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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till enskild 

årsstat för landskapet Åland under år 1975. 

I förslaget till årsstat för år 1974 meddelade landskapsstyrelsen 

att den avsåg att snarast föreslå en ny och redovisningstekniskt än-

damålsenligare budgetuppställning än den hittillsvarande även :för 

enskilda medel. I överensstämmelse med detta uttalande har budget

uppställningen reformerats i :föreliggn.n.de fö:r':::ilc..c -D:~tl il:::·cc.tcd:: för 

år 1975. 
Budgetuppställningen följer i huvudsak uppställningen för ordinari 12 

årsstaten och bygger sålunda på ansvarsområden enligt ämbetsvorks-

lagon. Nummerkoden följer ordinarie årsstatens och avviker från denna 

endast i fråga om kapitelnumreringen där byråer:;.;a fått en kapi te1kod 

enligt jämnt tiotal 9 medan till byråernas verksamhetsområde hörande 

enheter och :Lnrättningar givits koder, som ligger mellan C.e jämn2 

tiotalen. 

I fråga om angivandet av föreslaget ansls.g för år 1975 9 1971+ års 

anslag, ökning eller minskning jämfört med grundbudgeten för år 1974 

samt tilläggsbudgeter under år 1974 har följts samma tillväga(S'2c1gs

sätt som i förslaget till ordinarie årsstaten för år 1975. Då budg0-

tens nummerkod i övrigt följer ordinarie årsstaten har landskapssty~

relsen inte ansett skäl föreligga att här ånyo redogöra för denna 

kod. 

Budgetens slutsumma är 5. 967" 292 mark eller 16 9 5 % högre än slut~· 

summan enligt 1974 års årsstat. Beaktar man de hittillsvarande till

läggsbudgeterna under år 1974 utgör ökningen 4 9 7 %. 
De största utgiftsposterna hänför sig till lån åt Finlands Rund

radio för installation av TV-reläapparatur 500.000 mark (23.10o8J) 9 

bostadslån 500.000 mark (23.30.83) samt understöden från nettoavkast

ni~gen av penningautomatföreningens verksamhet 1.500.000 mark 

(24.10.50 och 86). 

Budgetunderskottet för år 1975 beräknas bli 966.886 mqrk och ba

lanseras helt med lån. Underskottet härrör sig från de lån som bud

geterats för att utges som bostadslån och som lån åt Finlands ?..u:nd

radio för TV-reläapparatur. Det egentliga underskottet reduceras 

därmed och blir i praktiken ett överskott om 33.114 mark. 

. ' 
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Ål,ands fol!QaQ gs!f,p11&.$;,. u,1j;bygeya.d,. 

Frågan om utbyggnad av Ålands folkhögskola har aktualiserats un

der en längre tid. En god tillströmning av elever och en utbyggnad 

av skolans undervisningsprogram har lett till en uppenbar trångbodd

het. Skolan saknar s å lunda i dag tillräckliga utrymmen för undervis 

ning och för internat. På grund härav har under de senaste åren en 

arbetsgrupp utrett behovet av utrymmen. På basen av denna utredning 

har direktionen anhållit att landskapsstyrels e n för en nybyggnad 

skull e uppta ett anslag om 2.745.000 mark. 

De förslag till utbyggnad som förelagts landskapsstyrelsen om

fattar 1.128 m
2 

våningsyta för undervisningsutrymmen och J80 m
2 

våningsyta för internat. 

På grund av utbyggnadens omfattning har det icke varit möjligt 

för landskapsstyrelsen att under den korta tid som förflutit sedan 

äskandet om anslag gjordes företa alla de utredningar som är nöd

vändiga för att anslag skulle kunna upptas i detta budgetförslag. 

Landskapsstyrelsen har sålunda bl.a. inte hunnit utreda byggets 

finansiering 9 de framtida driftskostnaderna och i vilken omfattning 

dessa efter en nybyggnad kommer att belasta enskilda medel. Dessa 

utredningar pågår och landskapsstyrelsen kommer att så snart frågor

na utretts i tilläggsbudget redovisa för utredningarna o ch komma med 

förslag. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen och anslutna bilagor. 

Bilagor: 

Såsom bilagor till årsstaten har fogats. 

I. Tjänsteförteckning 

II. Sammandrag av förslaget till inkomststat 1975. 

III. Sammandrag av förslaget till utgiftsstat 1975. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till enskild årsstat för landskapet 

Åland under år 1975 samt bemyndiga land

skapsstyrelsen att upptaga för budgetens 

förverkligande erforderliga lån. 

Mariehamn 9 den 8 november 1974. 

~g På landskapsstyrelsens vägnar~ 

(SI~ Kar 1 s son 

Ut!J.~~. 
V i å d c e l a n t r 

Finanschef 
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I N K 0 M S T E R. 
==~:=======-====== 

~~A=~~~~g~~ggJ~~~g~~ J~~~~2~ 
21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 20.402 

04. Bidrag ur ordinarie medel 6~.ooo 

10. Kommunernas andelar i. kostnaderna:.~.f'ör rätts- 25. 402 
liJäipsverksamneten 

57. Ersättning av enskilda 2.500 

95• Diverse inkomster ·500 

JO• PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

10. Kommunernas andel i kostnaderna för upp
görande av regionplan 

13~ KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==:.:a..:================-==========~===--====== 

20. ADMINISTRATIVA BYRÅN 

02. Statsanslag för understödjande av poli
tisk verksamhet 

' I 
03. Statsansleg för understödjande av poli

tisk information 

J~~-E~~~g~XM~~~å~~~~gzEg~XgkI~~~gg~~~~ 
10. BUDGETBYRÅN 

84. Lån för budgetens förverkligande 

85. Avkastning av Ålands Pehhingautomat~ 
förenings verksamhet 

88. Räntor på ,penningautomatmedel 

95. Diverse ihkomster 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

80. Räntor på utgivna lån 

81. Övriga rähteinkomster 

82. Avkortningar på utgivna lån 

91. Indragning av utgiftsrester 

92. Indragning av reservat::i.onsanslag 

99. Föregående års b~hållning 

65.000 

65.000 

140.000 ======= 
140.000 

90.000 

50.000 

2.609.086 ========= 
2.4zz.Js6 

966.886 

1.500.000 

10.000 

500 

131.zoq 
'I 

60.000 

1.500 

70.000 

100 

100 
... _ 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-==================================================== 
OMRÅDE ------------

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

10. Kommunernas andel i Ålands centralsjuk
hus' årsanskaffnings- och driftskost
nader 

16. Kommunernas andel i Ålands centralsjuk
hus' om- och tillbyggnad 

J=~g~=~b~ 
1.665.979 

1.600.000 

15.979 

! 
' ' 
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17. Kommunernas andel i kostnaderna för 
vård i Kårkulla centralanstalt 

Jg~=~r~~R~~~~g~XR~~~~~~~~§=~~~~~~r~~~~g~~~~ 
21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

33. Elevavgifter 

34. Kursavgifter 

60. Sjukförsäkringsersättningar 

62. Ersättningar för naturaförmåner 

95. Diverse inkomster 

22. ÅLANDS HANDELSSKOLA 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

10. Kommunernas andel i driftskostnaderna 

33. Eleyavgifter 

34. Kursavgifter 

60. Sjuk:försäkringsersättningar 

95. Diverse inkomster 

2J. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

10. Bidrag :från Mariehamns stad 

34. Kursaygi:fter 

95. Diverse inkomster 

17. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
20. JORDBRUKSBYRÅN 

48. Försäljning av fastigheter 

70. Arrenden 

72. Hyror 

95. Diverse inkomster 

JO. SKOGSBRUKSBYRÅN 

4o. Försäljning av virke 

49. Husbehovsvirke för jordbrukslägenheterna 

60. Sjukförsäkringsersättningar 

61. Olycks:fallsförsäkringsersättningar 

62,. Er§ättning för· naturaförmåner 

95. Diverse inkomster 

50.000 

b~~~g~~ 
479.700 

460.000 

3.500 

1.000 

100 

15.000 

100 

257.125 

190.000 

63.825 

2.500 

500 

100 

200 

58.800 

33.000 

12.500 

10.000 

3.300 

g~J,;~~~ 
93.200 

100 

85.500 

7.500 

100 

446.500 

441.500 

500 

100 

100 

4.200 

100 
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40. FISKERIBYRÅN 

27. Fiskekortsavgifter 

70. Arrenden för fiskerätt 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

28. Jaktkortsavgifter 

70. Arrenden för jakträtt 

Inkomsternas totalbelopp 

5.967.292 

6.ooo 
2.000 

4.ooo 

55.500 
55.000 

500 
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21. LANDSTINGET =============== 
20. LANDSTINGETS KANSLI 

28. Till landstingspresidiets disposition 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
10. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

28. Till landskapsstyrelsehs disposition 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Avtalslörter 

Dyrortstillägg 

Diverse arvoden 

- städerska 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

45.348 

2.724 

2.400 

2.200 

s.200 

57.872 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

08. Arvoden 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

JO. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

60. Andel i kostnaderna för uppgörande av 
regionplan (förslagsanslag) 

~d~=~~g~~gX~~~~~~~~~g=E~~Xg~I~~~~g~~~~~~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

20. 

