
2 a1 

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

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till första tillägg till ordinarie in

kömst w. och utgiftsstaten för landskapet Åland 

under å r 1964. 
Sedan landska~sstyrelsen till landstinget överlämnade förslaget till 

ordinarie i nkomst- och utgiftsstat för år 1964 hava fr~mkommit frågor, 

vilka då icke kunnat bea~tas och vilka hava föranlett föreliggande bud-

getförslag .• 

På inkomstsidan har s ås om enda inkomstpost upptagits 403,465 mark 
' 

under 5 . Avd .• I:l ,_ s t atsans:J..ag för ska ttefinansiell utjämning a) förskott 

för å r 1964 . 
I förslaget upptagna utgiftsposter ~otlveras närmare nedan. 

Landskapsstyrelsen får vördsamt f öreslå 

Mariehamn den 

att Landsting et må tte antaga följande förslag 

till f örsta tillägg till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet Åland under år 

1964. 
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I N K 0 M S T E R. 

5 Avdelningen , 
============== 

I. Finansierin~sinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a) Förskott för å r 1964 

Summa I kap. 403.465 

Summa 5 Avdelningen 403.465 

Summa inkomster mk 403.465 
============================= 

u T G I F"T ER 
.. -·-·--· ·--------·· ---· ·---~-· ··-- ~~·- · . 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
===========~=============== 

I. P.olisi.nr_ättning.en i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 

Ersättningar för övertids- och söndagsarbete (för-

slagsanslag) . ..... , ...... • ·• ......... , ....... .......... . 

10 . Fors ling av från Sverige utvisade finländska medbor-

gare (förslagsanslag) ••••• ••• • • ••••······~······· 
Summa I kap. 20.500 

Summa 3 Huvudtiteln 20.500 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==========~========================================= 

II. Folkskolväsendet. 

Särskilda utgifter för folkskolväsendet. 

13. Kanslibiträde, å rsarvode (A 8) (förslagsans l ag) .••••• 

Summa II kap. 1. 221 

V . Ål ands yrkesskola. 

1. Avlöningar: 

1 föreståndarinna-kokerska, års-

arvode (A 13) ••.••.. •.•. , •.•••••• 

1 köksbiträde, årsarvode (A 2) • • 

Summa V kap. 864 

XIII. Särski lda anslag . 

I <\..l..~ I 

864 

13. Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter 

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

Summa XIII kap. 2.000 

Summa 5 Huvudtiteln 4.085 

19.000 

1.500 

1 .221 

864 

2.000 

. l: 

11 

I I 
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6 Huvudtiteln. Näringarnas .fr gmjande • 
==~===~=====~==============~==±====~=== 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonis a tions

verksamheten. 

4. Bidrag för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) 

Summa I kap. 15.000 

II. Fisket. 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskredskap och fiskebå tar (förslagsanslag) •.••••• 

Summa II kap. 40.000 

Summa 6 Huvudtiteln 55.000 

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

II. Väghå llningen. 
-

l. Underhå ll av landsvägar och bygdevägar: 

c) understödjande av bilfärjetrafik Vårdn-Gustavs 

Summa Il kap. 25.000 

Summa 7 Huvudtiteln 25.000 

10 Huvudtiteln. Investering sutgifter. 
----- ------------------------ -----------------------------------------------

Il. Hälso- och sjukvå rden. 

8. Ålands centralsjukhus för anskaffning av värmelednings- · 

panna .............. ............... .................... . 

Summa Il kap. 50.000 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet . 

6. Ålands yrkesskola f ör anskaffning av inventarier m.m. 

18. Ålands lantmannaskola och skollägenheten på Jomala gå rd 

Summa III kap. 8.450 

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reserva-

t i o n sans 1 ag ) . . . . . . . . . ... . . " . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . 

5. Uppförande av brygga i Vå rdö ........ ..... . . . ........ . . 

Summa V kap. 170,000 
' VII. Särs kilda anslag. 

