52. Understöd åt samfundet Finland-Sovjetunionen 

54. Understöd åt Föreningen Norden 

55. Ålandsvecka på Island 

56. Andel i kostnaderna för Ålandsvecka på Skansen 

Museibyrån. 

20, ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

21. Arkeologiskt fältarbete 

22. Restaurerings-, forsknings- och inventerings
arbete 

2J. Underhåll och inlösen av gamla byggnader 

1.950.000 

750.000 

1.185.000 

700.000 

400.000 

5.000 

80.000 

240.000 

120.000 

120.000 

420.000 

110.000 

J10.000 

JJ4.ooo 

2JO.OOO 

J,000 

11. 000 

40.000 

50.000 

283.000 

200.000 

60.000 

10.000 

- J 1 -

29. Övriga konsumtionsutgifter 

JO. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll 

21. ÅLANDS MUSEUM 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- konservatorarvoden 40.000 

- museivakter-städerskor 42.7J2 

- museipraktikanter 15.000 

Semesterersättningar och -premier 2.000 

Lönejustering 10.000 

109.7J2 

10, Lokalutgifter (förslagsanslag) 

21. Referensbibliotek och komplettering av 
museiföremål 

22. Utställnings- och övrig museiverksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och inredningar 

22. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- intendentarvode 12.000 

- museivakt-städerska 14.244 

Semesterersättningar och -premier 600 

Lönejustering 2.500 

29.J44 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

21. Inköp av konst samt övrig museiverksamhet 

29, Övriga konsumtionsutgifter 

26.20. 

J.000 

10. 000 

J8J.7J2 

109.7J2 

150.000 

J0.000 

14.ooo 

5.000 

75.000 

69.J44 

29.J44 

12.000 

25.000 

J,000 
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2J. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

1J. Underhålls- och restaureringsarbeten 
(reservationsanslag) 

21. Komplettering av museiföremål och övrig 
musei verksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

24. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 

1J. Underhålls- och restaureringsarbeten 
(reservationsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Biblioteksbyrån. 

JO. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

08, Delegationen för biblioteksärenden 

21. Alandicasamlingen 

22. Utgifter för kurs- och föredragsverksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

JO, Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek 
(förslagsanslag) 

J1, Byggnadsbidrag åt bibliotek 

SO. Understöd åt -författare och översättare 
(reservations-förslagsanslag) 

70. Anskaffning av inventarier 

Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Avtalslöner 

Övriga löner och arvoden 

- städerskelöner 

412.572 

J08.J61 

46.0J2 

20.000 

375.000 

55.000 

10.000 

J00.000 

7,000 

J,000 

57.000 

50.000 

7,000 

J4J.500 

1. 000 

10.000 

s.ooo 

2.000 

J00.000 

10.000 

14.ooo 

1. 500 

1.477.J81 

1.190.J81 

- JJ -

- semestervikarier 

- tillfällig arbetskraft 

- personligt lönetillägg 

Tillägg efter vissa år 

5.000 

46,500 

2.460 

14.496 

Ålderstillägg 145.000 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

J0.000 

J.978 

1.782 

46.ooo 

108.200 

1.190.J81 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20, Resor (förslagsanslag) 

28, Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Allmänna bvrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

40, Landskapsunderstöd för anlitande av konsultfö
retag, marknadsföring och andra åtgärder för 
främjande av näringslivet 

41. Landskapsunderstöd för·kurs-, utbildnings
och rådgivningsverksamhet 

42. Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter 
(förslagsanslag) 

4J, Transportstöd inom utvecklingsområden 
(förslagsanslag) 

44. Arbetskraftspolitiskt finansieringsstöd 
(reservationsanslag) 

45. Understödjande av landsbygdens elektrifiering 
(reservationsanslag) 

46. För tryggande av sysselsättningen (förslags
anslag) 

27.01. 

95.000 

115.000 

7.000 

70.000 

1.465.000 

60.000 

90.000 

500.000 

220.000 

J00.000 

90.000 

10.000 

47, Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier 
och vissa andra näringsgrenar (förslagsanslag) 40.000 

,_ ·r~ 
!! 

I I 
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4S. Fraktunderstöd för lantbruksförnödenheter 

49. Landskapsunderstöd för Ålandsutställning 
år 1976 

S4. Lån för hem- och småindustri (reservations
anslag) 

SS. Aktieteckning i bolag (reservationsanslag) 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

JO. Landskapsunderstöd för samhällenas vatten
vårdsåtgärder (reservationsanslag) 

SJ. Lån för byggande av anläggningar för vatten
försörjning (reservationsanslag) 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 41.016 

Årsarvoden 10S.564 

Övriga löner och arvouen 

- städerskelöner 6.720 

- extra arbetskraft 10.000 

Ålderstillägg 29,700 

Dyrortstillägg s.500 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 21 • 700 

2J5.9S7 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

25.000 

J0.000 

100.000 

1.250.000 

150.000 

1.100.000 

459.3S7 

235,9S7 

23.400 

4.ooo 

21. Främjande av sysselsättningen och arbetskraftens 
rörlighet (förslagsanslag) S4.000 

25. Driftskostnader för genomgångsbostäderna 79.000 

29. Övriga konsumtionsutgifter 2s.ooo 

70. Anskaffning av inventarier 5.000 

- J5 -

07. YRKESVÄGLEDNINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

rådgivande kommissionens arvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

20. Resor (förslagsanslag) 

JO.J96 

2.000 

500 

10.J05 

1. S24 

2.550 

4.700 

52.275 

26. Av landskapslagen om läroavtal föranledda 
utgifter (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

OS. YRKESUTBILDNINGSRÅDET 

OS. Sammanträdesarvoden 

25. Omskolningskurser (förslagsanslag) 

2S. Informationsverksamhet och andra yrkesfrämjande 

27.07. 

76.275 

52.275 

2.500 

20.000 

1. 500 

220.000 

J.000 

200.000 

åtgärder till landskapsstyrelsens disposition 17.000 

Jordbruks byrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSAMHET 4.5so.soo 

02. Avlöningskostnader enligt lagen om semester 
för lantbrukare (förslagsanslag) 

OS. Kostnader för lantbrukets semesternämnd 

21. Utgifter för lantbrukets instruktionsverksamhet 

22. Lokala fältförsök och demonstrationer 

2J. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för 

400.000 

7.000 

7.000 

2.soo 

jorddispositionslån (förslagsanslag) 100,000 

24. Inköp av lägenheter för jorddispositions-
ändamål (reservationsanslag) 200.000 

JO• Landskapsunderstöd åt lantbruks- och skogs
nämnder (förslagsanslag) 17.000 

r ' r '1 • 'I! 
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40. Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten 
(reservationsanslag) 

41. Utgifter för täckdikningskredit 

55.000 

7.000 

42. Utgifter för lantbrukets grundkredit (förslags-
anslag) 130.000 

43. Utgifter för åkerreservering och avträdelseveder-
lag (förslagsanslag) 60.000 

44. På grund av jorddispositionslagen beviljade 
nedsättningar och friår (förslagsanslag) 

45. Landskapsunderstöd för sänkning av vattendrag 
samt vattenståndsregleringar (reservations
anslag) 

46. Mjölktransportunderstöd (förslagsanslag) 

47. Främjande av jordbruket, samt häst- och 
boskaps skötseln 

48. Främjande av svin-, får- och fjäderfäskötseln 
samt pälsdjursuppfödningen 

49. Främjande av trädgårds- och biskötseln 

50. Landskapsunderstöd till kreatursförädlings
föreningar 

51. Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten 

53. Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken 
och för främjande av bostadsbebyggelsen i av 
husbocken utsatta trakter (förslagsansl'ag) 

54. Ersättningar för skördeskador (reservations
anslag) 

83. Lån för torrläggningsarbeten (reservations
anslag) 

85. Jorddispositionslån (reservationsanslag) 

86. Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen 
för lantbruksprodukter (reservationsanslag) 

87. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av 
husbocken utsatta trakter (reservationsanslag) 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 18.780 

Övriga löner och arvoden 

- kanslihjälp 7.500 

30.000 

5.000 

400.000 

50.000 

25.000 

10.000 

45.000 

40.000 

40.000 

120.000 

30.000 

2.400.000 

200.000 

200.000 

308.464 

184.364 
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- ersättning åt kokerska 3.000 

- löner i arbetsavtalsförhållande 39.672 

- övriga arbets- och praktikantlöner 36.000 

- ersättning för väderjour 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

4.ooo 

2.196 

2.040 

5.200 

16.800 

184.364 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

21. Driftsutgi~ter 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner samt 
övriga investeringar 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- förvaltararvode 

- löner i arbetsavtalsförhållande 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

Socialskyddsavgifter 

8.860 

85.220 

4.200 

9.800 

8.600 

116.680 

29. Övriga drifts- och konsumtionsutgifter 

Driftsutgifter (01-29) 

Driftsinkomster 

Driftshushållningens 
finansierings täckning 

213.680 

232.170 

18.490 

70. Anskaffning av arbetsmaskiner och transport
redskap (reservationsanslag) 

27.11. 

20.000 

10.000 

35.600 

s.500 

50.000 
! i 

233.680 

116.680 

97.000 

20.000 
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Skogsbruksbyrån. 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

11. Underhåll och drift av maskiner och redskap 
(förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

21. Forskningsverksamhet (förslagsanslag) 

2J. Utbildning och skogskurser 

40. Främjande av och tillsyn över den privata 
skogshushållningen 

41. Landskapsunderstöd för skogsförbättrings
arbeten (reservationsanslag) 

70. Anskaffning av maskiner och redskap 

635.000 

J0.000 

54.ooo 

JJ,000 

59.000 

20.000 

J00.000 

4.ooo 

83. Skogsförbättringsarbetenas förhandsfinansiering 
(förslagsanslag) , 

84. Skogsförbättringslån. (reservationsanslag) 

16. PLANTSKOLORNA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

- Bränsle 

Driftskostnader 

- Underhåll 

- Arrenden 

Fiskeribyrån. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

11. Underhåll och drift av fiskefyrar 

7.000 

23,594 

2,500 

506 

JJ.600 

21. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar 
(reservationsanslag) 

22, Fiskeriundersökningar 

2J, Utgifter för insamling av primäruppgifter om 
fisket samt informationsverksamhet 

24. Utgifter för undersökning av vattentäkter . ' loppsreningsverk och recipienter 
av-

5.000 

130.000 

129.600 

96.ooo 

JJ.600 

1.s10.soo 

s.ooo 

400.000 

83.800 

s.ooo 

6.ooo 
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40, Landskapets andel i skadeersättningar för 
försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (för
slagsanslag) 

41. Räntestöd för fiskerilån (reservationsanslag) 

42, Landskapsunderstöd till fond för fiskeriför
säkringar 

43. Landskapsunderstöd för marknadsföring samt 
transport av överskottsfisk 

49. Övrigt understöd för fiskerinäringens främ
jande 

83, Lån för främjande av fiskhushållningen 
(reservationsanslag) 

21. FISKODLINGEN 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvodeh 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig personal 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Jourersättningar 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

16.860 

6.ooo 

2.450 

510 

5.000 

860 

3. 160 

J4.840 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

21. Undersökningar, informationsverksamhet och 
klassificeringar 

40, Turismens främjande 

41. Landskapsunderstöd för båttrafik i turismens 
tjänst 

27.20. 

270.000 

90.000 

10.000 

490.000 

45.000 

400.000 

108.940 

J4.840 

64.ooo 

10. 100 

790.000 

40.000 

175.000 

50.000 

42, Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar 75.000 

43, Landskapsunderstöd för Ålandsvecka på Skansen 50.000 
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SJ. Amorteringslån för turismens främjande 

S4. Amorteringslån för anskaffande av båtar för 
turist trafik 

Miljövårdsbyrån. 

JO. MILJÖVÅRDEN 

OS. Utgifter för miljövårdsnämnden 

12. Underhåll av arbetsredskap och utrustning 

25, Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter 
(förslagsanslag) 

40. Utgifter för ersättning av älg- och rådjurs-

J00.000 

100.000 

166.900 

7.000 

1. 500 

70.000 

skador (förslagsanslag) 11.000 

41. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) 25.000 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner J.000 

74. Nybyggnader och grundförbättringar (reserva-
tionsanslag) 49.400 

Huvudtitel 2S, 

2S.TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ======================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grund löner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

- städerskelöner 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Ingenjörstillägg 

Förhöjning efter vissa år 

Semesterersättningar och-j::>remier 

Lönejustering 

2J7.540 

214.212 

15.000 

1J.OOO 

so.000 

21. 200 

76S 

J.720 

2J.500 

61 • 500 

674.0J6 

22.174.0J6 
====:====== 

954,0J6 

674.0J6 
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10. Lokalutgifter (förslagsanslag) s5.ooo 

20. Resor (förslagsanslag) 120.000 

2S. Till landskapsstyrelsens disposition 15.000 

29. Övriga konsumtionsutgifter 60.000 

Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 12.945.000 

1J. Reparation, underhåll och drift av byggnader 

15. Underhåll av landsvägar och bygdevägar 
(förslagsanslag) 

110.000 

4.J00,000 

16. Upprensning av båtleder (reservationsanslag) 70.000 

17, Reparation och underhåll av bryggor (reser-
vationsanslag) 150.000 

JO. Landskapsunderstöd för byggande och för-
bättrande av kommunalvägar (reservationsanslag) 270.000 

J1. Landskapsunderstöd för underhåll av kommunal-
vägar (förslagsanslag) 240.000 

J2. Landskapsunderstöd för förbättrande av vägför
hållandena i skärgården (reservationsanslag) 

50. Landskapsunderstöd för enskilda vägar (för
slagsanslag) 

70. Anskaffning av inventarier och instrument 

74. Uppförande av servicebyggnader (reservations
anslag) 

77. Vägbygs;nads- och vägförbättringsarbeten på 
fasta Aland (reservationsanslag) 

7S. Vägbyggnads- och vägförbä ttringsarbeten i 
skärgården (reservationsanslag) 

1. Vägar och bankar 1.425,000 

2. Färjfästen 720.000 

J. Broar J.000.000 

5.145.000 

SO, Lån för byggande av hamnanläggningar 

25.000 

5,000 

15.000 

s5.ooo 

2.4JO.OOO 

5.145.000 

100.000 

2s.01. 

s · ir11 
Il 
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Tekniska byrån och sjötrafikbyrån. 

OJ. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

21. Färjhållningen (förslagsanslag) 

22. Upprätthållande av trafik i skärgården 
(förs lagsanslag) 

2J. Kompletteringstrafik i skärgården 

,24. Landskapsunderstöd för kollektivtrafik 

70. Anskaffning av fartyg och färjor (reserva
tionsanslag) 

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

70. Anskaffning av maskiner (reservationsanslag) 

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN 

25. Driftskostnader för oljeskyddsberedskap 
(förslagsanslag) 

70. Anskaffning av oljeskyddsutrustning 
(reservationsanslag) 

16. KATASTROFBEREDSKAPEN 

70. Anskaffning av utrustning för katas~rofbered
skap (reservationsanslag) 

Huvudtitel 29. 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 

21. Ränteutgifter (förslagsanslag) 

Utgifternas totalbelopp 

100.853.442 

7.500.000 

4.ooo.ooo 

950.000 

1. 450. 000 

100.000 

1.000.000 

670,000 

370.000 

J00.000 

80.000 

50.000 

J0.000 

25.000 

25.000 

200.000 

200.000 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G 

För att undvika onödigt skrivarbete har i motiveringen till 

såväl inkomst- som utgiftsmomenten uppgifterna om föreslaget an

slag och eventuell ökning eller minskning förändrats sålunda att 

under momentrubriken längst till vänster antecknats den föreslagna 

inkomsten eller det föreslagna anslaget. Inom parentes under mo

men trubriken anges först anslaget i ordinarie årsstaten för år 

1974, därefter ökningen eller minskningen av inkomsten eller an

slaget jämfört med ordinarie årsstaten 1974 (således utan till

läggsbudgeter). Efter semikolon (alltjämt inolli samma parentes) 

anges beloppet av hittillsvarande tilläggsbudgeteringar under 

året. 

Exempel: 

23.21.83 Bostadslån (r). 

7.500.000 ( 5. 750. 000 + 1. 750. 000; tb 800.0CD) 

Av dessa belopp anger sålunda 7.500.000 mark före

slaget anslag för 1975; 5.750.000 mark anger ansla

get i 1974 års årsstat utan tillägg; + 1.750.000 

mark utvisar ökningen jämfört med ordinarie årssta

ten och tb. 800.000 mark att hittills under året 

tilläggsbudgeterats på momentet 800.000 mark. 

I N K 0 M S T E R. 

Under inkomstmomenten har antecknats de belopp som beräknas 

inflyta under år 1975. Beräkningarna har i en del fall beräknats 

på basen av bokslutet 1973 och på vad som beräknas inflyta under 

år 1974, i andra fall enligt särskild kalkyl. 

Motivering till ökning eller minskning av inkomstmomenten före

ligger i de fall sådan ansetts påkallad. 

11.01.01 

11. 01.02 

11.01. 03 

Avdelning 11. 

11~_§KA~~~R_QQH_AYQ1~~~R_AY_§KA~~~NA~~g 

01. SKATTER OCH AVGIFTER 

Nöjesskatter. 

54.000 

Apoteksavgifter. 

200.000 

(50.000 + 4.000) 

(200.000) 

Övriga skatter och avgifter av skattenatur. 

250.000 (170.000 + 80.000) 



12.21.02 

12.22.02 

12.22.03 

12.22.04 

12.23.02 

12.23.06 

12.23.08 
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Avdelning 12. 12.21 Ink. 

12. INKOMSTER AV BLANDA]) NATUR ============================== 
21. LANDSTINGET (Kapitlet nytt) 

Landstingets kansli, diverse inkomster. 

100 (+ 100) 

Avser inkomster såsom avgifter för vissa landstings

handlingar. 

22. LANDSKAl'SSTYRELSEN (Kapitlet nytt) 

Lagberedningen, diverse inkomster. 

3.000 (+ 3.000) 

Avser inkomst från försäljning av författningssam

lingar och lagsamlingar. 

Planeringsrådet och planeringsbyrån. 

1. Kommunernas andel i regionplanekostnaderna. 

65.000 (+ 65.000) 

2. Diverse inkomster. 

2.000 (+ 2.000) 

Ekonomiska rådet, diverse inkomster. 

200 (+ 200) 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM.RÅDE 

Polisinrättningens i Mariehamn inkomster. 

1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen. 

667.000 (507.761 + 159.239) 

2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse 

inkomster. 

3.000 (500 + 2.500) 

3. Inkomster av hittegodsförsäljning. 

10.000 (10.000) 

4. Sjukförsäkringsersättningar. 

2.000 (1.000 + 1.000) 

Inkomster från motorfordonsbyrån. 

140.500 (170.000 - 29.500) 

På momentet beräknas inflyta: 

besiktningsavgifter 80.000 mark, avgifter för förar

examen 25.000 mark, förn=:gisterbrickor 35.000 mark 

och i diverse inkomster 500 mark. 

Sjukförsäkringsersättningar. 

35.000 (35.000) 

12.23.11 

12.23.12 

12.23.20 

12.23.22 

12.23.23 

12.24.03 

12.25.10 

-45-
12.23 Ink. 

Understödjande av politisk verksamhet. 

(80.000 - 80.000) 

Momentet utgår. Ingår år 1975 i enskilda medels 

årsstat. 

Då det inte ansetts riktigt att landskapet i ordi

narie årsstaten inför andra inkomster och utgifter 

än sådana som skall beaktas vid den skattefinansiel

la utjämningen, har landskapsstyrelsen budgeterat 

inkomsten och motsvarande utgift i enskilda årssta

ten. 

Landskapsstyrelsen avser att undersöka möjligheter

na att få till stånd en överenskommelseförordning 

i ärendet så att anslagets användning skulle bli 

föremål för samma prövning av Ålandsdelegationen 

som andra utgifter i ordinarie medels bokslut. 

Anslag för understödjande av politisk information. 

(tb. 25.000) 

Momentet har med samma motivering som rörande före

gående moment överförts till enskilda årsstaten. 

Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande 

av byggnadsplaner. 

1.000 (1~000) 

Inkomster från turisthotellet. 

550.000 (450.000 + 100.000) 

Inkomst av byggnads- och brandskyddsbyråns arbets

verksamhet. 

23.000 (+ 23.000; tb. 9.000) 

Avser inkomsterna från den arbetsverksamhet för 

vilken anslag observerats under 23.20.01. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM.RÅDE 

Diverse inkomster. 

20.000 (20.000) 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OM.RÅDE. 

Ålands centralsjukhus inkomster. 

1. Vårdavgifter. 

425.000 (375.000 + 50.000) 

2. Ersättningar för naturaförmåner. 

140.000 (120.000 + 20.000) 

I 

I 
I! 

I I 

I 



12.25.11 

12.25.12 

12.26.02 

12.26.03 
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12.25 Ink. 

3. Poliklinikavgifter. 

260.000 (140.000 + 120.000) 

Ökningen motiveras av att i momentet ingår ersättning 

för de tjänster sjukhusets laboratorium och röntgen

avdelning utför åt Ålands folkhälsoförbund. 

4. Diverse inkomster. 

75.000 (64.000 + 11.000) 

5. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings

och driftskostnader. 

1.600.000 (1.300.000 + 300.000) 

Ålands centralsanatoriums inkomster. 

1. Vårdavgifter. 

100.000 (100.000) 

2. Ersättningar för naturaförmåner. 

35.000 (35.000) 

3. Diverse inkomster. 

15.000 (20.000 - 5.000) 

4. Kommunernaa andelar i föregående års anläggnings

och driftskostnader. 

750.000 (700.000 + 50.000) 

Ålands tuberkulosbyrås inkomster. 

1. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings

och driftskostnader. 

65.000 (60.000 + 5.000) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOJVffiÅDE 

Kommunernas andelar i kostnaderna för skolförvalt
ningen. 

50.600 (38.000 + 12.600) 

Inkomsten avser kommunernas andel i kostnaderna för AV

centralen och skolpsykologens lön. 

Ålands lyceums inkomster. 

1. Elevavgifter. 

500 (35.000 - 34.500) 
Inkomsten minskar då elevavgifter numera inflyter blottJ 
från gymnasiet. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 
8.000 ( 7. 000 + 1. 000) 

12.26.04 

12.26.05 

12.26.06 

12.26.07 
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3. Hyror. (Undermomentet nytt). 

30.000 (+ 30.000) 

12.26 Ink. 

Utgör beräknad hyresinkomst för de klassrum grundsko

lan i Mariehamn hyrt i lyceet. 

Ålands sjöfartsläroverks inkomster. 

1. Kursavgifter. 

1.000 (1.000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

1.300 (1.000 + 300) 

Ålands tekniska skolas inkomster. 

1. Elevavgifter. 

9.000 (9.000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

2.800 (2.000 + 800) 

Ålands sjömansskolas inkomster. 

1. Elevavgifter. 

128.800 (82.000 + 46.800) 

2. Vederlag för naturafö.rmåner 

4.000 (3.500 + 

Ålands yrkesskolas inkomster. 

1. Termins- och kursavgifter. 

3,300 (3.600 -

2. Inkomster av bespisningen. 

14.250 (14.250) 

samt 

500) 

300) 

3. Inkomster av arbetsverksamheten. 

85.000 (85.000) 

diverse inkomster. 

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

9.000 (8.000 + 1.000) 

5. Inkomster från Ålands handelsskola. 

41.000 (35.000 + 6.000) 
Handelsskolans andel i yrkesskolans lokalutgifter ökar 

på grund av allmänna kostnadsstegringar. 

6. Inkomster från elevinternatet. 

52.440 (57.000 - 4.560) 

7, Inkomster enligt samarbetsavtal. 

25.000 (25.000) 



12.26.08 

12.26.09 

12.26.10 

12.26.21 

12.26.22 

12.26.23 

12.26.24 

12.27.02 

12.27.03 
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8. Inkomster från Backaskolan. 

3.000 (2.400 + 600) 

Avser hyresinkomster från verkstadslokal. 

9. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskost

naderna. 

259.000 (230.000 + 29.000) 

Ålands lantmannaskolas inkomster. 

1. ·Kursavgifter. 

1.000 (1. 000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

5.100 (4.300 + 800) 

Ålands husmodersskolas inkomster. 

1. Elevavgifter. 

1. 500 (1.500) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

11.200 (5.500 + 5.700) 

Ökningen motiveras av inkomster från det nyinredda dag· 

hemmet lid skolan. 

Hyresvederlag samt diverse inkomster från hemslöjds

undervisningen. 

1. 250 (1.000 + 250) 

Ålands museums inkomster. 

3.200 ( 1. 000 + 2. 200) 

Ålands konstmuseums inkomster. 

1.600 (500 + 1.100) 

Inkomster från Kastelholms fornminnesområde. 

20.000 (20.000) 

Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde. 

27.000 (27.000) 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSO:MRÅJ)E 

Inkomst från försäljning av aktier. 

1.000 (+ 1.000; tb. 7.700) 

Hyresinkomster från mottagningsbostäder. 

79.000 (64.000 + 15.000) 

Föreslås att dygnsavgiften höjes från 5 mark till 6 

mark per dygn för att motsvara ökningen av drifts

utgifterna. 

12.27.10 

12.27.11 

12.27.12 

12.27.15 

12.27.16 

12.27.20 

12.27.21 

12.27.22 
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Jordbruksbyråns inkomster. 

1. Köpeskillingar från försålda jorddispositionslägen

heter. 

10.000 (10.000) 

2. Diverse inkomster.(Undermomentet nytt). 

5.000 (+ 5.000) 

På momentet föres avgifterna för byggnadsbyråns bygg

nadsrådgivning. 

Ålands försöksstations inkomster. 

1. Inkomst från försäljning av produkter. 

18.000 (14.000 + 4.000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

7.000 (7.000) 

Skollägenheten Jomala gårds inkomster. 

232.170 (187.150 + 45.020) 

Skogsbruksbyråns inkomster. 

1. Inkomster från arbetsmaskiner. 

30.000 (30.000) 

2. Ersättning för skogshushållningsplan~r. 

500 (1.000 - 500) 

3. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

4.200 (3.000 + 1.200) 

Plantskolornas inkomster. 

72.000 (60.000 + 12.000) 

Fiskeribyråns inkomster. 

1. Avgifter för fiskekort. 

1.000 (700 + 300) 

2. Inkomster av undersökningar. 

500 (500) 

Miljövårdsbyråns inkomster.(Momentet nytt) 

11.670 (+ 11.670) 

Avser inkomster från licenser för fällande av hjort

djur och understöd från Världsnaturfonden för vinter

utfordring av rovfåglar. 

Diverse inkomster. (Momentet nytt) 

1.000 (+ 1.000) 

Avser diverse icke specificerade inkomster. 

' ' 
'' 
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12.28.01 

12.28.02 

12.28.03 

12.28.04 

13.01.01 

13.01.02 

13.02.01 

14.02.01 

14.02.02 
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28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Hyror och diverse inkomster. 

26.500 (20.000 + 6.500) 

Kommunernas andel i bygdevägar. 

1. För byggande av bygdevägar. 
11.500 (10.000 + 1.500) 

2. För underhåll av bygdevägar. 
160.000 (140.000 + 20.000) 

Tekniska byråns inkomster. 
1. Inkomster från färjtrafik. 
70.000 (60.000 + 10.000) 

12;28 Ink. 

2. Arrenden och diverse inkomster.(Undermomentet nytt) 

8.200 (+ 8.200) 
Avser arrenden och diverse inkomster. 
Inkomst av oljeskydd.(Momentet nytt). 

40.000 (+ 40.000) 
Av redovisningsmässiga skäl har inkomsterna av olje

skyddet givits ett eget inkomstmoment. 