21. Kostnader för återutsändning av TV
och radioprogram 

79. För inlösen vid fastighetsöverlåtelser 
(reservationsanslag) 

83. Lån åt Finlands Rundradio för installation 
av TV-reläapparatur 

ADMINISTRATIVA BYRÅN 

50. Understödjande av politisk verksamhet 

51. Understödjande av politisk information 

J~J~~ 

1. 100 

1. 100 

J~g~~~~ 
1.000 

1. 000 

90.402 

57.872 

4.630 

2.400 

5.400 

1. 000 

4.800 

14.300 

65.000 

65.000 

J~J~~,;~2~ 
518.000 

18.000 

500.000 

140.000 

90.000 

50.000 

l 
I 

l 
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30. BYGGNADS- OCH BRANDSKYDDSBYRÅN 

83. Bostadslån 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ===========================:============= 
10. BUDGETBYRÅN 

50. Bidrag ur Penninga~tomatmedel 
(reservations-förs1agsanslag) 

500.000 

500.000 

1.719.600 ========= 
1.717.500 

1.010.000 

86. Lån ur Penningautotnatmedel ( reservationsanslag) 500. 000 

90. Ränteutgifter för av landskapet upptagna 
finansieringslån (förslagsanslag) 70.000 

91. Avkortningar på av landskapet upptagna 
finansieringslån (förslagsanslag) 

96~ Utgifter i samband med den skattefinan
siella utjämningen (reservations-förslags
anslag) 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

96. Avskrivningar på lån 

97. Indragning av inkoms'trester 

99. Föregående års brist 

37.500 

100.000 

2.100 

2.000 

100 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-==================================================== 
OMRÅDE ------------

10. BYRÅN FÖR SOCIALVÅRDSÄRENDEN 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

84. Bosättningslån 

1.682.979 ::::;====t==== 

17.000 

2.000 

15.000 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 1.665.979 

61. Kostnadsandelar för Ålands centralsjuk-
hf~$1 årsanskaff~ings- ·och driftskostnader 1.600.000 
l: orslagsanslag) 

63. Kostnadsandelar för Ålands centralsjuk-
hus' om- och tillbyggnad 15.979 

64. Kostnader för vård i Kårkulla central
anstalt (förslagsanslag) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
============~=============================~=== 

10. ALLMÄNNA BYRÅN 

08. Lärlingsnämnden 

50. Studieunderstöd 

51. Räntegottgörelse på studielån 

52. Stipendiemedel 

53. Understöd åt sammanslutningar 

50.000 

879.299 =======::== 
15.300 

3.400 

4.ooo 
1. 200 

2.500 

4.200 
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ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 531.958 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 276.711 

Grundlöner 83.424 

Årsarvoden 54.042 

- timarvoden 57.600 

- husmors- o. biträdande förestån-
darinnetillägg 984 

förhöjning efter vissa år 3.031 

- kompetenstillägg 1.630 

- föredrag och kurser 2.500 

Dyrortstillägg 5.200 

Ålderstillägg 33.000 

Semesterersättningar och -premier 10.100 

Löneju~tering 25.200 

276.711 

02. Övriga löner och arvoden (förslagsanslag) 

Årsarvode 13~140 

- kanslist 5.000 

- kökspersonal 19.863 

- städerskor 11.844 

Dyrortstillägg 700 

Ålderstillägg 6.600 

Semesterersättningar och -premier 3.700 

Lönejustering 6.ooo 
66.847 

04. Socialskyddsavgiftor (förslagsanslag) 

08. Direktionsarvoden och resor (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

11. Reparation och underhåll av inventarier 

13. Reparation och underhåll av byggnader och 
gårdsplan 

19. Annonser och tryckningskostnader 

20. Resor och exkursioner 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

25. Elevernas hälsovård (förslagsanslag) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkringspremier 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

50. Understöd för mindre bemedlade elever (för
slagsanslag) 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

66.847 

30.000 

2.500 

60.000 

2.000 

J0.800 

3.500 

5.500 

10.000 

1.000 

1.500 

4.ooo 
10.000 

15.600 

12.000 

1 
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22. ALANDS BANDELSSKOLA 257.125 

01. Avlöningar (förs1agsanslag) 151.225 

Årsarvoden 42.864 

- timarvoden 75.240 

- rektorsarvode 2.900 

- kompetenstillägg 2.148 

Dyrortstillägg 2.568 

Ålderstillägg 7.752 

Semesterersättningar och -premier 2.953 

Lönejustering 14.800 

151.225 

02. Övriga löner och arvoden (förslagsanslag) 

- administration 6.100 

- kurser 5.000 

11 • 100 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

08. Direktionsarvoden och resor- (f~rslagsanslag) 

10. Hyror samt andel i med Ålands yrkesskola 
gemensamma driftskostnader (förslagsanslag) 

11. Underhåll av inventarier och maskiner 

19. Annonser och tryckningskostnader 

20. Resor (förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

25. Elevernas hälsovård (förslagsanslag) 

27. Brandförsäkrings- och olycksfallsförsäkrings-
premier 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

23. ÅLANDS SOJ11MARUNIVERSITET 

01. Avlöningar 

- undervisningslöner och 
seminarier 

02. Övriga löner och arvoden 

- rektor 

- prorektor 

- kanslist och bibliotekspersonal 

04. Socialskyddsavgifter 

20.000 

20.000 

1.500 

4.500 

J.500 

9.500 

11.100 

13.000 

5.300 

41.000 

7.000 

2.500 

2.000 

7.500 

500 

500 

3.000 

2.500 

10.000 

74.916 
20.000 

9.500 

4.ooo 



08. Sammanträdesarvoden 

10. Lokalutgifter 
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19. Annonser och tryckningskostnader 

20. Resor 

21~ Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Andel i akademiska kurser 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

~z~=~~~~~~g~~R~~~~~~~~g=~g~~~hI~~~~g~~!~~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

40. Räntegottgörelse för investeringskrediter 
(reservationsanslag) 

50. Bidrag för elservice i skärgården 

51. Bidrag för telefonanslutningar i avsides 
belägna trakttir 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

08. Förrättningar och kommitteer 

13. Reparationer och underhåll 

20. Resor 

21. Husbehovsvirke för jordbrukslägenheterna 
(förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

74. Investeringar i egendomarna (reservations
anslag) 

JO. SKOGSBRUKSBYRÅN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlön 21.252 