2. Uppförande av små båtsbrygga vid Korrvik . ••.•..•••.•• 

3. För muddringsarbe t en vid Mariehamns fiskehamn 

Summa VII kap. 60.430 

Summa 10 Huvudtiteln 288.880 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
=============================== 

15~000 

40 . 000 

25, 000 

50.000 

6 . 050 

2.400 

10.000 

100.000 

5.430 

55.000 

l e 
I 
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.... 

I .&. Jor.dbruket och dess binäringar samt kolonisations-

verksamheten . 

1 . Lån för t orrläggningsarbeten (reservationsanslag) ••• 10 .000 
' .. 

Summa ! k ap . l0. 000 

Summa 11 Huvudtiteln 10 .000 

Summa utgifter mk 403 . 465 
============~============= 

I j 

I 

I: 

i' 

j; 

e 
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UTGIFTER. 

3. Huvud t iteln. Polisvården. 
-

I. Poli sinrättnin!S'en i Iitariehamn. 

3 Ht. I:l. Avlöningar. 
4 _ -- --'·--- · . . 

T! llägg 19 . 000 mark. På grund av finansministeriets beslut 

av den 30.9 1963 angående s.k. arbetstidstillägg fö ret ogs 

i ordinari e budgeten för år 1964 särskilda förhöjningar av 

anslagen för övert idersä ttningar avseende att täcka er

sättningarna även f~r arbetst idstilläggen. På basen av b e~ 
. \ 

s;lutet, som giål lde från. den 1 juli 1963, hitintills gjorda 

utbetalningar kan enellert i d konstateras at t ,i ·. budget ep f ör 

år 1964 upptagna belopp varit för lågt beräknade. Senare 

under år 1963 ändrade s även grunderna för beräknandet av 

söndagserättningar, . vilka medfört ökade ersättningsbe~oppr 

Sistnämnda beslut , som gavs den 30.12 1963 kunde då icke 

beaktas i åre ts budget. 

Arbetstidstilläggen beräknas stiga med 10.000 mark och 

söndagsersät tningarna med 9.000 mark utöver · tidigare beräk~ 

ningar. 

3 Ht.I:lO. Forsling av från Sverige utvis<:1de finländska medborgare. 

Enligt internationella bestämmelser sker utvisning av ick e 

önskvärda personer från ett l and så att dessa personer sän~ 

das till närmaste hamn i det mott agande l andet. Enligt över

enskommelse med vederbörande polismyndighet i riket och Sve

rige samt landskapsmyndi gheterna sä:qdes frän Sverige utvi

sade till Mariehamn, då det rör sig om vålqsamma ell er för 

större brott i Finland efterlysta personer medan övriga . 

sänds direkt till Åbo. På polismyndigheterna i MBriehamn 

ankommer att emo ttaga och till Åbo vidarebefordra förstnämn- ! 
1 

I 

da kategori. Ur statsmed el erlägges fångförarens resekost- I 

I 

nader och dagtraktamenten. ])å emellertid polismännen .utför 

fångforslingarna under tjänstetid uppstår bortfall i den 
111 

I 
ordinarie tjänstgöringen vid polisinrättningen antingen di- 1 I 
rekt eller genom senare fri tidsgottgörelse, vilka kostnader 

staden rimlig tvis ic ke bör deltaga i. ])etta bortfall i tjäns1 

göringen har i tid med eventuella fri tidsgottgörelser be

räknats till ca 2 månaders tjänstgöring. Landskapss tyrelsen 

anser att dessa kostnader bör betalas av landskapsmede l 

varvid utgift~rna ur detta moment skulle regleras beroende 

på antal et fångforslingar. 

e 
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5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

II. Folkskolväsendet. 

Särskilda utgifter för folkskolväs~ppet. 