Avdelning 13. 

~~~=~~~~~~~~~=~y=~~ 
01. RÄNTEINKOMBTER 

Räntor på lån. 
1.300.000 (1.200.000 + 100:000) 
Premier för landskapstarantier. 
5 .. 000 5.000) 
02. ÅTERBETA1.A=DE :i;i_ÅN 
Avkortningar pa lan. 

2.400.000 
Avdelning 14. 

(2.100.000 + 300.000) 

14. FINANSJ~EIH~§JHKQ~§~~R ==========----------------
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Ränteinkomster. 

1.000 

Förskott på 
90.067.562 

(1. 000) 

statsanslag för skattefinansiell utjämnin& 
(69.911.833 + 20.155.729; 
tb. 5.403.288) 

På momentet föres endast finansårets förskottsanslag. 

21.01. 01 

21. 01. 20 

21.02.01 

21.02.10 

21.02.20 
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U T G I F T E R 

§~~=~~~~~~mm~ 
01. LANDSTINGSMÄNNEN 

Arvoden LLl..:. 
500.000 

21.01 

(370.000 + 130.000) 
Landstingsmännens arvoden har beräknats för c.125 
dagar. 

Resor (f). 

100.000 (100.000) 

02. LANDSTINGETS KANSLI 
Avlöningar (f). 

177.472 (148.362 + 29.110) 
Såsom framgår av sifferbudgeten har anslaget för ar

voden åt utskottssekreterarna höjts till 35.000 mark. 
Detta har skett för att arvodena skall hållas på en 
sådan nivå, att kompetenta sekreterarkrafter kan er
hållas. Vid en jämförelse med arvodena för utskotts
sekreterarna i riksdagen har det ej heller framgått 

att arvodena i landstinget skulle vara för höga. Ut
skottssekreterarna har hittills erhållit 75 mark per 
sammanträdestimme, i vilket belopp även ingått ersätt
ning för hemarbetet. Ersättningen har varit oförändrad 
under en följd av år. Beroende på ärendenas art kan 
emellertid antalet hemarbetstimmar variera väsentligt. 
Det har därför ansetts mera rättvist att beräkna arvo
dena direkt enligt antalet arbetstimmar. I enlighet 
med kanslikommissionens beslut att från höstsessionen 
1974 skall erläggas sekreterararvode enligt 50 mark 

per timme för såväl sammanträdes- som hemarbetstid 
har anslaget beräknats. Då därjämte antalet ärenden 
förväntas öka har anslaget höjts. 

Lokalutgifter (f). 

35.000 (30.000 + 5.000) 
Lokalutgifterna har ökat i anledning av att utrymmen 

upphyrts för kultur- samt lag- och ekonomiutskottet. 

Resor (f). 
2.000 (2.000) 
I konformitet med övriga anslag för resor föreslås 
anslaget ändrat till förslagsanslag. 

... [! ... 
: I 



21. 02. 29 

21.02.70 

21.03.08 

21.03.21 

21. 03. 22 

21. 03. 27 

21. 03. 28 

22.01.01 

22.01.02 

22. 01. 20 
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Övriga konsumtionsutgifter (f). 

22.000 (20~000 + 2.000) 
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier. 

5.000 (10.000 - 5.000) 
Anslaget föreslås för icke specificerade anskaffninga~ 
En förnyelse av kontorsmaskiner blir aktuell under år 

1975. 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 
Ålandsdelegationen (f). 

(20.000 - 20.000) 
Anslaget överfört till 24.03.08. 

Revisionskostnader (f). 

35.000 (22.000 + 13.000) 
Revisionskostnaderna beräknas stiga bl.a. genom att 
två års revisorer arbetar samtidigt under viss tid 
av året. 

Expertutlåtanden. 

1.000 (1.000) 

Nordiskt samarbete (f). 
8.000 (8.000) 

Dispositionsmedel. 

12.000 (12.000) 

~~~=~~~§~~§g~X~~g~~ 
01. LANTRÅDET OCH LANDSKAJ>SSTYRELSENS LEDAMÖTER 
Avlöningar (f). 
106.216 (323.112 - 216.896) 
Minskningen föranleds av en uppdelning av avlönings
kostnaderna för lantrådet och arvodena för låndskaps
styrelsledamöterna till särskilda moment. 
Under detta moment har vicelantrådets ersättning un
der lantrådets semester förts. 

Ledamöternas arvoden (f). (Momentet nytt). 
460.000 (+ 460.000) 
Anslaget har beräknats för 220 sammanträdesdagar~ 

Resor (f). 

40.000 (60.000 - 20.000) 
Anslaget beräknat på basen av hittillsvarande utgif
ter under år 1974. 

22. 01. 29 

22.02.01 

22.02.08 

22.02.19 

22.02.20 

22.02.29 
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övriga konsumtionsutgifter (f). 

5.640 (5.424 + 216) 
ökningen föranledd av den justering av hyresvederla

get som verkställts under år 1974. 

02. LAGBEREDNINGEN 

Avlöningar .Lll:. 
190.013 (142.800 + 47.213) 
Bl.a. den pågående revisionen av självstyrelselagen 
medför ett avsevärt merarbete för lagberedningen un
der de närmaste åren. På grund härav har landskapssty
relsen ansett det nödvändigt förstärka lagberedningens 
resurser och uppta ett 46.000 mark stort anslag för 

extra arbetskraft. 

Kommitteer (f). 

35.000 (35.000) 
I anslaget ingår även arvodet till medlemmar av lag

granskningsnämnden, vilket för de fasta medlemmarna 

höjts till 400 mark per månad från 1.8 1974. 

Tryckningskostnader (f). 
30.000 (70.000 - 40.000) 
För kostnaderna för tryckning av den nya upplagan 
av Ålands lagsamling, som beräknas utkomma våren 

1975, har medel reserverats i 1974 års budget. 
Genom att nämnda medel observeras som utgiftsrest er

fordras ingen ökning av anslaget. 

Resor.l.f.2.. 
3.000 (3.000) 

övriga konsumtionsutgifter (f). 
3.000 (2.000 + 1.000) 
Ökningen föranleds bl.a. av allmänna kostnadssteg

ringar. 

03. PLANERINGSRÅDET (utgår) 

12.03.08-29 (38.100 - 38.100) 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN (Kapitlet nyt~ 

Den 1 januari 1975 träder landskapslagen om fysisk 
och ekonomisk planering (67/74) i kraft och ersätter 
de tidigare stadgandena om regionplanering. På grund 
av den förändrade lagstiftningen har i den ordinarie 

årsstaten upptagits ett särskilt kapitel för plane: 

ringsrådet och planeringsbyrån och ett kapitel för 



22.03.01 

22.03.04 

22.03.08 

22.03.10 

22.03.20 

22.03.21 

22.03.22 

22.03.23 

22.03.28 

22.03.29 
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ekonomiska rådet och ekonomiska sekretariatet. De 

enligt 4 § på landskapets enskilda medel fallande 

kostnaderna har upptagits som inkomst i ordinarie 

årsstaten. 

Avlöningar ( f). 

91.272 (+ 91.272) 

Anslaget omfattar regionplanechefens och kanslistens 

löner och allmänna lönetillägg. Dessutom tillkommer 

3.500 mark för extra arbetskraft. 

Socialskyddsavgifter (f). 

9.000 (+ 9.000) 

Anslaget beräknat i förhållande till avlöningar och 

arvoden. 

Sammanträdesarvoden (f). 

20.000 (+ 20.000) 

Anslaget avser planeringsrådets arvoden och arvoden fcr 

kommitteer och arbetsgrupper. 

Lokalu!gifter (f). 

7.000 (+ 7.000) 

Avser hyra, el. och städning. 

Resor (f). 

10.000 (+ 10.000) 

Avser planeringsrådets och planeringsbyråns resekost

nader och dagtraktamenten. 

Utredningar. 

12.000 (+ 12.000) 

Avser planerade utredningar och sakkunnigarvoden. 

Inventeringar och grundläggande undersökningar. 

19.500 (+ 19.500) 

Gäller olika inventeringar och undersökningar för 

stomplanen. 

Avgift till centralförbundet. 

4.500 (+ 4.500) 

Erlägges enligt samarbetsavtal. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

2.000 (+ 2.000) 

Avser diverse oförutsedda kostnader. 

Övriga konswntionsutgifter (f). 

6.000 (+ 6.000) 

Kontorsmatieral, prenumerationer, kopiering m.m. 

22.03.70 

22.04.01 

22.04.04 

22.04.08 

22.04.10 

22.04.20 

22.04.21 

22.04.28 
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Anskaffning av inventarier. 

2.000 (+ 2.000) 

Avser bl.a. anskaffande av stolar,gardiner och bok

hyllor. 

04. EKONOMISKA RÅDET (Kapitlet nytt). 

Genom landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering 

(67/74) inrättas ekonomiska rådet och ekonomiska sek

retariatet, vilka bland annat övertar utvecklings

delegationens och utvecklingsplanerarens uppgifter. 

Det har därför ansetts motiverat att för dessa organ 

införa ett nytt kapitel under landskapsstyrelsens 

huvudtitel. 

Avlöningar ( f). 

61.240 ( + 61. 240) 

Anslaget omfattar utvecklingsplanerarens och en halv

tidsan'ställd maskin skrivares löner och allmänna löne

tillägg. Frågan om anställande av ytterligare personal 

blir beroende av den plan för verksamheten, som kom

mer att utarbetas sedan rådet begynt sin verksamhet. 

Socialskyddsavgifter (f). 

7.000 (+ 7.000) 

Anslaget beräknat i förhållande till avlöningar och 

arvoden. 

Sammanträdesarvoden (f). 

22.000 (+ 22.000) 

Anslaget avser ekonomiska rådets arvoden och arvoden 

för kommitteer och arbetsgrupper. 

Lokalutgifter (f). 

14.000 (+ 14.000) 

Avser hyra, el- och städning. 

Resor ( f). 

8.000 (+ 8.000) 

Avser ekonomiska rådets och sekretariatets resekost

nader och dagtraktamenten. 

Utredningar. 

25.000 (+ 25.000) 

Avser planerade utredningar och sakkunnigarvoden. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

1.000 (+ 1.000) 

Avser diverse oförutsedda kostnader. 

" • 
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22.04.29 

22.04.70 

22.05.08 

22.05.21 

22.05.27 

22.05.28 

22.05.95 

23.01.01 

23.01.10 

23.01.20 
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Övriga konsuJntionsutgifter (f). 

1.000 (+ 1.000) 

Avser diverse kontorskostnader, kopiering m.m. 

Anskaffning av inventarier. 

3.000 (+ 3.000) 

Avser bl.a. anskaffande av en kombinerad hålslagnings

och bindningsapparat samt bokhyllor. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER (Motsvarar 

tidigare kapitel 04). 

Kommitteer och sakkunniga (f). 

50.000 (50.000) 

Utgifter för inventering och räkenskapsgranskning. 

11.000 (10.000 + 1.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Nordiskt samarbete (f). 

8.000 (8.000) 

Dispositionsmedel. 

35.000 (35.000) 

Oförutsedda utgifter. 

25.000 (25.000) 

Anslaget ändrat till fast anslag. 

gJ~_~SLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------=================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar ( f). 

446.650 (377.476 + 69.174) 

Ökningen föranleds av allmänna 10nestegringar. 

Lokalutgifter (f). 

20.000 (15.500 + 4.500) 

Ökningen föranleds av höjd hyra och ökade kostnader 

för elström och städning. 

Resor (f). 

7.000 ( 3. OOO!t 4. 000) 

Anslaget omfattar samtliga reseanslag hörande till 

kansliavdelningens förvaltningsområde förutom de som 

hänför sig till polisväsendet. 

23. 01. 21 

23.01.29 

23.02.01 

23.02.02 

23.02.04 

23.02.22 
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Utgifter för förande av kortregister över personer med 

åländsk hembygdsrätt. 

3,350 (3.350) 

Övriga konsumtionsutgifter (f). (Momentet nytt) 

4.000 (+ 4.000) 

Sedan landskapsstyrelsen anskaffat en paketbil för 

vaktmästarnas transporter ay post och handlingar mel

lan bl.a. landskapets olika inrättningar har det an

setts ändamålsenligt att föra kostnaderna härför på 

ett annat moment än resor. 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

Angående polisinrättningens budgetförslag har såväl 

länsstyrelsen som Mariehamns stad hörts. 

Avlöningar (:t). 

1.761.046 (1.319.584 + 441.462) 

Under år 1975 föreslås icke inrättande av några nya 

polisbefattningar. Vid polisinrättningarna i riket 

har man dock i allmänhet lika många äldre konstapels

befattningar som yngre. För att nå samma förhållande 

även vid polisinrättningen i Mariehamn föreslås att 

tre ordinarie yngre konstapelsbefattningar ombildas 

till äldre konstapelsbefattningar. För extra konstap

lar under sommarmånaderna föreslås anslag för 8 extra 

konstaplar under 5 månader. Den stora ökningen av 

anslaget beror på att under år 1974 genomförts grop

justeringar för polismanskapet. 

Beklädnadsbidrag. 

10.000 ( 9. 000 + 1. 000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar 

och höjda bidrag. 

Socialskyddsavgifter (f). 

145.000 (105.000 + 40.000) 

Ökningen föranleds av löneutgifternas ökning. 

Utrustning ( f). 

11.500 (7.500 + 4.000) 

Föreslås att fem pistoler för ett sammanlagt pris av 

4.500 mark skulle rå anskaffas. Vidare skall radiotele

fonutrustningen kompletteras med två nya bärbara radio

telefoner för 6.000 mark. Till kriminalavdelningen 

föreslås anskaffande av en ny kriminalväska. 

! ! 



23.02.25 

23.02.28 

23.02.29 

23.02.70 

23.02.71 

23.03.01 

23.03.02 

23.03.20 
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Drift och underhåll av motorfordon. 

40.000 (25.000 + 15.000; tb 25.000) 

Driftskostnaderna för bilarna har stigit kraftigt på 

grund av höjda bensinpriser. Kostnaderna för bilarnas 

service och underhåll har även stigit väsentligt under 

år 1974. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

30.000 (30.000) 

På momentet föres kostnaderna för vidarebefordran 

av personer, som utvisats ur Sverige. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

21.500 (16.500 + 5.000) 

Utgiftsökningen föranleds av allmänna kostnadssteg

ringar. För anskaffande av svenskspråkig facklittera

tur för poliser har reserverats 1.500 mark. 

.Anskaffning av inventarier. 

3.600 (5.100 - 1.500) 

För skrivmaskiner föreslås 3.000 mark och för en po

laroidkamera att användas för att klarlägga situatio

ner vid trafikolyckor 600 mark. 

Anskaffning av motorfordon (r). 

(2.600 - 2.600) 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGSUPP

GIFTER 

Avlöningar (f). 

1.120.952 (865.758 + 255.194) 

Vid Sunds länsmansdistrikt föreslås en befattning som 

maskinskrivare ombildad till biträdande kanslisttjänst 

med avlöning enligt löneklass A 11, vilket bättre mot

svarar arbetsuppgifternas art. 

På enahanda grunder föreslås att en e.o.maskinskrivar

tjänst vid Jomala länsmansdistrikt ombildas till e.o. 

bitr. kanslistbefattning i löneklass A 11. 

Beklädnadsbidrag. 

4. 500 

Resor (f). 

20.000 

(4.500) 

(10.000 + 10.000; tb 10.000) 

Med beaktande av tilläggsbudgeteringen under år 1974 

sker ingen egentlig höjning av anslaget. 

23.03.22 

23.03.23 

23.03.25 

23.03.27 

23.03.28 

23.03.29 

23.03.70 
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Utrustning (f). 

4.000 

23.03 

(6.600 - 2.600) 

För komplettering av polisernas utrustning och beväp

ning föreslås 4.000 mark. 

För rörlig trafikövervakning (f). 

4.000 (16.000 - 12.000) 

Då det visat sig att trafikövervakningen kunnat ordnas 

utan för ändamålet avdelat särskilt poliskommando fö

reslås att anslaget minskas. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 

31.000 (23.000 + 8.000) 

Ökningen motiveras av höjda bränslepriser samt ökade 

kostnader för service och underhåll. 

För polishäkten och vaktkontor. 

50.000 (45.000 + 5.000) 

Då Kastelholms reservfängelse upphörde den 1 juni 1967 

indrogs även befattningen som äldre vakt. Innehavaren 

av denna tjänst övergick därefter till landskapets 

tjänst som vaktman vid Kastelholms polishäkte. På 

grund härav anst:J.. ..Landskapsstyrelsen det skäligt att 

vaktmannens avlöning räknat från den 1.1 1975 skulle 

utgå med ett arvode motsvarande det som vid fängelser

na erlägges åt äldre vaktman. Landskapsstyrelsen före

slår att avlöningen skulle motsvara löneklass A 15 

med de lönetillägg som innehavare av e.o.befattningar 

tillkommer enligt avtal. Vidare har reserverats anslag 

för erforderlig extra personal som avbytare under vak~ 

mannens semester och lagstadgade lediga tid. 

I övrigt förorsakas anslagsökningen av allmänna 

kostnadsstegringar. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

23.000 (13.000 + 10.000; tb 10.000) 

Med beaktande av kostnaderna under år 1974 föreslås 

anslaget höjt. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

14.000 (12.500 + 1.500) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier. 

8.000 (25.000 - 17.000) 

Till Sunds länsmansdistrikt föreslås anskaffande av 



23.03.71 

23.06.01 

23.06.10 

23.06.22 

23.06.29 

23.06.70 

-60-
23.03 

ett stöld- och brandsäkert skåp för en kostnad av 

4.000 mark. Vidare föreslås tilläggsutrustning för 

den tidigare anskaffade trafikradarn, kostnad 4.000 

mark. 

Anskaffning av ny polisbil. 

20.000 (+ 20.000) 

Den polisbil som Sunds länsmansdistrikt anskaffade 

1972 och som medkörts c. 140.000 km har visat sig 

ha många brister och har dragit betydande belopp i 

reparationer. Då man inte kan räkna med att bilen 

utan oekonomiska reparationer skall fungera ändamåls

enligt fram till år 1976 föreslås upptagande av ett 

nytt anslag om 20.000 mark för utbyte till ny fuil. 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

Avlöningar (f). 

180.884 (147.652 + 33.232) 

Ökningen föranledd av lönejusteringar som verkställts 

under år 1974. 

Lokalutgifter (f). 

25.000 (20.000 + 5.000) 

Ökningen föranledd av höjd hyra för besiktningsut

rymmena och -kontoret. Vidare kommer elströmskostna

derna från och med år 1975 att påfö~as detta moment. 

Anskaffning av registerbrickor (f). 

20.000 (12.000 + 8.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadss±egringar 

och ökat antal inregistreringar. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

14.000 (10.000 + 4.000) 

Ökningen föranledd bl.a. av allmänna kostnadssteg

ringar. Vidare tillkommer under år 1975 service och 

underhåll på bromsprovare och lyft. 

Anskaffning av inventarier. 

1.050 (10.800 - 9.750) 

För 2 stolar och skrivunderlägg, avsedda att användas 

vid det teoretiska provet för förarexamen, föreslås 

300 mark. Vidare skall anskaffas ett skrivbord med 

avlastningsbord för 750 mark. 

23.06.71 

23.08.05 

23.08.06 

23.08.07 

23.08.21 

23.08.22 

23.10.21 

23.10.22 

23.10.30 
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Anskaffning av utsugningsanordning och installation 

av lyft (r). 

(; tb 25.000) 

Momentet utgår. 

08. PENSIONER OCH ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER (Rubriken 

ändrad). 

Pensioner (f). 

3.650.000 (3.200.000 + 450.000) 

Stegringen föranledd av höjda pensioner och ökning av 

antalet pensionstagare. 

Familjepensioner (f). 

350.000 (280.000 + 70.000) 

Ökningen föranledd av höjda pensionsbelopp. 

Övriga pensionsutgifter (f). 

90.000 (80.000 + 10.000) 

Lönestegringarna och KAPL-premiernas höjning motiverar 

anslagsökningen. 

Olycksfallsförsäkringspremier (f). 

190.000 (140.000 + 50.000) 

Motiveras av ökade löneutgifter. 

Hälso-, läkar- och sjukvård (f). 

60.000 (50.000 + 10.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Administrativa byrån. 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

Tjänstemännens utbirdning (f). 

25.000 (+ 25.000; tb 15.000) 

Anslaget infördes i tilläggsbudget 1974. Med hänsyn 

till det stora antalet tjänstemän, som finns inom 

landskapsförvaltningen och behovet av studie- och 

fortbildningsdagar, föreslås anslaget höjt. 

Utgifter för informationsverksamhet. (Momentet nytt). 

10.000 (+ 10.000) 

Anslaget avser utgifter för bekostande av trycksaker, 

informationsmöten osv. av allmän informationskaraktär. 

Kommunal upplysningsverksamhet. 

2.500 (2.500) 



23.11.21 

23.11. 31 

23.11.50 

23.11.51 

23.20.01 

23.20.22 

23.20.30 
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11. LANDSTINGSVAL (Rubriken ändrad). 

Utgifter för landstingsval.(Momentet nytt). 

25.000 (+ 25.000) 

Anslaget avser kostnaderna för centralnämnden för 

landstingsvalet, utgifter för uppgörande av vallängd 

och för tryckning av valhandlingar i enlighet med LL 

ÅFS 39/70. 

Landskapets andel av valnämndernas utgifter.(Momentet 

nytt) 

15.000 (+ 15.000) 

Enligt lag ankommer det på landskapet att vid de kom

binerade landstings- och kommunalvalen stå för hälften 

av centralnämndernas och valnämndernas arvoden, trak

tamenten och resekostnader liksom även för hälften av 

kostnaderna för uppgörande av vallängd. 

Understödjande av politisk verksamhet. 

(80.000 - 80.000) 

Anslaget föreslås överfört till landskapets enskilda 

årsstat.(Se motivering 12.23.11) 

Understödjande av politisk info:rmation. 

(; tb 25.000) 

Anslaget föreslås överfört till landskapets ensulda 

årsstat. (se motivering 12.23.12). 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

Avlöningar (f). 

22.000 (+ 22.000; tb 8.000) 

Såsom framhölls i tredje tilläggsbudgeten för år 1974 

avser anslaget medel för avlönande av en snickare i 

arbetsavtalsförhållande, som anställes för mindre re

parationsarbeten på landakapets fastigheter. 

Utvecklande av byggnadsbestämmelser och -anvisningar. 

3.000 (3.000) 

Landskapsunderstöd för avlönande av byggnadsinspektö

rer (f). 

75,000 (55.000 + 20.000; tb 6.000) 

Avser ~agstadgat understöd. 

23.20.31 

23.20.32 

23. 21. 21 

23. 21. 30 

23.21.50 

23.21.83 
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Byggnadsplanläggning ( f). 

10.000 (5.000 + 5.000) 

Genom att byggnadsplanläggning blivit allt allmännare 

på landsbygden och i skärgården erfordras höjt anslag. 

Landskapets andel i kostnaderna för regionplanlägg

ning (f). 

(62.200 - 62.200) 

Momentet utgår enär motsvarande kostnader ingår i 

kapitlet 22.03. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTIONEN 

Av landskapslagen om bostadsproduktion föranledda 

kostnader. 

9.000 (9.000) 

Räntestöd för kommunernas jordinköpslån ( f) . 

27.000 (15.000 + 12.000) 

För redan beviljade jordinköpslån stiger räntegott

görelsen till 16.500 mark. För att möjliggöra ytter-

ligare lån föreslås anslaget höjt. Räntegottgörelsen 

bestämmes enligt de grunder som angavs i årsstaten 

för år 1974. 

Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken och för 

främjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken utsatta 

trakter (f). 

(40.000 - 40.000) 

Anslaget överfört till 27.10.53). 

Bostadslån (r). 

7.500.000 (5.750.000 + 1.750.000; tb 
800.000) 

I statsverkspropositionen för år 1975 har upptagits 

ett anslag om 1.385 miljoner mark (26.12.83). 

I propositionen framhålles att man strävar till att 

utveckla det bostadspolitiska systemet så, att boerlde

stödet så väl som möjligt skall kunna inriktas på för

bättrande av boendestandarden för den del av befolk

ningen som bor sämst. I målsättningen avser man att 

fästa ökad uppmärksamhet vid bostädernas och omgiv

ningens beskaffenhet samt vid servicenivån och sam

hällenas driftskostnader. Man avser även att utreda 

behovet och möjligheterna att ge lån för bestridande 

av kostnaderna för anslutning av bostäder och bostads

områden till t.ex. industriers värmeanläggningar. 



23. 21.84 

23.22.01 
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Bostadslånen skulle även få användas för bostäder för 

pensionärer i utvecklingsområdena. 

I landkapets årsstater för år 1974 har hittills bud

geterats sammanlagt 6.550.000 mark. Mot bakgrunden av 

den alltjämt svåra bostadsbristen föreslås att an

slaget för år 1975 höjes till 7.500.000 mark. 

Vid beräkningen av anslaget har landskapsstyrelsen 

beaktat det höga kostnadsläget inom byggnadsbranschen 

på Ål~nd jämfört med riket, vilket gör att man,för att 

få efter befolkningen räknat samma andel nybyggda bo

städer som i riket,måste ha ett proportionEllt högre 

anslag. Vidare har hänsyn tagits till den ogynnsamma 

ålderstrukturen inom glesbygderna. Landskapsstyrelsen 

anser det för år 1975 vara angeläget att främst stöda 

byggandet av egnahemshus och mindre lägenheter i vå

ningshus. Uppmärksamhet skall liksom tidigare även 

ägnas tillgodoseende av bostadsbehovet för dem som 

återflyttar från Sverige till Åland. Av 1975 års låne

medel skulle även lån få ges för bostäder för pensio

närer. 

För ökande av planmässigheten i bostadsproduktionen 

föreslås att år 1975 skulle få fattas förhandsbeslut 

om bostadslån för år 1976 till ett högsta belopp av 

1.000.000 mark. 

Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken 

utsatta trakter (r). 

(150.000 - 150.000) 

Anslaget överfört till 27.10.87 

22. ÅLANDS TURISTHOTELL 

Avlöningar (f). 

87.088 (67.708 + 19.380) 

Föreslås att maskinmästarbefattningen vid turisthotel

let inrättas såsom e.o.befattning räknat från 1.1 

1975, med avlöning enligt löneklass A 22. 

Vidare föreslås att anslag upptas för avlönande av en 

maskinskötare-gårdskarl. Åtgärden motiveras bl.a. av 

att maskinmästaren framdeles till stor del kommer att 

handha övervakningsuppdrag i samband med byggandet av 

självstyrelsegården och museet. 

23.22.10 

23.22.11 

23.22.12 

23.22.21 

23.22.29 

23.22.70 

23.25.29 

23.25.30 
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Fastighetens uppvärmning (f). (Rubriken ändrad). 

220.000 (115.500 + 104.500; tb 100.000) 

Ökningen föranledd av höjda bränslepriser. Rubrikänd

ringen har skett av redovisningsmässiga skäl. 

Fastighetens övriga drift (fl.:_ (Momentet nytt) 

15.000 (+ 15.000) 

Dessa utgifter har tidigare gått under 23.22.10, Bygg

nadens drift. 

Reparation och underhåll. 

50.000 (50.000) 

Brandförsäkring (f). (Momentet nytt). 

17.500 (+ 17.500) 

Utgifterna för fastighetens brandförsäkring har tidi

gare belastat 14. 03. 21. Av redovisningsmässiga skäl 

har utgifterna givits ett eget moment. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5.000 (5.000) 

Anskaffning av maskiner och inventarier. (Mc,mentet nytt) 

10.000 (+ 10.000) 

För anskaffning av verktyg, redskap och annan icke 

specificerad utrustning föreslås 10.000 mark. 

25. BRANDVÄSENDET 

Utgifter för brandväsendet (f). 

24.000 (32.000 - 8.000) 

Föreslås att arvodet för brandskyddsinspektören skulle 

höjas från 350 mk/mån till 400 mk/mån. eller till sam

ma belopp som arvodet för länens inspektörer. Höjning

en anses skälig med beaktande av brandskyddsinspektö

rens arbetsuppgifter. 

Anslaget har kunnat minskas då för år 1974 upptogs 

ett anslag av engångsnatur. 

Landskapsunderstöd för främjande av brandskyddet (f). 

5.000 (5.000) 
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24. 01. 20 
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01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

361. 316 (293.048 + 68.268) 

Föreslås att e.o.kanslistbefattningen vid budgetbyrån, 

med hänsyn till arbetsuppgifterna och jämförelse med 

tjänster av motsvarande art,uppflyttas från löneklass 

Al2 till lön~klass A 14 räknat från 1.1 1975. 

