
N:o j4/1970. 

1 2 

Å L A N D S L A N D S K A P S -

S 1 YR ELS E S FRAMSTÄLLNING TILL 

ÅLANDS LANDSTING MED FbRSLAG TILL 

FÖRSTA TILLÄGG TILL ORDINARIE INKOMST

OCH UTGIFTSSTATEN FÖR LANDSKAPET ÅLAND 

UNDER ÄR 1970. 

SEDAN LANDSKAPSSTYRELSEN TILL LANDSTINGET AVLÄT FÖRSLAGET TILL 

ORDINARIE ÄRSSTAT FÖR ÄR 1970 HAR FRAMKOMMIT BEHOV OCH ANSLAGS

ÄSKANDEN, VILKA FÖRUTSÄTTER TILLÄGGSBUDGETERING. FLERA AV ANSLAGS

ÄSKANDENA ÄR DIREKT BEROENDE AV U-OMR~DESLAGSTIFTNINGEN OCH 

DÄRAV FÖRANLEDD VERKSAMHET. 

SAMMANLAGT OMSLUTER TILLÄGGSBUDGETEN 758.050 MARK. PÄ IN

KOMSTSIDAN HAR I ENLIGHET MED DEN I ÄRSSTATEN FÖR 1970 ANFÖRDA 

PRINCIPEN UTGIFTERNA BALANSERATS GENOM LÄN DÄ ANDRA INKOMSTÖK

NINGAR ICKE TV. KAN PÄRÄKNAS. INKOMSTERNA HAR DÄRFÖR ICKE ANSETTS 

ERFORDRA YTTERLIGARE MOTIVERING MEDAN FÖR UTGIFTERNA NÄRMARE RE

DOGÖRES NEDAN I DETALJMOTIVERINGEN, 

BETRÄFFANDE BYGGNADSPLANERNA OCH EXTRAORDINARIE ANSLAGET FÖR 

SJÄLVSTYRELSEGÄRDEN OCH TURISTHOTELLET HAR DEN ALLMÄNNA MOTI-

VERINGEN FÖR ÄRSSTATEN 1970 NÄMNDA KONFERENSEN MED REPRESENTAN

TER FÖR REGERINGEN AVHÄLLITS, DÄRVID KUNDE ÖVERENSKOMMELSE TRÄFFAS 

OM RIKTLINJERNA FÖR FINANSIERINGEN .OCH TIDSSCHEMAT. 

SEDAN REPUBLIKENS PRESIDENT STADFÄST EXTRAORDINARIE ANSLAGEN 

AVVAKTAR LANDSKAPSSTYRELSEN STATSRÄDETS SLUTLIGA STÄLLNINGSTA

GANDE OCH GODKÄNNANDE AV DE TILL DESSA FRÄGOR ANSLUTNA VILLKOREN. 

FRÄN BYGGNADSSTYRELSE~S SIDA HAR FRAMFÖRTS FÖRSLAGET ATT ÄR 1973 
SKULLE PÅBÖRJAS BYGGANDET AV DE UNDERJORDISKA UTRYMMENA MED 

TANKE PÄ TELEFONTRAFlKEN OCH LANDSKAPSSTYRELSEN HAR FÖR SIN DEL 

ANSETT ATT TIDPUNKTEN FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE AV LANDSKAPETS BYGGNA

DER ÄR DET VÄSENTLIGA OCH HAR DÄRFÖR FRAMFÖRT ATT EV. STATLIGT 

BYGGNADSPROJEKT I DETTA SAMMANHANG BÖR UTFÖRAS SÅ ATT DET INTE 
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2 . 

INVERK AR FÖRSEN ANDE PÅ DE FÖRUTS AT TA BYGGN ADSTIDERNA NÄ R DET GÄL 

LER LANDSK APETS BYGGN ADER . 