Ålderstillägg 6.444 

Dyrortstillägg 636 
Semesterersättningar och -premier 1.720 

Lönejustering J.000 

JJ.052 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

05. Pensioner (förslagsanslag) 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

13. Reparation och underhåll av skogvaktar
bostaden och arbetarbarack 

20. Resor (förslagsanslag) 

2.500 

4.500 

8.ooo 
9.500 

2.500 

9.916 
2.500 

2.000 

~~~;;~i~ 
30.000 

20.000 

5.000 

5.000 

28.900 

700 

100 

300 

500 

·1. 000 

15.100 

11.200 

256.012 

33.052 

2.700 

22.600 

2.920 

500 

6.900 

~ 
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21. Premier för skogs- och brandförsäkringar 
(förslagsanslag) 

22. Avverknings- och transportkostnader (för-
slagsanslag) 

23. Underhåll av skogsbilvägar 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

74. Grundförbättring av skogvaktarbostaden 
(reservationsanslag) 

77. Skogsvårdsarbeten (reservationsanslag) 

78. Investeringar i virkestransportvägar 
(reservationsanslag) 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

28. Främjande av jaktvården (reservations
förslagsanslag) 

Utgifternas totalbelopp 

5,967.292 

5.000 

114.540 

2.500 

1. 000 

15.900 

23.000 

20.400 

5.000 ~ 

55.000 

55.000 



12.21.04. 

12.21.10. 

·12.21.57. 

12.21.95. 

12. JO. 10. 

Ink.V:7. 

Ink.V:9. 
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~~~~~J~g~~~~I~g§~ 

J~~=~~Hn?g~EggIX~~~g~t' ··c 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN (Kapitlet nytt) 

Bidrag ur ordinarie medel. (Momentet nytt) 

62.000 (+ 62.000) 

Bidraget har beräknats utgå med ca 70 % av bruttoutgifterna. 

Kommyne,rnas andelar i kostnaderna för rättshjälpsverksamhe

ten. (Momentet nytt) 

25.402 (+ 25.402) 

Inkomsten utgör den nettokostnad för rättshjälpsverksamhe

ten som kommunerna skall erlägga. 

Ersättning av enskilda. (Momentet nytt) 

2.500 (+ 2.500) 

Rättshjälpsbyrån kan berättigas att mot ersättning lämna 

rättshjälp även åt andra än till allmän rättshjälp berätti~ 

gade personer. 

Diverse inkomster. (Momentet nytt) 

500 (+ 500) 

Avser bl.a. eventuella inkomster från tjänsteförmyndarskap 

för den händelse nämnda uppgift skulle påföras byråns an

ställda. 

JO. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN (Kapitlet nytt) 

Kommunernas andel i kostnaderna för uppgörande av region

plan. (Rubriken ändrad) (Tidigare Ink.V:8) 

65.000 (62.200 + 2.800) 

Kommunernas nettoandel i kostnaderna för regionplaneringen 

har beräknats utgöra cirka en tredjedel av kostnaderna för 

planeringsrådet och planeringsbyrån. 

Inkomst från av regionplanebyrån utförda utredningsuppdrag. 

(Tid. Ink.V:7) 

(2.000 - 2.000) 

Momentet överfört till ordinarie budgeten. 

Bidrag ur ordinarie medel för regionplanering. (Tid. Ink. 

V:9) 

(62.200 - 62.200) 

Kostnaderna för regionplaneringen har påförts ordinarie 

budgeten 9 varför momentet utgår. 



14.10.85. 

14. 10. 88. 

14.10.95. 

14.20.so. 
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J~~=~~~~~g~g~~~~~~~~~=~~~~g~I~~~~g~~~~~~ 
20. ADMINISTRATIVA BYRÅN (Kapitlet nytt) 

Statsansl~g för understöd,jande av politisk verksamhet. (Mo

mentet nytt) 

90.000 (+ 90.000) 

Anslaget utgör landskapets andel av rikets anslag för under

stödjande av politisk verksamhet. Anslaget, som tidigare 

ingått i ordinarie budgeten, har höjts från 80.000 mark 

till 90.000 mark. 

Statsanslag för understöd.i ande av politisk information, (Mo- .! 

mentet nytt) 

50.000 (+ 50.000) 

Anslaget utgör landskapets andel av rikets anslag för under

stödjande av politisk information. 

14. FINANSAVDELNINGEN ------------------------------------------
10. BUDGETBYRÅN 

Lån för budgetens :förverkligande. (Tid. Ink.V:6) 

966.886 (1.188.458 - 221.572 

tb. 16. 300) 

Föreslås att lån upptas endast i den mån lånen erfordras. 

Avkastning av Alands Penningautomatförenings verksamh0t. 

(Tid. Ink.III:4) 

1.500.000 (1.300.000 + 200.000 

tb. 561.377) 

Av Ålands Penningautomatförening beräknad nettoavkastning för 

år 1974, vilken föreligger till utdelning under år 1975. 

Räntor på penningautomatmedel. (Momentet nytt) 

10.000 (+ 10.000) 

Avser'räntor på såväl utgivna lån ur penningautomatmedel 

som räntor på penningautomatmedel deponerade i bank. 

Diverse inkomster. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.V:1 delvis) 

500 

Avser enskilda medels diverse inkomster, vilka inte påförts 

något annat moment. 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

Räntor på utgivna lån. (Rubriken ändrad) (Tidigare Ink.IV:1) 

60.000 (30.000 + 30.000) 

Ränteinkomsterna på ur enskilda medel beviljade lån ökar frarr·· 

förallt på grund av att prim2rlånen för bostadsproduktion öka· 



15. 20. 10. 

15.20.16. 

15. 20. 17. 

16.21.04. 

16.21.33. 
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Övriga ränteinkomster. (Momentet nytt) (Tid. Ink.V:1 delvis) 

1.500 

Avser räntor på enskilda medels bankräkningar. 

Avkortningar på utgivna lå~. (Rubriken ändrad) (Tid. 

Ink.IV:2) 

70.000 (60.000 + 10.000) 

Beräknade avkortningar under år 1975 på främst bostadslån. 

lRdra~ing av utgiftsrester. (Tid. Ink.V:3) 

100 (+ 100) 

Indr~gning av reservationsanslag. (Tid. Ink.V:4) 

100 (+ 100) 

Föregående års behållning. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.V:5) 

(--) 

J~~=~~~~&~;=~~~=~~~g~~~~~&~R~~~~~~~~~=~g~~~~I~~~~g~~h&~ 
20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN (Rubriken ändrad) 

(Tid. Ink.III) 

Kommunernas andel i Ålands centrals.iukhus' årsanskaffnin,gs

och driftskostnader. (Tid. Ink.III:1) 

1.600.000 (1.300.000 + 300.000) 

Andelen beräknad såsom tidigare. (Jmfr 25.20.61) 

Kommunernas andel i Ålands centra.ls.iukhus' om- och tillbygg

nad, (Tid. Ink.III:2) 

15.979 ( + 15. 979) 

Under år 1975 inflytande andelar i om- och tillbyggnaden 

av sjukhuset. 

Kommunernas andel · i kostnaderna :för vård i Kårkulla central

anstalt. (Tid. Ink.III~3) 

50.000 (45.000 + 5.000) 

Motsvares av lika stor utgiftspost under momentet 25.20.64. 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

Bidrag ur ordinarie medel. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.II: 1) 

460.000 (380.000 + 80.000) 

Beräknat lagstadgat bidrag. 

Elevavgifter. (Momentet nytt) (Tid. Ink.II:2 delvis) 

3.500 

e 



16.22.33. 

16.22.34. 
.. 

16.22. 60. 

16. 22. 9 5. 

16.23.04. 

l6.23.10. 

16.23.34. 
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Kursavgifter. (Momentet nytt) (Tid. Ink.II:2 delvis) 

1. 000 

Sjukf'örsäkringsersättningar. (Momentet nytt) 

100 (+ 100) 

Ersättningar för naturaförmåner. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink. 

II:2 delvis) 

15.000 

Avser bl,a. rektors och lärarnas hyresveder1ag. 

Diverse. inkomster. (Momentet nytt) 

100 

22. ÅLANDS HANDELSSKOLA 

( + i 00) 

Bidrag ur ordinarie medel. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.II:3) 

190.000 (130.000 + 60.000) 

Beräknat lagstadgat bidrag. 

Kommunernas andel i driftskostnaderna. (Rubriken ändrad) (Tid. 

Ink.II:5) 

63.825 (43.662 + 20.163) 

Kommunernas andelar enligt LL om Ålands handelsskola. 

Elevavgifter. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.II:4 delvis) 

2.500 

Kursavgifter. (Momentet nytt) (Tid. Ink.II:4 delvis) 

500 

S.iukförsäkringsersättningar. (Momentet nytt) 

100 (+ 100) 

Diverse inkomster. (Momentet nytt) (Tid. Ink.II:4) 

200 (+ 200) 

23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET (Kapitlet nytt) 

Bidrag ur ordinarie medel. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.II:6) 

33.000 (30.000 + 3.000) 

Beräknat bidrag enligt tidigare normer. 

Bidrag från Mariehamns stad. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.II:7 

delvis) 

12.500 

Kursavgifter. (Rubriken ändrad) (Tid.. Ink.II:7 delvis) 

10.000 

.p .!-

I, 

' • 



17. 20. 48. 

17.20. 70. 

17.20.72. 

17.30.40. 

17. 30. 60. 

17. 30. 61 • 

17.Jo.62. 
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Diverse inkomster. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.II:7 delvis) 

J.JOO 

Annonsintäkter från programhäfte samt övriga intäkter. 

JZ~=~~~~~~g~X~~~~~~~~~g=~~~X~~J~~~g~~~~~ 
20. JORDBRUKSBYRÅN (Rubriken ändrad) 

Försäljning av fastighete:,r'. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.V:2) 

100 (1.000 - 900) 

Momentet avser ingen speciell försäljning. 

Arrenden. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.I:J) 

85.500 (90.000 - 4.500) 

Beräknade arrenden från landskapets lantegendomar. Minskning

en hänför sig till att arrendena för fiskevatten och för 

jakträtt givits egna moment. 

Hyror. (Momentet nytt) (Tid. Ink.I:J delvis) 

7.500 

Beräknad hyresinkomst från landskapets bostäder. 

Diverse inkomster. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.I:6) 

100 (10 + 90) 

JO. SKOGSBRUKSBYRÅN (Rubriken ändrad) 

Försäljning av virke. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.I:1) 

441.500 (300.000 + 141.500) 

Inkomsten är beräknad efter ett virkesuttag av 4.600 m3 

fast mått. Uttaget baseras på skogshushållningsplanen för 

landskapets skogar och medelpriset beräknat till 96 mk per 

m3 fast mått. 

Husbehovsvirke för jordbrukslägenheterna. (Rubriken ändrad) 

(Tid. Ink.I:2) 

500 (500) 

S.iukf'öraäkringsersättningar. (Momentet nytt) 

100 (+ 100) 

Olycksfallsförsäkringsersättningar. (Momentet nytt) 

100 (+ 100) 

Ersättning för naturaförmåner. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink. 

I:5) 

4.200 (3.000 + 1.200) 



.40.27. 

17.60.28. 

17.60.70. 

,·· 1 
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Diverse inkomster. (Momentet nytt) 

100 

L~o. FISKERIBYR.i.\N (Kapitlet nytt) 

( + 100) 

Fiskekortsavgifter. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.I:7) 

2.000 (1.500 + 500) 

Arrenden för fiskerätt. (Momentet nytt) 

4.ooo (+ 4.ooo) 

60. MILJÖV.lRDSBYR]ili" (Kapitlet nytt) 

JS!;_~tko:s.!savgifter. (Rubriken ändrad) (Tid. Ink.I:4) 

55.000 

J..rrenden för jakträtt. (Momentet nytt) 

500 

(53.000 + 2.000) 

(+ 500) 
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21, LANDSTINGET 
=====;;=;:~====·=:::: 

20, LANDSTINGETS KANSLI 

21.20.28. Till landstingsp;residiets disposition. (Tid, 5 Ht.I:1) 

1.100 (1.100) 

'·! I 