På grund av den ökade arbetsmängden och det ökade kra

vet på aktuell information ur räkenskaperna har räken

skapsbyrån under de senaste åren nödgats anlita extra 

arbetskraft. Då det visat sig att behovet av tilläggs

arbetskraft blivit beståmde föreslås att vid räken

skapsbyrån räknat från 1.1 1975 skulle få inrättas en 

e.o.befattning som bokföringsbiträde med årsarvode en

ligt löneklass A 11. Genom den nya befattningen avser 

man att förstärka de personella resurserna vid såväl 

lönebokföringen som annan bokföring. 

Landskapsstyrelsen anser att ordinarie huvudbokförar

tjänsten vid räkenskapsbyrån, som tidigare jämförts 

med länsbokhållare av lägre löneklass, på grund av 

arbetsuppgifternas art borde jämföras med länsbok

hållare vid länsstyrelserna i riket och föreslår att 

tjänsten uppflyttas från löneklassA,23 till A 25. 

Resor (f). 

1.000 (1.000) 

Kostnader för ADB-behandling.(Momentet nytt). 

50.000 (+ 50.000) 

På grund av att landskapets bokföring med åren blivit 

allt mera omfattande, och då de två bokföringsmaski

ner som för närvarande är i bruk på räkenskapsbyrån 

är föråldrade och rätt nerslitna, har en övergång till 

automatisk databehandling börjat framstå som allt nöd

vändigare. Under förutsättning att man antingen hyr en 

kontorsdatamaskin eller utnyttjar ADB-tjänster utifrån, 

kan utgiften det första året beräknas till c. 50.000 

mark, i yilket belopp inkluderas såväl drifts- so~ 

systemkostnader. 

24.02.30 

24.02.50 

24.03.01 

24.03.04 

24.03.08 

24 03.10 

24.03.19 
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Anskaffning av inventarier och maskiner (r). 

(70.000 ~ 70.000) 

Momentet utgår, då det inrymde anslag av engångsnatur. 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

Landskapsunderstöd till kommuner som råkat i ekonomis 

ka svårigheter (f). 

225.noo (150.000 + 75,000; tb 50.000) 

I rik2t har för ändamålet budgeterats för år 1975 45 

milj. ner mark. Även i landskapet är behovet av ett 

allmänt extra understöd åt de åländska kommunerna med 

dålig bärkraft påtagligt, varför anslaget föreslås 

höjt. 

Gästgiverihållningen (f). 

4.000 (4.000) 

Understöd åt Kumlinge apotek. 

15:000 (10.000 + 5.ooo; tb 5.ooo) 

Landstinget har i tilläggsbudget höjt anslaget för 

bidrag till Kumlinge läkemedelsförråd för år 1974 

till 15.000 mark. Då lönsamheten inte väntas öka under 

nästa år föreslås att anslaget höjes till 15.000 mark. 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Avlöningar (f). 

25.000 (25.000) 

Socialskyddsavgifter (f). 

1.000.000 (900.000 + 100.000) 

Utgöres av lagstadgade socialskyddsavgifter. 

Ålandsdelegationen (f). 

35.000 (+ 35.000) 

På momentet föres utgifterna för de av landskapet 

utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen. Av dessa 

utgifter stannar landskapet till last de kostnader 

som hör till avräkningsförfarandet. 

Lokalutgifter (f). 

60.000 

Tryckningskostnader 

40.000 

(60.000) 

( f) . 

(30.000 + 10.000) 

Motiveras av framförallt allmänna kostnadsstegringar. 

, .• 



24.03.21 

24.03.29 

24.03.70 

24.03.71 

24.03.88 

24.03.95 

24.03.96 

25. 01. 01 

25.01.10 

25. 01. 20 

25. 01. 28 
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Brandförsäkringspremier (f). 

20.000 (25.000 - 5.000) 

Anslaget kan minskas då försäkringspremierna under 

år 1975 för turisthotellet påföres ett särskilt moment 

23.22.21. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

150.000 (130.000 + 20.000) 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier (r). 

50.000 (50.000) 
Anslaget avsett för anskaffning av inventarier till 

landskapets olika avdelningar. 

Anskaffning av tjänstebil. 

(tb 15.000) 

Anslaget, som ingick i andra tilläggsbudgeten, utgår. 

Inköp av jordområden (r). 

300.000 (300.000) 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget skulle 

bemyndiga landskapsstyrelsen att med användningen av 

detta och tidigare reserverade anslag få inköpa mark

områden för administrativa behov och naturskyddsända

mål. 
Avskrivningar av lån. 
2.000 (2.000) 
På lag g~unC!_ade utgifter,vilka icke är upptagna såsom 
särskild3~,,2oster i budgeten. 
5.000 (5.000) 
_g2..__§QQIA1= QCfj:_HÄLSOVÅRTISAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-----OMRlDE-=-==--===;:o============================================= 
Cl. CENTRÄLFÖRVALTNING 
Avlöningar (f). 
.zgo.132 (264.270 + 25.a62) 
Oknlngen föranleds av allmänna lönestegringar. 

Lokalutgifter (f). 

15.500 (14. 000 + 1. 500) 

Ökningen föranleds av höjd hyra för avdelningens kon

torsutrymrnen samt ökade städningskostnader. 

Resor (f). 

12.000 (12.000). 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

20.000 (20.000) 

25. 01. 29 

25.02.50 

25.02.51 

25.02.83 

25.03.30 

25.03.31 

25.03.32 
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8.000 (8.000) 

Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRTI 

Egentlig vård (f). 

69.000 (50.000 + 19.000) 

25.01. ~ 

Genom en ändring av lagen om invalidvård (FFS 1005/ 

1973) har möjligheterna att ge invalidvård i form av 

hjälpmedel för invalids personliga bruk och för boende

service ökats. Bland annat i anledning härav föreslås 

anslaget höjt. 

Invalidpenning (f). 

234.000 (200.000 + 34.000) 

Beräknad ökning av utgifterna på momentet. 

Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (f). 

25.000 (25.000) 

03. BARNAVÅRTI OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsunderstöd för hemvårdsverksamhet (f). 

209.000 (125.000 + 84.000) 

Ökningen föranleds bl.a. av de allmänna lönestegring

arna. Enligt bokslutet för år 1973 steg landskapsun

derstödet till 161.000 mark. 

Landskapsunderstöd för barndagvård (f). 

950.000 (400.000 + 550.000; tb 170.000) 

I ordinarie årsststen och tillägg till årsstaten har 

hittills budgeterats 570.000 mark. Under år 1975 avser 

landskapsstyrelsen att ge bidrag för verksamheten i 

15 daghem med sammanlagt c. 500 daghemsplatser. Bland 

dessa daghem ingår Landskapsföreningen Folkhälsans 

daghem vid Väktargränd i Mariehamn där 3 O platser re

serverats för barn från landsbygden~för minst 2 år. 

De totala kostnaderna för daghemsverksamheten beräknas 

för 1975 till 900.000 mark. För övervakad familjedag

vård föreslås reserverat 50.000 mark. 

Landskapsunder:stöd för vård av psykiskt utvecklings 

störda (f). 

313.000 (240.000 + 73.000) 

Av understödet beräknas c. 275.000 mark gå till 

Backaskolans verksamhet. På momentet har vidare reser

verats medel för utveckling av den öppna vården i form 

av boendeservice samt hobby- och rekreationsverksamhet. 



25.03.33 

25.04.25 

25.04.30 

25.04.31 

25.04.32 

25.04.33 

25.04.40 

25.04.40 

25.04.50 
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Landskapsunderstöd åt barnhem 

3.000 (3.000) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Soci...§lvårdsinspektionen (f). 

3.500 (3.500) 

25.03 
( f). 

Landskapsunderstöd för avlönande av yrkesinspektörer 

ill..:. 
12.000 (10.000 + 2.000) 

Utgöres av lagstadgade understöd. 

Landskapsunderstöd för socialhjälpsutgifter (f). 

40.000 (40.000) 

Landskapsunderstöd åt kommuner, vilka i oskäligt hög 

grad betungas av socialhjälpsutgifter (f). 

2.000 (2.000) 

Landskapsunderstöd för rättshjälpsverksamhet (f). 

(tid. 15.04.52). (Rubriken ändrad). 

62.000 (10.000 + 52.000) 

Anslaget avsett att möjliggöra understöd i enlighet 

med den överenskommelseförordning som för närvarande 

är under utarbetande. 

Landskapsunderstöd för förverkligande av ett semester

system för lantbruks- och andra småföretagare (r). 

(125.000 - 12~.000; tb 150.000) 

Överfört till 27.10.02. 

Landskapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisa

tioners verksamhet (f). (Momentet nytt). 

22.000 (+ 22.000) 

I statsverkspropositionen har som understöd för rubri

cerade ändamål upptagits anslag 5.000.000 mark. Ansla

get är avsett att disponeras i enlighet med.de rikt

linjer som anges i statsrådets beslut om statsunder

stöd för arbetarnas semesterorganisationers sociala 

semesterverksamhet (FFS 607/1974). En motsvarande se

mesterverksamhet planeras som bäst i landskapet, varfoo 

för ändamålet föreslås ett anslag om 22.000 mark. 

Familjebostadsbidrag.(f). 

270.000 (180.000 + 90.000) 

Ökningen föranledd av höjda grunder för beviljande av 

bostadsbidrag och ökat antal till familjebostadsbidrag 

berättigade. 

25.04.51 

25.04.52 

25.04.53 

25.04.54 

25.10.01 

------------------------,-,---
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Understödjande av nykterhetsarbetet. 

20.000 (10.000 + 10.000) 

Behovet av större aktivitet inom arbetet för nykter

heten har ökat ef'IErhand. På grund härav föreslås an

slaget fördubblat till 20.000 mark. Särskilt borde 

upplysningsverksamheten bland ungdomen effektiveras. 

Se 25.04.33. 

Understöd för anord.IDande av semester åt överan-

strängda husmödrar. 

1.800 (1.800) 

Vård av dem scm missbrukar berusningsmedel.(Momentet 

nytt). 

21.000 ( + 21. 000) 

För kostnader i enlighet med lagen om behandling av 

ber~sade och för annan vård av personer som missbrukar 

berusningsmedel föreslås 21.000 mark. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅL.ANDS CENTRALSJUKHUS 

Om sjukhusstyrelsens förslag till budget har kommuner

na beretts tillfälle att avge yttrande. 

Avlöningar (f). 

6.517.678 (5.520.155 + 997.523 

Frågan om övergång helt eller delvis från det statliga 

lönesystemet till det kommunala har under året varit 

föremål för överväganden. En undersökning av persona

lens intresse för övergång till det kommunala löne

systemet gjordes vårvintern 1974 men resulterade då 

i att flertalet inte var för en övergång. På grund av 

att de statliga och kommunala gropjusteringarna inte 

tidsmässigt sammanfallit har resultatet blivit att lö

neskillnader uppstått, än åt det ena hållet än åt det 

andra. Sedan pågående omändringar i det statliga löne

systemet genomförts avser landskapsstyrel:en avgöra 

frågan. 

Landskapsstyrelsen avser dock att snarast vidtaga så

dana åtgärder att de anställda vid centralsjukhuset, 

centralsanatoriet och tuberkulosbyrån i lönehänseende 

jämställes med övrig personal vid sjukhusen i riket 

och föreslår att de för lönejusteringar reserverade 

medlen skulle få användas för en dylik justering. 

ii ,, 
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Nya tjänster: 

Under år 1974 har den gynekologiska och kirurgiska 

operationsverksamheten sammanförts till gemensamma 

utrymmen i den kirurgiska operationsavdelningen, som 

moderniserats. Som ett led i denna samordning har va

rit att vid operationsavdelningen ordna utrymmen för 

patienternas uppvakning. Systemet med särskilda upp

vakningsutrymmen vid operationsavdelningen inne1:Er ef

fektivare vård men kräver även mer personal. På grund 

härav föreslås att vid operationsavdelningen skulle 

inrättas följande tjänster från 1.1 1975. 

1 ordinarie specialsjuksköterska i löneklass A 17, 
1 ordinarie sjuksköterska i löneklass A 15, 
1 e.o. hjälpsköterska i löneklass A 12. 

Behovet av en biträdande översköterska har aktualise

rats under de senaste åren, då det visat sig att sjuk

husets översköterska har för stor arbetsbörda, sär

skilt inom personalförvaltningen, där hon skall beräk

na behovet av arbetskraft och samordna arbetskraften 

med beaktande av arbetsbelastning och med iakttagande 

av gällande avtal om arbetstid och arbetsförhållanden. 

Vidare ankommer på översköterskan att anskaffa erfor

derlig vårdpersonal samt att leda och övervaka perso

nalen. 

För att effektivera verksamheten föreslås att en be

fattning såsom 

e.o. bitr. översköterska i löneklass A 21 inrättas 

från 1.1 1975. 
Med löneanslag har från början av år 1973 anställts 

ett extra kontorsbiträde. Då arbetsuppgifterna visat 

sig permanenta föreslås att en befattning som 

e.o.kontorsbiträde i löneklass A 9 

inrättas från 1.1 1975 

Tjänsten som ordinarie kontorschef-syssloman i löne

klass A 25 föreslås indragen från 1.1 1975. I stället 

inrättas en e.o.kontorschefsbefattning i löneklass 

A 20. 

Anslag föreslås upptaget för anställande av en till

fällig löneuträknare vid sjukhusets kontor. 

Förstärkningarna på sjukhusets ekonomisida syftar till 
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att ge sjukhusets kontor personella resurser så att 

eftersläpningar i arbetet icke skall behöva ifråga

komma. 

I årsstaten för 1973 antecknades 2 maskinskötarbefatt

ningar såsom extra ordinarie, ehuru de var ordinarie. 

I den till denna budget bilagda tjänsteförteckningen 

har maskinskötarna antecknats såsom ordinarie. 

Sjukhuset har endast en anestesiläkare, vilket för 

läkaren i fråga medför en tung beredskap. 'För att 

möjliggöra bättre arbetsförhållanden föreslås ett 

anslag på 10.000 mark för att avlöna tillfällig anes

tesiläkare under ordinarie anestesiläkarens lediga ti~ 

För att avlöna en amanuens vid obstetrisk-gynekologis

ka avdelningen under sommarmånaderna föreslås 3 .500 

mark. Vidare fö~eslås anslag för anställande av en 

sjukskäerska vid barnavdelningen med tjänstgöring 

25 veckotimmar. 

Anslag föreslås även för att avlöna en tillfällig 

telefonist med tjänstgöring 25 veckotimmar med en av

löning uträknad på basen av löneklass A 9. 

I tjänsteförteckningen har införts följande del tids

befattningar varom tidigare beslutats i samband med 

årsstater: 

Kanslist 20 veckotimmar, ekonomichefens kansli(A 13) 
Kanslist, halvtid, chefläkarens kansli (A 13) 
(tidigare benämning byråbiträde) 

Ombildning av tjänster: 

För att underlätta besättandet av avdelningsläkarbe

fattning2.rna föreslås följande e.o. befattningar in

rättade såsom ordinarie tjänster: 

1 avd.läkare vid medicinska avdelningen (löneklass 

A 29) 
1 avd. läkare vid kirurgiska avdelningen ( löneklass 

A 29) 
1 avd. läkare vid röntgenavdelningen (löneklass A 29) 

På grund av sammanslagningen av operationsavdelning

arna föreslås en ordinarie avdelningsskötersketjänst 

i löneklass(A 18) vid gynekologiska operationsavdel

ningen ombildad till en ordinarie specialsjuksköters

ketjänst i löneklass A 17. Den nuvarande innehavaren 
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av avdelningsskötersketjänsten bibehåller dock sina 

hittillsvarande löneförmåner. 

Sociala avgifter (f). 

520.000 (471.000 + 49.000) 

Mo~veras av ökade löneutgifter. 

Pensioner (f). 

400.000 (350.000 + 50.000) 

Ökningen föranledd bl.a. av höjda pensioner. 

Byggnadernas drift (f). 

510.000 (310.000 + 200.000) 

Ökningen föranledd främst av de stegrade bränslepri

serna, som höjt värmekostnaderna. Även el- och vatten

avgifterna har stigit, vartill kommer även avlopps

avgift. 

Kosthållningen (f). 

247.000 (196.000 + 51.000) 

Ökningen motiveras av ökade livsmedelspriser. 

Terapiutgifter (f). 

1.316.500 (935.000 + 381.500) 

Ökningen är 40 %. Av undermomenten beräknas "mediciner' 

stiga med c. 60 % och "övriga vårdkostnader 11 med 56 %. 
Laboratoriekostnaderna väntas stiga med drygt 50 %. . 
Landskapsstyrelsen noterar den branta stegringen av 

terapiutgifterna och kommer att ägna frågan vidare 

uppmärksamhet. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

223.000 (181.300 + 41.700) 

Utgifterna fördelar sig enligt följande: 

Undersöknings- och vårdapparatur 14.000 

Klädförrådet 38.000 

Inventarier 45. 000 

Fastigheter och fast apparatur 

Sjukhusområdet 

Försäkringar 

Tvätt och städning. 

100.000 

15.000 

11.000 

65.000 (46.500 + 18.500) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar.Ut

gifterna utgjorde år 1973 47.000 mark. 

25.10.28 

25.10.29 

25.10.70 

25.10.74. 
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Till landskapsstyrelsens disposition. 

40.000 (40.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

245.000 (197.000 + 48.000) 

Kostnaderna fördelar sig enligt 

Kontorsutgifter 

Post, telefon, annonser 

Transportkostnader 

Personalutbildning 

Personalens hälsovård 

Hyror 

Övriga utgifter 

Anskaffning av inventarier (r). 

följande 

59.000 

81.000 

11.000 

22.000 

25.000 

30.000 

17.000 

350.000 (390.000 - 40.000) 

25.10 

Av 1974 års inventarieanslag hänförde sig 90.000 

till den nya barnavdelningens inrättande. 

Sjukhusets anslagsäskanden belöper sig för år 1975 till 

630.150 mark och omfattar ett sextiotal olika anskaff

ningar. 

Med beaktande av de stora utgifter som förestår för 

grundförbättringar på olika sjukhusutrymmen föreslår 

landskapsstyrelsen att för anskaffningarna skulle be

viljas totalt 350.000 mark. Inom ramen för detta be

lopp skulle anskaffningarna få ske. Anslagsfördelning

en skulle sedan budgeten godkänts göras av sjukhus

styrelsen, som i början av budgetåret inlämnar anskaff 

ningsförteckning till landskapsstyrelsen för godkän

nande. 

Grundförbättring av byggnader (r). 

1.012.000 (285.000 + 727.000) 

I anslag för grundreparatimer har sjukhusstyrelsen 

begärt sammanlagt 1.562.000 mark enligt följande: 

1. Köksavdelningen 1.025.000 mark 

2. Källarvåningen 330.000 mark 

3. Gynekologiska poliklinikavdel
ningen 

4. Centralope'rationsavdelningen 

5. Personalbostäderna 

1. Köksavdelningen: 

12.000 mark 

160.000 mark 

35.000 mark 

I årsstaten för år 1973 upptogs ett delanslag om 

100.000 mark för modernisering av sjukhusets köks-

f .• 
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avdelning. Det fortsatta planeringsarbetet gav dock 

vid handen att grundförbättringarna måste bli mer ge
nomgripande än man tänkt sig och därmed dyrare. På 

grund härav upptogs inget tilläggsanslag i 1974 års 
årsstat. 

Den kostnadsberäkning som nu utförts på sjukhusled
ningens försorg visar att de byggnadstekniska ombygg

nadsarbetena inklusive ventilationsarbeten och elarbe
ten kommer att stiga till c. 700.000 mark, vartill kom 
mer c. 340.000 mark för utrustning till köket. 

Av de byggnadstekniska arbetena stiger enbart venti-

1a tionsarbetena till 320.000 mark. De höga kostnaderna 
föranleds av att vent:ili.tionssystemet för den omedel
bart ovanför köket liggande tvättinrättningen är sam

mankopplad med köket och inte fungerar tillfredsstäl
lande, varför en helt ny ventilation måste ordnas. 

Landskapsstyrelsen har vid besök på sjukhuset konsta
terat att en omfattande grundreparation av sjukhusets 

köksavdelning är nödvändig. Sålunda måste köksavdel
ningens golv helt läggas om, ventilationen förbättras 

och en modernisering av matutdelningssystemet genom
föras. Vidare bör kökets utrustning i flera avseenden 
förnyas. 

Landskapsstyrelsen konstaterar dock att de ombyggnads
kostnadsr man kommit till är synnerligen höga och an

ser att vidare utredningar bör företagas innan en om-. 
byggnad verkställes. Bland annat borde utredas, vilka 
kostnader byggandet av en helt ny köksavdelning eller 
en tillbyggnad av vissa köksutrymmen kombinerad med 

sanering av övriga skulle belöpa sig till. Vidare bör 
man förvissa sig om att olägenheterna i samband med 
tvättinrättningens placering ovanför köksavdelningen 
vid en om- eller tillbyggnad kommer att elimineras. 

Då en grundreparation av köksavdelningen är synnerli
gen angelägen föreslår landskapsstyrelsen oaktat nämn

da utredningar inte förefinnes att ett anslag om 
1.000.000 mark upptas i denna årsstat. Anslagets an
vändande föreslås dock bli beroende av utredningarnas 
resultat. Innan byggnadsarbetena igångsättes bör nämn
da utredningar och de tilläggsutredningar landskaps
styrelsen kan anse erforderliga föreläggas landskaps-

25 .11. 01 

25 .11. 04 

25 .11. 05 
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styrelsen, som därefter besluter hur arbetet skall 
genomföras. 

2. Källarvåningen: 
Ombyggnadsarbetena som avser källarvåningarna under 
barnavdelningen och lungavdelningen till en kostnad 

av 330.000 mark föreslås anstå, då landskapsstyrelsen 
anser att investeringsutgifterna i och med budgeterin~ 
en av anslag för köksavdelningen redan kommer att be
lasta landskapets och kommunernas budgeter med avse
värda belopp. 

3. Gynekologiska poliklinikavdelningen: 
För bl.a. ny golvbeläggning till gynekologiska poli
klinikavdelningen föreslås 12.000 mark. 

4. Centraloperationsavdelningen: 
För färdigställande av operationsavdelningens venti
la tionssystem har äskats 160.000 mark. Med samma mo
tivering som för äskandet under p. 2 föreslås ansla
get anstå. 

5. Personalbostäderna: 

Äskat anslag 35.000 mark avser sammanslagning av tre 
bostäder till två samt reparation av bostäderna. Med 
bl.a. samma motivering som till anslagen under punkter-

na 2 och 4 föreslås icke något anslag. 

11. ÅLANDS CENTBJ\..LSANATORIUM 

Avlöningar (f). 

1. 397. 292 (1.179.301 + 217.991) 
För att ändamålsenligare kunna ordna lung- och geriat

riska avdelningarnas vakdejourer föreslås att två be
fattningar 

1 e.o.hjälpsköterska lkl A 12 vid lungavdelningen och 
1 e.o. hjälpsköterska lkl A 12 vid geriatriska avdel

ningen 

inrättas från 1.1 1975. 

Sociala avgifter (f). 

110.000 (102.000 + 8.000) 
Stegringen föranledd av ökade löneutgifter. 

Pensioner (f). 
140.000 (125.000 + 15.000) 
Ökningen föranledd av höjning av pensionerna. 

• 
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Byggnadernas drift (f). 

100.000 (70.000 + 30.000) 

Ökningen föranledd av framförallt höjda värme-, el

och vattenkostnader. 

Kosthållningen (f). 

115.000 (95.000 + 20.000) 

Ökningen föranledd av höjda livsmedelspriser. 

Terapiutgifter (f). 

250.000 (190.000 + 60.000) 

Ökningen föranledd av bl.a.allmänna kostnadsstegringa~ 

Underhåll och årsanskaffningar. 

48.500 (36.700 + 11.800) 

Anslaget fördelar sig på följande moment enligt konto

planen: 

Undersöknings- och vårdapparatur 

Klädförrådet 

Inventarier 

Underhåll av fastighet 

Sjukhusområdet 

5.000 

11. 500 

7.500 

16.000 

6.000 

Försäkringsavgifter 2.500 

Tvätt och städning. 

14.500 (11.000 + 3.500) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

3.000 (3.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

26.500 (23.000 + 3.500) 

Ökningen hänför sig till allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier (r). 

9.100 (17.700 - 8.600) 

De största anskaffningarna utgörs av 1 st. ·bäddvagn 

700 mark, 1 st decubitusmadrasser,1.000 mk,2 st. kro
nikerstolar 1.000 mark och 9 st. nattduksbord 5.400 mk. 

Grundförbättringar avbyggnader. 

(34.500 - 34.500) 

Arriaget utgår. 

25.12.01 

25.12.04 

25.12.10 

25.12.22 
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12. ÅL.ANDS TUBERKULOSBYRÅ 

Avlöningar (f). 

99.209 (87.663 + 11.546) 

25.11 

Inga nya tjänster föreslås. Ökningen är beroende av 

allmänna lönestegringar under år 1974. 

Sociala avgifter (f). 

9.600 (8.700 + 900) 

Utgifterna beroende av löneutgifternas storlek. 

Byggnadernas drift (f). 

12.500 (9.000 + 3.500) 

Anslaget utgör tuberkulosbyråns beräknade andel. 

Terapiutgifter (f). 

73.000 (60.000 + 13.000) 

Ökningen föranledd huvudsakligast av allmänna kostnads 

stegringar. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

3.500 

Tvätt och städning. 

1. 500 

(3.500) 

( 1. 200 + 300) 

Ökningen hänför sig till allmänna kostnadsstegringar. 

Skärmbildsfotografering (f). 

22.000 (20.000 + 2.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

300 (300) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

14.500 (13.000 + 1.500) 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

13. MENTALVÅRDEN 

Utgifter för landskapets platser i GreJS:ly sjukhus (f). 

132.600 (110.500 + 22.100) 

Utgifterna baserar sig på utgifterna under år 1973 med 

beaktande av allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsun~erstöd för upprätthållande av Grelsby sjuk

hus (f). 

1. 500. 000 (1.300.000 + 200.000) 

Utgöres av beräknat lagstadgat landskapsunderstöd. 

Landskapsunderstöd för upprätthållande av Ålands vård

byrå (f). 
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120.000 (100.000 + 20.000) 
Utgöres av beräknat lagstadgat landskapsunderstöd. 

Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande i anläg~ 

nings- och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus. 

15.000 (15.000) 

14. FOLKHÄLSO:ARJ3ETET 
Landskapsunderstöd för hälsocentralens verksamhet(f). 

1.600.000 (1.500.000 + 100.000) 
Det beräknade landskapsunderstödet grundar sig på häl
socentralens verksamhetsplan. 

Landskapsunderstöd för hälsocentralens anläggnings
kostnader (r). 

400.000 (+ 400.000) 
Anslaget avser anläggningskostnader främst för mottag

ningsfilial i Godby. 

Landskapsunderstöd för behandling av könssjukdomar(f). 
(Momentet nytt) 

4.000 (+ 4.000) 
Understödet har tidigare påförts landskapsstyrelsens 

dispositionsmedel. 

Landskapsunderstöd för bekämpande av epidemier och 
för vaccinationskostnader (f). (Momentet nytt). 

3.000 (+ 3.000) 
Understödet har tidigare påförts landskapsstyrelsens 
dispositionsmedel. 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSITPPGIFTER 

Landskapets utgifter för tre platser i Åbolands sjuk
hus (f). 
70.000 (90.000 - 20.000) 
Anslaget avser vårdavgifter under år 1974,·vilka de
biteras år 1975. Sedan barnavdelningen inrättats 
vid Ålands centralsjukhus har landskapsstymJ..sen uppsagt 
avtaJetmed Åbolands sjukhus från 31.12 1974. 

Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande i drifts· 
kostnaderna för Ålands centralsanatorium. 

15.000 (15.000) 

25.15.50 

25.15.51 

25.20.30 

25.20.32 

25.20.34 
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Understöd för ambulansflygningar. 

175.000 (150.000 + 25.000) 
För fortsatt finansiering av inköpet av allvädersplan 

för Ålands skärgårdsflyg Ab:s ambulansflygningar och 

för ambulansflygverksamheten i övrigt föreslås 175.000 
mark. 

Understöd till Föreningen Folkhälsan r.f. 

4.000 (4.000) 

Byrån för livsmedelshygien. 
20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Landskapsunderstöd för avlönande av hälsoinspektörer 
.w_. 
60.000 (60.000) 

Landskapsunderstöd för veterinärers avlöning och rese
kostnader (f). 