ENLIGT NU F ÖRELIGGANDE FÖRSLAG TILL TIDSPLAN SKULLE BYGGN ADS

ARBETEN A PÅBÖRJAS SOMMAREN 1971 MED TURISTHOTELLET OCH DÄR EFTER 

F~R TSÄ TTA MED SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN~ SOM SKULLE STÅ KLAR 1975 . 
DETT A FÖRUTS ÄTTES VARA MÖJLIGT ÄVEN OM DE UNDERJORDISKA UTRYM ME

NA PÅBÖRJAS 1973 UNDER PERIODEN MELL AN TURISTHOTELLETS FÄRDIG

STÄLL ANDE OCH SJÄLVSTYRELSEG ÅRDENS PÅBÖRJANDE . MUSEET JÄMTE TILL 

HÖR ANDE ANLÄGGNINGAR RÄK NAS DÄREFTER FÄRDIGSTÄLLAS TILL VÅRtN 

1977 . L ANDSK APSSTYRELSEN HAR PÅ BASEN AV DET AV LANDSTINGET GIVNA 

BEMYNDIG ANDET ENLIGT LAND SKA PSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING NR 26/66 
TR ÄFF AT AVT AL MED MARIEH AMNS STAD OM ERFORDERLIGA TOMTÖVERLÅTEL 

SER OCH DÄR TILL ANSLUTN A FR ÅGOR. FÖRH AN DLING AR OM INKÖP AV 

ÖVRIGT ERFORDERLIG TOMTMARK P ÅGÅR . KOSTN ADERN A HÄRF ÖR OCH FÖR 

DET ARBETE ARKITEKTER , KONSULTER OCH KONSTRUKTÖRER BÖR UTFÖR A 

RED AN INNEVARANDE ÅR KOMMER ATT P ÅFÖR AS RESERVATIONSANSLAGET 

FR ÅN ÅR 1967 F ÖR L ANDSKAPETS SJÄLVSTYRELSEGÅRD . 

HÄNVIS ANDE TILL OVANST ÅENDE F ÅR LAND S KAPSSTYRELSEN FÖRESLÅ 

MAR IEH AMN DEN 12 MARS 1970. 

ATT L AN DS TINGET MÅ TTE ANTAGA FÖL 

J ANDE FÖRSL AG TILL FÖ RST A TILLÄGG 

TILL ORDINARIE IN KOMS T- OCH UTGIFTS -
o 0 

ST AT FÖR LANDSK APET ÄL AN D UNDER AR 

1970. 

L f1 NDSK APSK AMRER ~ 

RIK GUSTAFSSON 



N K 0 M S T E R • 

~=~~g~k,~J,~~~~· 

I. F!NANS!ERINGS!NKOMSTER. 

AVRÄKNINGS- OCH RÄNTEINKOMSTER. 

•o•o•~aocooc•o•-0oooeo••••ooooeo••o•o•oooeooo9eoo 

S u MM r, I Kr, P. 758. 050 

SUMMA 6 AVDELNINGEN 758.050 

SUMMA INKOMSTER MK 
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758.050 

758.050 
================================ 

U T G I F T E R • 

I. CENTRALFÖRVALTNINGEN. 

PL!1NER l NGSRÅDET. 