5 Ht.II:lJ. Kanslibiträde, årsarvode (A 8). Rubriken änqrad. 

Tillägg 1.221 mark. Då det visat sig stora svårigheter att I 
få kunnig och lämplig person att fast åtaga sig arbetet så

som extra biträde vid folkskolinspektörens kansli, föreslås 

b~fattningen som kanslist ändrad till extraordinarie var-
. .. liJ .- i .. : 

igendtn d'en· skulle fullt jämställas med andra liknande be-

fatilri± ngar vid l~n'd:s 'ka})s s,j;_yrel sen. Motiveringen för föränd

ring en ~r främst att folksk~iin$pe~ct.ö,.r_en här har hand om 

för;dragnirigen, vfJ,.ken utgör en vflserfcifg · oc;h öv_~rvägande 
deil _,av, arbetet särskilt på expeditionen' där befe dnin&;s• 
å:tlgärcfor, redo~is~ingarf utskrivning av landskapssty-reisens 

p~otokoll och .särskilt av expeditioner samt ut skri vnirig . 

och bxpediering ~v en mångfald ci rkulär utgör ett krävand.e 
' I 

drbete; som fordrar kunnighet oth god kännedom och vana .vid 

systemet~ Förutsättningen för qenni:i. ombildning till e•d 
{järist gr fortfarande att kanslisteri ställs till central

förvaltningens disposition 2-3 månader under semestertiden. 

·· V~ Ålap)l,s .yrkes$lf;p;fA~,• 
5 Ht. V: 1 . .AvJ.Q:pingar. 

Tillägg 864 m;:lr!s~ Vid uppgörandet av budgetförslaget för 

Åland s yrkesskola för hösttermi~en 1963 då skolan avsågs 

flytta in i nya skolbyggnaden f8relåg beträffande persona

l en i bespisningsköket inga j~mfÖrelser med organisationen 

vid liknande sko lor 1 varför personal ens antal och läne

klasser i direktionens förslag upptogs till vad då ansågs 

vara tillfyllest. Se dan skolan i nuvarande omfattning ver-

kat under en full termin har l edningen för skolan ansett 

vissa ändringar påkallade. Sålunda har arbetet i bespis

ningsköket visat sig synnerligen krävande såväl ifråga om 

det praktiska arbetet som organisationer. Vid flerta l et 

yrkesskolor i rike t aff r tvååriga kurser i näringsekonomi 

ingår i kursplanen , .s kötes bespisningsköket av en av lära

rinnorna med andra årets el ever. Detta försvårar jämförel-

sen med centralyrkesskolorna i riket. Yrkesskolorna i Borgå 

, I 
I , , 

(elevantal 160) och i .. _Karis (111) är emellertid i stort e 

jämförbara med Ålands yrkesskola (116). Vid de tre sko lorna 1 

har personalen i bespisningsköket följande sammansättning: 



V. Nyland 
Karis ' 

1 husmor (Al4) 

1 kokerska 

2 köksbitr . 
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ö. Nyland 
Borgä 

Ål. yrkesskola 

1 husmor ( N-5) 

1 kokerska 

3 k öksbitr. 

1 -"-(halvt. 

1 förest. - kokerska(A9) 

1 kölrnbi träde 

1 kö :\rnbiträde (halvt.anst ., 

anst.) 

På grund av vad som :( :i::amkommi t har landskapsstyrelsen be~ \ 
slutat .att föreståndarinnCJ,h-k;'f)k ~ rskan från 1 januari 1964 

' ' ' •• ,_ '1\ 

hänföres ti 11 . ;Lö.heklass A 13 ä v8f~ofö 1!3.t"t befat ,tningen som 

tvätterska-ld'.5ksb1:träd\~ (A 2) omb.iidas till endast köksbi trä-1 . • • ' 

d e (A. 2}. s~ni.t ·att tvättningen övertages och skötes av"::nu,:-:-
'• 

varande väggst.äderskan mot timlön. 

xr±;r; 1 .. sär$k,;L lda apsilag. . • 
.' ' 

5 · Ht .trrr: 13. Av , landpJg1p;:ilagen · om lä*oavta~ · ;t1RiranteQ.da, 1· 11tgi:(":tE\~ · (f). 
' . . ,, ' ~ . 