70.000 

Landskapsunderstöd 
fujölkkontroll (f). 

25.000 

(70.000) 

till kommunerna enligt lagen om 
(Momentet nytt) 

(+ 25.000) 
Enligt lagen om mjölkkontroll 558/46 jämte ändring 
431/72 har kommunerna rätt till understöd för vissa 
utgifter för mjölkkontroll. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

499.614 (560.324 - 60.710) 
Vid avdelningens allmänna byrå föreslås att, sedan 
Ålandsdelegationens godkännande inhämtats rörande 

kompensation och löneklass, den i ämbetsverkslagen 
införda e.o.~yråsekreterarbefattningen inrättas med 
avlöning enligt löneklass A 23. 
Byråsekreteraren kommer, förutom handläggningen av 
ärenden rörande idrotts- och ungdomsverksamheten,att 
handha utredningsuppgifter, som hänför sig till skol

väsendet. Från idrotts- och ungdomsorganisationernas 
sida har man ansett det synnerligen angeläget att byrå
sekreterartjänsten skulle inrättas. 

Vid allmänna byrån föreslås att en e.o.kaisllsttjänst 

i löneklass A 14 skulle inrättas räknat från 1.1 1975. 
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Därvid skulle den nuvarande innehavaren av ordinarie 

maskinskrivartjänsten överföras till kanslistbefatt

ningen. Den nuvarande maskinskrivarbefattningen skulle 

tills vidare icke få besättas . .Anslag har icke heller 

observerats för befattningen i 1975 års förslag till 

årsstat. Åtgärden motiveras av att största delen av 

maskinskrivarens arbetstid för närvarande upptas av 

direkt kansliarbete bl.a. redovisningsgranskningar och 

icke av maskinskrivningsarbete. Benämningen kanslist 

motsvarar sålunda i dagens läge bättre arbetsuppgif

ternas art. 

Vid museibyrån avser landskapsstyrelsen att under år 

1975 besätta byggmästarbefattningen som extra ordina

rie. 

.Anslagsminskningen på momentet föranleds av att vissa 

löner som hänför sig till musei verksamheten överförts 

till momentet 26.21.01. 

Resor ( f). 

31.000 (23.000 + 8.000) 

.Anslaget fördelar sig på byråerna enligt följande: 

- allmänna byrån och skolbyrån 15.000 

- museibyrån 

- biblioteksbyrån 

Till landskapsstyrelsens dispositi©n. 

10.000 (10.000) 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02. SKOLFÖRVALTNINGEN 

Lokalutgifter (f). 

33.000 ( 28. 000 + 5 . 000) 

14.000 

2.000 

Ökningen motiveras bl. a. av höj~' hyra oc11 ökade städ

ningskostnader. 

Bibliotek och AV-materiel. 

13.600 (11.000 + 2.600) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Fortbildningskurser för lärare. 

46.000 (48.000 - 2.000) 

Programmet för lärarnas fortbildning föreslås för år 

1975 omfatta 

1. Kortare kurser och info2mationstillfällen 

för huvudlärare 

2. Kurs för skolbibliotekarier 

2.000 

4.000 

26.02.29 

26.02.70 

26.03.01 

26.03.02 

26.03.10 

26.03.13 
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3. Skolföreståndarseminarium 3.000 

4. Kurs ii:eckningsundervisning 4.000 

5. Kurs i användningen av olika AV-
hjälpmedel 3. 000 

6. Utbildningspolitiskt seminarium 7.000 

7. Bidrag för deltagande i fortbild
ningskurser och bidrag till Ålands 
lärarförening för kursverksamhet 15.000 

8. Arvoden för ämneskonsulter och 
föreläsare vid fortbildningsdagar 8.000 

Övriga konsumtionsutgifter. 

15.000 (13.000 + 2.000) 

26.02 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

.Anskaffning av inventarier. 

5.500 (5.800 - 300) 

Anslaget avser bl.a. komplettering av bord, hyllor 

och stolar till allmänna byrån, skolbyrån och läro

medelscentralen. 

0 3 . ÅLANDS LY CEUM 

Avlöningar (f). 

723.010 (767.938 - 44.928) 
På grund av indragningen av mellanskolklasserna och 

lärarnas överförande till högstadiedistriktet har 

löneutglfterna minskat väsentligt. Då momentet 

26.03.02 helt slopas är minskningen i avlöningsutgif

ter betydligt större än vad som framgår ovan. Såsom 

framgår av tjänsteförteckningen har antalet yngre lek

torer minskat till 2. Vidare har befattningarna som 

lärare i huslig ekonomi och lärare i teckning och 

kalligrafi överförts i samband med mellanskolklasser

nas övergång till grundskolan. 

Upprätthållande av parallellklasser (f). 

Momentet utgår. 

Byggnadens drift (f). 

(230.700 - 230.700) 

130.400 (70.450 + 59.950) 
Ökningen motiveras av höjda bränslepriser, elström-, 

vatten- och avloppsavgifter. 

Byggnadens underhåll. 

15.000 (9.500 + 5.500) 

Renoveringen av skolans inre utrymmen skall fortsätta. 
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Under 1975 bör bl.a. fasadens fönsterkarmar målas och 

sedvanliga årsreparationer utföras. 

Tryckningskostnader 

5.000 

(f):. 
(5.000) 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

46.790 (46.539 + 251) 
För undervisningsmateriel för fysik och kemi enligt 
de nya läroplanerna föreslås anskaffningar för 8.500 

mark. För teckningsundervisningen beräknas kostnaderna 

till 2.400 mark. 
I övrigt fördelar sig kostnaderna i huvudsak enligt 

följande: 
Religions- och psykologiundervisningen 

Språken 
Handbiblioteket och kartförrådet 

Biologi 
Biblioteket 

3.990 
2.000 

4.000 
1.000 

11. 700 

Övriga undervisningsområden 2.eoo 
Förbrukningsmaterial för undervisningen 11.000 

Undervisningsmaterial för slöjd och huslig ekonomi. 

(9.400 - 9.400) 

.Anslaget utgår. 

Till landskapsstyrelsens dispositi?n. 

3.000 (3.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 
19.000 (16.000 + 3.000) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

.Anskaffning av inventarier. 

24.500 (19.450 + 5.050) 
För förnyande av klasstavlor föreslås 3.500·mark och 
för.anskaffning av 20 st. extra höga pulpeter 4.200 mk 

För ny diskmaskin föreslås 8.500 mark. Den tidigare 
diskmaskinen anskaffades år 1961 och är i dåligt skick. 
Behovet av ny diskmaskin har genom utvidgningen av 
kosthållsverksamheten accentuerats. För anskaffning 
av 1 st. dammsugare, ny skiv- och bandspelare, gardi

ner och bord föreslås 7.300 mark. 
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Färdigställande av parkeringsplats. 

(9.000 - 9.000) 
.Anslaget utgår. 

04. ÅL.ANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Avlöningar (f). 

434.188 (34Q811 + 93.377) 

26.03 

Ökilingen föranleds förutom av allmänna lönestegringar 
av att avlöningarna för telegrafistkursen som tidigare 
upptagits under 26.04.02 nu hänförts till detta mo

ment. Arvodet för deltidskanslisten har beräknats 
enligt 22,5 timmar per vecka. 

Avlöningar för extra kurser (f). 

9.940 (69.240 - 59.300) 
.Anslag har upptagits för praktiska övningar pa ov
ningsfartyget 11 Rai 11 en kurs i radarnavigation och 
fartygsautomation, en rödakorskurs och specialföre
läsningar. 

Byggnadens drift (f). 
23.000 (13.000 + 10.000; tb 7.000) 
Ökningen motiveras av höjda bränslepriser och avgif-. 

ter för el-, vatten m.m. 

Byggnadens underhåll. 

54.000 (23.450 + 30.550; tb 8.840) 
Följa~de ändrings- och reparationsarbeten föreslås 

utförda under år 1975: 
1. Ellaboratoriet ändras till telegrafistklassru.m med 

sändarbås, kostnad 19.700 
2. Transformatorrummet omändras till sändarstation 

14.300 
3. Reparationsarbeten i med Ålands tekniska 

skola gemensamma utrymmen 20.000 

Reparationerna omfattar: 
Putsning och målning av väggar och tak 
samt ny golvbeläggning i bottenvåningens 

korridor,kostnad 4.000 mark 
F.d. fysik- och kemilaboratoriet ändras 

till grupprum, kostnad 3.000 mark. 
Trapphuset i iJ:Edje våningen repareras 

och målas, kostnad 10.000 mark. 
Vidare förses flygelbyggnaderna med nytt tak, 
kostnad 3.000 mark. Beloppen. utgör sjö
fartsläroverkets andel. (Jmfr.26.05.13). 
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Tryckningskostnader (f). 

5.000 (4.500 + 500) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

5.500 (4.500 + LOOO) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Vidare påföres momentet kostnader för telegrafist

klassen. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

7.000 (7.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

7.270 (6.270 + 1.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och utrustning. 

18.806 (83.570 - 64.764) 
Till telegrafistklassens och förberedande klassens 

elevers rekreationsutrymme i bottenv~ningen föreslås 

att skulle få anskaffas soffor och bord, kostnad c. 

2.500 mark. 

05. ÅL.ANDS TEKNISKA SKOLA 

Avlöningar (f). 

412.198 (327.982 + 84.216) . 
Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar,änd-

ringar i ålderstilläggssystemet och utvidgad arbets

tid för kanslisten, vars arbetstid och ersättning be

räknats enligt 22,5 timmar per vecka. 

Avlöningar för extra kurser (f). 

45.600 (51.050 - 5.450) 
Anslaget för extra kurser avser en undermaskin:nästar

kurs vårterminen 1975. Enligt skolans långtidsprogram 

för fortbildningen skall årligen ordnas minst tre 3-
veckorskurser för maskinbefäl, vilka kostnader beräk

nats till c. 7.000 mark per kurs. För lärarnas fort

bildning har anslagits 1.000 mark för täckande av kurs· 

avgifter. För en räkne- och skrivmaskinskurs för ele

verna i tredje klassen föreslås 800 mark och för spe

cialföreläsningar 300 mark. 

Byggnadens drift (f). 

23.000 (13.000 + 10,000; tb 7.000) 

Ökningen föranledd av ökade bränslepriser,höjda el

och vattenavgifter samt de nya avloppsavgifterna. 

26.05.13 

26.05.19 

26.05.21 

26.05.23 

26.05.24 

26.05.28 

26.05.29 

-87-
26.05 

Byggnadens underhåll. 

35.200 (21.500 + 13.700; tb 8.840) 

Följande ändrings- och reparationsarbeten föreslås 

1. Det tidigare telegrafistrummet ändras till 

klassrum, kostnad 14.200 mark. 

2. För underhålls- och reparationsarbeten i med Ålands 

sjöfartsläroverk gemensamma utrymmen föreslås 

20.000 mark. 

(se motivering 26.04.13 p. 3) 
3. För oförutsedda reparationer föreslås 1.000 mark. 

Tryckningskostnader (f). 

5.000 (4.700 + 300) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

10.900 (10.200 + 700) 
Momentet påföres förbrukningsmateriel för undervis

ningen, anskaffande av kompletterande materiel och 

utrustning för effektivering av undervisningen samt 

anskaffningar till biblioteket. Av anslaget har 700 

mark reserverats för erforderlig bearbetning och 

komplettering av föråldrade kompendier, som skolan 

tidigare inköpt. 

Laboratoriernas driftskostnader (f). 

4.500 (4.000 + 500) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Kostnader för brandskyddskurs. (Momentet nytt) 

8.000 (+ 8.000) 
Anslaget avser kostnader för en överenskommen brand

skyddskurs vid Berga i januari 1975, i vilken skall 

deltaga elever från klass III, lärare från sjöfarts

skolorna, en kursledare och en representant för land

skapets brandväsende, sammanlagt 30 deltagare. Kostna

derna har beräknats till c. 8.000 mark. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

9.000 (9.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

6.400 (6.000 + 400) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 



26.05.70 

26.06.01 

26.06.10 

26.06.11 

-88- 26.05 

Anskaffning av laboratorieutrustning och inventarier. 

44. 500 (49.500 - 5.000) 

För fortsatt komplettering av den lättare laboratorie

utrustningen föreslås 19.500 mark. För anskaffning av 

elektronisk ind:ikEringsutrustning för dieselmotorer 

föreslås 25.100 rrark. Indikeringsutrustningen är av

sedd för undersökning av förbränningsförloppet även i 

snabbgående motorer och skall användas även för andra 

än skolans laboratoriemotor. 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

I början av år 1975 kommer Ålands sjömansskola att 

flytta in i nya skollokaliteter, vilket medför ök

ningar av personal för fastighetens skötsel och städ

ning samt överhuvud ökade driftskostnader. 

Avlöningar (f). 

666.877 (474.686 + 192.191) 

På grund av att sjömansskolan från den 1.8 1975 över

tar skeppselektrikerutbildningen överföres från yrkes

skolan en e.o.lärare i yrkesämnen (löneklass C 39). 

På grund av att uppgifterna för skolans halvtidsan

ställda kanslist genom överflyttningen av kansliet 

till skolans lokaliteter kommer att utökas föreslås 

att en e.o. kanslisttjänst på heltid i löneklass 

A 14 inrättas från 1.2 1975. Ansl~get för halvtids

kanslistbefattningen utgår därvid. 

Vidare föreslås inrättande av en e.o.befattning såsom 

gårdskarl-vaktmästare i löneklass A 12 samt 2 e.o. 

städerskebefattningar i löneklass A 6. Anslaget för 

en halvtidsanställd städerska och det tidigare vakt

mästararvodet utgår därvid. 

Lokalutgifter (f). 

147.000 (198.700 - 51.700) 

I momentet ingår den nya fastighetens bränslekostnader, 

el-, vatten- och avloppsavgifter samt hyra för däcks

och maskinverkstad under 5 månader. 

Inmontering och reparation av maskiner, underhåll av 

inventarier och lokaliteter. 

35.000 (5.500 + 29.500) 

Anslag har reserverats för oförutsedda arbeten i sam

band med flyttning till och ibruktagandet av den nya 
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maskinhallen. Vidare skall anslaget få användas för 

eventuella kostnader, som kan uppstå vid återställan

det av upphyrda lokaliteter. 

Tryckningskostnader l.fl. 
10.000 (9.000 + 1.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Bibliotek och undervisningsmateriel (f). 

13.000 (7.000 + 6.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar och 

av att undervisningen utvidgas med skeppselektriker

utbildning. 

Arbetsverksamhet (f). (Rubriken ändrad) 

32.200 (20.000 + 12.200) 

Ökningen motiveras förutom av allmänna kostnadssteg

ringar av beräknade kostnader för driften av maskin

hallen 5.000 mark samt kostnader för skeppselektriker

elevernas arbetsverksamhet 2.200 mark. 

Elevernas kost, transport och logi (f). 

421.800 (145.000 + 276.800) 

Ökningen på momentet är betydande och förorsakas av 

ökade mål tidspriser och ökade kostnader för elevernas 

inkvartering. Måltidskostnaden per dag har beräknats 

för 120 elever och 230 dagar enligt 8 mark per dag el

ler till sammanlagt 220.800 mark. För elevhemmet i 

Sjöfartshotellet stiger kostnadematill 157.500 mark. 

För de elever som inte kunnat beredas plats i elev

hemmet har privatrum ordnats. Kostnaderna härför be

räknas till 40.500 mark. Landskapsstyrelsen konstate

rar att ordnandet av elevernas inkvartering år efter 

är blivit allt dyrare och att behovet av internat blir 

alltmer trängande även ur kostnadssynpunkt. På grund 

av de villkor som förknippats med byggandet av projekt 

77 har landskapsstyrelsen inte ansett sig kunna bud

getera medel för byggande av elevinternat. Landskaps

styrelsen har varit tvungen - för att kunna bereda ele

verna dräglig inkvartering - att upphyra rum i Ålands 

sjöfartshotell för ett pris av 600 mark per dubbelrum 

och månad. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

5.000 (3.000 + 2.000) 

Anslaget föreslås höjt för att täcka oförutsedda kost

nader. 

••••• 1: 
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10.000 (8.450 + 1.550) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Ett anslagsäskande rörande upphyrande av en Rank 

Xerox kopieringsapparat har avslagits,då skolan bör 

få u-c,nyttja den kopieringsapparat Ålands yrkesskola 

upphyrt från höstterminen 1974. 
Anskaffning av inventarier. 

20.000 (10.000 + 10.000) 

Anslaget avsett för anskaffning av erforderliga in

ventarier, som icke förutsatts i begärt e.o.anslag. 

07. ÅLANTIS YRKESSKOLA 

Avlöningar (f). 

1. 209. 990 (1.018.594 + 191.396) 

Ökningen motiveras av lönejusteringar under året.För

utom tidigare under året verkställd lönejustering, 

som meddelats landstinget, föreslås lönen för köks

bi trädena justerad till löneklass A 5 i enlighet med 

vad som erlägges åt övriga köksbiträden på heltid i 

landskapstjänst. Såsom framgått av motiveringen till 

26.06.01 överflyttas skeppselektrikerkursen från 1.8 

1975 till sjömansskolan. I anledning härav föreslås 

en lärartjänst i yrkesämnen indragen från den 1.8 1975. 

Hjälpskötarkurs. 

(15.000 - 15.000) 

Anslaget utgår, då det avsåg endast en tillfällig 

kurs. 

Socialskyddsavgifter (f). 

98.000 (78.500 + 19.500) 

Lagstadgad avgift. 

Pensioner (f). 

20.000 (11.000 + 9.000) 

Avser lagstadgade pensioner. 

Byggnadernas drift (f). 

203.000 (128.780 + 74.220; tb 50.000) 

Kostnaderna har beräknats för bränsle till 132.500 mk, 

för elström till 50.000 mark, för vatten- och avlopps

avgifter till 10.000 mark och för städredskap, tvätt 

och rengöringsmedel till 9.500 mark samt för övrig 

drift 1.000 mark. 

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier(f) 

14.000 (11.750 + 2.250) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

40.350 (22.000 + 18.350) 
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För underhållsarbeten,bl.a. målning av plåttaket på 

flygelbyggnaden, föreslås 40.350 mark. 

Tryckningskostnader (f). 

4.000 (6.750 - 2.750) 

Med beaktande av att i 1974 års budgetanslag ingick 

ett särskilt tillägg för tryckning av en ny broschyr 

har anslaget minskats. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

30.000 (23.500 + 6.500; tb 4.625) 

Anslaget avser avdelningarnas och kursernas normala 

förbrukning. Ökningen motiveras förutom av allmänna 

kostnadsstegringar av att en 3-årig social utbildning 

införts på skolans program och av att en Rank Xerox 

kopieringsapparat hyrts från höstterminen 1974. 

Arbetsredskap. 

24.000 ( 2 3. 000 + 1. 000) 

Anslaget avser komplettering av arbetsredskapen. 

Råvaror för kundarbeten (f). 

46.500 (46.500) 

Råvaror för övningsarbeten. 

6.500 (6.500) 

Elevbespisningen (f). 

76.050 (68.250 + 7.800) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Elevinternat (f). 

200.000 (187.625 + 12.375; tb 6.000) 

Kostnaderna för elevhemshyra har beräknats för 13 

dubbelrum a 600 mark och 10 privata dubbelrum a 400 

mark för 9,5 månader. Kostnaderna för elevhemselever

nas kost har beräknats för 50 elever enligt 8,75 

mark/dag. 

Brand- och olycksfallsförsäkringspremier (f). 

28.000 (23.760 + 4.240) 

Ökningen motiveras av höjda försäkringsvärden. 

Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan. 

15.500 (14.000 + 1.500) 

Anslag har reservera-is 5.000 mafu~ för studieresor och 

fortbildning för lärare, 5.000/för elevavgifter till 

andra yrkesskolor och 4.000 mark för studieresor för 

turistkursen. 



26.07.29 

26.07.70 

-92- 26.07 

Övriga konsumtionsutgifter. 

22.000 (19.750 + 2.250; tb 6.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner (r). 

60.500 (104.825 - 44.325; tb 2.000) 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande anskaffningar 

skulle få göras under år 1975: 

Affärstekniska avdelningen: (1.600 mk) 

1 st fristående vägghylla med flexibla detaljer 

1. 600 mark 

Bilavdelningen: (10.250 mk) 

1 st. ventilslipmaskin, som ersätter en 19 år gammal 

nersliten maskin, kostnad 3.300 mark 

1 st hjulinställningsinstrument 2.400 mark 

1 st begagnad vacuumpump för bromsstudieplatsen 

650 mark 

1 st stukpress för spridarrör 700 mark 

1 st tändningsfelssimulator 3.200 mark. 

Husbyggnadsavdelningen: (7.000 mk) 

Haki byggnadsställningar 6.000 mark 

1 st bultpistol 1.000 mark. 

Sociala linjen: (1.810 mk) 

skrivbord, stolar och hyllor, 1.810 mark. 

Frisöravdelningen: (1.000 mk) 

1 st övningshuvud, 1.000 mark. 

Näringsekonomiska avdelningen:(750 mk) 

1 st köttstock 750 mark. 

Svetsmekanikeravdelningen: (1.100 mk) 

1 st bärbar svetstransformator för utearbeten 1.100 

mark. 

Verkstadsmekanikeravdelningen: (31.590 mk) 

1 st svarv som ersätter en gammal från år 1952 

30.000 mark 

1 st tryckluftsdriven handsåg 700 mark 

Maskinskor och arbetsbelysningsarmatur 890 mark. 

Elavdelningen: (1.100 rnk) 

1 st.karutgradsax 500 mark. 

1 st bockapparat för tunnplåt 600 mark 

Gymnastiksalen: (760 mk) 

Komplettering av utrustning 760 mark 

Hälsovården: (550 mk) 

1 st kylskåp för förvaring av mediciner 550 mark. 

26.08.01 
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Fastigheteg: (990 mk) 

2 st städvagnar 990 mark. 

Till direktionens disposition för smärre inventarie

anskaffningar föreslås 2.000 mark. 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

Frågan om Ålands lantmannaskolas ställning och adminis· 

tration har varit föremål för utredningar, varvid 

landskapsstynisen funnit att det härvidlag inte finns 

anledning till ändringar av lagstiftningen rörande 

skolan. Landskapsstyrelsen anser att skolan från den 

1 januari 1975 bör administreras och ledas av skolans 

direktion och föreståndare. Samarbetet med yrkesskolan 

ifråga om undervisningen bör dock fortgå enligt över

enskommelser som godkännes av landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen har även behandlat samarbetet mel

lan Ålands lantmannaskola och Ålands försöksstation 

och funnit att samråd borde förekomma i högre grad 

än hittills mellan dessa institutioner i frågor rö

rande byggnader, maskiner, arbetskraft, kosthåll och 

åkerjord så att den försöks-, utbildnings- och infor

mationsverksamhet som bedrives blir möjligast effektiv. 

För att åstadkomma ett närmare samarbete kommer direk

tionen och försöksstationens rådgivande kommission 

att uppmanas hålla särskilda gemensamma samråd en

ligt viss plan. Genom arrangemanget med samråd skulle 

man i praktiken få en förstärkt styrelse för båda 

institutionerna. Till den "förstärkta styrelsens" 

uppgifter skulle även höra att handlägga och samordna 

skolans och försöksstationens budgetförslag. 

Avlöningar (f). 

129.870 (97.448 + 32.422) 

Under momentet har införts anslag för avlöning av en 

deltidsanställd städerska-köksbiträde, vars lönekost

nader tidigare påförts annat moment. Vidare föreslås 

en reservering om 7.000 mark för extra arbetskraft. 

Byggnadernas drift ( f). 

31.600 (24.600 + 7.000; tb 7.000) 

Ökningen motiveras av bl.a. höjda bränslepriser. 
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Byggnadernas underhåll. 

14.000 (12.000 + 2.000; tb 3.000) 

Avser fastigheternas normala årsunderhåll. 

Undervisningsmateriel. 

6.000 (5.000 + 1.000; tb 4.500) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Arbetsverkt.z:g. 

3.500 (3.120 + 380) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Elevbespisningen (f). 
10.000 (5.500 + 4.500; tb 2.500) 

Ökningen motiveras av stegrade livsmedelspriser. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

2.000 (2.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

10.000 (9.670 + 330) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

10.000 (10.500 - 500) 

Föreslås att till köket skulle få anskaffas en pota

tisskalningsmas:kin, kostnad 1.800 mark. I 1974 års bud· 

get upptogs ett anslag om 4.500 mark för iordningstäl

lande av ett klubbrum för skolans elsrer. Då förenämnda 

anslag visat sig icke räcka till för möbler föreslås 

för anskaffning av bokhylla, bord, stolar och en enkel 

stereoanläggni~g 6,000 mark. För utgifter för uppsätt

ning av samtliga åländska kommunvapen, som donerats 

till skolan av Kamratförbundet för Ålands lantmanna

skola, föreslås 2.000 mark. 

Q~byggnad av gamla maskinhallen till föreläsningsrum. 

(15.000 - 15.000) 

Momentet utgår. 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Avlöningar ( f). 

76.164 (66.816 + 9.348) 

Ökningen motiveras av allmänna lönejusteringar. 

Byggnadernas drift (f) .. 

24.000 (17.000 + 7.000) 

Ökningen motiveras av höjda bränsle- och elpriser. 

26.09.12 

26.09.21 

26.09.23 

26.09.29 

26.09.70 

26.09.72 

26.10.01 

26.10.10 

26.10.13 

26.10.29 

26.11.74 
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Reparation och underhåll av inventarier och byggnader. 

8.000 (10.000 - 2.000) 

Av anslaget avses 6.000 mark för årliga reparationer 

och för gårdsplanens planering och underhåll. För 

yttre målning av vävstugan föreslås 2.000 mark. 

Undervisningsmateriel och redskap. 

4.500 (3.000 + 1.500) 

För anskaffning av en arbetsprojektor föreslås 1.500 

mark och för nyanskaffningar för undervisningen 3.000 

mark. 

Elevbespisning (f). 

6.600 (4.700 + 1.900) 
Matkostnaden har beräknats till 2 mark/elev/dag. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

4.000 (3.500 + 500) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

3.000 (6.000 - 3.000; tb 1.000) 

För anskaffande av bl.a. skrivmaskin och räknemaskin 

föreslås 3.000 mark. 

Omändring av utrymmen till undervisningslokaliteter. 

(30.000 - 30.000; tb 30.000) 

Momentet utgår. 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

Avlöningar ( f). 

38.186 (36.188 + 1.998) 

Ökningen motiveras av allmänna lönejusteringar. 

Byggnadernas drift ( f) . 

8.000 (5.000 + 3.000) 

Ökningen motiveras av ökade bränslekostnader. 

Byggnadernas underhåll. 

1.000 (1.000) 

Övriga konsurntionsutgifter. 

2. 500 (2.000 + 500) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

11. BRANDSKYDDSUTBILDNING 

Övningsstation för brandsläckning (r). 

(--; tb 753.000) 

Momentet utgår. 



26.12.35 

26.12.36 

26.12.37 

26.13.30 

26.13.31 

26.13.32 
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12. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄRO.ANSTALTER 

Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola (f). 

460.000 (380.000 + 80.000) 

Lagstadgat understöd åt folkhögskolan. 

Landskapsunderstöd åt Ålands handelsskola (f). 

190.000 (130.000 + 60.000) 

Lagstadgat understöd åt handelsskolan. Anslagsökningen 

beroende på den hösten 1974 genomförda nivågruppering

en av undervisningen och allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet(f). 

33.000 (30.000 + 3.000) 

Understödet baserat på utgifterna i landskapets en

skilda budget. 

13. GRUNDSKOLVÄSENDET 

Då övergången till grundskola i sin helhet genomförts 

från 1 augusti 1974 kommer grundskollagens understöde

stadganden att t~llämpas för samtliga kommuner i land

skapet, vilket leder till att understöden främst till 

Mariehamns stad ökar kraftigt. 

Landskapsunderstöd för avlönings- och driftsutgifter 

fil. 
9.120.000 (5.600.000 + 3.520.000) 

Förskottsanslaget för läraravlöningar till landskom

munernas grundskolor beräknas und~r 1975 till c. 

3.000.000 mark, till stadens grundskolor till c. 

1.600.000 mark och för mellanskolans klasser till c. 

70.000 mark. Därtill kommer socialavgifter c. 300.000 

mark och slutlikvider för år 1974 c. 400.000mark. 