~~~=~4~~~~Egg!X~~g~~ 
10. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

22. 10,. 28,. Till landskapss.tyrelsens dis .. posi tion, (Rubriken ändrad) 

(Tid. 5 Ht.I:2) 

1. 000 (1.000) 

21 .• RÄTTSHJÄLPSBYRÅN (Kapitlet nytt) 

I sin framställning till andra tillägget till ordinarie 

årsstaten för år 1974 föreslog landskapsstyrelsen i 

detaljmotiveritlgen till momentet 15.04.52 att landskapet 

- under förutsättning av en överenskommelseförordning 

mellan riket och landskapet och av att kommunerna i land

skapet skulle ställa sig positiva - skulle överta huvud

mannaskapet för rättshjälpsverksamheten i landskapet. 

Förslaget om landskapets övertagande av huvudmannaskapet 

har sedan berörda framställning avgavs varit på utlåtande 

till kommunerna. I sina utlåtanden har kommunerna förhål

lit sig positiva till förslaget. Utlåtande har dock ännu 

inte inkommit från en kommun. 

Landskapsstyrelsen föreslår på basen av utredningarna i 

ärendet att de i lagen om allmän rättshjälpsverksamhet 

på kommunerna ankommande förvaltningsuppgifterna i land

skapet skulle övertagas av landskapet om möjligt redan 

från den 1.1. 1975 i enlighet med ett avtal, som skulle 

upprättas mellan landskapet och kommunerna. 

Övertagandet från den 1.1. 1975 förutsätter dock att över

enskommelseförordning i ärendet träder i kraft till sagda 

tidpunkt. 

22.21.0h Avlöningar (f}. (Momentet nytt) 

57.872 (+ 57.872) 

Landskapsstyrelsen föreslår inrättande av en e.o. befatt

ning som rättsbiträde med en avlöning enligt löneklass 

A JO och en e.o. kanslistbefattning i löneklass A 13 el

ler motsvarande löneklasser som bör tillkomma dessa be

fattningar enligt det kommunala löneavtalet. Vidare har 

anslag upptagits för en städerska på timlön. 

~ 

' . 
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22.21.04. Socialskyddsavgifte.r (f'). (Momentet nytt) 

4.630 (+ 4.630) 

Jwser lagstadgade socialskyddsavgifter för rättshjälpsbyråns 

löner och arvoden. 

22. 2 .1. 08. Arvoden. (Momentet nytt) 

2.400 (+ 2.400) 

Avser rättshjälpsrtämndens arvoden. 

22.21.10. Lokalutgifter (fl. (Momentet nytt) 

.5.400 (+ 5.400) 

Avser hyra 9 elström och städmaterial för rättshjälpsbyråns 

utrymmen. 

22. 21. 20. Resor(!) (Momentet nytt) 

1. 000 ( + 1. 000) 

Avser rättsbiträdets och nämndens resor. 

22.21.29. Övriga konsumtionsutgifter. (Momentet nytt) 

4.800 (+ 4.800) 

Avser kontorsmateriel, telefon, porto, information, litte

ratur och tidskrifter. 

22.21.70. Anskaffning av inventarier. (Momentet nytt) 

14.300 (+ 14.300) 

Avser anskaffning av skrivbord, skrivmaskiner m.m. 

JO. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYR..ÅN 

22.30.60. Andel i kostnade rna för uppgörande av ~egionplan (f).(Homei;it e t 
. nyiJ-1; J 

65.000 (+ 65~000) . . 

Utgör det belopp enskilda medel skall erlägga ti11 ordinarie 

medel som kommunernas andel i r egionplaneringen. 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

10. ALLMÄNNA BYHÅN 

23.10.21. Kostnader för ~terutsändning av TV- och radioprogram. 

(Tid. 5 Ht.I:4) 

18.000 (22.500 4.500) 

Anslaget kan minskas 9 då 1974 års ansl ag avsåg 1 år 3 må n a d e r. 

23.10.79. För inlösen vid fastighetsöverlåtelser (r). (Tid. 1 Ht.III:6) 
9 

(--) 

Från tidigare år finns reserverat 186.107,57 mark för inlös e n i 

' .. 
. . 
\' • o•h"' • ..... '• ~'i ~ .. . , ,,, • L • '~' · ' ' • ' ~•• • · -· .......... .. ' 

• i 
1· 

I 

I 

I 

1 1 
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J.10.83. Lån åt Finlands Rundradio för install2tion av TV-reläappara

~ (Tid. 5 Ht.III:1) 

500.000 (500.000) 

Underhandlingamamed Finlands Rundradio om en TV-station 

f'ör östre. skärgården har tillsvidare icke givit önskat 

resultat? varför underhandlingarna fortsätter. 

20. ADMINISTRATIVA BYRÅN 

i.20.50. !I!!derstödjande av politisk verksa19h~t. (Momentet nytt) 

90.000 (+ 90.000) 

Landskapsstyrelsen hänvisar till detaljmotiveringen till 

momentet 12.23.11 i förslaget till o~dinarie årsstaten f~r 

år 1975. 