. Momentet nytt. I ' . ;i 

Anslag, f:J QOQ ma:nk. Landskapssty;~ lset har till l andstinget 

6 Ht.I :4• 

överlämnat en f f'ams tällning med försl~g · till land s k ap$ lag 
1

1 

om läroavtal (7/196 4). I anslutning' till rikets. motsva;ande 

lag har Handels i.. och industtimini steri e t den 1 januari l962 I 

' I . I 

utfärdat beslut om statsbid rag för yrkes idkare~ som ingått 

läroavtal .' F6r' utgifter i sambl3'.nd med planeringen av läro-
; . " I I 

aptalen samt för för enämnda bidrag föreslås 2, o oo mark. 
' - ' J. • ,' / I ••, • . I } '1 

.. . 6,· JIµ yµ q Pi t .. t? ln. .N ar; ;i. :i;g,<ä;fU.fiSNt kJ'ål+tJ illil19: e • 

I . ··iob:ihruk}'.t o,ch u des,g . bfi,,+,;!l rtht8:&:1,. s.s:t~iit K.O ~P'tiit,it§;t; .. ~ 2br:J.v. e4g ... 
@am,he t e n ,. 1

1 

Bid:t:f.g .för to;r;::r:lä ggn±lgsarb et~~:n · (r)-!.. . I, 

Til1,~gg 15 . 000 µi.ark, Enligt förordning en av den 27 J 9 1963 ofr\ 1 

• 

efterskänkning i vissa fall av torrl~ggningslän eller del I 
där av (FFS 450/1963) kan enligt p:t'övhing en viss efte:r'skärik~ " 

hing av beviljade torrläggning slån Verkställas. För detta 

ändamål har i rikets budg et för å r 1964 reserverats 2·. 000.ooj\I 

De fall där efterskänkning kan bl. a. komma i fråga är sådana ,~ 

torrläggnirigsföretag där d en e rhå llna nyttan icke motsvarar dl. 

den b eräknade . Lcntbruksavd elningen har beräknat a tt ett an

slag om 15.000 skulle erfordras för att även för landskapet s ' 

vidkommande kunna verkställa en viss eft erskänkning av b e- I 

viljade torrl~ggningslån. 

II. Fisket. 

6 Hi!. II: 8. Lands k a e t .s andel i skad ee rsä ttnin ar för · f .ör ä rade fiskred

sk a p och fiskebåtar (f ) . 
' I 

I 

11 
I ' 

, I 

I 

e 
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Tillägg 40.000 mark. Innevarande års ordinarie budget finne ~ 

för detta ändamål upptaget ett anslag om 25. 000. :Då emeller-1 

tid årets första fiskeriskadereglering för tiden 1.1 - 15.2 

1964 krävt 36.802:94 bör tilläggsanslag observeras. Anled

ningen därtill är främst den att landskapets andel i skade

ersättningen för den tot a lhavererade trålbåten "Lena" kom 

att uppgå till 25.800:-, vartill ytterligare koramer några 

smärre skadeersättningsreglering ar~ Landskapet ·s andel i 

dessa ersättningar beräknas i enlighet med bestämmelserna 

i lagen den 23. 7 1958 om f iskeriförsä:....:kingsföreningar 

(FFS 331/58). För den fort.satta skadere§,.eringen under inne

varand~ år kvarstår 28.206 ~~rk. 

7 Huvudtit eln. Kommunikc;i.tionsväsendet. 

II. Väghållningen. 

7 Ht. II :l. Underhåll av landsvägar och oygdevägar. 

c) understödjande av bilfärj etrafik Vårdö-Gustavs. 

Tillägg 25.000 mark. :Det under motsvarande moment i 1963 

års budget upptagna bel-oppet 150.000 mark avsåg- trafik un

der sex månader. :Då årets trafik kommer att starta tidigar e 

d.v.s. den 30 april har det i årets budget tidigare upptagna 

lika stora anslaget avsetts för trafiken fram till 1 novem

ber. :Därefter och fram till den 15 decenb er har avtalats 

om 4 veckoturer för vilka under sagda tid skulle erläggas 

sammanlagt högst 25.000 mark. Erläggandet av detta tillägg 

skull e bliva beroende på landskapsstyrelsens särskilda be

slut sedan det ekonomiska resultatet av färjbolagets trafik 

för tiden frara till 1 november förelagts landskapsstyrelsen. 
1 

I 

10 Huvudtit e ln. Investeringsutgifter. I , 
I 
I I 

II . Hälso- och sjukvården. , [ 
10 Ht.III:8~ - Ålands c entralsjukhus för anskaffning av värmeledningspanna 