Förskottsanslaget för driftsutgifter beräknas för 

landskommunernas grundskolor till c. 2.750.000 mark 

~ch for stadens grundskolor till c. i.ooo.o·oo mark. 

Extra landskapsunderstöd för grundskolväsendet (f). 

(Rubriken ändrad). 

130.000 (130.000) 

Momentet påföres extra bidrag och tilläggsbidrag. 

Byggnadshjälp för grundskolor (f).(Rubriken ändrad) 

1.950.000 (1.500.000 + 450.000) 

Aktuella skolbyggen är till- och ombyggnader av skolor 

i Brändö, Kumlinge, Pålsböle, Degerby,Föglö,samt ny

bygge av skola i Mariehamn,Västernäs och Godby,Finström 

26.13.33 

26.13.34 

26.13.80 

26.14.50 
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Extra byggnadsbidrag åt kommuner (fl. 

(10.000 - 10.000) 

26.13 

Momentet utgår på grund av övergången till understöd 

enligt grundskolagen. 

Landskapsunderstöd för folkskolorna i Mariehamns stad 

ilL. 
(590.000 - 590.000) 

Momentet utgår på grund av övergången till understöd 

enligt grundskollagen. Understödet påföres 26.13.30. 

.Amorteringslån för grundskolbyggnader (f).(Rubriken 
ändrad). 

750.000 (700.000 f 50.000) 

Lån är aktuella för de under moment 26.13.32 angivna 
skolbyggnaderna. 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKS.AMHET 

Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och restaurang 
skola. 

700.000 (432.660 + 267.340; tb 203.000) 

Skolan drivs fortfarande av "Föreningen för Ålands 

hotell- och restaurangskola r.f." och liksom under 

1974 upptas i årsstaten endast bidraget till skolan. 

I överensstämmelse med gällande normer vid de statliga 

hotell- och restaurangskolorna har kostnaderna för 

Ålands hotell- och restaurangskola ansetts berättigan

de till 100 % landskapsbidrag. En omläggning av verk

samheten har skett så att skolan övergått till en 

enda sammanhängande utbildningstermin (1.9-31.5) och 

förlagt den obligatoriska praktiken utanför skolan. 

Härigenom höjs utbildningskapaciteten men samtidigt 
ökar kostnaderna. 

Skolans budget upptar anslag för tre studielinjer om

fattande utbildning av servitörer, kockar och restau

rangkassörer. Vidare upptas anslag för intermittent 

kursverksamhet. Bruttodriftskostnaderna för skolan 

beräknas till drygt 900.000 mark och inkomsterna till 
drygt 200.000 mark. 

I riket finnes numera hotell- och restaurangskolor i 

Kuopio och Rovaniemi. Dessutom projekteras för närva

rande skolor i Vasa och Jyväskylä. De statliga skolor

na bedriver även hotell- och restaurangverksamhet. 

Landskapsstyrelsen undersöker för närvarande frågan 



26.14.51 

26.14.52 

26.14.53 

26.15.50 

26.15.51 

26.15.52 

26.16.50 

-98- 26.14 

om skolan alltjämt skall drivas av en förening eller 

om landskapet skall överta verksamheten. 

Landskapsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut 

..w_. 
400.000 (270.000 + 130.000) 

Lagstadgat landskapsunderstöd åt medborgarinstitutet. 

Anslaget beräknat att täcka förskottsraterna för år 

1975 och slutregler~ngen för år 1974. 

Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet ( f) . 

5.000 (5.000) 

Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. 

för skolverksamhet (f). 

80.000 (70.000 + 10.000) 

Höjningen motiveras av allmänna kcstnadsstegringar. 

15. STUDIESTÖD 

studiepenning (f). 

120.000 (80~000 + 40.000) 

Anslaget har höjts emedan antalet studerande, vilka 

är berättigade till studiepenning, ökar och då studie

penningens belopp för vissa kategorier studerande 

höjts. 

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta 

utgifter (f). . 
120.000 (110.000 + 10.000) 

Antalet studielån beräknas öka och landskapets andel 

i räntan har höjts från 4 % till 4,75 %. 
Understödjande av skolgången för elever i läroverk. 

(2.000 - 2.000) 

Momentet utgår då studiepenning numera även ges åt 

elever på läroverkens gymnasialstadium. 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKS.AJVIHET 

Understödjande av ungdomsarbetet (f). 

110.000 (90.000 + 20.000) 

Av anslaget föreslås 55.000 mark som bidrag åt Ålands 

Ungdomsförbund, medan återstoden utges såsom understöd 

enligt landskapslag om kommunalt ungdomsarbete. 

26.16.51 

26.17.50 
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Understödjande av idrott och fysisk fostran (r). 

310.000 (250.000 + 60.000) 

Statsanslaget för stödjande av idrott och fysisk fost

ran föreslås i riksbudgeten höjt till 69,5 milj.mark . 

Motsvarande ökning har bbserverats i landskapets års

sta t. 

För år 1975 föreslås följande dispositionsplan: 

Anläggningar: 

1. Understöd för grundförbättringar och upp-

förande av anläggningar 80.000 

2. Lån för grundförbättringar och uppfö-

förande av anläggningar 70.000 

Allmän verksamhet (inkl. motionsverksamheten) 

1. Understöd 150. 000 

2. Landskapsidrottsnämndens verksamhet 10.000 

__ 21Q.!.QQQ_ 

Landskapsstyrelsen anser att ovanstående fördelnings

grunder bör vara riktgivande. Avvikelse skall dock 

kunna ske där sådan visar sig påkallad. 

17. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap. litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer (r). 

230.000 (190.000 + 40.000) 

Efter utlåtande från Ålands kulturstiftelse föreslås 

anslaget fördelat som följer: 

1. Ålands kulturstiftelse 8.000 mark.Ökning 1.500 mark 

Avses för fortsatt arbete med urkundssamlingen, där 

ett nytt band torde färdigställas under året, och för 

stiftelsens allmänna verksamhet. 

2. Bidrag för museiverksamhet, 10.000 mark.Oförändrat 

anslag. 

Avser Ålands sjöfartsmuseum för förkovring av museets 

unika samlingar. 

3. Föreningen Brages urklippsverk 500 mark. Oföränd

rat anslag. 

Föreningen besitter ett unikt urklippsverk som även 

innehåller mycket material om Åland och ofta utnyttjas 

för forskning. 
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4 . Ålands spelmansgille 6 . 250 mark. Minskning 1.250 mk 
Minskningen föranleds av 1974 å rs engångsanslag för 
den finlandssvenska spelmansstämman. Anslaget används 
för gillets allmänna verksamhet, som bl.a . på grund 

av resor för övningar blir kostnadskrävande . 

5. Ålands s ång- och musikförbund 20.000 mark.Ökning 

3.500 mark. 
Utnyttjas som verksamhetsbidrag för medlemskörerna och 

-orkestrarna och för arvoden åt instruktörer. Vidare 
inköps erforderliga noter och instrument. 

6. Bidrag för teaterverksamhet 13.000 mark. Minskning 
3.000 mark. 
Föreslås att anslaget uppdelas på dels understöd för 
Te.aterföreningen i Mariehamn, dels bidrag för gäst

spelsverksamhet. 
A. För Teaterföreningen i Mariehamn föreslås ett an

slag på 5.080 mark. Beloppet är 5.000 mark mindre än 
1974 beroende på att å rets anslag innehöll ett skilt 
belopp avsett att täcka återstående förluster för 
Bomarsundsspelen 1970. Inkommande års anslag avser 
stöd för föreningens traditionella verksamhet. Man 

pl anerar bl.a. ånyo en uppsättning i Bomarsund. 

B. För gästspel föreslås ett anslag på 8.000 mark. 
Regelbundet återkommande gästspel är i vårt landskap 
den enda möjligheten att få del av levande professio
nell teater och blir därför ett medel att också inom 

kulturpolitiken uppnå ökad regional jämlikhet. 

Åbo svenska teater har för en garantisumma om 500 mark 
per föreställning åtagit sig att inom ramen för si.n 

regionteaterverksamhet ge sammanlagt 12 förestäl lning
ar av 4 olika pjäser på ol ika hål l i landskapet; vida
re förmedlar Teaterföreningen gästspel från Rikstea
tern i Sverige som åtagit sig att i mån av möjlighet 

införl iva Åland i sina turneer. 

7. Ålands folkminnesförbund 37.000 mark.Ökning 7.000 

mark. 
Av anslaget avses 5.000 mark för den allmänna verksam
heten innefattande hantverkardagar, lövängsvård m.m. 
För fortsatt arbete med dokumentärfilmen om det åländs
ka allmogesamhället, vilket arbete är av engångsnatur, 

upptas 32.000 mark. En förutsättning för ulgivande av 
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sistnämnda belopp är att filmarbetet bedrivs under 
sakkunnig ledning . Arbetet är angeläget, då den 

å l ändska kulturmiljön befinner sig i rask omvandling. 

8 . Ålands f ågelskyddsförening 12 . 000 mark . Ökning 

2 . 000 mark. 
Avses huvudsakligen för den vetenskapliga fågelobser

vationsverksamhe ten som bedrivs i samarbete med Hel
singfors universitet. Reparationer och anskaffning· 

av inventarier är nödvändiga . Föreningen har även 
grundat en f ä ltornitologisk sektion, som bl.a. avser 
att utge en skriftlig redogörelse för Ålands fågel
fauna, ett projekt värt stöd enär den åländska fågel
faunan tidigare endast summariskt beskrivits på svens

ka. 

9 . Ålands konstförening 5.000 mark. Ökning 1.000 mark. 
Bidraget avser att garantera föreningens fortsatta ut
ställnings- och kursv erksamhet, som visat sig ha stort 
stimulerande värde f ör det å ländska konstlivet. 

10. Filmklubben Chaplin 2.000 mark.Ökning 500 mark. 
Bidraget h ö jt på grund av stegrade omkostnader för bl. 

a. biografhyror. Klubbens verksamhet kompletterar kul

turutbudet på orten. 

11. Årsboken S:t Olof 2.500 mark. Ökning 200 mark. 
Boken ä r bl.a. en viktig kontaktlänk med ålänningar i 

förskingringen. 

12. Ålands biblioteksförening 2.950 mark.Ökning 950 mk . 
Föreningen avser intensifiera kontaktverksamheten för 

bibliotekarier, anordna en "Bokens dag", författarbe
sök m.m. för att stimulera intresset för biblioteks

vä sendet. 

13. Ålands litteraturförening 5.000 mark.Minskning 

2.400 mark. 
Avses för den allmänna verksamheten inkluderande utgif
ter för författarbesök, lokalhyror, deltagande i olika 

seminarier etc. 

14. För vetenskapliga avhandlingar 20.000 mark.Minsk

ning 20.000 mark. 
Aktuella för utgivning är Heidi Henrikssons arbete om 

Karl Eman~el Jansson samt Stig Dreijers beskrivning av 

Stenhagens forngravfält. Det förstnämnda arbetet blir 



26.17.51 

26.17.52 

26.17.53 
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dyrt på grund av nödvändigt illustrationsmaterial. 

15. För konststipendier 15.000 mark. Oförändrat ansla@;_: 

Föreslås att medel upptas för ändamålet även detta år 

för att möjliggöra bl.a. unga ålänningars konststudier. 

16. Till landskapsstyrelsms disposition 70.800 mark. 

Ökning 50.000 mark. 

Av dispositionsmedlen föreslås att medel reserveras 

för följande ändamål: 

1. Teaterföreningen i Mariehamn en garanti om 20.000 

mark för Bomarsundsspelen 1975. 

2. För Ålands folkminnesförbund reserveras högst 

15.200 mark för Åländsk Odlings tryckningskostnader 

med avdrag för försäljningsinkomster för tidskriften; 

samt högst 15.000 mark för utgivande av boken "50 

folkvisor från Åland". 

3. För Ålands Vänner r.f. reserveras ett engångsanslag 

om högst 7.000 mark för utgivande av en bok om post

rotefärderna över Ålands hav. Ett tidigare arbete från 

1925 har länge varit utgånget och ett nytt arbete är 

aktuellt. 

4. För Ålands litteraturförening reserveras högst 

4.000 mark för en årspublikation. 

Landskpsstyrelsen förutsätter att ~llt tryckningsar

bete föregås av offertförfarande. Återstående dispo

si iionsmedel 9. 600 mark samt av ovanstående reservering

ar icke utnyttjade medel avses användas för oförutsed

da behov. 

Landskapsstyrelsen förbehåller sig rätt att i anledning 

av redovisningar för samtliga ovannämnda ~nslag pröva 

anslagens slutliga storlek. 

Understöd åt författare och översättare (r). 

Överföres till 26.30.50 

Understöd åt samfundet Finland-Sovjetunionen. 

3.000 (1.000 + 2.000) 

Anslaget, som varit oförändrat sedan år 1970, föreslås 

höjt. 

Understöd åt Betania församling för upprätthållande av 

läsesal för sjömän. 

(650 - 650) 
Anslaget utgår då verksamheten kommer att upphöra. 

26.17.54 

26.17.55 

26.17.56 
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Understöd åt Föreningen Norden. 

11.000 (6.000 + 5.000) 

Ökningen beroende på deltagande i en Ålandsvecka på 

Island och anslag 2.000 mark för ungdomsrepresentant

skapet, 

Ålandsvecka på Island. (Momentet nytt). 

40.000 (+ 40.000) 

För genoniförande av en Ålandsvecka på Island föreslås 

40.000 mark. 

Andel i kostnaderna för Ålandsvecka på Skansen. 
50.000 (+ 50.000) (Momentet nytt). 

Anslaget avser den kulturella sidans andel i kostnader· 

na för Ålandsveckan på Skansen i Stockholm. I anord

nandet av veckan deltar enligt planerna följande åläns· 

ka organisationer: 

Ål~nds Sång- och musikförbund, Ålands Företagarföre

ning, Ålands spelmansgille, Ålands hemslöjdsförening, 

Ålands Turistförening, Teaterföreningen i Mariehamn, 

Ålands Folkminnesförbund och Ålands Ungdomsförbund. 

Landskapsstyrelsen anser att det åländska deltagandet 

icke borde få kosta mer än totalt 100.000 mark, varav 

50.000 mark skulle belasta turistanslagen, då anord

nandet av veckan även måste ses som en marknadsföring 

av Åland som turistlandskap. 

I kostnaderna för veckan deltar stiftelsen Skansen 

med kontant sv.kronor 50.000,- samt ställer utan er

sättning utomhus- och inomhuslokaliteter,marknadsvag

nar och försäljningsstånd samt viss personal till för

fogande. 

Museibyrån. 

A..nslagen för restaureringsarbeten i föreliggande bud

getförslag tar sikte på en snabb restaurering av Kas

telholms slott. Landskapsstyrelsen konstaterar såsom 

tidigare att restaureringsarbetet är synnerligen an

geläget och att det bör drivas med skyndsamhet och 

med effektivitet. En koncentration av restaurerings

verksamheten bör fördenskull under de närmaste åren 

ske till Kastelholm. 
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20. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 
Arkeologiskt fältarbete. 

200.000 (55.ooo + 145.ooo) 

Det arkeologiska fältarbetet sker enligt plan som 

årligen fastställs av landskapsstyrelsen inom ramen 

för budgeterade medel. Fältarbetet omfattar invente

ring av fasta fornlämningar 150.000 mark, därav komp

letterande inventeringar vid sten- och bronsålders

boplatserna i Långbergsöda och Tengsöda 135.000 mark. 
För utgrävningar föreslås 2e.ooo mark, för arkeologiska 

fältkurser 10.000 mark, för undervattensarkeologiskt 

fältarbete le.000 mark och för fredningsskyltar och 

landskapsvård vid fornminnen lo.oeo mark. 

Restaurerings-, forsknings- och inventeringsarbete. 

60.000 (15.000 + 45.000) 

Anslaget avser fortsatt inventering av kuJturmiljöer 

samt för etnologiskt fältarbete enligt plan som årli

gen fastställs av landskapsstyrelsen. För klosterrui

nen på Kökar har härav:...-reserverats 20.000 mark. 

Underhåll och inlösen av gamla byggnader. 

10.000 (10.000) 

Anslaget föreslås även få användas för bidrag till 

sammanslutningar ech enskilda för restaurering av kul

turhistoriskt värdefulla byggnader. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

3.000 (2.000 + 1.000) 

Ökningen föranleds av ökad åtgång på materiel samt 

allmänna kostnadsstegringar. 

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll. 

10.000 (10.000) 

21. ÅLANDS MUSEUM 
Avlöningar (f). 

109.732 (24.880 + 84.852) 

Momentet upptar avlöning för 3 museivakter-städerskor, 

konservatorarvoden och arvode för museipraktikanter. 

Av dessa avlöningar har anslagen för konservator och 

museipraktikanter tidigare ingått under 16.01.01. An

talet museivakter-städerskor har utökats från 2 till 

3. Anslaget för museipraktikanter har ökats från 7.500 

till 15.000 mark. 

26.21.10 
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26. 21. 22 

26.21.29 

26. 21. 70 

26.22.01 

26.22.10 

26.22.21 
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1okalutgifter(f). 

150.000 (130.000 + 20.000) 

Momentet inrymmer utgifter för hyror, elström och 

städmaterial för museet och museibyråns lokaliteter. 

Referensbibliotek och komplettering av museiföremål. 

(Rubriken ändrad). 

30.000 (20.000 + 10.000) 

Momentet påföres kompletteringar av referensbibliotek 

och arkivet samt inlösen av museiföremål. 

Utställnings- och övrig museiverksamhet.(Momentet nytt) 

14.000 (+ 14.000) 

Avser kostnader för utställningar, konservering, res

taurering och fotografering av museiföremål. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5~000 (3.000 + 2.000) 

Ökningen beroende på större aktivitet och stigande 

prisnivå. 

Anskaffning av inventarier och inredningar. 

75.000 (50.000 + 25.000) 

Anskaffningarna sker enligt plan som fastställes av 

landskapsstyrelsen. För en transportbil med kombine

ra~ last- och passagerarutrymme samt bilradio före

slås 25.000 mark. Anskaffningen motiveras av de om

fattande arbetena vid Kastelholm och övriga transport

krävande arbetspLdser. Anskaffningen komm-eir att inne

bära besparingar i andra transportkostnader. 

22. ÅL.ANDS KONSTMUSEUJYi 
Avlöningar (f). 

29.344 (15.140 + 14.204) 

Avser avlöning av en deltidsanställd intendent och en 

museivakt-städerska. 

Lokalutgifter (f). 

12.000 (8.000 + 4.000; tb 2.800) 

Avser hyror,elström och städning. 

Inköp av konst samt övrig museiverksamhet. 

25.000 (15.000 + 10.000) 

För inköp av konst föreslås 15.000 mark och för övrig 

museiverksamhet 10.000 mark. 
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Övriga konsumtionsutgifter. 

3.000 (2.000 + 1.000) 

Ökningen motiveras bl.a. av allmänna kostnadsstegring

ar samt av att telefon anskaffats under år 1974. 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOJVIRÅDE 

Avlöningar (f). 

55.000 (34.000 + 21.000) 

Momentet upptar medel för avlöning av personal för 

Ålands Kulturhistoriska museum, Kasteiholms slott och 

friluftsmuseet Jan Karlsgården. Personalen är anställd 

i arbetsavtalsförhållande och i huvudsak endast under 

säsongen april-oktober. 

Byggnadernas drift (f). 

10.000 (5.000 + 5.000; tb 1.000) 

Värme, lyse och städning. Anslaget höjt på grund av 

ökad rumsyta och utökad belysning samt allmänna kost

nadsstegringar. 

Underhålls- och restaureringsarbeten (r).(Rubriken 

ändrad). 

300.000 (160.000 + 140.000; tb 150.000) 

Anslaget avser alla underhålls- och restaurerings

arbeten på fornminnesområdet d.v.s. på slottet, fri

luftsmuseet, vägar, parkeringsplatsyr m.m. enligt års

program som fastställes av landskapsstyrelsen. 

Komplettering av museiföremål och övrig museiverksam

het. (Rubriken ändrad). 

7.000 (5.000 + 2.000) 

Anslaget avser förutom komplettering av föremålsbestån

det även utgifter för utställningsverksamhet (turist

värdinnor, spelmän, hantverkare). 

Övriga konsumtionsutgifter. 

3.000 (5.000 - 2.000) 

Anslaget har beräknats kunna minskas. 

Nybyggnader och grundförbättringar (r). 

Momentet utgår. 
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24. BOMARSUNDS FORNMINNESOJVIRÅDE 

Underhålls- och restaureringsarbeten (r).~ubriken 

ändrad) 

50.000 (82.000 - 32.000) 

Anslaget avser underhålls- och restaureringsarbeten 

främst på fästningsruinerna. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

7.000 (7.000) 

Nybyggnader och grundförbättringar Ctl. 
(- 50.000) 

Momentet utgår. 

Biblioteksbyrån. 

30. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

Delegationen för biblioteksärenden. 

1.000 (500 + 500) 

Ökningen föranledd av höjda arvoden och fler samman

träden. 

Alandicasamlingen. 

10.000 (10.000) 

Utgifter för kurs- och föredragsverksamhet. 

5.000 (1.000 + 4.000) 

Ökningen föranledd av planerad bibliotekskurs i sam

arbete med Ålands sommaruniversitet. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.000 (1.250 + 750) 

Ökningen beroende på allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek (f). 

300.000 (200.000 + 100.000; tb 275.000) 

Lagstadgat understöd i enlighet med LL om alJmänna 

bibliotek 5 och 9 §§. 

Byggnadsbidrag åt bibliotek. (Momentet nytt). 

10.000 (+ 10.000) 

För byggnadsunderstöd i enlighet med landskapslagen 

om allmänna bibliotek 7 § föreslås 10.000 mark. 

Understöd åt författare och översättare (r-f). 

(Tidigare 16.17.51) 

14.000 (5.000 + 9.00C; tb 6.800) 

Enligt landskapslagen om vissa stipendier och under

stöd åt författare och översättare (9/62) skall 5 pro

cent av det under föregående budgetår beviljade 
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landskapsbidraget för biblioteksutgifter utdelas. 

.Anskaffning av inventårier. 

1.500 (1.000 + 500) 

Avser inköp av arkivskåp samt pärm- och blankettskåp. 

Lån för anskaffning och grundförbättring av bibliotek& 
byggnader (f). 

(10.000 - 10.000) 

Momentet föreslås utgå. 

~1==~~~J~g§~X~~~~J~g~~g=~Q~X~~~~J~gg~~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 
Avlöningar (f). 

1.190. 381 (1.060.217 + 130.164; tb 9.613) 

Inga nya tjänster föreslås inrättade. På grund av 
landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering har 
utvecklingsplaneraren överförts till kapitlet 22.04. 

I tjänsteförteckningen har den i årsstaten för år 
1974 inrättade e.o.maskinskrivarbefattoingen vid all
männa byrån antecknats enligt ! årsarvode, då halva 

årsarvodet redan observerats under 22.04.01. 

Då lantbruksavbytarsystemet kommer att medföra bety
dande merarbete har anslag upptagits för extra arbets
kraft vid jordbruksbyrån motsvaran&e halva årsarvodet 
i löneklass A 9. 

Under avlöningsmomentet har fortsättningsvis anslagits 
medel för avlönande av extra arbetskraft för att bi
träda fiskeriintendenten bl.a. vid kontrollurrersök
ningar av vattentäkter, recipienter och avloppsrenings
verk. 

Då turistmålsättningen fastslagits och likaså rikt
linjerna för byråns för turistärenden verksamhet dra
gits upp avser landskapsstyrelsen att under år 1975 

besätta den tidigare i budgeten införda turistsekrete
rarbefattningen. Efter att ha hört Ålandsdelegationen 
föreslår landskapsstyrelsen att lönen skulle utgå en
ligt löneklass A 27 (tidigare föreslagen A 29). 

Vid miljövårdsbyrån har avlöningen av jakt- och natur
vårdskonsulenten fördelats till lika delar mellan jakt
vården och miljövården. På grund av miljövårdens ut-
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veckling har dock konsulentens arbetstid alltmer an
vänts för miljövården. På grund härav föreslår land
skapsstyrelsen att från 1.1 1975 jakt- och naturvårds
konsulentens lön skulle fördelas till 3/4 på miljö
vården och till 1/4 på jaktvården. 

Lokalutgifter (f). 

95.000 (85.000 + 10.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Resor(f). 
115.000 (155.000 - 40.000) 

På grund av att skogsbruksbyråns anslag för resor upp

tagits under 27.15.20 har anslaget kunnat minskas.An
slaget 115.000 mark inrymmer reseanslag för jordbruks
byrån 85.000 mark, medan återstoden 30.000 mark före
slås för fiskeribyråns, miljövårdsbyråns och yrkes
utbildningsrådets resor samt övriga resebehov inom 
näringsavdelningen, vilka inte tilldelats särskilt 
reseanslag. 
Till landskapsstvrelsens disposition. 
J.000 . . (7.000) uvriga konsumtionsutgifter. 
70.000 (50.000 + 20.000; tb 20.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 
Momentet påföres även bränsle- och servicekostnaderna 

för avdelningens under år:' 1974 anskaffade bil. 

Anskaffning av inventarier. 
(10.000 - 10.000) 

.Anslaget utgår. 

.Anskaffning av tjänstebil. 
(20.000 

Anslaget utgår. 

Allmänna byrån. 
02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

20.000) 

Utgifter för utvecklingsarbetet. 
(50.000 - 50.000) 

.Anslaget utgår, då ett särskilt kapitel 22.04 inryJllIIler 
kostnaderna i fråga. 

Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, 
marknadsföring och andra åtgärder för främjande av 

näringslivet. 

60.000 (80.000 - 20.000) 

.Anslaget föreslås minskat till 60.000 mark. 
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Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och råd

givningsverksamhet. 
90.000 (100.000 - 10.000) 

I anslaget inrymmes bidrag åt Ålands hemslöjdsförening 
för avlöning av en hemslöjdskonsulent. 

Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f). 

500.000 (500.000) 
I statsverkspropositionen föreslås att utvecklings

områdeskrediter och räntestödskrediter för kommuns 
produktionsbyggnader år 1975 godkänns till ett belopp 

av 150 milj.mark. I samband med förnyandet av lag~ 
stiftningen om utvecklingsområdena har regeringen för 

avsikt att avlåta en proposition om ändring av lagen 

om utvecklingsområdeskredit. I enlighet härmed skulle 
sagda lag kunna tillämpas på krediter som godkänns 

med stöd av ansökningar, som under åren 1970-1976 
inlämnats till den myndighet som beviljar finansie:.
ringsstöd, då krediterna används för finansiering av 

investeringar som har inletts eller inleds under åren 

1970-1976. 

Föreslås att i landskapet räntestödskrediter år 1975 

godkänns till ett belopp av högst 1.500.000 mark. 

Transportstöd inom utvecklingsområden (f). 

220.000 (300.000 - 80~000) 

Lagstadgat understöd. 

Anslaget i riksbudgeten för motsvarande ändamål är 
2.2 milj . mark. 

Arbetskraftpolitiskt finansieringsstöd (r). 

300.000 (150.000 + 150.000; tb 150.000) 
Finansieringstöd gives enligt särskild lag. Anslaget 
föreslås ä:rfrat till reservationsanslag. 

Understödjande av lan sb (r . 
Jt2s~R~et avser elektri iering i giesbygdsområden. Bi

drag sökes eller kommer att sökas för följande projekt: 

Skeppsvik i Eckerö, Norrby-Gröndahl i Lemland, Kugg
vik i Saltvik, Norra Degerby i Föglö, Skråbjörkö och 

Äppelö i Hammarland. För år 1975 föreslås anslag om 

90.000 mark. I anslaget ingår bidrag för nedsättning 
av elanslutningsavgifter för småindustrin och anskaff

ning av elaggregat till enskilda hushåll. 

För tryggande av sysselsättningen (f). 

10.000 (10.000) 
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Garantikredit för byggnadsverksamhet,industrier och 
vissa andra näringsgrenar (f). 

40.000 (40.000) 

Fraktunderstöd för lantbruksförnödenheter. 

25.000 (+ 25.000; tb 15.000) 
Anslaget avser understöd enligt de grunder som fast

sagi ts i statsrådets beslut FFS 652/73. 

Landskapsunderstöd för Ålandsutställning år 1976. 