12. ÄRVODEN 7 RESEKOSTNADER OCH DAGTRAKTAMENTEN 

SUMMA I KAP. 3.200 

SUMMA 2 HUVUDTITELN 3.200 

~~~~g~gg~b1~h~~=~~k~g;=gg~=g~g~~~gg~~· 

6, UNDERHf1LL OCH 

! I ÅLANDS CENTRALSJUKHUS. 
0 

ARSANSKAFFNINGAR 

SUMMA I I KAP, 5.000 

SUMMA 4 HUVUDTITELN 5.000 

3.200 

5.000 

5. HUVUDTIT~kg~=~~g~~~b~gbgg~;=gg~=gbkggbg~g~~~~gg~~ 

I I. FOLKSKOLVÄSENDET 
~-~-~==--~ - . -·~..,,,.. 

fOLKSKOLINSPEKTÖRENS KANSLI, 

1. ÄVLÖN I NGi'1R QOOOOOOOOOOOOOGOOQOOOoOco•ooecioooooooo•••• 

SUMMA I I KAP. 12.000 

IV. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA. 

12.000 

3. LJNOERVISNINGSMATERIEL OCH BIBLIOTEK ••••••••••••••••• 4.500 

SUMMA IV KAP. 4.500 
VI. ÅLANDS YRKESSKOLA. 

-·~~~~ 

21. 0MSKOLNINGSKURSER (FÖRSLAGSANSLAG) •••••••, ••• ••••• .173.000 

s u MM;, V I K /\ p • 1 7 3 • 000 

X I Il. S;"iRS~NSL/\G. 

3. FÖR VET~NSKAP, LITTERATUR OCH KONST SAMT UNDERSTÖD ÄT 

KULTURELLA ORGANISATIONER uoeoooQ00001t1300000•00000000 3.000 



15. UNDERSTÖD ÅR FÖRENINGEN NORDEN •••••••••••••••••••• 

SUMMA XI I I KAP. 5.000 

SUMMA 5 HUVUDTITELN 194.500 

g~=~~~~gJ~J~h~~=~~gb~~~~~;~=~~~~~~~g~. 
V. ÖVRIGA NÄRINGAR. 

1. !\VLÖN I NGAR ~ 
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4. 

2.000 

1 UTVECKLINGSSEKRETERARE, ARVODE 1 FR. 1.4. •••••. ••• 16.650 
10. TILL LANDSKAPSSTYRELSENS DISPOSITION FÖR NÄRINGAR-

NAS FRÄMJi\NDE eoeooooo•ocic:icaoooceuo•ooooeuoogooooeoo 

SUMMA V KAP. 18.650 
SUMMA 6 HUVUDTITELN 18.650 

10. HUVUDTITELN. INVESTERINGSUTGIFTER. 
~====================~===============. 

11. Hi\LSO- OCH SJUKVÅRDEN. 
-~ 

2.000 

1. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS FUR NY- OCH ÅTERANSKAFFNINGAR. 35.000 

SUMMA [I KAP. 35.000 

! I!. UNDERVISNINGS- OCH BILDNlNGSVÄSENDET. 

HUSMODEF~SSKOL/\ FÖR ANSKAFFNING AV INVENTARIER ·1 • 700 1 1. 

17. 

ÅL ANDS 

ÅL ANDS Y 1-1 K E S S K 0 l 1\ F Ö R UPPFÖRANDE AV ETAPP I I I ••••• 120.000 

SUMMA I I I KAP. 121.700 
IV. NÄRINGARNAS FRÄMJANDE. 

6. FÖR SYSSELSÄTTNINGENS TRYGGANDE •••••••••••••••••••• 250.000 

SUMMf\ IV KAP. 250.000 

V. KOMMUNIKATIONSVÄSENDET. 

1~ VÄGBYGGNADS- OCH VÄGF6RBÄTTRINGSARBETEN (RESERV!\-

TIONSANSLAG) ••"• eeeoo O'OO o o i>o o oo • o • •~ • o• • • • ~o •• o o o• o o 

5 . ANS K AF FN I N G AV L t'\ N DS VÄGS F ;; R J /\ ( RESE F\V 1'1 T I 0 N SANS LAG) •• 

SUMMA V KAP. 80.000 

V Il. S;~FiSK I LDA ANSLAG. 

1. NÅTÖ OCH Husö BIOLOGISKA FORSKNINGSSTATIONER SAMT 

80.000 

8 J Ö R KÖ F~ N /'.TURS K Y D DS 0 M RÅDE • •••••••••••••• , • • • • • • • • • • 1 0 . 000 

2. FÖR INKÖP AV OLJESKYDDSUTRUSTNING •••••••••••••••••• 40.000 

s u MM 1\ V I i K f\ F'. 50. 000 

SUMMA 10 HUVUDTITELN 536.700 
SUMMA UTGIFTER MK 758.050 
============================ 



2 Ht I: 12. 

4Ht II:6. 

5 Ht II: 1. 

Detaljmotivering. 
================= 

UTGIFTER. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
================================== 

I. Centralförvaltningen. 

Planeringsrådet. 

Arvoden9 resekostnader och dagtraktamentel1;. 

Tillägg 3.sOQ mark. 
I planeringsrådets budgetförslag för 1970 hade felaktigt 

