
m i2/1967. 

lSo 
Å 1 . a n d s 1 a n d ~ k a ~ s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ä.lands landsting med 

f örelag till första tillägg till ordinarie in

komet- och utgiftsstaten för landskapet Åland un

der år 1967 .. 

Sedan landskal'-Sstyrelsen avgivit sitt förslag till ordinarie in

komst- och utgifts3tat för år 1967 har framkommit ytterligare anslags-

behov, vilka föranlett landskapsstyrelsen till avgivande av föreliggan

de till·äggsbudget. Allmänt kan sägas att nu föreliggande anslagsäskan

den avi serades redan vid avgivande av ordiharie budgetförslaget, men 

t i llräcklig utredning för att upptagas där föreläg dä ännu icke .. För 

anslagsäskandena redogöres närmare i detaljmotiveringen. 

Med hänvisning till ovanstående föresl~r landskapstyrelsen vördsamt 

att Landstinget mätte antaga följande 

första tillägg till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet Åland und er år 

1967 .. 

Mariehamn, den 11 mars 1967. 
På landskapsstyrel~ar: 

Lantråd ~/Johansson.~ 
/ .~ 

Landskaps kamrer 

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

3 Avdelningen. 
=====::========= 

I. Inkomster av blandad natur. 

Ålands yrkesskola . 

14a . Inkom3ter från elevinternat ••••• • •••••• • •••• • •• • .• 

Summa I kap. 9.300 

Summa 3 Avdelningen 9. 300 

5 Avdelningen. 
================ 

I. Inkomster av understödslån. 

3 . Premier för landskapsgarantier •••••••••••••••• • ••.••. 

Summa I kap. 5.000 

Summa 5 Avdelning e n 5.000 

6 Avdelningen. 
============== 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1 . Statsanslag för skattefinansiell utjämning~ 

9.300 

5.000 

a} förskott för är 1967 ············ · ··~··········· 301~200 
Summa I kap. 301 . 200 

Summa 6 Avdelningen 301.200 

Summa inkomster mk 315.500 

151 

=======================~======== 

U T G I F T E R. 
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
:===~====~===========~=============== 

II. Ålands centralsjukhus. 

1. Avlöningar ~ 

Vårdpersonal. 

5 special$köterskor, grundlön (A 15) 

15 sköterskor, grundlön (A 14) 

1 sköterska, 1/2 årsarvode (A 14) 

4 barnmorskor, grundlön (A 14) 

1 sjukgymnast, grundlön (A 15) 

Hjälppersonal. 

9 hjälpsköterskor, årsarvode (A 10) 

10 barnsköterskor, årsarvode (A 10) 

2 tekniska biträden (A 14) 

4 tekniska biträden (A 10) 

löne- och indexjustering (förslagsanslag) ........ 30.000 



1 . Avlöningar: 

-3-
Summa II kap. 30.000 

III. Ålands centralsanatorium. 

1 laboratorie- o. röntgensköterska1 grundlön (A 14} 1/2 

1 3jukgymnast, årsarvode (A 15) 

3 sköterskor, årsarvode (A 14) 

5 hjälpsköterskor, årsarvode (A 10) 

Löne- och indexjustering (förslagsanslag) •••.•••••••• 

6. Underhåll av fastigheten .••••••••••••••••••••••••.••• 

1 . Avlöningar: 

Summa III kap. 13 .000 

IV. Å._lands tuberkulosbyrå. 

1 laboratorie- o . röntgensköterska, grundlön (A 14) 1/2 

6.000 

1.000 

Löne- och indexjustering (förslagsanslag) •••...•.•.••. 500 

Summa IV kap. 500 

Summa 4 Huvudtiteln 43.500 

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

V. Ålands yrkesskola. 

19. Pensioner (förslagsanslag) ••..••.•••••••••••.•••.••.. 7.000 

20. Kostnader för elevinternat ............................ 18.000 

Summa V kap. 25.000 

Summa 5 Huvudtiteln 25.000 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 
================================= 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

15 . För understöd åt skolverksamhet för psykiskt utvecklings

störda ( f örslagsanslag) • • . • • • • • • . • • .. • • • • . • • • • • • • • • . • 10. 000 

Summa I kap. 10.000 

Summa 8 Huvudtiteln io.ooo 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
--------------------------------------------------------------

11· Särskilda anslag. 

29. Räntegottgörelser för investeringskrediter 

Summa II kap. 10.000 

Summa 9 Huvudtiteln 10.000 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
--------------------------------------------------------------------------

II. Hälso- och sjukvården. 

1 . Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

10 .000 

I 
I 
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och instrument . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 

s·umma I I kap . 27 • 000 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

i8. Ålands husmodersskiola för om- och tillbyggnad • 200.000 

Summa III kap. 200.000 

Summa 10 Huvudtiteln 227.000 

Summa utgifter mk 315.500 
====~======================= 

Tietaljmotivering. 
:================= 
I N K 0 M S T E R. 