30.000 (+ 30.000) 
För landskapsunderstöd till den Ålandsutställning som 

planeras i Mariehamn år 1976 föreslås 30.000 mark. 

Ålandsutställningar har tidigare hållits åren 1887, 

1910, 1936 och 1956. Av dessa var den första enbart en 
jordbruksutställning och den andra en kombinerad lant

bruks-, fiskeri- och slöjdutställning. "Ålandsutställ
ningen 1936" återspeglade bilden av hela Åland, både 

dess ekonomiska och kulturella liv. "Ålandsutställ
ningen 1956" återspeglade allsidigt framstegen inom 

alla samhällslivets sektorer i det självstyrda Åland. 

Den planerade Ålandsutställningen 1976 skall ge en 

allsidig bild av Åland som ett självstyrt landskap 

med ett mångsidigt kulturellt och ekonomiskt liv. 

Utställningen vill visa det utvecklingsskede det själ~ 
styrda Ålands kulturella och ekonomiska liv befinner 

sig i. Initiativet till 1976 års utställning har ta
gits av Delegationen för Ålands lantmannagillen, som 

tillsatt en styrelse och ett arbetsutskott. 

Budgetförslaget för utställningsåret 1976 slutar på 

390.000 mark. Genomförandet av utställningen förutsät
ter, förutom landskapsunderstöd om 30.000 mark i såväl 

1975 som 1976 års budgeter, att landskapet garanterar 
utställningens genomförande till ett belopp av 100.000 

mark. Landskapsstyrelsen föreslår att landskapet skul
le ikläda sig ifrågavarande garanti. 

Landskapsstyrelsen förutsätter att eventuellt över
skott från utställningen tillfaller allmännyttiga 
ändamål. 

Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen 

(--) 
Momentet utgår. 
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Lån för kraftutbyggnad (r) . 
(2 . 000 . 000 - 2 . 000 .000 ) 

Momentet utgå r då investeringar för kraftförsörjningen 

inte är aktuella . 

Lån för hem- och småindustri(r) . 
100 . 000 (100 . 000 ; tb 100 . 000) 

Aktieteckning i bolag (r) . 
(300 . 000 - 300 . 000) 

Anslaget föreslås utgå med beaktande av tidigare för 

ändamålet reserverade belopp . 

04 . VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRJ) 
Landskapsunderstöd för samhällenas vattenvårdsåtgärder 

fil . 
150 . 000 (100 . 000 + 50 . 000) 

Enligt landskapslagen om understöd för vattenvård 

(ÅFS 24/1974) kan kommun , kommunalförbund eller sam
fund , som grundats för att betjäna en större konsument
grupp~ behov av vattenförsörjning vch avlopp beviljas 
vattenvårdsunderstöd . Den viktigaste förutsättningen 
för beviljande av understöd är att understöd sökes för 

sådant 
byggande av/reningsverk för avfallsvatten , vars re-
ningsnivå motsvarar av landskapsstyrelsen fastställd 
nivå . 

Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörjning 

ftl . 
1.100. 000 (900 . 000 + 200 ~ 000) 

I statsverkspropositionen för år 1975 föreslås under 
momentet 30 . 19 . 30 att räntegottgörelse skulle erläggas 
för långfristiga lån mot låg ränta till ett högsta be
lopp av 55 milj . mark för byggande oc-h .planering av 
vattenförsörjningsanläggningar . I riket dirigeras ut
lån;Lngen numera till byggande av samhällenas renings
anläggn ingar för avfallsvatten samt avloppsledningar . 

Dessutom har . i riksbudgeten under momentet 30 . 19 . 40 
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f öreslagits r änte s t öd för industrins vattenvårdsin
vesteringar f ör l ån till ett högsta belopp av 45 milj . 
mark . 
I landskapet , som tidsmässigt ligger efter i utbygg
naden av vattenförs örjningsanlä ggningar , föreslås att 
de i landskapets årsstat föreslagna lånen skall använ
das för utbyggnad av vailtenförsörjningsanlägga ingar , 
och reningsverk för avloppsvatten . Enligt den för
handsplan som landskapsstyrelsen gjort upp skall störs
ta delen av lånen ges till Ålands vatten Ab för västra 
Ålands och centrala Ålands vattenförsörjning . 

Den låneränta gäldenären skall betala utgör för när
varande 4 , 75 procent . Om en allmän ändring av ränte 
foten företages , förändras i motsvarighet härtill den 
ränta , som uppbäres hos gäldenären såsom i samband med 
b'8handlingen av statsförslaget för år 1974 fastsla
gits . 

06 . ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Avlöningar (f) . 

235 . 987 (195 . 824 + 40 . 163) 

Vid arbetsförmedlingens sjömansavdelning föreslås att 

en e . o . kanslistbefattning i löneklass A 12 inrättas 
från 1 . 1 1975 . Hittills har vid sjömansförmedlingen 
arbetsuppgifterna handhafts av en extra kanslist i 
löneklass A 12 . Då arbetsuppgifterna visat sig bli 
bestående anser landskapsstyrelsen det skäligt att 
en e . o . tj änst inrättas . 

Ökningen av anslaget föranleds även av under året 
verkställda lönejusteringar och justeri:lgar av löne
klasser . 

För extra arbetskraft under semester och vid behov 
har observerats 10 . 000 mark . 

Lokalutgifter (f) . 
23 . 400 (14 .500 + 8 . 900 ; tb 8 . 000) 

Ökningen motiveras av höjda hyror och allmänna kost
nadsstegringar . 

Resor (f) . 

4 : 000 (4 . 000) ' 

. I 
I 



27.06.21 

27.06.25 

27.06.29 

27.06.70 

27.07.01 

27.07.20 

27.07.26 

27.07.29 

27.08.08 

27.08.25 

-114- 27.06 

Främjande av sysselsättningen och arbetskraftens 

1_ighet (f). 
(50.000 + 34.000) 84.000 

Under år 1975 väntas en försämrad sysselsättning. På 
grund härav föreslås anslaget höjt . .Anslaget kan 
användas 151.a. för avlönande av extra funktionärer 

och för sysselsättningsstöd åt handikappade. 

Tir:iftskostnader för genomgångsbostäder~a. 
79.000 (64.000 + 15.000) 
Ökningen motiveras av allmä..IlDa kostnadsstegringar. 

Övriga konsmntionsutgifter. 
28.000 (20.000 + 8.000; tb 12.000) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

.Anskaffning av inventarier. 
5.000 (8.000 - 3.000) 
Avses för anskaffande av skrivmaskin samt möbler till 

sjömansförmedlingens väntrum . .Anslaget föreslås som 

fast anslag. 

07. YRKESVÄGLETININGEN 

Avlöningar (f). 
52.275 (51.344 + 931) 
.Anslaget för en maskinskriverska på halvtid utgår. I 
stället har ett anslag om 2.000 mark införts för extra 

arbetskraft. 

Resor (f). 
2.500 (2.500) 

Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (f l 
20.000 (20.000) 
.Anslaget ändrat till förslagsanslag. 

Övriga konsumtionsutgifter. 
1.500 (1.500) 

08. YRKESUTBILTININGSRÅ:oET 

Sammanträdesarvoden. 

3.000 (500 + 2.500) 
.Anslaget beräknat på basen av kostnaderna under år 

1973 och första hälften av år 1974. 

Omskolningskurser (f). 
200.000 (50.000 + 150.000; tb 85.470) 

På grund av rådande konjunkturer inom vissa närings-
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grenar har behovet av omskolningskurser ökat, varför 

anslaget höjts. I riket har man för sysselsättnings
kurser i årsstaten för år 1975 under momentet 29.85.27 
föreslagit 115 milj. mark. 

Informationsverksamhet och andra yrkesfrämjande åt 
gärder till landskapsstyrelsens dispositbn. 

17.000 (20.000 - 3.000) 
.Anslaget beräknas kunna minskas. 

Jordbruksbyrån. 
10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORTITIISPOSITIONS-

VERKSAJVIHET 
Avlöningskostnader enligt lagen om semester för lant 

brukare(fL· (Momentet nytt). (Tid.15.04.40 delvis). 
400.000 (+ 400.000) 
.Anslaget grundar sig på landskapslagen om semester 
för lantbrukare och inkluderar såväl löner till av
bytare som ersättn~ng för avbytare, som jordbrukarna 

själva anställt, samt sociala kostnader. 

Kostnader för lantbrukets semesternämnd. (Momentet 
nytt). (Tid.15.04.40 delvis) 
7.000 (+ 7.000) 
.Anslaget avser kostnaderna för lantbrukets semester
nämnd och har tidigare ingått i momentet 15.04.40. 

Utgifter för lantbrukets instruktionsverksamhet. 

7.000 (7.000) 

Lokala fältförsök och demonstrationer. 
2.800 (2.800) 

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord 

dispositionslån (f). 
100.000 (70.000 + 30.000) 
Ökningen motiveras av att lånesumman ökat. 

Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (r). 
2 00. 000 ( 500. ooc - 300. 000) 

.Anslaget föreslås, liksom även tidigare reserverade 
anslag, få användas även för inlösen av lägenheter som 
övergår till personer som saknar åländsk-hembygdsrätt. 
.Anslaget minskat med beaktande av tidigare reserverade 
medel. 
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Landskapsunderstöd å t lantbruks- och skogsnämnder (f) . 
17 . 000 (17.000) 

Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten (r). 

55 . 000 (45 . 000 + 10 .000) 
.Anslaget föreslås höjt med 10 .000 mark, då bidrag nu
mera även beviljas för täckdikning inom utvecklings

områdena . 

Utgifter för täckdikningskredit . 
7 .000 (7 . 000) 

Utgifter för lantbrukets grundkredit (f) . 
130 . 000 (110 . 000 + 20 . 000) 
Föreslås ökat på grund av att låne.summan , för vilken 
räntestöd gives, har ökat. 

Utgifter för åkerreservering och avträdelsevederlag(f ). 
60.000 (30 . 000 + 30.000 ; tb 40 . 000) 
Ingen egentlig ökning med beaktande av tilläggsbudget 

under år 1974 . 

På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt

ningar och friår (f) . 
30.000 (20 . 000 + 10 . 000) 
Beviljas enligt jorddispositionslagen . 

Landskapsunderstöd för sänkning av· vattendrag samt 

vattenståndsregleringar (r) . 

5 . 000 (5 . 000) 

Mjölktransportunderstöd (f) . (Rubriken ändrad) 

400.000 (270.000 + 130 . 000) 
.Anslaget föreslås för transportbidrag f ör mjölk . Land
skapsstyrelsen utreder möjligheterna att av anslaget 

även ge bidrag för transporter på fasta Åland. 
Främ ·ande av ·ordbruket samt häst- och bo ska sskötseln. 
50.000 50.000; t b 2 . 000 . 
Främ jande av svin , -får och fj ä derfä skötseln samt päls
d j ursuppföiliningen . 
25 . 000 (25 . 000) 

Främjande av trädgårds- och biskötseln . 

10 . 000 (10 . 000) 

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar. 

45 . 000 (45 . 000) 

Landskapsunderstöd för 4H- verksamheten . 
40 . 000 (35 . 000 + 5 . 006) 

27 . 10 . 52 

27 . 10 . 53 

27.10.54 

27 . 10 . 77 

27 . 10 . 83 

27 . 10 .85 

27 . 10 . 86 

27 . 10 . 87 

27 . 11. 01 

27 . 11.10 
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Prispolitiskt stöd för lantbruket. 

Hänvisas till allmänna motiveringen . 

Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken och för 
främjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken utsatta 
trakter (f) . (tid . 23 . 21 . 50) . 

40 . 000 (+ 40.000) 

Ersättningar för skördeskador (r).(Momentet nytt) . 
120 . 000 (+ 120 . 000) 

I riket har regeringen denna höst avlåtit en proposi
tion med förslag till lag om ett permanent skördeska
desystem och man avser att årligen budgetera 12 milj . 
mark för skördeskador . 

Investeringar för jordbruket och fiskerinäringen . 
( --; tb 60.000) 

.Anslaget i tilläggsbudgeten var av engångsnatur ,varför 
det utgår . 

Lån för torrläggningsarbeten (r) . 

30 . 000 (30 . 000) 

Jorddispositionslån (r) . 

2 . 400.000 (2 . 000.000 + 400.000; tb 400 . 000) 
Efterfrågan på jorddispositionslån för inköp av lägen

heter och tillskottsjord har ökat kraftigt på grund av 
lagarna om generationsväxlingspension , avträdelsepen
sion och avträdelsevederlag . 

Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för lant
bruksprodukter (r) • 
200 . 000 (200 . 000) 

Lån för främjande aY bostadsbebyggelsen i av husbocken 
utsatta trakter (r) . (Tid. 13 . 21.84) . 
200 . 000 (+ 200 . 000) 

11 . FÖRSÖKSVERKS.AMHETEN 
Avlöningar (f h 
184 . 364 (163 . 392 + 20 . 972) 
Ökningen föranledd av allmänna lönestegringar . Under 

avlöningsanslaget har införts den ersättning som utgår 
åt personalen för väderleksjour . 

Byggnadernas drift (f) . 

20 . 000 (10 . 000 + 10 . 000) 

Ökningen motiveras av bl . a . h ö jda bränslepriser . 

I ' 
, I 

' 
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Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 
10 .000 (7.500 + 2.500) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Driftsutgifter. 

35.600 (26.100 + 9.500) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar, 
speciellt av höjda priser på konstgödsel och bränslen. 

Utredning om försöksväxthus. 
(4 .000 - 4.000) 

Anslaget u tgår, då utredningen slutförts. 

Övriga konsumtionsutgifter. 
8.500 (7.000 + 1.500) 
Ökningen motiveras av al lmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner samt övriga 
investeringar. 

50.000 (30.300 + 19.700) 
Den traktor försöksstationen nu förfogar över är gammal 
och liten och förmår inte klara av tyngre plöjnings
arbeten. Hittills har man hyrt traktor för dessa ar
beten men då det blivit allt svå rare att få hyra sådan 

föreslås att till försöksstationen skulle få inköpas 

1 st traktor. 

Då även skclllägenheten Jomala gård .är i stort behov av 
en traktor för tyngre arbeten föreslår landskapsstyrel
sen samtidigt att den föreslagna nya traktorn under de 
dagar den inte oundgängligen behövs vid försöksstatio
nen skall stå till Jomala gårds förfogande. 

Anslag för byggande av personalbostäder har landskaps

styrelsen inte ansett sig ha möjlighet att inrymma i 

detta budgetförslag. 

12 . SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

.Airlöningar (f). 
116 .680 (85.886 + 30.794) 
Ölringen motiveras av allmänna l önejusteringar och av 
att anslag reserverats för ytterligare en jordbruksar

betare. 

Övriga drifts- och konsumtionsutgifter. 
97.000 (88.000 + 9.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

27.12.70 

27.15. 11 

27.15.20 

27 . 15.21 

27.15.23 

27.15.40 

27.15.41 

27.15.70 

27 . 15.83 

27.15.84 
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Anskaffning av arbetsmaskiner och transportredskap(r). 
20.000 (37.000 - 17.000) 
Föresl ås anslag för inköp av 1 st. tallriksharv för 
stubbearbetning och ogräsbekämpning och 1 st. s.k. 
S-pinnharv. 

Skogsbruksbyrån. 

15 . FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 
Underhåll och drift av maskiner och redskap (f). 
30.000 (30.000) 

Resor (f) .(Momentet nytt). 
54.000 (+ 54.000) 
Anslaget har tidigare ingått under 17.01 .20) 

Forskningsverksamhet (f) . 

33.000 (27.500 + 5 . 500) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Utbildning ~h skogskurser . 

59.000 (5 9,000) 

Främjande av och tillsyn över den privata skogshushåll· 

ningen. 
20.000 (20.000) 

Landskapsunderstöd för skogsförbättri ngsarbeten (r) . 
300.000 (300.000) 

Anskaffning av maskiner och redskap. 
4.000 (20.000 - 16.000) 
Anslaget kan minskas då anskaffning av nya maskiner 
inte är aktuella. 

Skogsförbättringsarbetenas förhandsfinansiering (f). 

5.000 (50 . 000 - 45.000) 
Anslaget kan minskas, då förhandsfinansiering ej mera 
förekommer i samma utsträckning som tidigare. 

Skogsförbä ttringslån (r) • 

130.000 (85 .000 + 45.000) 
I statsverkspropositionen för å r 1975 har f ör skogs
förbättringslån anslagits 54,5 milj. mark. 
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16 . PLANTSKOLORNA 
Avlöningar (f) . 
96 . 000 

27 . 16 

(80 . 000 + 16 . 000) 
Ökningen motiveras av allmänna lönejusteringar . 

Övriga konsumtionsutgifter . 

33 . 600 (28 . 001 + 5 . 599) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Fiskeribyrån . 
20 . FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 
Underhåll och drift av fiskefyrar . 
8 . 000 (6 . 000 + 2 . 000) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar 
och av behov att reparera fyrar och förnya installa
tionsmaterial . 

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r) . 

400 . 000 (150 . 000 + 250 . 000) 
Avser utbyggnad av fiskehamnar och upprensningar av 
mindre fiskeleder . Aktuella hamnar är Kumlinge och 
Hamn sundet . 

Fiskeriundersökningar . 

63 800 (75 . 155 + 8 . 645) 
Fiskeriforskningsprogrammet upptar undersökningar av 
fiskpopulationen i havsvikar , gäddpopulationen inom 
ett modellområde samt undersökningar av fisksjukdomar . 
Programmet beräknas kosta 16 . 800 mark . Kostnaderna för 
und.ersökningarna rörande skä rgårdens ekologiska tole
rans, föroren ingen av skärgården samt insjtiundersök
ningen beräknas stiga till 22 . 400 mark . Löner och ar
voden beräknas till 19 . 600 mark och driftskostnaderna 
för Husö biologiskastation till 25 . 000 mark . 

Utgifter för insamling av primäruppgifter om fisket 
samt inforrrationsverksamhet . (Momentet nytt) 
8 . 000 (+ 8 . 000) 
För att kunna insamla nödigt primärmaterial om fisket 
bl . a . för arbetet i Östersjökonventionen och fisk~ri
~rbetet på nordisk nivå måste ett ~apportsystem upp
byggas . Anslaget avser blanketterJn . m. arvoden för pro~ 
fiske och bokföringsskyldigheten samt för bearbetning 

av resultaten . 

27 . 20 . 24 

27 . 20 . 40 

27 . 20 . 4::L 

27 . 20 . 42 

27 . 20 . 43 

I 27 . 20 . 49 

27 . 20 . 83 

21. 21. 01 

27 . 21. 29 

- 121- 27 . ~0 

Utgifter f ör undersökningar av vattentäkter , avlöpps
reningsverk och recipienter . (Momentet nytt) . 
6 . 000 (+ 6 . 000) 

Anslaget avser kostnader för kemikalier , för närings
medier och för specialanalyser utförda på annan ort 
samt för lånad utrustning . 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 
fiskeredskap och fiskebåtar (f) . 
270 . 000 (270 . 000) 
Räntestöd för fiskerilån (r) . 

90 . 000 (70 . 000 + 20 . 000) 
För att fortlöpande kunna ge räntestöd för utvecklande 
och förnyande av fiskeflottan och anskaffande av red
skap och teknisk utrustning föreslås anslaget höjt . 
Anslaget ges enligt lagen om stöd för fiaerinäringen 
ÅFS 9/70 . 

Lam skapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkrin gar . 
10 . 000 (10 . 000) 

Landskapsunderstöd för marknadsföring samt transport 
av överskottsfisk . 
490 . 000 (300 . 000 + 190 . 000 ; tb 100 . 000) 
Avser transportbidrag och prisstöd för foderfisk , som 
ges enligt samma gruni er som i riket . 

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande . 

45 . 000 (32 . 000 + 13.000 ; tb 13 . 000) 
Understödet ges för fisktransporter i skärgården . Före
slås höjt på grund av stegrade kostnader för ~afiken . 

Lån för främjande ar fiskhushållningen (r) . 

400 . 000 (250 . 000 + 150 . 000 ; tb 50 . 000) 
Avser lån bla . för fortsatt utbyggnad av anläggningar 
för mottagning och f örädling av fisk samt anskaffning 
av för kyltransport lämpliga fordon. 

21 . FISKODLINGEN 
Avlöningar (f) . 
34 . 840 (31.130 + 3. 710) 
Ökningen motiveras av allmänna lönejusteringar . 

Övriga konsuli:Itionsutgifter . 

64 . 000 (49 . 680 + 14 . 320) 

Ökningen föranleds av kostnads.ökningar för elström, 

I 
I I 
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bränsle, syrgas och foder. Därtill har kostnaderna 
fislanärkningen stigit. I anslaget ingår även 15. 000 
mark för inköp av utvandringsfärdiga havsöringar~ 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 
10.100 (5.850 + 4.250) 

för 

Anslaget avser anskaffning av pH-mätare med uttag för 
skrivare, vattenanalysutrustning (spektrofotometer), 

en räknemaskin och en multrumtoalett. 

Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJ.ANDE 
Turismens förtroenderåd. 

(10 . 000 - 10.000) 

I och med att-turismens förtroenderå d upphört med sin 

verksamhet erfordras inget anslag. 

Undersökningar, informationsverksamhet och klassifi

ceringar. (Rubriken ändrad). 
40.000 (40.000) 
Fqreslås att momentet skulle täcka även en klassfice-

ring av uthyrningsstugor. 

Turismens främjande. (Rubriken ändrad) 

175.000 (130.000 + 45.000) 
Föreslås att landskapets understöd för allmän marknads· 

föringsverksamhet år 1975 främst skall ske via Ålands 
Turistförening med ett beräknat anslag om 110.000 mark 
Vid marknadsföringen skall följas de direktiv byrån fö: 

turistärenden utfärdar. Utbetalandet av understödet 
bör ske mot fakturor, utvisande de verkliga kostnader

na för verksamheten. Målsättningen är säsongförläng
ning och spridning av turismen till landsbygden och 

skärgården. 

Landskapsunderstöd för båttrafik i turismens tjänst . . 

50.000 (50 . 000) 
Anslaget avses huvudsakligen utgivas som urrerstöd för 

anskaffning av båtar för turisttrafik. 

Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar. 

75.000 (75.000) 
För utbyggnad av småoåtshamnar för turisttrafiken inom 
ramen för utvecklingsarbetet föreslås för understöd 

75.000 mark. 

27.25.43 

27.25.83 
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Landskl.psunderstöd för Ålandsvecka på Skansen.(Moments 
nytt) 
50 . 000 (+ 50 . 000) 
Avser andel i kostnaderna för den Skansen-vecka, för 
vilken :redGgjixts under 26 .17. 56. 

.Amorteringslån för turismens främjande . 
300.000 (300 . 000) 

Amorteringslån för anskaffande av båtar för turist
trafik. (Momentet nytt). 
100.000 (+ 100.000) 
För att underlätta anskaffande av lämpliga farkoster 
för snabb persontrafik i skärgå rden föreslås ett an~ 
slag om 100.000 mark för att utgivas som lån åt idkare 

av båtttafik i turismens tjänst. 

· Miljövårdsbyrån . 
30. MILJÖVÅRDEN 
Utgifter för miljövårdsnämnden. 

7.000 (10 . 000 - 3.000) 
Kostnaderna för miljövårdsnämnden har nedgått i och 
med att vissa uppgifter numera direkt handlägges av 
miljövårdsbyrån och fiskeribyrån. 

Underhåll av arbetsredskap och utrustriing.(M0 mentet 

itytt). 
1.500 (+ 1.500) 
Anslaget avses för underhåll av arbetsredskap. 

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (f). 
70.000 (50.000 + 20.000) 
Röjningsarbetena i lövängarna och strandrensningarna 
skall fortsätta enligt långtidsprogram. Vidare skall 
naturskyddsområdenas sociala tillgänglighet (natur
stigar, rastplatser osv.) förbättras främst på Nåtö 
och Björkör. På Nåtö och Ramsholmen föreslås under år 
1975 uppsättande av stängsel för att möjliggöra upp
följning av skötselåtgärderna i övrigt genom ~etning 
av nötkreatur och får. I anslaget ingår även arrende

avgifter för Ramsholmen, Idö och Brunnskär samt kost
nader för vinterutfodring av rovfågel. 

1! 
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Utgifter för ersättning av älg- och r å djursskador(f) . 
11.000 (3 . 000 + 8 . 000 ; tb 8 . 000) 
Ersättningar utgår enligt lag . 

Premier för dödande av rovdjur (f). 

25.000 . (25 . 000) 

.Anskaffning av inventarier och maskinerÅMom . nytt). 

3.000 (+ 3 . 000) 
Föreslås anskaffande av en röjningsgräsklippare för 

3.000 mark. 

Nybyggnader och grundförbättringar (r) . (Rubriken 
ändrad) 

49 . 400 (40.000 + 9 . 400) 
Följande arbeten föreslås utförda på Nå tö naturskydds
område: 
Målning av huvudbyggnaden, isolering av verandataket , 
vass på sjöboden samt färdigställande av tvättrum . 

Arbetena på Björkör föreslås omfatta : 

Inredning av kökskammaren 
Inredning av västra hörnkammaren 
Inredning av östra hörnkammaren 
Målning av fönster på Stor- och Lillstugan 

Må lning av flaggstången 
Arbeten på "hemlighuset" 
Arbeten på bastun. 

Landskapsstyrelsen har ansett det viktigt att restau
reringen av Björkör området och byggnaderna påskyndas 
med sikte på att i största möjliga utsträckning å ter
ställa byggnaderna i deras ursprungliga funktionella 

skick. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
I allmänna motiveringen till · å rsstaten för år 1974 
framhöll landskapsstyrelsen att kapitel- och moment
rubrikerna till största delen bibehållits såsom tidi
gare beroende på att avdelningens inre organisation än
nu inte slagits fast. 

28 .01.01 

28. 01.10 

28. 01. 20 

28. 01. 28 

28. 01.29 

28 . 02 . 13 
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Då organisati onen nu gjorts fastare och arbetsfördel
ningen klarare har uppställningen ändrats att f ölja 
ansvarsfördelningen mellan by:rferna . Då tekniska byrån 
och sjötrafikbyr ån i många fall .handlägger ärenden 

hörande till samma moment har det ansetts ändamålsen
ligt att sammanföra byrå erna under en och samma rub
rik . Momenteringen har vidare ändrats så att vägbygg
nadsanslagen f ör skärgå rden framgå r under ett sär

skilt moment , liksom även anskaffningar av färjor för 
skärgå rdstrafiken . 

01 . CENTRALFÖRVALTNING 
Avlöningar (fJ . 
674 . 036 (578.636 + 95 . 400) 
Öknin gen motiveras av lönejusteringar under å r 1974 . 
.Anslaget för tillfällig arbetskraft har höjts från 
5 . ~00 mark till 15 . 000 mark . 

Lokalutgifter (f) . 
85 . 000 (55.000 + 30 . 000 ; tb 17 . 500) 
Ökningen föranledd av h ö jd hyra och ökade övriga lo
kalkostnader. 

Res or (f) . 
120 . 000 (120.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition . 

15.000 (15 . 000) 

Övri ga konsumtionsutgifter . 

60.000 (10 . 000 + 50 . 000 ; tb 50 . 000) 
Såsom framgår av motiveringen till tredje tillägget 
till å rsstaten för år 1974 belastas momentet numera 
med bl . a. alla telefonkostnader s åväl för lokala som 
riks- och radio samtal. Kostnaderna i'ör enbart tele

kommunikationerna beräknas till c . 35.000 mark per år . 
Momentet påföres v idare bl . a. kostnader för kopiering~ 
papper och kontorsmateriel . 

Allmänna byrån . 
02. VÄGAR 

Reparation , underhåll och drift av byggnader . (Rubri 
ken ändrad) . (Tid . 18 . 01 . 1 3). 

110 . 000 (95 . 000 + 15 . 000) 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar . 
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Underhåll av landsvägar och bygdevägar :(f). 

(Tid. 18.02.14.1). 
4.300.000 (3.500.000 + 800.000) 
Ökningen motiveras främst av allmänna kostnaassteg
ringar, vilka varit synnerligen betydande inom jord
byggnadsbranschen, där bl.a . oljepriserna verkat hö
jande på vägunderhållskostnaderna. 