angivits enc1ast 3 medlemmar i planeringsstyrelsen i stället 

för det riktiga antalet.5. Mecl beaktande härav föreslås an~ 

slaget höjt. 

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

II, ÅlaI'Lds centralsjukhus. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

Tillägg 5.000 majj_c. 

För upprustning av den ena underläkarbostaden föreslås 

5.000 mark. I sjukhusets specialbudget påföres kostnaderna 

moment 174 Underhåll av byggnader, 

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

II. Folkskolväsendet. 

FolkEilrnlinspektörens kansli. 
Avlöningar. 

,'.thllfällig arbetskraft. 

Tillägg 1~.000 mar]f. 

Sedan landskapsstyrelsen nu avlämnat förslag till ramlag 

för grundskol8.11. i landskapet och förslaget förutsättes bli 

slutbehandlat i landstinget under innevarande session. 

Sedan grunderna därmed skulle omedelbart blivit fastslagna 

borde på basen ·härav planeringsarbetet vidtaga. Den huvud-· 

sakliga uppgiften vore därvid att planera det framtida skol·-· 

systemet med hänsyn till samordningen av redan förefintliga 

skolformer, 1andskapsstyrelsen har tänkt sig att detta upp~-· 

drag lämplj_gen kunde handhas av f olkskolinspektören såsom 

enmansutredare. Uppdraget är jämförelsevis omfattande och 

borde bedrivas i huvudsak såsom huvudsysselsättning och kan 

även då beräknas taga en tid om ca 6 månader, Utredaren bör 

givetvis ha rätt att kalla sakkunniga och kommer att till 
sitt förfogandefå en rådgivande arbetsgrupp med företrädare 

för andra sl:olforrn.er än grund- och folkskola" 



5 Ht IV; 3. 

5 Ht VI~21, 

6. 

Landskapsstyrelsen avser sålunda att för utredningsuppCf:r.~·? 
get beviljc:. folkskolinspektören befrielse från handlägg

ning av ordinarie ärenden med undantag för vissa frågor av 

större bärvidd, Folkskolinspektörens uppgifter i övrigt 

skulle under denna tid handhas av en tillförordnad inspek-~ 

tör, 

rv 0 Ålands tekniska s}rn,lla. 

Undervisningsmateri~.l. och bibliotek. 

Tillägg 4.500 mark. 
Avser kostnader för inköp av de kompendier vilka omtalas 

i motiveringen under detta moment i förslaget till års

stat för 1970. Tidigare anslag är otillräckligt för där~id 

förutsatt ersättning ät kompendiernas författare. 

VIo Ålands yrkesskola. 

Omskolningskurser. (Momentet nytt). 

Tillägg 173"000 mark. 
För närvsrande pågår omskolningskurser för serveringsper·c

sonal samt mnskolnings- och f ortbildningskurser för båg~

svetsare o L~ :rna kurser vid tog under år 1969. Under år 1970 

planeras omskolningskurser för byggnadstimmermän och även 

andra grupper inom byggnadsfacket. Kurserna har planerats 

av yrkesskolan i samarbete med arbetskraftsdistriktet och 

s~som i motiveringen till tredje tilläggsbudgeten för 1969 
framhölls, he:1,r kurserna lagts upp i enlighet med de rikt-, 

lieyr, som gäller för motsvarande verksamhet i riket. Om·

skolningskurserna är också ett led i den sysselsättningsfräm

jande verksa1nhet som förutsättes i lagstiftningen om utveck

lingsområden. 

XIIL Särskilda anslag. 