1.20.51. Underi::;töd,,iartd,e av politisk information. (Momentet nytt) 

501000 (+ 50.000) 

Undor momentet 31.55.41 har i riksbudgeten för understöd

jande av tidningspressen föreslagits et~ anslag om 10.000.000 

mark, som föreslås utdelat till partierna för stödjande av 

deras press. I motiveringen föreslås anslaget till landskapet 

_,.\land· ges för stödjande av informationsverksamheten. Trafik

ministeriet har i brev till landskapsstyrelsen meddelat att 

anslaget i landskapet får användas även för att stöda olik

artade informationsblad fastän de inte skulle vara såkallade 

egentliga tidningar. 

Landskapsstyrelsen föreslår att stödet i landskapet skulle 

utges åt de politiska organisationerna för stödjande av po

litisk information. Fördelningen föreslås ske så att av ansla

get 10 1}'~ eller 5. 000 mark skulle avdelas att fördelas lika 

mellan Åländsk Samling 9 Åländsk vänster och Åländska För

bundet, varefter återstoden eller 45.000 mark skulle ges 

till ovannämnda organisationer enligt antalet röster vid 

senaste landstingsval. För medlens användning skulle orga

nisationerna avge särskild redovisning. 

Landskapets andel av förenämnda understöd är 1/200-del eller 

50.000 mark. 

Med samma motivering som för momentet 23.20.50 upptas ansla

get i denna årsstat. 

JO. BYGGNADS- OCH BRANDSKYDDSBYRÅN 

.30.83. Bostadslån. (Tid. 3 Ht.II:2) 

500.000 (500.000) 

mark 

iock 

jande 

som 

Lån ( f}, 

ld-

DE 
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Föreslås upptaget för att utgivas enligt samma grunder som 

angavs i årsstaten för år 1974. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅ.DE ========================================= 
10. BUDGETBYRÅN 

Bidrag ur penningautomatmedel. (r-f). (Rubriken ändrad) 

(Tid. 3 Ht.III:1 delvis) 

1.010.000 

Penningautomatmedlen för utdelning år 1975 beräknas uppgå 

till 1. 510. 000 mark 9 varav 1. 500. 000 mark utgör ,hands 

Penningautomatförenings beräknade nettoavkastning för år 

1974 och 10.000 mark i räntor. Härav föreslås att såsom 

bidrag åt ideella samfund och stiftelser för att av dem an-

vändas för allmännyttiga ändamål upptas 750.000 mark, att 1 

till landskapsstyrelsens disposition upptas 110.000 mark 

och att 150.000 mark reserveras för att användas under 

kommande år. Någon exakt uppdelning av anslagen göres icke 

då organisationernas anslagsäskanden enligt förordn:Lngen 

skall inlämnas först inom november månad. Enligt en av land

skapsstyrelsen beslutad ändring av penningautomatfö:r·o:rdnh·1een . 

skall ansökningar om understöd i framtiden vara inlämnade 

före den 1 oktober föregående år, vilket kommer att möjlig-

göra en bättre planering. Landskapsstyrelsen lämnar nedan 

en uppställning över hur medlen fördelats åren 1973-74 

och hur understöden för år 1975 på basen av tidigare fördel

ningar föreslås utgivna. Avvikelsen i fråga om föreslaget 

understöd för grupp I Främjande av folkhälsan beror på att 

under år 1974 erlagts två års understöd, vilket skett i 

strävan att komma bort från systemet att ge förskott på 

de medel som skall fördelas ett följande 0 ar. 

Föreslås vidare att det till landskapsstyrelsens disposi

tion reserverade beloppet 110.000 mark skulle få användas 

för apparatur för återutsändning av Sveriges radioprogram. 

Landskapsstyrelsen anser att Finlands Rundradio framdeles 

bör ersätta landskapet för denna utgift. 

Förslagen till fördelning bör med beaktande av att ansökning

arna om understöd ännu inte inkommit betraktas endast som 

riktgivande, varför avvikelser från förslaget skall få ske. 

'r. 
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24 0 10i86. Lån ur penningautomatmedel (r). (Momentet nytt) 

500.000 (+ 500.000) 

Föreslås att av inflytande penningautomatmedel 500.000 mark 

skulle reserveras för utgivande av lån mot låg ränta, dock a 

minst 1 %. Lånen skulle ges för stödjande av barnskyddet, 

åldringsvården., utvecklande av ungdomsfostran och främjande t 

av semestermöjligheter enligt riktlinjerna i den tablå som t 

ingår i motiveringen till momentet 24.10.50. 

24.10.90. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansieringslån (f); 

(Tid. 6 Ht~I:3) 

70.000 (30.000 + 40.000) 

Ökningen motiveras av de lån för bostadsändamål som land

skapet upptagit under år 1974. 

s 

24.10.91. Avkortningar på av landskapet upptagna finansierinp;slån 
11 

( f )...!.. 

(Tid. 6 Ht.I:4) 

37.500 (22.870 + 14.630) 

Avser amorteringar på lån för Ålands folkhögskola och 

bostadslånen från Arbetspensionskassan för byggnads

branschen. 

24.10,96. Utgifter i samband med den skattefinansiella utjämningen 

(r-f). (Tid. 3 Ht.I:6) 

100.000 (100,000) 

Vid årsskiftet 1974-1975 kommer att av 1974 års medel 

finnas reserverat ca 50.000 mark. 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

24.20.96. Avskrivningar på lån. (Tid. J Ht.I:6) 

2.000 (2.000) 

24.20.97, Indragning av inkomstreEter. (Momentet nytt) 
• 

100 (+ 100) 

24.20.99, Föregående års brist. (Rubriken ändrad) (Tid. 6 Ht.I:1) 

(160.000) 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

10. BYRÅN FÖR SOCIALVÅRDSÄRENDEN 

25.10.28. Till landskapsstyrelsens dispositiol1: .. • (Tid. 3 Ht.I:1 J 

2.000 

Anslaget avsett för oförutsedda utgifter. 

). 

i.-

i.g 

_er. 
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Bosättning$Jån. (Tid. 3 Ht.II:1) 

15.000 (15.000) 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 
O I o Kostnadsandelar för Alands centralsjukhuq arsanskaffnings-

och driftskostnader (f). (Tid. 3 Ht.I:2) 

1.600.000 (1.300.000 + J00.000) 

Utgör kommunernas andel av rubricerade kostnader 9 som av 

enskilda medel inbetalas till ordinarie medel. 

25.20.63. Kostnadsandelar för Ålands centralsjukhus' om- och tillbygg-

(Tid. 3 Ht.I:4) 

15.979 (+ 15.979) 

Avser inbetalningar enligt fastställd debitering. 

25.20.64. Kostnader för vård i Kårkulla centralanstalt (f). (Rubriken 

ändrad) (Tid. 3 Ht.I:3) 

50.000 (50.000) 

Avser vård i Kårkulla centralanstalt för vilken kommunerna 

debiteras enligt överenskommelse. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

26.10.08. LärlingsnRmnden. (Tid. 2 Ht.IV:J) 

3.400 (3.400) 

26.10.50. Studieunderstöd. (Rubriken ändrad) (Tid. 2 Ht.IV:2 delvis) 

4.ooo (13.000 - 9~ooo) 

Anslaget minskas, då ur ordinarie medel numera ges under-· 

stöd för såväl gymnasieutbildningen s0m för yrkesstudier. 

För att möjliggöra understöd i angelägna fall, då under

stöd ur ordinarie medel inte kan ges, föreslås 4.000 mark. 

26.10.51. Räntegottgörelse på studielån. (Tid. 2 Ht •. IV:4) 

1.200 (1.200) 

26.10.52. Stipendiemedel. (Tid. 2 Ht.IV:2 delvis) 

2.500 

Utgöres av stipendiemedel för landskapets egna läroinrätt

ningar. Fördelningen verkställes av landskapsstyrelsen. 

26.10.53. Understöd åt sammanslutningar. (Tid. 2 Ht.IV:1) 

4.200 (1.500 + 2.700) 

Anslaget ökat för att möjliggöra högre anslag åt Hem- och 

skolaföreningarna. 

Anslagen föreslås beviljade på ansökan. 
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21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

26.21.01. Avlö:r:i.ii!j)=gar (f)~ (Tid. 2 Ht.I:1 delvis) 

276.711 

I årsstaten för år 1974 berättigades .: .- 'v.>i""-'.1. anställa 

en extra lärare i engelska räknat från 1.1. 1974 och en 

extra lärare i samhällskunskap från 1.8. 1974. Då behovet 

av tjänsterna visat sig bli bestående föreslås att räknat 

från 1.8. 1975 inrättas 

1 e.o. lärartjänst med engelska som huvudämne 

1 e.o. lärartjänst i samhällsvetenskapliga ämnen 

med avlöning enligt löneklass C 31. Beroende på kompetens 

skulle avlöningen justeras i enlighet med skolstyrelsens 

cirkulär nr 1476/1962. 