Upprensning av båtleder (r).(Tid.18.03.15) 
70.000 (70.000) 

Reparation och underhåll av bryggor (r).(Rubriken 
ändrad). (Tid. 18.03.16). 
150.000 (500.000 - 350.000) 
Avser å rligt underhåll och förbättring av befintliga 
bryggor.Anslaget har kunnat minskas då 1974 års anslag 
innehö.11 större reparationer av Sottunga och Torshol
ma ångbåtsbryggor. 

Landskapsunderstöd 
kommunalvägar (r). 

Öli:/0.000 f"" 1 dd ningen oran e 

för byggande och förbättrande av 
(Rubriken ändrad).(Tid.18.02.30.1) 
(230.000f+.40.000) . k . t av aen kra ~iga stegringen av os -

nader inom jordbyggnadsbranschen. 

Landskapsunderstöd för undenhåll av kommunalvägar (f). 

(Tid. 18 . 02.30.2) 
240.000 (210.000 + 39.000) 
Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar och 
av ökad trafik. 

Landskapsunderstöd för förbättrande av vägförhållande
na i skärgården (r).(Tid. 18.02.30.3). 
25.000 (23.000 + 2.000) 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsunderstöd för enskilda vägar (f) . ·(Tid.18 . D2. 

50) 
5.000 (5.000) 

Anskaffning av inventarier och instrument. (Tid.18.01 

70) 
15.000 (13.000 + 2.000) 
Anslaget avser inköp av 1 st. radiotelefon samt två 
avvägningsinstrument. 
Uppförande av servicebyggnader (r).(Rubriken ändrad). 

(Tid. 18 . 01. 74). 
85.000 (85.000) 

28.02.77 

28.02.77 
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Anslaget avser byggande av garage-, förråds- och 

servicebyggnad i Brändö. Arbetet kommer a.tt utföras 
vintertid , då förhållandena omöjliggör arbete på 
färjfästen och arbetskraft är friställd . 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r).(Tid. 
18 . 02.77) . 

(3.700 . 000 - 3.700.000 ; tb 
170.000) 

Momentet uppdelat i momenten 28.02 . 77 och 28.02.78. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta 
Åland (r). (Tid. 18.02.77 delvis). (Momentet nytt). 
2.430 . 000 (+ 2.430.000) 
Under de två senaste budgetåren har anslagen för 
fasta Åland blivit reellt l ägre än tidigare å r till 

förmån för anslag i skärgården. I enlighet med lands
ti~gets uttalande att investeringarna på fasta Åland 
icke skall påverkas av de särskilda behoven inom skär
gårdskommunika tionerna har landskapsstyrelsen gjort 
sitt förslag till budgetering. Med beaktande av de be
tydande anslag som åtgår för att förverkliga 1975 å rs 

andel av trafikplanen för skärgården för åren 1975-
1979 har investeringarna för kommunikationernas del 
totalt sett mer än fördubblats. Anslagets fördelning 
framgår av nedanstå ende uppställning . 

Vägbyggnad Redan bevilja- Föreslå s Total kost
de anslag mk 1975 mk nadskalkyl 

mk 
Strömma-Kvarn bo 
Storby-Torp 
Klemetsby 

355.000 

Utfart från Mariehamn 
Asfalt och oljegrus 
Bygdevägar 

Till landskapsstyrelsens 
disposition 

330.000 685.000 
250.000 600.000 

200.000 400.000 
800.000 3.000.000 
650.000 
100.000 

100.000 
2.430.000 

Strömma-Kvarnbo 330.000 mark. Anslaget avser slutfö
rande av projektet. Vägbyggnaden är synnerligen viktig 

med hänsyn till att förstärkningen av Färjsundsbron 
inte föreslås genomförd under de allra närmaste åren. 
Genom färdigställandet kan mycket tung trafik dirige
ras denna väg och Färjsundsbron avlastas. 

I 



28.02.78 
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Storby-Torp 250 . 000 mark . .Anslaget avser byggandet av 
c. halva avsnittet av vägen mellan Storby och Torp i 
Eckerö. 

Klemetsby 200.000 mark . .Anslaget avser första etappen 
av ombyggnaden av vägen genom Klemetsby i Lumparland . 
Trafikbelastningen , dålig sikt och flera väganslut
ningar och utfarter motiverar ombyggnaden. 

Utfart från Mariehamn 800.000 mark . .Anslaget avser 
avsnittet nedanför den blivande självstyrelsegården 
till "Sjukhusvägen", påbörjande av byggande av ny 
korsning tid "Sjukhusvägen" samt där planerade gång
och cykelbanor . Enligt avtal med staden har landska
pet förbundit sig att bygga vägen nedanför Projekt 77. 

Asfalt och oljegrus 650.000 mark. Oljegrusbeläggning 
föreslås för följande vägsträckor: Kroklund fram till 
Notplans vägskäl och i Ödkarby till skolan (Saltvik); 
avsnitt av vägen Möckelö - Sviby i Jomala på västra 
sidan av Sviby-bron; vägen Storby .Andelshandel -
Käringsund, avsnittet Käringsundsvägen - kanalen och 
Sandmovägen i Eckerö, vägen Västeränga - Flaka fram 
till korsningsområdet vid vägen till Herrö i Lemland 

samt PrästgåFden - Bredbolstad i Hammarland . Asfalt
beläggning avses på Strömma - Sjövik i Saltvik och 
Lillbölstad - Gäddviken i Hammarland samt eventuellt 
på Järsövägen (Nåtösund - Järsö) i Lemland. Ytbelägg
ningarna kommer att ske enligt en särskild plan, som 
på förhand fastställes av landskapsstyrelsen. Därvid 
kommer att beaktas eventuella fördyringar av belägg
ningen, som kan inträffa sedan landskapets avtal om 
oljegrusbeläggning utgår vid årsskiftet 1974-1975, och 
som kan nödvändiggöra en särskild prioritering av 
arbetena. 
Bygdevägar 100 . 000 mark_ •. .Anslaget avser 

0 

ombygg1:1ads
arbeten på olika bygdevagar med tanke pa framtida yt-
beläggningsarbeten. . . . 
Landskapsstyrelsens dispositi?n 100.60? mark. A::slc:i-get 
avser täckande av kostnader for plan~ri~g ~ch ~or in
l ösen av markområden i samband med vagforbattringar . 
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården 
iEl· (Tid.18.02.77 delvis) 
5.145.000 (+ 5.145.000) 
1 . Vägar och bankar. (1.425.000 mark). 

.Anslagets fördelning framgår av nedanstående upp
ställning: 

- 129- 28.02 
Vägbyggnad Redan bevilja

de anslag mk 
Föreslås 
1975 mk 

Totalkost
nad mk 

Vårdövägen 

Väg på Björkö o. 
kabelfärjfäste 
Oljegrus 

Reservarbeten 

500.000 

300.000 

Väg Brändö-Torsholma 

500.000 

250 . 000 
75 . 000 

100 . 000 
500.000 

1. 425. 000 

2.000 . 000 

550 . 000 

Vårdövägen 500.000 mark . .Anslaget avser en del av de 
till projektet hörande anslutningsvägarna. 

Väg på Björkö och kabelfärjfäste 250.000 mark . .Ansla
get avser till största delen byggande av väg samt 
kabelfärjfäste. 

Oljegrus 75.000 mark . .Anslaget avser oljegrusning av 
vägar på Kökar. 

Reservarbeten 100.000 mark . .Anslaget avser diverse 
reservarbeten. Sådana har under de senaste åren ut~ 
förts främst i Kumlinge. 

Väg Brändö - Torsholma 500.000 mark . .Anslaget avser 
planering och påbörjande av vägbygget Brändö-Tors
holma. 

2. Färjfästen (720. 000 mark.) 

Följande färjfästen föreslås byggda. 

Färjfäste Redan bevilja- Föreslå~ Totalkostnad 
de anslag 1975 mk mk 

Husö 

Enklinge dykdalb 
Asterholma 

250.000 
170.000 
300.000 
720.000 

250.000 
170 .000 
700.000 

Husö 250.000 mark. Anslaget avser färjfäste av enkla
re typ som kan anlöpas av m/s Kökar och m/s Tre Måsar 
under de flesta väderleks- och vattenståndsförhållan-
den. 

Enklinge dykdalb 170.000 mark. Anslaget avser en dyk
dalb som möjliggör anlöp även under ogynnsamma väder
leksförhållanden. 

Asterholma 300.000 mark. Anslaget avser delanslag i 
ett projekt som innefattar även väg. Färjfästet avses 

utformat så att m/s Kumlinge under isperioden och i 

I I 
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28 . 02 .80 

28.03 . 21 

28.03 . 22 

28.03.23 

28.02 
-130-

1 kunna angöra detsamma . · 
vackert väder skal 

3 . :Broar (3.000.000 mark)· .. 
0 

R d bevilja- Foreslas 
:Brobyggnad d~ ~~slag mk 1975 mk 

3.000 . 000 

Totalkostnad 
mk. 

6 . 500 . 000 
:Bro till Girsholm 

.. bygget och dess genomförande gavs 
Redogörelse over . · f täll-

0 1974 i förslag till extra ordinarie rams 
varen . d tta sammanhang 

landskapsstyrelsen i e ning , varför 
hänvisar till denna . 

hamnanlä ggningar . Lån för byggande av 
(100 . 000) 

100 . 000 
Tekniska byrån och sjötrafikbyrån . 

03 • SK.ÄRGÅiillSTRAFIKEN 

Färjhållningen (f). (Tid . 18.02.14.2) 
(2 900 000 + 1.100 . 000) 

000 000 . . 
~~nin~en föranledd av stegrade driftskostnader, 

f '' 11 t av de höjda bränslepriserna. Antalet .. 
fram ora .. a et medger inte utok-
färjturer har även okat. Ansl g 

1 t ingår anskaffande av 
ning av turerna . I ans age 
en ny radar till m/s Käkar. 

av trafik i skär ården f . (Tid. 
u rä tthållande 

1$.03.21) . ) 

9 s 0 . ooo .. _ . .C~~~ • ~~o al.L~~~n~0~o ~ tna ds st~ g-
ökn ingen foranleds fra treder huruvida det ar 
ringar. Landskapsstyrelsenbu nt;onerade trafik Ång-

. "tt den su ve .... 
möjligt att ersa ~tthåller med subventionerad lång-
bå ts Ab Åland uppra .. .. b lasta enskilda medels 
tradartrafik utan att harfor e 

budget. . t f'k i skärgården. (Tid.18.02.14.3) 
Kom~letterings ra i 0) 

(1 650 000 - 200.00 
1.450.000 . . ·.. ~nkö av m/s Tre Må sar kan 
Såvida anslag bevilJaS for p h amorteringar bort-

. k s då fartygshyra oc . 
a:rELaget mins a ' t eder för närvarande möj-
faller. Landskapsstyrel_sen u r . av en 

h förutsättningarna för upphyrning 
ligheterna oc · a tt / Tre 

f " . . för skärgårdstrafiken sa a m s . 
andra arJa . 0 ndast en linje. Innan 

. h lt kunde sättas in pa e 
Må sar e .. om tilläggsanslag att 
färja chartras kommer forslag 

föreläggas landstinget . 

28 . 03 . 24 

28 . 03 . 70 

28 . 10.11 

28.10 . 70 

28. 15.25 

28 .15 . 70 

...-131- 28 . 03 
Landskapsunderstöd för kcill.ektiv trafik . (Momentet nytt) 

100 . 000 (+ 100 . 000) 
För att stöda kollektivtrafiken i glesbygden föresl å s 
100 . 000 mark . Understöd för motsvarande ändamå l har 
i riket beviljats under å r 1974 . 

Anskaffning av fartyg och f ä rjor (r) . (Momentet nytt) . 
1 . 000 . 000 (+ 1 . 000 . 000) 
Inköp av m/s Tre Må sar. (1 . 000.000 mark) . 
Enligt charterkontraktet med ägaren av m/s Tre Må sar 
har landskapsstyrelsen rätt att inköpa fartyget, var
vid landskapsstyrelsen skall gottskrivas de amorte
ringar som inräknats i chartern och betalats av land
skapssty:IB.sen . Priset för inlösen av m/s Tre Måsar 
beräknas i detta nu till c. 2 . 200.000 mark . Landskaps
styrelsen föreslår att 1 milj . mark upptas för ända-

·målet i 1975 å rs årsstat, medan 1.200 . 000 mark kommer 
att föreslå s i förstkommande tilläggsbudget för år 

1974 . 

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFOiillON(Kapitelrubriken 
ändrad) 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier . 

370.000 (330.000 + 40.000) 
Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskafining av maskiner (r). 
300 . 000 (250.000 + 50 . 000) 
Avser anskaffning av en ny väghyvel , kostnad c . 
260 . 000 mark . Återstoden reserveras för mindre an
skaffningar. 

15. OLJESKADE:BEKÄMPNINGEN 
Driftskostnader för oljeskyddsberedskap (f) . 
50.000 (5.000 + 45 . 000; tb 1 . 800) 
Ökningen föranledd av att man i redovisningen under 
1975 kommer att redov isa även dessa kostnader enligt 
bruttoprincipen . 

Anskaffning av oljeskyddsutrustning (r) . 

30 . 000 (30 . 000) 
Avsikten ä r att inköpa en s . k . oljeupptagare . Med hän
syn till leveranstiderna föresl å s anslaget ändrat 
till reservationsanslag . 



28.16 . 70 

29.01.21 

- 132- 28 . 16 . 

16 . KATASTROFBEREDSKAPEN 
.Anskaffnin av utrustnin för katastrofberedska r . 

25 . 000 (15 . 000 + 10 . 000) 
För anskaffning av utrustning för katastrofberedskap 
föreslås 25 . 000 mark att användas enligt landskaps
styrelsens beslut • .Anslaget föreslås ändrat till re-

servationsanslag . 

29 . FINANSIERINGSUTGIFTER ========================= 
01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 
Ränteutgifter (f) . (Tid. 21.01.01) 
200.000 (100 . 000 + 100 .000) 
Avser räntor för finansieringslån • .Anslaget föreslås 

som förslagsanslag . 

Q_~_3_!_g_~ r i e å r s s t a t e n -----------========================= 
Tjänsteförteckning 197 5. 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

(Tidigare avlöningsklass anges inom 

parentes) 

~.l.!._!:~~3~:E!gget - ------------== 
21.02.01. Landstingets kansli 

Sekreterare 

Kanslist och arkivarie 

~~~1~~3~~~Esstyrelsen -----------===-====== 
22 .01.01. Lantrådet och landskaps

styrelsens ledamöter 

Lantråd 

22.02.01. Lagberedningen 

Lagberednings chef 

Lagberednings sekreterare 

Maskinskrivare 

22.03.01. Planeringsrådet och 

planeringsb~rån 

Regionplanechef 

Kanslist 

22 .04 . 01. Ekonomiska rådet och eko-

nomiska sekretariatet 

Utvecklingsplanerare 

Maskinskrivare 

B 3 

A 2 1 

B 8 

B 4 

B 

A 10 

B 3 

A 14 

B 

A 10 

Avtals 
och ordi
narie lö
ner 

2 

3 

Bilaga I. 

Extra- Samman
ordina- lagt 
ri.e lö -
ner 

2 

3 

2 2 

j_ j_ 

1 1 
2 2 

I 
I 
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~~~=~~~~~~~~g~~~~~E~~ 
~.01. Polisväsendet på landet 

23.01.01. Allmänna byrån 
3.3 .. : . .02..Q1..:.. :[ö_g:l,2. m.fl . .s_o_skga.E,s_d,is,ir..:,. - - -

Kanslichef B 4 
Äldre konstapel A 16 

Maskinskrivare A 10 
Yngre konstapel A 14 3 3 

4 4 
Övervaktmästare A 13 

Chaufför A 13 

Telefonist A 9 
33..:..0J.Q1..:.. Zo~a!a_m..:..fl._s~c~n~r.s_ Q..i.s_t.E,. 

Vaktmästare A 1 1 
Överkonstapel A 18 2 

Städerska A 6 
Äldre konstapel A 16 6 6 

5 2 7 
Yngre konstapel A 15 2 2 

Yngre konstapel A 14 3 3 

Maskinskrivare A 10 ( 2) 
23.01.01. Administrativa bzrån 

Biträdande kanslist (ombildad) (A 10) A 1 1 
Kanslisekreterare A 28 

1 2 3 15 
Registrator A 21 

Biträdande registrator A 13 

Maskinskrivare A 10 
33..:..0J.Q1..:.. ~u~l,in_g:e_o..:.. ].r .. ~pQ..ö_d,is,ir,ikt 

2 2 4 
Äldre konstapel A 16 

Yngre konstapel A 14 

2 2 
23.01.01. Bzg~ads- och brandskzdds 

bzrån 

Överinspektör B 2 
~)..:.. 02, .Q 1..:.. .§.ugd.s_ ~·fJ-..:.. .s_o_skga.E,s_d,is,irikt 

Byggmästare A 24 2 
Överkonstapel A 18 

Kanslist A 13 
Äldre konstapel A 16 2 2 

2 2 4 
Yngre konstapel A 15 

Yngre konstapel A 14 3 4 

Biträdande kanslist (ombildad) (A 10) A 1 1 
23.02.01. Polisinrättningen i Marie 

5 4 9 
hamn 

Polismästare A 28 

Poliskommissarie A 24 
2;2.03.27. Polishäkten och vaktkontor 

Vaktman (Avtal) A 15 
Poliskommissarie A 23 

Överkonstapel A 18 3 3 6 

Äldre konstapel (+ 3) A 16 18 18 

Yngre konstapel A 15 
23.06.01. Motorfordonsbzrån 

Yngre konstapel (- 3) A 14 3 14 17 
Trafikinspektör A 29 

Kanslist A 12 
Besiktningsman A 24 

Biträdande kanslist A 1 1 
Besiktningsman A 23 

Maskinskrivare A 10 2 2' 
Kanslist A 20 

29 20 49 
Kanslist A 1 2 

Maskinskrivare A 10 

6 6 



- 4 -

23.22.01. 
0 

Alands turisthotell 

Maskinmästare A 22 

~~~=~~g~g~~~g~~g~gg~g 
24.01.01, Budgetbyr~:--
Finanschef 

Byråsekreterare 

Kanslist 

B 3 

A 28 

(A 12) A 14 

24.01,01. R äkenskapsbyrån 

Landskapskamrer 

Huvudbokförare 

Bokf örare 

Kassör 

Biträdande b okf örare 

(A 23) 

Biträdande kassör 

Bokföringsbiträde ( 1 ny tjänst) 

Kassabiträde 

~2 • Social- 0 h h'' --===========~==-~!~2vårds------======= 
~~g~!g~ggen -----== 

25,01.01, Byrån för 

ärenden 

Socialchef 

Maskinskrivare 

socialvårds 

25,01.01. Byrån f" h" - or also och 

sjukvårds ärenden 

Landskaps läkare 

A JO 

A 25 

A 16 

A 18 

A 13 

A 13 

A 11 

A 11 

B 2 

A 10 

avtal 

a soarbetet Inspektör för folkh"l 

Maskinskrivare 

(A 25) A 26 

A 10 

25,01.01. Byrån för livsmedelshygien 

Landskapsveterinär B 2 

~--......__._ 

1 

2 3 

( 1 ) 2 2 

4 5 9 

2 2 

2 3 

- 5 -

_g;>.10.01. Ålands centralsjukhus 
B 2 

Avdelningsläkare A 29 

Amanuens A 24 

över l äkare 

6 

6 

Amanuens A 24 

Föreståndare för laboratorieavdel-
ningen A 24 

A 29 

A 22 

A 23 

A 21 

A 21 

Kemist 

Apoteksföreståndare 

översköterska 

Biträdande översköterska 

Nattöversköterska 

Avdelningssköterska 

Biträdande avdelningssköterska 

Specialsköterska (1 ombildad tjänst 

1 ny tjänst) 

Socialsköterska 8/10 

Sjukgymnast 
Sjuksköterska (1 ny tjänst) 

Sjuksköterska 25 vt 

Barnmorska 

Laboratoriesköterska 

Laboratoriesköterska 25 vt 

Röntgensköterska 

Röntgensköterska 25 vt 

Hjälpsköterska (1 ny tjänst) 

Barnsköterska 

A 18 (1q9 

A 17 3 

A 17 (10 )12 

A 16 

A 17 1 

A 1 5 (12 )11 

A 15 

A 15 J 

A 15 

A 15 

A 15 

A 15 

A 12 

A 12 

A 12 
Barnsköterska 25 vt 

Laboratoriebiträde 

Vårdbiträde 

Avdelningsbiträde 

Ma.skinskrivare 

(A 10) A 11 

Avdelningsbiträde 

Avdelningsbiträde 

Kanslist 

Avdelningsbiträde 

A 9 

A 9 
A 10 

A 9 

A 9 
A 13 

A 9 

A 9 
Arkivbiträde 
Personalhälsovårdare 8/10 A 18 

Ekonomichef 7/10 A JO 

(Syssloman-kontorschef 7/10) (A 25) 

Kontorschef (ny tjänst) 7/10 A 20 

Byråföreståndare 7 /10 A 15 
A 12 

Kassör 7/10 

1 
2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

1 

2 

6 

3 
1 

(20) 21 

13 

4 

2 

8 

4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 

6 

6 
1 
2 
1 
2 

1 
2 

2 

9 

3 

12 

13 

3 
6 

4 

21 

13 

4 

2 

8 

4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 

1 

1 

\' 



Biträdande kanslist 7/10 

Kanslist 20 vt 7/10 

Kontorsbiträde 7/10 

Kosthållerska 8/10 

6 -

Biträdande kosthållerska 8/10 

Kokerska 8/10 

Köksbiträde 8/10 

Köksbiträde 

Servererska-diskerska 

Maskinmästare 7/10 

Undermaskinmästare 7/10 

Maskinskötare 8/10 

Eldare 8/10 

A 11 

A 13 

A 9 

A 17 

A 14 
A 8 

A 5 

A 5 

A 6 

A 22 

A 16 

A 14 

A 12 

Tvätt- och linneföreståndarinna 8/10 A 12 

Maskintvätterska 8/10 

Tvätterska 8/10 

Sömmerska 8/10 

Sjukhusbiträde 

Sjukhusbiträde 25 vt 

Städningsarb. instruktör 8/10 

Praktikanter 

Bilförare-vaktmästare 8/10 

Vaktmästare-gårdskarl 8/10 

Förrådsförvaltare 8/10 

Telefonist 8/10 

Telefonist 25 vt 8/10 

Baderska-städerska 

Baderska 

25.11.01. Ålands centralsanatorium 

A 7 
A 6 

A 7 
A 5 

A 5 

A 11 

A 13 

A 12 

A 12 

A 9 • 

A 9 

A 7 
A 7 

Överläkare B 2 

Avdelningsläkare 

Avdelnings sköterska 

Biträdande avdelningssköterska 

Socialsköterska 2/10 

Sjukgymnast 

Sjukgymnast 

Sjuksköterska 

Hjälpsköterska (2 nya tjänster) 

A 29 

A 18 

A 17 

A 16 

A 17 

A 16 

A 15 

A 12 

2 

61 

2 

4 

7 

4 

2 

2 

2 

5 
2 

23 

3 

3 

3 

151 t 

1 
2 

2 

4 

(11) 13 

4 

7 

4 

2 

2 

2 

2 

5 
2 

23 

3 

3 

3 

212 t 

1 
2 

2 

2 

6 

13 

personalhälsovårdare 2/ 10 

Medikalmassör 

vårdbiträde 

Avdelningsbiträde 

Ekonomichef 2/10 

- 7 -

(Syssloman-kontorschef 2/10) (A 25) 

A 18 

A 12 

A 9 

A 9 

A 30 

Kontorschef 2/10 A 20 

Byråföreståndare 2/10 A 15 

Kassör 2/10 A 12 

Biträdande kanslist 2/10 

Kanslist 20 vt 2/10 

Kontorsbiträde 2/10 

Kosthållerska 2/10 

Biträdande kosthållerska 2/10 

Kokerska 2/10 

Köksbiträde 2/10. 

Köks bi träde 

Servererska-diskerska 

Maskinmästare 2/10 

Undermaskinmästare 2/10 

Maskinskötare 2/10 

Eldare 2/10 

A 11 

A 13 

A 9 
A 17 

A 14 

A 8 

A 5 

A 5 

A 6 

A 22 

A 16 

A 14 

A 12 

Tvätt- och linneföreståndarinna 2/10 A 12 

Maskintvätterska 2/10 

Tvätterska 2/10 

Sömmerska 2/10 

Sjukhusbiträde 

Sjukhusbiträde 

Städningsarb. instruktör 2/10 

Bilförare-vaktmästare 2/10 

Vaktmästare-gårdskarl 2/10 

Förrådsförvaltare 2/10 

Telefonist 2/10 

Telefonist 25 vt 2/10 

Baderska 

25,12,01. Ålands tuberkulosbyrå 

Dispensärläkare 

Dispensärsköterska 

A 7 
A 6 

A 7 
A 5 

A 5 

A 11 

A 13 

A 12 

A 12 

A 9 

A 9 

A 7 

A 29 

A 18 

4 

3 
1 
2 

2 

6 
1 
2 

37 t 

1 
2 

3 
1 
2 

2 

6 
1 
2 

41 t 

1 
2 



- 8 - - 9 -
Avdelningsbiträde 25 vt A 9 26.0J.01. Ålands l~ceum 
Ekonomichef 1/10 A JO Äldre lektor c J9 7 7 
(Syssloman-kontorschef 1/10) (A 25) Yngre lektor c J1 (7) 2 2 
Kontorschef 1/10 A 20 Kanslibiträde A 9 
Byråföreståndare 1/10 A 15 Gårdskarl-eldare A 12 
Kassör 1/10 A 12 Vaktmästare A 12 
Biträdande kanslist 1/10 A 1 1 Städerska A 6 6 6 
Kanslist 20 vt 1/10 A 1J 1 1 7 18 
Kontorsbiträde 1/10 A 9 
Maskinmästare 1/10 A 22 26.04.01. Ålands sjöfartsläroverk 
Undermaskinmästare 1/10 A 16 Över lärare c 4J 
Sjukhusbiträde A 5 J_ J_ Lektor c J9 J 4 

2 J Vaktmästare-gårdskarl A 12 1 J_ 
2 2 

Städerska A 6 
~§~_Y!~~1gg~ggsavdelningen --------------=========-== Kanslist deltid (A 1 J) A 12 

26.01.01. Allmänna byrån 4 1 J 7 1 
2 2 

Utbildnings chef B 2 
Byråsekreterare (ny tjänst) A 2J 26.05.01. Ålands tekniska skola 

Kanslist (ny tjänst) A 14 Lektor c 4J J 2 5 

Maskinskrivare (besättes ej t. V• ) 
Vaktmästare-gårdskarl A 12 1 J_ 

A 10 2 2 

Städerska A 6 
2 2 4 

Kanslist deltid (A 1 J) A 12 

26.01.01. Skolbyrån J 1 4 7 J_ 
2 2 

Skolinspektör A JO 
Skolinspektör A JO 26.06.01. Ålands sjömans skola 

Skolpsykolog A 29 Lärare i yrkes ämnen c J9 
Lärare i yrkes ämnen (fr. 1/8-75) c J9 2 J 
Lärare i allmänna ämnen c JJ 

26.01.01. Museib~rån Yrkeslärare c JJ 2 2 

Landskapsantikvarie B 2 Arbetslärare c 29 J J 

Antikvarie i etnologi A 25 Kanslist (i) (ny tjänst) (A 1 J) A 14 

Antikvarie i arkeologi A 25 Gårdskarl-vaktmästare (ny tjänst) A 12 

Museisekreterare A 1J Städerska (i) (2 nya tjänster) A 6 2 2 

Byggmästare A 2J Internatföreståndare A 10 J_ J_ 

Maskinskrivare 12 1 12 J_ 

A 10 2 2 

5 6 
Ålands 26.07.01. xrkesskola 

26.01.01. Biblioteksbxrån Rektor B 2 

Biblioteksinspektör A 2 Lärare i yrkes ämnen c J9 
Lärare i yrkes ämnen (t.o.m. J1/7-75)C J9 
Lärare i allmänna ämnen c J1 



Yrkeslärare 

Yrkeslärare 

Arbetslärare 

Arbetslärare 

Centrallagerföreståndare 

Föreståndarinna k k - o erska 
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c 
c 
c 
c 
A 