Apslag 50.000 mark. Momentet nytt. Il"· 
1 1963 års ordinarie inkomst- och ut giftsstat uppto.gs ans l ag l 

I 

för samma ändamål under 10 Ht.III:l. Då de förb eredande ar- , 

bet ena av särskilda orsaker drogo ut på tiden kunde arbetet 1 1 

icke utföras som planerat under år 1963. Sedermera har 

entreprenadanbud inbegärts och behandl ats av l andskapsstyre l · : 

sen och kostnaderna beräknats till ca 50.000 mark, vilket 1 : 

föreslås upptaget i årets budget. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

lo - tlt. III :6. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier m.m. 

., 11 • e , I 
~ ' 

l 
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Tillägg 6.050 mark. Den tvättmaskin, som ingår i tvättstu

gans utrustning är i främsta rummet avsedd för skolans lin

netvätt och kan inte användas för tvättning av elevernas 

skyddskläder. Skolan har därför fortfarande varit tvungen 

att anlita tvättinrättning. Erfarenheter från tidigare år 

har ~mellertid visat att kostnaderna för denna tvätt stiger 

till i det närmaste inköpspriset för en tvättmaskin. På 

grund härav föreslås att en tvättmaskin för grovtvätt an

skaffas och att tvättningen skulle handhas av skolans 

egen tvätterska. 

Sköljningen av pota~1 s och rotfruker i bespisningsköket 

har hittills ffi::ett ffu. hand .~ 'Då sköljningen utgör ett rela

tivt tidsödande arbetsmoment och personalen är liten före

slås inköp av en· skölJapparat fö;r potatis. Kostnaderna be

räknas till, f~'r tvättmaskinen - 4 ·~' ro6 mark och för skölj- · 

apparaten ti1l 1. 7YÖ markJ . I 

10 Ht. III: 18. Ålands · lå~~R@'.U}IR.l?}tqla, , ,,gq.h. 6.1$:011.~g~nh?\GV, på Jomala gård. 

Momxittet . . -nytt~ -- I 

An.§1,ag 2 .J~P::-trf:arJ~ . __ ~lands lari tmannaskoia s a:nt skollägenhet e1 

på Jomala gård har i hu:v-udsak sin vattehfot'sÖrjningsfråga 

ö_rdnad. Under läng~e tör;~er1·6-der måste 11.kv.~1 eri viss vat- ~ 
ten.ransonering tillgripas. I Jomala·· .. fry har' under V':ihterns 

föl"lopp en vattenförs'örjnings sam·manslutning bil_da'tS' :i syfte

att ordna' byns vattenfdrs~rjning genom att låta borPa .en 

bergbrunn satnt nedlägga iedningar till samtliga bebodda 'lä'.• 
genhete~. Anläggningen omfatiar 30 andelar samt har densamm 

köstnadsber~knats till 18,000 :-1 vilket betyder ett andels 

pris om 6ao:~. För att fä vattenförsörjningen säkerst~ild 

under alla förhållanden har Jomaia gård och lantmannaskolan I il 
tecknat 4 andelar i sammanslutningen, vilket skulle kräva I : 

ett tLlläggsanslag- etm 2,400t-J För den händels·e att Ålands [i 

Försöksfäl t u-tliidgas till en Ålands Forsöksstation med en , I 
särskild anställd stationsföreståndare måste ytter'iigare 1 1 

en bostad uppföras på Jo mal a gård, vilket automatiskt medföJ \ 

en utökad_ vatt'enförbrukning. · 1

1 

·· V. Kommunikati'.ons.väsendet . 