Vaktmästaren-gårdskarlens lön har under år 1974 höjts till 

löneklass A 12. 

26.21.02. Övriga löner och arvoden (f). (Momentet nytt) (Tid. 2 Ht. 

I:1 delvis) 

66.847 

Föreslås att räknat från 1.1. 1975 s.c~'--•~-'-' .... J..>. ... a.ttas en e.o. 

kokerskebefattning i löneklass A 8. Befattningen har tidi

gare i budgeten betecknats såsom hembiträde med årslön. 

Åtgärden motiveras av att behovet av en kokerska visat sig 

bli bestående. 

26.21.04. Socialskyddsavgifter (f). (Tid. 2 Ht.I:J) 

30.000 (20.600 + 9.400) 

26.21.08. Direktionsarvoden och resor (f). (Tid. 2 Ht.I:8) 

2.500 (2.500) 

26.21.10. Byggnadernas drift (f). (Tid. 2 Ht.I:2 o. 4) 

60.000 (46.ooo + 14.ooo) 

Ökningen motiveras bl.a. av höjda bränsle- och elpriser. 

26.21.11. Reparation och underhåll av inventarier. (Momentet nytt) 

2.öoo (+ 2.000) 

Avser kostnader för reparation och underhåll av inventarier. 

26.21.13. Reparation och underhåll av byggpader och gårdsplan. 

(Tid. 2 Ht.I:9) 

J0.800 (22.000 + 8.800) 

Föreslås att följande reparations- och underhållsarbeten 



skall utföras under år 1975: 

~~g_ate.:L._ (8.400 mark) 

Ny golvbeläggning föreslås i nio rum 

Två rum renoveras 

Ny fläkt installeras i !cöket 

Bastuns tvättrum målas 

Trapphusen lackas 

Taktegel 

Skolbyggnad..2.Q - tio lysrör 

Rektor~bostad2n ~ ny golvbeläggning i 

kansli och tre:i rum 

Kavalje;r:sflyf$'eb1L""' nytt plåttak och 

reparationer 

~-!_Q_j_<l_~i:;_~qn.. - reparation av innertak 

För fortsatta p~__g.J)_t.i~r.."i . .n.:~13..arbe±en-och 

underhåll av gårdsplan föreslås 

5.000 mark 

1. 600 11 

500 " 
500 l! 

600 " 
200 Il 

8.400 mark 

3.000 " 

2.500 Il 

8.400 11 

500 Il 

5.500 

......1. !j..2.Q__ -~
J0~800 

26.21.19. Annonser och _'tr_x:cknJ;;~!cos~E~E..:!.. (Momentet nytt) (Tid. 

2 Ht.I:6 delvis) 

3.500 
Dessa utgifter har tidigare ingått i momentet 2 Ht.I:6 

Diverse utgifter. 

26.21.20. Resor och exk,Yr,§i2.!l,er~~- (Momentet nytt) (Tid. 2 Ht.I:1 del

vis) 

5.,500 

Under avlöningsmomentet har tidigare upptagits för resor 

J.500 mark och för exkursioner 20000 mark. 

26.21.21. Unct.~1.§..gipg?J!la!eriel och bibliotek. (Tid. 2 Ht.I:5) 

10.000 (10.000) 

26.21.25. Elevern~s hä3:~~'.?~Y?·rd_ill..!.. (Rubriken ändrad) (Tid. 2 Ht.I:7) 

1.000 (1.000) 

1. 500 ( 1. 500) 



26.21.28. 

- 21 ._ 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

4.ooo 
(Tid. 2 Ht.I:12) 

(16.800 - 12.800) 

I momentet ingick senaste år vissa engångsutgifter samman

lagt 14. 000 mark. J~nslaget 197 5 avser reservering av anslag 

för elevernas studieresor 1.000 mark, för eventuell kurs

verksamhet 2.500 mark samt till stipendieunderstöd för 

elever från nordiska grannland 500 mark. 

26.21.29. Övriga konsumtionsutgifter. (Momentet nytt) (Tid. 2 Ht. 

I~6 delvis) 

10.000 

Med beaktande av momentet 26.21.19 innebär anslaget ingen 

minskning. Momentet motsvarar 1974 års budgets Diverse 

utgifter. 

26.21.50. Understöd för mindre bemedlade elever (:f) •. (Tid. 2 Ht.I~1o} 

15.600 (15.n~o + ~ro~ 

26.21.70. Anskaffning av maskiner och inventarier. (Tid. 2 Ht.I:1J) 

12.000 (25.870 - 13.870) 

Föreslås följande anskaffningar: 

Vävsalen: 

3 st. vävstolar (ersätter förbrukade) 

2 st. sybord 

1 st. stickmaskin 

Strykjärn och strykbräde 

4.ooo 
700 

1.400 

100 

mark 
Il 

" 
" 

Undervisningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen: 

2 st. mikroskop 

Räknestickor 

Slöjdundervisningen: 

1 st. slipmaskin 

Komplettering av handverktyg 

Språk- och litteraturundervisningen: 

1 st. portabel grammofon 

Fastigheten: 

1 st. lättmetallstege 

Flaggor 

Diverse 

900 mark 

200 Il 

1.600 mark 

600 Il 

400 mark 

900 mark 

400 Il 

800 tl 
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22. ÅLANDS HANDELSSKOLA 

26.22.01. Avlöningar (f). (Tid. 2 Ht.II:1 delvis) 

151.225 

Ökningen motiveras av allmänna lönejuste~ingar och av 

att undervisningen sedan hösten 1974 nivågruP,perats. 

26.22.02. Övriga löner och arvoden Lf),., (Momentet nytt) (Tid~ 

2 Ht.II:1 och 8 delvis) 

11.100 

I momentet ingår utgifterna för bl.a. skolans adminis 

tion och för kurser. Utgifterna har tidigare ingått i 

2 Ht.II:1. 

26.22.04. Socialskyddsavgifter (fb .. (Tid. 2 Ht.II:6) 

13.000 (8.JOO + 4.700) 

Utgör lagstadgade avgifter. 

26.22.08. Direktionsarvoden och resor (f). (Tid 2 Ht.II:1 delvis) 

5.JOO 

Avser direktionens sammanträden or.h resekostnader.. 

26.22.10. Hyror samt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma drifts

kostnader (f). (Tid. 2 Ht.II:2) 

41.000 (35.000 + 6.ooo) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar .• 

26.22.11. Underhåll av inventarier och maskiner. (Rubriken ändrad) 

(Tid. 2 Ht.II:4) 

7.000 (3.500 + 3.500) 

Motiveras av den utökade maskinparken och allmänna kostnads-i 
,i stegringar. 

26. 22 .• 19.. Annonser och tryckningskostnader. (Momentet nytt) 

(Tid. 2 Ht.IIi5 delvis) 

2.500 

Ur redovisningssynpunkt har det ansetts ändamålsenligt 

att bryta ut dessa utgifter till ett särskilt moment. 

26022 .• 20. Resor (f). (Momentet nytt) (Tid. 2 Ht.II:7 delvis) 

2.000 

Utgifterna har tidigare ingått under momentet 2 Ht.II:7 

och avser lärarnas studieresor och fortbildning. 

26.22.21. Undervisningsmateriel och bibliotek. (Tid. 2 Ht.IIgJ) 

7.500 (7.500) 
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26.22.25. Elevernas hälsovård (f). (Momentet nytt) 

500 (+ 500) 

Avser elevernas hälsovård. 

26.22.27. Brandförsäkrings- och olycksfallsförsäkringspremier. 

(Momentet nytt) 

500 (+ 500) 

Utgifterna har tidigare ingått i momentet 2 Ht.II:5. 

26.22.28. Till landskapsstyrelsens dispoåtion. (Tid. 2 Ht.IIg7 delvis) 

3.000 

Minskningen motiveras av att momentet t ligare omfattat 

även utgifterna under 26.22.20. 