A 

33 

31 

29 

27 

14 

13 Köksbiträde 

Städerska 
(A 4) A 5 

Tvätterska 

Ekonom 

Kanslist-kassörska 

Kanslibiträde 

Eldare-gårdskarl 

Vaktmästare 

26 • 08 .01. Ålands l antmannaskola 
Föreståndare 

Lärare 

26 • 0 9.01. Ålands h usmodersskola 
Lärare i huslig ek . onomi 
Lärare i kvinnlig slöjd 

Vaktmästare-gårdskarl -
deltid 

26. 10.O1 • H 
.. emslöjdsundervisningen 

Sornnadslärare 

~1~=~~~~g3~g~g~~g~g3~g 
27.01.01. Allmänna byrån 

Chef för näringsavdelningen 

Företagskonsulent 

(Utvecklingsplanerare) 

(Utvecklingssekreterare) 
Kanslist 

Maskinskrivare 

(A 26) 

A 6 

A 7 

A 20 

A 12 

A 9 

A 12 

A 1 1 

c 39 

c 37 

c 31 

c 31 

c 31 

B 3 

Avtal 

A 14 

A 10 

3 

2 

4 

2 

26 

3 

3 

6 

JO 

2 

3 

3 t 

2 

5 

3 

6 

- 1 1 -
27.01.01. Jordbruksbzrån 

Landskaps agronom B 2 

Byggmästare A 25 

Byggmästare A 24 

Byggmästare A 2J 

Jordbrukskonsulent A 2J 

Husdjurskonsulent A 2J 

Trädgårdskonsulent A 2J 

Trädgårdskonsulent A 22 

Jordbruksinstruktör A 22 

Maskinskrivare A 10 

7 J 10 

27.01.01. SkoB:sbruksbzrån 

Landskapsforstmästare B J 

Forstmästare A JO 2 2 

Skogsvårdskonsulent A 24 

Biträdande skogsvårdsinstruktör-
plantskoleskötare A 24 

Forsttekniker A 2J 

Forsttekniker A 22 

Kanslist A 1J 

J 5 8 

27.01.01. Fiskeribzrån 

Fiskeriintendent A JO 

Fiskerikonsulent A 2J 

Fiskevårds instruktör A 22 

J J 

27. 0 1 • 01 • Bzrån för turist ärenden 

Byråchef A JO 

Turist sekreterare (A 29) A 27 

Turistkonsulent A 25 

J J 

27.01.01. Mil,j övårdsbzrån 

Miljövårdsintendent A JO 

Jakt- och naturvårdskonsulent ( f) 'j4A 2J 

2 2 
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27.06.01. Arbetsförmedlingen 

Byråchef 

Avdelningsföreståndare 

Avdelningsföreståndare 

Arbetsförmedlare 

Kanslist 

Kanslist (ny tjänst) 

Ersättningsberedare 

Maskinskrivare 

27.07.01. Yrkesvägledningen 

Byråföreståndare 

(Maskinskrivare f) 

(A 18) 

27.11.01. Ålands Försöksstation 

Föreståndare 

Fältmästare 

Trädgårdsfältmästare 

27.21.01. Fiskodlingen 

Fiskmästare 

~~~=~~~!~~~~g~~g~g~~g 
28. 01. 01. Allmänna byrån 

Överingenjör 

Övervägmästare 

Överbyggmästare 

Vägmästare 

Vägmästare 

Byggmästare 

Yngre byggmästare 

Yngre vägmästare 

Vägkassör 

Kanslibiträde 

Maskinskrivare 

Telefonist 

A 24 

A 20 

A 19 

A 16 

A 1J 

A 12 

A 12 

A 10 

A JO 

A JO 

A 20 

A 20 

A 17 

B J 

A 25 

A 25 

A 24 

A 2J 

A 21 

A 20 

A 20 

A 16 

A 1 1 

A 10 

A 9 

2 2 

2 7 9 

2 J 

J J 

J J 

7 9 16 

28.01.01. Tekniska byrån 

Byråingenjör 

Verkmästare 

Lagerföreståndare 

Lagerförvaltare 

28.01.01, Sjötrafikbyrån 

Inspektör för sjötrafik 

- 1 J -

A 28 

A 24 

A 2J 

A 15 

A 25 

2 2 4 



Bilaga II . 

LÖNETABELLER GÄLLANDE FRÅN 1. 9 . 1974 ==================================== 
A- , B- och C- l ön e klass e r 

A-löneklassernas grundlöner och 

årsarvoden . 

Löneklass Gr undlön eller 
årsarvode 

mk/år 

A 2 •••••••.•• • ••• 11. 6 16 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3 ............. . 

4 .... . . . ...... . 

5 

6 .. . ... . ...... . 

7 .............. 
8 • ~ ........... . 

9 .......... . .. . 

10 . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . . .. . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . . . 
JO . . . . . . . . . . . . . . 

11 . 820 

12 . 048 

12 . 324 

12 . 576 

12 . 852 

1J.140 

13 . 440 

13 . 764 

14 . 1 24 

14 . 532 

14 . 952 

15 . 384 

15 . 840 

16 . 344 

16 . 860 

17.424 

18 . 096 

18 . 780 

19 . 524 

20 . 352 

2 1. 252 

22 . 236 

23 . 316 

24 . 492 

25.776 
27 . 180 

28 . 716 

J0 . 396 

B- löneklassernas grundlöner o ch 

årsarvoden . 

Löne klass Grundlön e l ler 
årsar vode 

mk/år 

B ..... .......... 46. 032 

B 2 ..... .......... 48 . 312 

B J ..... .......... 5 1. 372 

B 4 ..... . ......... 55,044 

B 5 ........ . ... . . 59 ,568 

B 6 . .............. 64 . 872 

B 7 ....... ... ... .. 70 . 896 

B 8 .......... ..... 77 . 772 

B 9 . ... ...... . .... 85 . 392 

- 2 -

C- löneklass e rnas g rundl öner och 

å rsarvoden . 

Löneklass Grundlön eller 
årsarvode 

mk/år 

c .... .. ....... . . 13 . 056 

c 
c 

3 .... . ......... . 

5 

c 7 •••. .. ..... • ..• 

c 9 ..... . ...... . . . 

c 1 1 

c 1 J 

c 15 

c 17 

c 19 

c 21 

c 23 

c 25 

c 27 

c 29 

c 31 

c 33 

c 35 

c 37 

c 39 

c 41 

c 4J 

c 45 

c 47 

c 49 

c 5 1 

c 53 

c 55 

c 57 

c 59 

. .... .. ....... . 

. .. .... ........ . 

............... 

1J . J08 

13 . 596 

13 . 908 

14 . 268 

14 . 664 

15 . 048 

15 . 420 

15 . 852 

16 . 356 

16 . 860 

17 . 424 

18 . 096 

18 . 780 

19.572 

20.484 

21. 4 32 
22 . 440 

23 . 580 

24 . 864 

26 . 196 

27 . 660 

29 . 292 

J 1. 008 

47 . 280 

49 . 620 

52 . 764 

56 . 544 

6 1. 188 

66 . 648 



Bilaga III. 

INKOMSTERNA ENLIGT AVDELNINGAR ÅREN 1974 - 1975 

Grundbudget 
1974 

Förslag 
1975 

Ökning + 
Minskning -

11. SKATTER OCH AVGIFTER 
AV SKATTENATUR 420.000 

01. Skatter och avgifter 420.000 

504.ooo + 84.ooo 

504.ooo 

12. INKOMSTER AV BLANDAD 
NATUR 

21. Landstinget 

22. Landskapsstyrelsen 

23, Kansliavdelningens 

5.497.161 6.575.880 +1.078,719 

100 

70.200 

100 

70.200 

förvaltningsområde 1.255.261 1.431,500 + 176.239 

24. Finansavdelningens 
förvaltningsområde 

25. Social- och hälso
vårdsavdelningens 

20.000 20.000 

förvaltningsområde 2.914,000 3.465.000 + 551.000 

26. Utbildningsavdel-
ningens förvalt
ningsområde 

27. Näringsavdelningens 
förvaltnings område 

28. Trafikavdelningens 
förvaltningsområde 

13~ INKOMSTER AV LÅN 

01, Ränteinkomster 

02, Återbetalade lån 

700.550 799,840 + 99.290 

377.350 473,040 + 95.690 

230.000 316.200 + 86.200 

3.305.000 3.705.000 + 400.000 

1.205.000 1.305.000 + 100.000 

2.100.000 2.400.000 + 300.000 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 69,912,833 90.068.562 +20.155.729 

01. Avräknings- och 
ränteinkomster 69.912.833 90.068.562 

20,0 

19,62 

12' 10 

28,83 

Summa inkomster mk 79.134,994 1~~2lL±±~_±s~Z1~~±±~----~ZL±±_ ===============================------------------------------

21 • 

22. 

23. 

------· c----------------------------... 

Bilaga IV, 

UTGIFTERNA ENLIGT.HUVUDTITLAR ÅREN 1974 - 1975 

Grundbudge t Förslag Ökning + °/o 
197 L~ 1975 Minskning -

LANDSTINGET 743.362 897,472 + 1 54. 1 1 0 20,73 
01 • Landstings-

männen 470.000 600.000 + 130.000 
02. Landstingets 

kansli 210.362 241.472 + 31.110 
OJ. Landstingets 

övriga utgifter 63.000 56.000 7.000 

LANDSKAPS STYRELSEN 807.4J6 1 • J27. J81 + 519,945 64' 39 1 ) 
01. Lantrådet och 

landskapsstyrel-
sens ledamöter 388.536 611.856 + 223.320 

02. Lagberedningen 252.800 261.013 + 8.213 
03. Planeringsrådet 

och planerings-
byrån 38. 100 183.272 + 145.172 

04. Ekonomiska rådet 
och ekonomiska 
sekretariatet 142.240 + 142,240 

os. Landskapsstyrel-
sens övriga upp-
gifter 128.000 129.000 + 1. 000 

KANSLIAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13.338.J28 16.5L~1 • 1 20 + J.202.792 24,01 
01 • Centralförvalt-

ning 399.326 481. 000 + 81. 674 
02. Polisinrättningen 

i Mariehamn 1.520.284 2.022.646 + 502.362 
03. Landspolisen samt 

övriga polis- och 
ordningsuppgifter 1.021 • 358 1.299.452 + 278.094 

06. Motorfordons-
byrån 200.452 240.934 + 40.482 

08. Pensioner och 
personalutgif-
ter 3,750.000 4.340.000 + 590.000 

10. Utbildnings-
och informa,... 
tionsverksam-
het 2.500 37.500 + 35.000 

11. Landstingsval 80.000 40.000 40.000 
20. Byggnads- och 

brandskydds-
byrån 125.200 110.000 15.200 

1) Jämförelsen missvisande, då förvaltningsområdet tillförts två 

nya kapitel. 
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21. Främjande av bo
stadsproduktion 5.964.ooo 

22. Ålands turist
hotell 

25. Brandväsendet 

24. FINANSAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. Centralförvalt
ning 

02. Särskilda under
stöd och lån 

OJ. Enligt förvalt
ningsområde icke 
fördelade utgif-

2J8.208 

J7.000 

2.055.048 

J64.048 

164.ooo 

ter 1.527.000 

25. SOCIAL- OCH HÄLSO
VÅRDSAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16.170.589 

01. Centralförvalt-
ning 

02. Invalidvård 

OJ. Barnavård och 
barnafostran 

04. Övriga sociala 
uppgifter 

10. Ålands central
sjukhus 

11. Ålands central
sanatorium 

J18.270 

275.000 

768.000 

J82.JOO 

8.921.955 

1.887.201 

12. Ålands tuberkulos
byrå 20J.J6J 

1J. Mentalvården 

14. Folkhälsoarbe
tet 

15. Övriga hälso
och sjukvårds
uppgifter 

20. Kommunal hälso-

1.525.500 

1.500.000 

259.000 

och veterinärvård 1JO.OOO 

26. UTBILDNINGSAVDEL
NINGENS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 1 7. 5 10.916 

01. Centralförvalt-
ning 59J.J24 

02. Skolförvaltning-
en 105.800 

OJ. Ålands lyceum 1.186.977 

04. Ålands sjöfarts-
läroverk 552.J41 

7.5J6.ooo 

404.588 

29.000 

2.J4J.J16 

412.J16 

244.ooo 

1.687.000 

20.692.711 

J45.6J2 

J28.ooo 

1.475.000 

454.JOO 

11.446.178 

2.21J.892· 

2J6.109 

1. 767. 600 

2.007.000 

264.ooo 

155.000 

540.614 

11J.100 

966.700 

564.704 

+ 1.572.000 

+ 166.J80 

8.000 

+ 288.268 14,0J 

+ · 48.268 

+ 80.000 

+ 160.000 

+ 4.522.122 27,96 

+ 27.J62 

+ 5J.OOO 

+ 707.000 

+ 72.000 

+ 2.524.22J 

+ J26.691 

+ J2.746 

+ 242.100 

+ 507.000 

+ 5.000 

+ 25.000 

+ 5.454.26J 

52.710 

+ 7.JOO 

- 220.277 

+ 12.J6J 

J 1' 15 

05. Ålands tekniska 
skola 

06. Ålands sjömans
skola 

07 . Ålands yrkes
skola 

08. Ålands lant
mannaskola 

09. Ålands husmo
dersskola 

10. Hemslöjdsunder
visningen 

12. Landskapets övri-

- J -

496.9J2 

881.JJ6 

1. 810 . 084 

184.8J8 

141.016 

44.188 

ga läroanstalter 540.000 

1J. Grund- och folk-
skolväsendet 8.5JO.OOO 

14. Övrig undervis-
ning och studie
verksamhet 

15. Studiestöd 

16. Ungdoms- och 
idrottsverksam
het 

17. Allmänna kultu
rella uppgifter 

20. Arkeologisk och 
etnologisk verk-

777.660 

192.000 

J40.000 

202.650 

samhet 92.000 

21. Ålands museum 227.880 

22. Ålands konstmuseum 40.140 

2J. Kastelholms forn-
minnesområde 209.000 

24. Bomarsunds forn-
minnesområde 1J9.000 

JO. Biblioteksverksam-
heten 22J.750 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1J.179.679 

01. Centralförvalt-
ning 1.J87.217 

02. Näringslivets 
främjande 

04. Vattenförsörj
ning och vatten
vård 

06. Arbetsförmed
lingen 

07. Yrkesvägled
ningen 

08. Yrkesutbildnings
rådet 

J.670.000 

1.000.000 

J56.J24 

75.J44 

70.500 

604.298 

1.J60.877 

2.098.J90 

216.970 

126.264 

49.686 

68J.OOO 

11.950.000 

1. 185. 000 

240.000 

420.000 

JJ4.ooo 

28J.OOO 

J8J.7J2 

69.J44 

J75.000 

57.000 

J4J.500 

13.712.227 

1.477.J81 

1.465.000 

1.250.000 

76.275 

220.000 

+ 107.J66 

+ 479.541 

+ 288.J06 

+ J2.1J2 

14.752 

+ 5.498 

+ 14J.OOO 

+ J.420.000 

+ 407.J40 

+ 48.ooo 

+ 80.000 

+ 1J1.J50 

+ 191. 000 

+ 155.852 

+ 29.204 

+ 166.000 

82.000 

+ 119.750 

+ 532.548 

+ 90.164 

2.205.000 

+ 250.000 

+ 10J.06J 

+ 9J1 

4,04 
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10. Främjande av 
lantbruket 
samt jorddis-
positionsverk-
samhet 3.478.800 4.580.800 + 1.102.000 

11 • Försöksverksam-
heten 248.292 308.464 + 60. 172 

12. Skollägenheten 
Jomala gård 210.886 233.680 + 22.794 

15. Främjande av 
skogsbruket 591.500 635.000 + 43.500 

16. Plantskolorna 108.001 129.600 + 21.599 

20. Främjande av 
fiskerinäringen 1.163.155 1.810.800 + 647.645 

21. Fiskodlingen 86.660 108.940 + 22.280 

25. Turismens främ-
jande 605.000 790.000 + 185. 000 

30. Mi ljövården 128.000 166.900 + 38.900 

28. TRAFIKAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15.229.6;26 22.174.036 + 6.944.400 45,60 

01. Central förvalt-
ning 971.636 954.036 17.600 

02. Vägar 12.318.000 12.945.000 + 627.000 

03. Skärgårdstra-
fiken 1.310.000 7.500.000 + 6.190.000 

10. Arbetsmaskiner 
och arbets-
fordon 580.000 670.000 + 90.000 

15. Oljeskadebekämp-
ningen 35.000 80.000 + 45.000 

16. Katastrofbered-
skapen 15.000 25.000 + 10.000 

29. FINANS I ERINGS-
UTGIFTER 100.000 200.000 + 100.000 100,00 

01. Utgift e r för 
finansierings-
lån 100.000 200.000 + 100.000 

§~~~~-~!g!f!~E-~~--L2.!..!2~.!.22~ ____ _J_Q_Q...!§5.J.:!!:!-!:!-3 ____ ±_g1~_71§.!.~~§ __ _ g74-41 ------------------------------------------------------------- -----=-

Bilaga V. 

Jämförelse av investeringsutgifterna 1974-1975 

Förslag 1975 

21. Landstinget 

21. 02. 5.000 

22. Landskapsstyrelsen 

22.03. 

22.04. 

2.000 

3.000 

23. Kansl i avdelningens 

förvaltningsområde 

23.02. 

23.03. 

23.06. 

23.22. 

3.600 

28.000 

1.050 

10.000 

24. Finansavde lningens 

förvaltn i ngsområde 

24.01. 

24.03.70. 50.000 

24.03.88. 300.000 

25. Social- och hälso

vårdsavdelningens 

förvaltningsområde 

25.10. 1.362.000 

25.11. 9.100 

25.13.30. 10.500 

26. Utbildningsavdelningens 

förvaltningsområde 

26.02. 

26.03. 

26.04. 

26.05. 

26.06. 

26.07. 

26.08. 

26.09. 

26.21. 

26.23. 

26.24. 

26.30. 

5,500 

24.500 

18.806 

44.500 

20.000 

60.500 

10.000 

3,000 

75.000 

1. 500 

Anslag 1974 

7.700 

25.000 

10.800 

70.000 

50.000 

300.000 

675.000 

52.200 

10.500 

5.800 

28.450 

83.570 

49,500 

10.000 

104.825 

25.500 

36.000 

50.000 

50.000 

1. 000 

Sammanlagt 

1975 1974 

5,000 10,000 

5,000 

L~2.650 43,500 

250.000 420.000 

1.J81.600 737,700 

263.306 444.645 

Ökning + 
Minskning -

- 5,000 

+ 5.000 

850 

- 70.000 

+ 643,900 

- 181,339 



27. Näringsavdelningens 

förvaltningsområde 

27. 01. 

27.02. 

27.06. 5.000 

27. 11 • 50.000 

27. 12. 20.000 

27. 15. 4.ooo 

27.21. 10. 100 

27.30. 52.400 

28. Trafikavdelningens 

förvaltningsområde 

28.01. 

28.02. 7.675.000 

28.03. 1.000.000 

28.10. 300.000 

28. 1 5. 30.000 

28. 16. 25.000 

- 2 -

30.000 

300.000 

8.000 

30.300 

37.000 

20.000 

5.850 

40.000 

98.000 

3.700.000 

250.000 

30.000 

141.500 471.150 - 329.650 

9.030.000 4.078.000 + ~-952.000 

11.219.056 6.204.995 +5.014.061 
=================================~ 

Bilaga VI. 

Jämförelse av understödslån 1974-1975 

Förslag 1975 Anslag 1974 

23. Kansliavdelningens 

förvaltningsområde 

23. 21. 7.500.000 5.900.000 

25 " Social- och h älso

vårdsavdelningens 

förvaltningsområde 

25.02. 25.000 

26. Utbildningsavdel-

ningena förvalt

ningsområde 

26. 13. 

26.30. 

750.000 

27. Näringsavdelningens 

förvaltningsområde 

25.000 

700.000 

10.000 

27.02. 100.000 2.100.000 

27.04. 1.100.000 900.000 

27.10. 2.830.000 2.230.000 

27. 15. 130.000 

27.20. 400.000 

27.25. 400.000 

28. Trafikavdelningens 

förvaltningsområde 

28.02. 100.000 

85.000 

250.000 

300.000 

100.000 

Sammanlagt 

1975 1974 Ökning + 

Minskning -

7.500.000 5.900.000 + 1.600.000 

25.000 25.000 

750.000 710.000 + 40.000 

4;960.000 ..,. 905.000 

100.000 100.000 

13.335.000 12.600.ooc + 735.000 
=========== = ===================~===== 



Bilaga VII a. 

Utdrag ur motiveringen till statsverkspropositionen för år 1975. 

28,39, Vissa överföringar till landskapet Åland. 

Enligt självstyrelselagen för Åland (670/51) skall de medel som 

landskapet behöver för självstyrelsens genomförande och vidmakthål

lande i avbidan på ordinarie skattefinansiell utjämning mellan ri

ket och landskapet anvisas i statsförslaget såsom årliga förskotts

betalningar. Då den ordinarie utjämningen sker i efterskott och då 

beloppen för de utjämningar som ännu ej blivit stadfästa kommer 

att överstiga förskottsbetalningarna, föreslås att av anslaget som 

beviljas landskapet Åland för ordinarie skattefinansiell utjämning 

får enligt behov innan den slutliga utjämningen är stadfäst beviljas 

tilläggsförskott för utgifter under åren före finansåret, 

Utgiftsökningen beror bl.a. på ~t~ecklingsområdeslagstiitningen, som 

till en betydande del orsaka~· ~tgifter bestående .av. lin.- V1dare har 

beloppen för lånen för bostadsproduktion höjts. Dessutom ökas ut

gifterna under år 1975 av folkhälsolagstiftningens förverkligande 

och övergången till grundskolsystemet samt utvecklandet av dag

vårdsplatserna för barn. 

Största delen av det extraordinarie anslag som med stöd av själv

styrelselagen har beviljats för finansåret 1975 används för byggan

det av självstyrelsehuset, 

30, Skattefinansiell utjämning åt landskapet Åland .(förslagsanslag) 

Med hänvisning till motiveringen för kapitlet föreslås under momen

tet ett tillägg av 20,000,000 mk. 

1975 (förslag) •••••••••••••••••• 84.ooo.ooo 

1974 (statsförslag) ••••••••••••• 64.ooo.ooo 

1973 (bokslut) •••••••••••••••••• 58,983,528 

31. Extraordinarie anslag åt landskapet Åland (förslagsanslag) 

Under momentet föreslås ett tillägg av 10.000,000 mk, 

1975 (förslag) •••••••••••••••••• 16.000,000 

1974 (statsförslag) ••••&•••••••• 6.000,000 

1973 (bokslut) •••••••••••••••••• 15,800.768 

Bilaga VII b. 

Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1975, 

2.3. Åtgärder som ingår i statsverkspropositionen. 

Ovan har såsom ett mål ställts retardering av den genomsnittliga 

tillväxthastigheten för volymen av offentlig efterfrågan. Stats

verksproposi tionen för år 1975 innebär också, att tillväxten av 

volymen av statens konsumtionsutgifter begränsats så att den bli

vit mycket liten och att statens förvaltningsinvesteringar i någon 

mån minskas. Det föreslagna tillägget till kommunernas statsunder

stöd åter innebär, att kommunernas verksamhet utvidgas närmast 

beträffande sådana uppgifter, om vilkas utvecklande har fattats 

bindande beslut genom redan godkända utvecklingsplaner eller på 

annat sätt. Om kommunerna bedriver en sådan stram utgiftspolitik 

som den ekonomisk-politiska situationen förutsätter, kan tillväx~ 

ten av kommunernas konsumtion och investeringar begränsas så, 

att de ·fall~r inom ovan ställda · genomsnittliga ram för . de närmaste 

Retardering av tillväxten av volymen för statens konsumtions

utgifter förutsätter, att effektiviteten inom statsförvaltningen 

förbättras, bl.a. genom att nya arbetsmetoder tas i bruk och upp

gifter samt funktioner av sekundär betydelse utgallras. I stats

verkspropositionen har ökningen av personal i statens tjänst kraf

tigt begränsats. Man har försökt begränsa tillväxten av statens 

konsumtionsutgifter särskilt i fråga om de allmänna förvaltnings

utgifterna. Tillväxten av högskoleväsendets konsumtionsutgifter 

har likaså begränsats i jämförelse med utbyggandet under de senaste 

åren samt de planer som utarbetats med stöd av lagstiftningen om 

utbyggandet av högskoleväsendet. 

Begränsningen av tillväxten av statens investeringsutgifters 

volym hänför sig i statsverkspropositionen närmast till investering

ar som tjänar förvaltning och trafik samt till högskolornas inves

teringar. Däremot är det meningen att öka bl.a. järnvägarnas inves

teringar i syfte att förverkliga järnvägarnas elektrifierings

program och förnyelse av materielen samt för att höja järnvägs

trafikens transportandel. 

Förverkligandet av de ekonomisk-politiska mål som uppställts 

förutsätter även, att effektiviteten i fråga om den offentliga 

maktens egna investeringar höjs, och att den offentliga maktens 

finansieringsmedel i större utsträckning än tidigare dirigeras 

till produktiva industri- och energiinvesteringar. Regeringen har 
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också samtidigt med statsverkspropositionen för år 1975 till Riks

dagen avlåtit proposition angående en tredje tilläggsbudget för 

år 1974, i vilken föreslås, att av konjunkturfondens medel 315 
milj. mk skulle användas för lån åt och höjning av aktiekapital 

i statsbolag som idkar industri och energiproduktion, 170 milj. 

mk åt Utvecklingsområdesfonden Ab samt 20 milj. mk i lån och under

stöd för effektivering av skogsförbättringsarbeten. I tilläggs

budgetproposi tionen föreslås även inrättande av en statens inves

teringsfond, från vilken investeringar som främjar ekonomisk till

växt och sysselsättningen skulle finansieras. 

Den betydande ökningen av anslagen för exportens främjande i 

statsverkspropositionen beror närmast på ökning av de s.k. K-ga

rantiersättningarna. I statsverkspropositionen ingår även förslag 

till godkännande av ett nytt debenturlåneprogram för Finlands 

Exportkredit Ab. För främjande av strukturpolitiska mål har före

slagits ökning bl.a. av anslagen för den forskningsverksamhet som 

främjar industrin. 

Arbetslösheten, som under innevarande år har hållit sig på en 

låg nivå, beräknas under nästa år öka i någon mån. Den genomsnitt

liga arbetslöshetsgraden beräknas år 1975 bli 2,4 %. För skötseln 

av sysselsättningen har i denna statsverksproposition föreslagits 

anslag för statens egna arbetsobjekt samt för statsunderstöd och 

-lån för arbeten av investeringsnatur. Då i de fyra sydligaste 

arbetskraftsdistrikten under år 1975 torde förekomma brist på 

arbetskraft inom flera branscher, har man i• så hög grad som möj

ligt försökt förlägga tyngdpunkten för arbetena till undersyssel

sättningsområdena i norra och östra Finland. För att kvantitativ 

och kvalitativ jämvikt mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft 

skall nås inom olika branscher och områden, försöker man effekti

vera arbetskraftens rörlighet samt den sysselsättningsfrämjande 

yrkeskursverksamheten. Sysselsättningens upprätthållande stöds 

även av räntestödslån, småindustrilån samt av det arbetskraftspo~ 

litiska finansieringsstödet för produktiv verksamhet inom utveck

lingsområdena. 

Det sammanlagda beloppet av de egentliga arbetsanslagen samt 

av statsunderstöd och -lån, avsedda för investeringar, uppgick i 

bokslutet för år 1973 till 3.097 milj. mk. Motsvarande siffra i 

utgiftsstaten för år 1974 är 3.697 milj. mk och i föreliggande 

statsverksproposition 4.768 milj. mk eller 29 procent mera än för 

innevarande år. 
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De anslag som kan utnyttjas för tryggande av sysselsättningen 

har i statsverkspropositionen - på samma sätt som under tidigare 

år - huvudsakligen observerats i samband med de ämbetsverk och 

inrättningar, genom vilkas försorg anslagen kommer att användas. 

Under momentet 34.50.77 föreslås dock för investeringsutgifter 

för tryggande av sysselsättningen 100 milj. mk. Motsvarande anslag 

i statsförslaget för år 1974 är 75 milj. mk. 