3 Avdelningen. 
============== 

I. Inkomster av blandad natur. 

Ålands yrkesskola. 

3 Avd . I : l4a. Inkomster från elevtnternat. (Momentet nytt). 

Anslag 9.300 mark. 

För att interimistiskt lösa frågan om ett elevinternat 

vid Ålands yrkesskola har landskapsstyrelsen omfattat di

rektionens för yrkesskolan förslag att under en 3-årsperi

od frän och med den 20 augusti 1967 hyra maximalt 20 dub

belrum i hotell Cikadas nybyggda flygel på tomten m 3-I-_ 

Tialberg i Mariehamn. Inklusive kostnaderna för e get säll

skapsrum skulle den indexbundna hyran uppgå till 44.000 

mark, d.v.s. 1.100 mark per elev och år. 

Lagenligt skall landskommun, som reserverat elevplat

ser i Å. lands yrkesskola, också reservera elevhemsplatser 

i förhållande till sina elevplatser i skolan. Förutom Ma

riehamns stad (21 platser) har de i skolan delaktiga 

landskommunerna reserverat sammanlagt 11 platser (Eckerc 1 1 

Finström 2, Jomala 3, Föglö 1, Hammarland 1, Lemland 1, 

Saltvik 1 och Sund 1) och landskapet 20 platser av skolans 

totalt 52 platser. 

Utgående från att 40 elever kan beredas plats i inter

natet skulle landskommunernas 11 platser i yrkesskokan, 

då man avr äknar stadens platser, motsvara 14 andelar i 

elevbostäderna (ll/3lx 40 = 14,2), medan landskapets an

del skulle uppgå till 26 platser. 



5 Avd. 1:3 •. 

§...Avd. I:l. 

i_Ht. II: 1. 
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Bruttoutgiften skulle som nämnts stiga till 44.000 mark. 

på internatet inneboende elever skulle erlägga 40 mark per 

månad under 9 månader samt 15 mark för augusti, varför in

komsterna under året skulle uppgå till 15.000 mark, Års

nettoutgiften stiger sålunda till 29.000 mark. Av detta 

belopp skulle direkt på landskapet falla 29/40 x 29.000 = 
18.850 mark, medan förty kommunernas bruttoandel skulle 

uppgå till 10.150 mark. Av sistnämnda belopp skulle land

skapet såsom lagenligt bidrag erlägga 65 % medan återsto

den eller 35/100 x 10.150 mark = 3.552,50 mark skulle ut

göra kommunernas totala nettoandel. Denna kostnadsandel 

bör fördelas mellan de i skolan delaktiga landskommunerna 

enligt skattöreprincipen såsom i landskapslagen om yrkes

undervisning stadgas. 

Elevinternatet skulle under detta år kunna tagas i 

bruk först från höstterminen och har sålunda i denna bud

get upptagits anslag med beaktande härav enligt ovanståen

de principer. Utgifterna för elevinternatet har påförts ett 

nytt moment under 5 Ht.V:20. 

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

I. Understödslån. 

Premier för landskapsgarantier. (Momentet nytt). 

Anslag 5.000 mark. 

Avser de premier om 3/4 %, vilka skall erläggas enligt 

landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och ar

betsrörelser och vilka ansetts böra föras på ett särskilt 

moment. 

6 Avdelningen. 
----------------------------

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

Statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

Tillägg 287.200 mark. 

U T G I F T E R. 

4 Huvudtiteln, Hälso- och sjukvården. 
===================================== 

II. Ålands centralsjukhus. 

Avlöningar. 

Tillägg 30.000 mark. 



4 Ht.III~l. 

4 Ht. III ~ 6. 

.~· 
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I samband med de gropjusteringar som verkställdes under 

år 1966 behandlades även frågan om justering av vissa 

tjänster vid sjukhusen. Dessa förhandlingar slutfördes e

mellertid först under år 1967 1 men skulle gäll~ retroaktivt 

från den 1 januari 1967. Nu föreslagna gropförhöjningar, 

som framgår av sifferbudgeten, har observerats i enlighet 

med sjukhusförbundets och medicinalstyrelsens direktiv med 

en löneklass för nedannämnd personal (de nya löneklasserna) 

speciaf~~~terska A 15 

sjuksköterska 

barnmorska 

röntgensköterska 

laboratorieskö-

ter ska 

medikalgymnast 

h lk. 

medikalgymnast 

l.lk. 

A 14 

A 14 

A 14 

A 14 

A 15 

A 14 
hjälpsköterska .., . 10 

barnmors!'"öterska A 10 

III. Ålands centralsanatorium. 

Avlöningar. 

Tillägg 6.000 mark. 

Se motiveringen ovan. 

Underhåll av fastigheten. 

Tillägg 7.000 mark. 

Under vintern har observerats läckage i golvet på sa

natoriets balkonger, vilka fordra relativt kostsamma repa

rationer. Skadorna är av den omfattning att en omedelbar 

och grundlig reparation är nödvändig. Kostnaderna till 

denna del har uppskattats till J.500~4.900 mark. 