26.22.29. Övriga konsumtionsutgifter. (Tid. 2 Ht.II:5 delvis) 

2.500 

Motsvarar tidigare diverse utgifter 9 som uppdelats i detta 

moment och momenten 26.22.25 och 26.22.27. 

26.22.70. Anskaffning av maskiner och inventarier. (Tid. 2 Ht.II:9) 

10.000 (3.800 + 6.200; tb. 

9.500) 

Bl.a. följande anskaffningar föreslåsg 

Elektroniska räknemaskiner med remsa 

1 st. elektronisk räknemaskin utan remsa 

3 bord för OH-projektor 

1 3M-projektor 

3 st. filmdukar för OH-projektor 

1 st. medicinskåp 

23. ÅL.ANDS SOMMARUNIVERSITET (Kapitlet nytt) 

7.000 mark 

500 1V 

400 Il 

1. 250 " 
450 " 
150 " 

Ålands sommaruniversitet föreslås få ett eget kapitel i 

likhet med övriga läroinrättningar. Tidigare år har endast 

bruttoanslaget upptagits i sifferbudgeten medan utgifterna 

mera detaljerat angivits i budgetmotiveringen. Verksamheten 

avses ske i tidigare omfattning. Anslaget uppgår till 

74.916 mark mot 73.600 mark år 1974. Totalt beräknas kost

naderna till 104.380 mark 9 varav Åbo Akademis andel utgör 

29.464 mark. 

2 Ht.III~1.Ålands sommaruniversitet. 

(73.600 - 73.600) 

Anslaget uppdelas på ett skilt kapitel 9 varför momentet ut

går. 



26.23.01. Avlöningar. 

20,000 

- .30 -

Avser undervisningslöner• 

26.23.02. Övriga löner och arvoden. 

9.500 

(+ 20.000) 

(+ 9.500) 

Avser avlöning för rektor, prorektor, kanslist och 

bibliotekspersonal. 

26.23.04. Socialskyddsavgifter. 

4.ooo (+ 4~000) 

Lagstadgade sociala avgifter beräknade på löner och 

arvoden. 

26.23.08.i. S.§ltnmanträQ.~sarvodE[n. 

2i500 ( + ;2. 500) 

Avser arvoden för sommaruniversitetets direktion och 

för sakkunniga. 

26.23.10. Lokalutgifter. 

4.500 ( .j. 4. 500) 

Avser hyra och städning för nödvändiga undervisnings~ 

iokaliteter i främst Ålands yrkesskola, Ålands lyceub öch 

Åiands :folkhögskola~ 

26.23, 194 lqipoqs,et .pcb !trxckrii;dgs,;!So@,tn§lrder. 

s.ooo {+ s,ooo) 
Avser kostnader för utgivande av programhäfte samt 

annonsering. 

26.23.20. Resor. 

9.500 (+ 9.500) 
Avser resekostnader, dagtraktamenten och logiavgifter 

för lärare och administrativ personal. 

26.23.21. Undervisningsmateriel och bibliotek. 

2.500 (+ 2.500) 

Avser anskaffande av kurslitteratur och övrigt undervis

ningsmateriel. 

26.23.22. Andel i akademiska kurser. 

9.916 (+.9.9J6) 
Anslaget beräknat enligt den överenskommelse, enligt vil

ken Åbo Akademi står för 75 % av kostnaderna för Ålands 

sommaruniversitets akademiska kurser. Enligt uppgörelse i 

akademiens sommarkursnämnd anslår akademien för Ålands 

sommaruniversitets akademiska kurser 29.464 mark. 
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26.23.28. Till landskapsstyrelsens disposition. 

2.500 (+ 2.500) 

Avser bidrag till elevkårens verksamhet, utgifter för 

fritidsaktiviteter och representation. 

26.23.29. Övriga konsumtionsutgifter. 

2.000 (+ 2.000) 

Avser kanslikostnader, transporter och diverse utgifter. 

~i~=~~~~~gg~~~~~~~~~~~g=~~~~~~I~~~~~~~~~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

27.10.40. Räntegottgörelse för investeringskrediter (r). (Tid. 

4 Ht.I:1) 

20.000 (+ 20.000) 

Avser räntestöd för skärgården enligt zon I. Utgifterna 

har föregående år belastat för ändamålet reserverade medel. 

27.10.50. !li,.drag för elservice i skärgården. (Tid. 5 Ht.I:5) 

27.10.51 

5.000 (~.ooo) 
kEandskapsstyrel$eU undersöker möjligheterna att ändra vill~ 

oren roranae utgivande av bidraget. 
Bidrag för telefonanslutningar i avlägset belägna trakter. 

(Momentet nytt) 

5.000 (+ 5.000) 

F.n. finns ansökningar om bidrag, vilka landskapsstyrel

sen i brist på för ändamålet anvisade medel inte kunnat 

bifalla. 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

27.20.08. Förrättningar och kommitteer. (Tid. 1 Ht.III:3 delvis) 

700 

Ökningen motiveras av den höjning av kommittearvodena, 

som skett under år 1974. 

27.20.13. Reparationer och underhåll. (Momentet nytt) 

100 (+ 100) 

Momentet avsett som grundanslag för oförutsedda reparationeJ 

och underhåll. 

27.20.20. Resor. (Momentet nytt) (Tid. 1 Ht.III:J delvis) 

300 

Avser tjänstemännens vid jordbruksbyrån resor. 

27. 20. 21. Husbehovsvirke för j ordbrukslägenheterna..!J').(Tid. 1 Ht. III: 1) 

500 (500) 



27.20.28. Till land~kapsstyre.l?e~~~gisposition. (Tid. 1 Ht.III:2) 

1.000 (13.000 - 12.000) 

Momentet har tidigare belastats med skatter och vissa 

försäkring5premier 9 vilka nu överförts till 27.20.29. 

27.20.29. QY.!'~Esumtionsutgift,er. (Momentet nytt) (Tid. 1 Ht. 

III:2 delvis) 

15.100 

I momentet ingår bl.a. skatter 9 vilka tidigare belastat 

momentet 1 Ht.III:2 (27.20.28). 

27.20.74. J!1~..§,~_,_Leg~ndom~,:t!!J3.:,~,(E.l.!_ (Tid. 1 Ht.III:5) 

11.200 (2.800 + 8.400; 
tb 0 6;, 800) 

An2laget avser invostoringar i jordegendomarna. 

JO. SKOGSBRUKSBYRL~ 

2'7. JO. O 1. ~.S5-1!-J-.!1Rar ( :fJ !. (Tid, 1 Ht. I: 1 ) 

33.052 (27.580 + 5.472) 

Efter jämförelser med motsvarande befattning~r inom land

skapsförval tningen och i riket har lönen för skogvaktaren 

under år 197L~ höjts retroaktivt från 1. 11. 1973 från A 22 

till A 23. 

2.700 ( 2 .200 + 500) 
Utgör lagstadgade avgifter. 

27.30.05. Pensioner (f'):__(Tid. 1 Ht.I:11) 

22.600 (18.800 + 3.800) 

Ökniagen motiveras av höjd pension. 

27.J0.10. LokalutfL=kf_!;er (f). (Tid. 1 Ht.I:8 delvis) 

2.920 

27.30.13. 

Avser bränsle bl.a. för skogvaktarbostaden. 

Reparation och underhåll av skogvaktarbostaden och arbetar-
-..._~- .... ---- ...... ----~...,,....,..,_...---_,_ __ = ,,..~-~~--,.... ... ..___,_,,,_.,.,_ ..... ~ .... ~-

~~as~· (Momentet nytt) (Tid. 1 Ht.I:8 delvis) 

500 

Utgifterna har tidigare ingått i 1 Ht.I~8. 

27.30.20. E~~-1:..J~ (Tid. 1 Ht.I:J) 

6.900 (5.750 + 1.150) 

Ökningen motiveras av att ersättningarna för egen bil 

höjts. 



-3, -
27 0 30.21. Premier för skogs- opp brandförsäkringar (f). (Tid. 1 Ht. 

I:7) 

5.000 (1.soo + 3~200) 

Anslaget avser att möjliggöra övergång till s.k. full

värdesförsäkring. 