10 Ht. V~ 1. Vägbyggnad·s""'. och vägförbättri n$sarbeten . (r). 

Tillägg 70.000 mark.Vid planeringen av vägbanken över ~vibyl 
1 

e 

viken beräknades kostnaderna år 1961 til l 250.000 mark. Deld 1 

på grund av stegringar i den allmänna ko stnadsni vån rired. 

15-20% samt dels då det åtgått 40.000 m3 fyl lnadsmass a 

' l 
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mot beräknade 25.000 m3 har de totala kostnaderna nu beräk-

nats stiga ti l l 360.000 mark. I 
För äridamålet erfordras sål unda ett ti llägg om llObOOO mark, 1 

varav 40.000 mark hänför sig till år 1963 medan ännu ou t

förda och obeaktade kostnader under år 1964 utgör 70.000 

mark. 

10 Ht.V:5. Uppför ande av brygga i Vårdö. 

Anslag 100.000 maEk· Momentet nytt. 

Motsvarande anslag i 1963 års budge t under 10 Ht.V:7, 

100.000 mark, avsåg byggand e av en brygga som dels skul l e 

bl iva ändpunkt för färjtraf iken Vårdö-Gustavs, dels tjäna I 
som l andningsplats för trålar e och mindre båtar. Då bryggans ! 

konstruktion är beroende av den blivande färjan till Gus - I 

I 
tavs vars huvudmått blivit prelimi närt fastställda först 

å r 1964, har ej annat än förberedande arbeten kunnat utfö-

ras under år 1.963. Ans l aget var emel l ertid till sin karaktär '' 

ett s.k. fast ans l ag, varför föreslås att detsamma skulle 

i ndragas och i stället upptagas ett nytt lika stort anslag 

under förevarande momentet. 

VII. Särskilda anslag. 

10 Ht. VII: 2 .• T.Jppföran de av småbåt sbry gga i Korrvi k. Momentet nytt. 

Anslag 5.430 mark. Vid byggandet av fiskehamnen i Korrvik 

inskränkes bebyggarnas där tidigare möjligheter att nyttja 

st r anden för sina småbåtar. För att til l g odose behovet av 

angöringspl ats för småbåtar föres l år landskapsstyrel sen a tt 

på landskapets bekostnad uppföres en brygga för småbåtar. 

1 0 Ht.VII:3. För muddringsarbeten vid Mar.Bhamns fiskehamn. Momentet nytt 

Ans l ag 55.000 mark. De ursprungl i ga p l anerna för f i skehamnen 

förutsatte att muddringar icke skull e behöva utföras. På 

grund av senare krav därom frå n Väg- och vattenbyggnadssty

re l sen har muddring iritagi ts i p l anerna. Den planerade mudd- ! 

r i ngen medför att hamnens kajpl atser avsevärt ökas . Enär 
1 ! 

kostnaderna för muddringen icke beaktats vid bevi l jand e t 

av det extraordinarie a nslaget för fisk e harnnen och det 

del vis kan betraktas såsom ett fristående Prbete har l and

skapsstyre l sen ansett at t me d e l härför bör upptagas i ordi 

narie väg . 

1 1 Huvudtiteln. Understödslån. 

I . Jordbruket och d~~-binäringar samt ko l onisationsverk

samhe ten. 

11 Ht. I : 1 . Lån för torrl äggn_:J::.~_gsarb et~_12_( r). 

I 

I e 
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Tillägg 10.000 mark. Ilå ett år 1962 i Finströms kommun på-

börjat torrläggningsföretag (8vartsmaraströmmen) på grund 

av synnerligen svårbemästrade arbetsföfhållanden kommer att 

ställa sig avsevärt dyrare än beräknat har landskapsstyrel~ 

sen på delägarnas anhållan ansett skäl föreligga för be

viljande av ett tilläggslån för arbetets s lutförande. Ilå 

under å r 1964 två större torrläggningsföretag kommer att 

påbörjas i Saltvik och Sund komm1111er erfordras utöver det 

i ordinarie budgeten anv isad e anslaget om 40 ,006 mark ytter..1 

ligare anslag om 10. 000 mark• 

1' 

e 