Vid den planerade om- och tillbyggnaden för Ålands 

centralsjukhus bar förutsatts att den nuvarande personal

matsalen i sasarettets källarvåing skall tagas i bruk för 

röntgenarkivet och personalbespisningen ske i sanatoriets 

matsal. Redan nu erfordras för röntgenarkivet större ut

rymmen och avsikten är att nämnda ond isposi tioner skulle 

företagas omedelbart. För att sanatoriets matsal skall kun

na tagas i användning såsom personalmatsal, bör den nuva

rande golvbelägghingen som är synnerligen dålig, och 

i varje händelse borde förnyas, läggas om. Kost-
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naderna härför uppskattas till 2.500 mark. 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

4 Ht.IV:l. Avlöningar. 

Tillägg 500 mark. 

Se motivering under 4 Ht. II :1. 

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

- -.-:- --:: _.:...."':"·· ·-:-.::::::: 

V. Ålands yrkesskola~ 

5 Ht.V:l9. Pensioner (f). 

Anslag 7.000 mark. 

Momentet har av förbiseende icke upptagits i den ordina

rie budgeten, varför det bör återinföras. 

5 Ht.V:20. Kostmader för elevinternat (f). 

Anslag 18.000 mark. 

Se motivering under 3 Avd. I:l4a. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
=============================== 

II. Särskilda anslag. 

9 Ht.II:29. Räntegottgörelse för investeringskrediter. (Momentet nytt). 

Anslag 10.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har till landstinget överlämnat förslag 

till landskapslag om investeringskrediter för utvecklingsområ

denas industri samt vissa andra när ingsgrenar, vilken, såvitt 

det gäller ordinarie medel motsvaras av den i riket den 22 

april 1966 avgivna lagen. Lagen avser att i första hand med 

hjälp av räntegottgörelser för krediter, som kan godkännas som 

investeringskrediter, stöda i lagen nämnda företag. I rikets uar 
budget/för detta ändamål upptagits 1.000.000 mark, vilket med-

ger beviljande av dylika krediter till ett sammanlagt belopp 

om 75 miljoner mark. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
~-----------------------------------------------------------------------

II~ Hälso- och sjukvården. 

10 Ht.II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och 

instrument. 

Tillägg 27.000 mark. 

För den blivande anestesiologläkarens verksamhet har konsta

terats behov av ytterligare utrustning varför landskapsstyrel

sen föreslår följande anskaffningar 

1) Engström-respirator med fullständig utrustning avsedd att 

samtidigt användas såsom narkosapparat. Kostnad 20.000, samt 

, I 
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2) Avdunstare för narkos, ultraljudavdunstare, sammanlagt 

27,. 000 mark. 

III. Undervisnings~ och bildningsväsendet. 

10 Ht.III~l8. ~lands husmodersskola för om- och tillbyggnad. (Mdmentet 

nytt) • 

Anslag 200.000 mark. 

I landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting 

med förslag .t,.ill ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år 

1967 framhåller landskap sstyrelsen i motivering under 10 Ht. 

III~lO bl.a. "Planerna på en om- och tillbyggnad har ej avanc

rat så att konkreta förslag kunnat framläggas. Landskapsstyrel

sen avser, att om det visar sig 3rforderligt, inkomma med för

slag till tilläggsbudgetering i detta avseende under år 1967". 

Förslaget till den planerade om- och tillpyggnaden har upp

gj orts av arkitekt K.R. Lindgren. Ombyggnaden avser i främsta 

rummet att i skolbyggnadens vindsvåning inreda internat för 20 

elever samt i bottenvåningen skapa nödiga utrymmen för undervis 

ningen i huslig ekonomi. Tillbyggnaden åter kommer att inrymma 

två lärarbostäder om c. 55 m2 vardera. Genom denna om- och 

tillbyggnad anser landskapsstyrelsen att Ålands husmodersskolas 

lokaliteter under en lång tid framåt borde kunna anses motsva~ 

ra såväl behovet av utrymme som tidsenlighet beträffande un

dervisnings- och internatskravet. Landskapsstyrelsen har g ivet

vis även diskuterat frågan om uppförandet av en he lt ny skol

byggnad. Kostnaderna härför skulle eme llertid bliva c. 4 g ån

ger högre än den nu planerade om- och tillbyggnaden. 

I . 

Ålands husmodersskola har nu under 5 år arbetat som statio

när skola i Saltvik. Blevt illstr ömningen har varje år vida över

stigit det antal elever skolan nu kan inrymma d.v.s. 14. Tiå 

skolan har en stor betydelse som grundskola för vidare utbild

ning inom sjukVården, och då stor brist råder på sjukvåråsper

sonal anser landskapsstyrelsen att frågan om den planerade om

och tillbyggnaden bör lösas redan under innevarande år. 