27.30.22. Avverknings- och transportkostnader (f). (Tid. 1 Ht.I:5) 

114.540 (95.500 + 19.040) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

27.30.23. Underhåll av skogsbilvägar. (Tid. 1 Ht.I:10) 

2.500 (1.750 + 750) 

Anslaget föreslås höjt för att täcka underhållet av land

skapets skogsbilvägar 9 som f.n. omfattar ca 17 km. 

27.30.28. Till landskapsstyrelsens disposition. (Tid. 1 Ht.I:12) 

1.000 (500 + 500) 

Avser oförutsedda utgifter. 

27.30.29. Övriga konsumtionsutgifter. (Momentet nytt) (Tid. 1 Ht.I:4 

o. 1 Ht.I:9 delvis) 

15.900 

I momentet ingår bl.a. skatter 9 vilka tidigare påförts mo

mentet 1 Ht.I:9 (27.30.28). 

27.30.74. Grundförbättringar av skogyaktarbostaden (r). ~Tid. 1 Ht. 

I: 14) 

23.000 (9.500 + 13.500) 

I årsstaten för år 1974 upptogs ett anslag om 9.500 mark 

för reparation av skogvaktarbostaden på Berg. Anslaget av

såg reparation av yttertak 9 nya fönsterbågar 9 VVS-reparatio

ner och nya dörrar. 

Då emellertid anslaget visat sig otillräckligt och man 

kommit till att även andra reparationsarbeten borde utfö

ras samtidigt har arbetena icke påbörjats. 

Reparationsprogrammet har utökats att omfatta även förstärk

ning av takunderlag, nya stuprör och hängrännor 9 en de

komposi tionsbrunn9 rumstermostat 9 skyddsmur runt oljetanken 
1 

samt målning och tapetsering. 

Föreslås att Irir reparationerna skulle anslås 23. 000 mark 

för de arbeten som upptagits i nedanstående kostnadsförslag. 
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Föreslås 1975 mk 
---~......-.. 

'' .•·. '~ 

Nytt tegeltak, 
45,-

190 
2 

m a 

Förstärkning och korri
gering av takets underlag 

Nya fönsterkarmar och 
bågar (8 st.) 

Nya stuprör och hängrännor 
samt bortledning av regn
va ttnet 

Ny dekompositionsbrunn 
jämte förlängt avlopp 

Nytt badkar + armatur samt 
korrigerat inre avlopp 
från badrummet 

Rumstermostat med schunt
ventil m.1m. 

8.500 

1. 500 

2.400 

1. 000 

2.500 

1.000} 

1. 500 

800 

800 

Skyddsmur kring oljetarJrnn 

Branddörr till pannrummet 

Ny ytterdörr 1. 000 

................ .....;.i;:f ... :.000 
23.000 

Målning och tapetseringar 

Summa 

Därav ingick i 

19.74 års budget 

(4.ooo) 

(2.000) 

(2.000) 

(4oo) 

(500) 

.J 60.0), 

(9.500) 

Anslaget i 1974 års årsstat föreslås utgå 9 då det icke är 

reservationsanslag och arbetena avses utförda i början av 

år 1975. 

27.30.,77. Skogsvård_s_arbeten (rJ....:. (Tid. 1 Ht.Ig6) 

20.400 (17.000 + 3.400) 

27.30.78. 

27.60.28. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Investeringar i _ _:yir...,;;~~-~tr~.E.?rtvägar !..tl.:_ (Tid. 1 Ht.Ig 13) 

5.000 (6.ooo - 1.000) 

Skogsbilvägnätet i landskapets skogar är väl utbyggt, varför 

endast kortare vägsträckor återstår. På grund härav kan an-

slaget minskas. 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

Främjande av j a~.Tv!r_del'.l-__{_r-f )o!. (Rubriken ändrad) frid. 1 .H:t. II: 
'1 o. 2) 

55~000 (53.000 + 2.000) 
På inkomstsidan beräknas inflyta 55.000 mark, på momentet 

föres samtliga utgifter för jaktvården såsom enskilda medels 

andel i jakt- och natJrvårdskonsulentens lön och resekostna

der samt övriga utgifter för jaktvården. 
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Följande budgetmoment i 1974 års årsstat föreslås utgå: 

Familjebostad i Åbo Stud~ntpx• 

(3.000 - 3.000) 

Bidrag för bokbussverksamheten. 

(--) 

För rättshjälp åt .mindre qem(:)dl~ 

(1.000 - 1.000) 

Föreslås utgå då rättshjälpsbyrå inrättas. 

Socialskyddsavgifter (f). 
( 100 - 100) 

5 Ht.II~1-11 Regionplanering. 

Momenten 

staten. 

(126.400 - 126.400) 

utgår då utgifterna upptas i ordinarie års-



f)ilaga I. 

ENSKILDA MEDELS ÅRSSTAT 
~====c;==~=~=~========= 

TjänstebetecY...bing och avlöningsklass 
(tidigare avlöningsklass anges inom 
parentes) 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
22.21.01. Rättshjälrsbxrån ..., ... 
Rättsbiträde A 30 

Kanslist A 13 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGEN ========================== 
26.21.01. 

0 

Al ands folkhögskola 

Rektor c 43 

Ämneslärare c 35 

Ämneslärare (från 1/8 1975) c 31 

Ämneslärare c 29 

Lärare i huslig ekonomi c 25 

Handarbetslärare c 25 

Vaktmästare-gårdskarl (A 1 1 ) A 12 

26.21.02. 
0 

Al ands folkhögskola 

Kokerska (ombildad) A 8 

26.22.01. 
0 

Al ands handels skola 

Yngre lektor c 33 

27. NÄRINGSAVDELNINGEN ====================== 
g,1.30.01. Skogsbruks byrån 

Skogvaktare-arbetsledare (A 22) A 23 

Avtals
och 

Extra Sammart-
ordina:rie lagt 

ordinarie löner 
löner 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 4 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

2 

2 

1 



§_ammanc1rag av förs~agE;:it till inkomststat 1975. 

12. Landskapsstyrelsen 
21. Rättshjälpsbyrån 

30. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

1~· Kansl.i_avqe~ningeµ 

20. Administrativa byrån 

14. Finansa_.:ydelningen 

10. Budgetbyrån 

20. Jläkenskapsbyrån 

15· Social~ och hälsovårdsavdelningen 
20. By:cån för hälso- och sjukvårds~ 

ärenden. 

1~. U~bildningsavdelningen 

21. Ålands folkhögskola 

22. Ålands hahdelsskola 

23. Ålands sommaruniversitet 

17. Näringsavdelningen 
20. Jordbruksbyrån 
30. Skogsbruksbyrån 

40, Fiskeribyrån 
60. Miljövårdsbyrån 

Bilaga II 

1559402 
90,402 
65.000 

2.609.086 

2.477.386 

131.700 

1.665.979 

1.665.979 

795.625 
479.700 

257.125 
58.800 

601.200 

93.200 

~-46. 500 
6.000 

55.500 



Sarcmanclrag av förslaget till utgiftsstat 1975 . 

.Slo Landsting_e! 
20. Landstingets kansli 

22. Landskapsstyrelsen 

10. Lantrådet och landskapsstyrelsens 

ledamöter 

21. Rättshjälpsbyrån 

30. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

23. Kansli9vdelningen 

1 0. .Allmänna byrån 

20. Administrativa byrån 

30. Byggnads- och brandskyddsbyrån 

2~- ~ Finan2.§vdeln.J.:!2E.~ 

10. Budgetbyrån 

20. Räkenskapsbyrån 

25. Social- och hälspvårdsavdelningen 

10. Byrån för socialvårdsärenden 

20. Byrån för hälso- och sjukvå::cdsärend.en 

26. Utbildning§,,§Vdelningen 

10. Allmänna byrån 

21. Ålands folkhögskola 

22. Ålands handelsskola 

23. Ålands sommaruniversitet 

27. Närings§vdelningen 

10. Allmänna byrån 

20. Jordbruksbyrån 

30. Skogsbruksbyrån 

60. Miljövårdsbyrån 

Bilaga III 

1.100 
1 • -100 

1. 000 

90.402 

65.000 

1.1580000 

518.000 

140.000 

500.000 

1.719.600 

1.717.500 

2.100 

1. 682. 979 

17.000 

1.665.979 

P19...: f.99 
15.300 

531.958 

257.125 

74.916 

369.912 

30.000 

28.900 

256.012 

55.000 