5 Ht XIII~ 3" För vetenskap 9 litteratur och konst samt understöd åt kul,

turella organisationero 
Tillägg J,000 mark. 

Inkomster- av nöjesskatt från biografföreställningar till

kommer landskapet Åland och underlyder dessa frågor lands~ 

tingets beslutanderätt. Vid uppbörden av nöjesskatten från 

biograferna i landskapet har följts, tidigare bestämmelserna 

i stämpelskattelagen och sedermera i den särskilda biog:caf·~ 

skattelagen sori1 utfärdats i riket. Det kan nämnas att fj_l·· 

merna uppdelast i tre kategorier: skattefria filmer, filmer 

med 10 % skatt och filmer med 30 % skatt. 

Biografskattelagen i riket ändrades genon förordning av 

den g. 1 . 1970 samtidigt som ett avtal mellan biograf ägar--



7. 
förbundet och staten träffades om grundandet av en filf

stiftelse . .Ändringen av biografskattelagen och nämnda ~~,l 
medger befrielse från erläggande av skatt i de två första 

kategorierna och sänkning av skatten till 20 ;; i den högsta 

skatteklas,sen under förutsättning att biografägarna f'örbin~ 

der sig att till Finlands f ilmstiftelse erlägga en stiftel

seavgift om 4 'l;. Enligt § 2 i stadgarna för ]'inlands film·

stiftelso har stiftelsen som uppgift att fr8,mja och stödja 

främst den inhemska filmproduktionen och -konstenj biograf

verksarnheten och övrig filmkultur. Motsvarande lagstiftning 

föreligger ännu inte för landskapets del. Landskapsstyrelsen 

har för sin del funnit det mest ändamålsenligt att frågan 

åtminstone så länge särskild landskapslagstifining saknas 9 

och enligt de linjer som gäller i vissa andra liknande fall 9 

rekommendera att biograferna på Åland erlägger nämnda avgift 

till :Finlands film.stiftelse. En denna avgift motsvarande sum

ma föreslås upptagen i la.ndskapets ordinarie budget för 

att användas för stödjande av filmproduktion och -kons·c i 

landskapet. Landskapet skulle därvid kunna utnyttja don 

landskapet tillkommande andelen samtidigt som biografteat

rarna i c:::,vsalcnad av landskapslagstiftning icke skulle J;:omma 

i sämre lä.ge än biograferna i riket. Avgifterna har fö:c 

1970 be:cäknats till 3.000 mark vilket föreslås upptaget un

der 5 Ht XIII~3 bland övriga för konsten främjande anslag 

att för angivet ändamål inbetalas till en särskild fond, som 

förval ts;,,s av kulturstiftelsen. Stadgar för .fonden avses att 

presenteras för landstinget i samma budgetfram.ställning. 

Teaterförek~~gen i Mariehamn avser att detta år uppföra 
S_ A tj, 

ett friluf'tf/spel vid Bomarsund. Kostnadskalkylerna går ut 

på en suEllna om 65. 000 mark vari ingår 10. 000 mark för arkeo

logisk2. restaurationsinvesteringar i Bomarsunds -områc1et ~ 

som utföres av landskapet. I den mån arbetet för Bom2r,sunds 

fornmirmeson1råde visar sig otillräckligt avser lands1::a:pssty

relsen att återkomma i följande tilläggsbudget. Förlustris

ken beräknas kunna stiga till 15.000 mark för vilken land
skapet fi)reslås ställa en garanti om 10. 000 mark. I elen mån 

dylika evffr1gernang framdeles ordnas av organisationer i 

landsk2.pet föres1ås denna garantisumma bli årligen återkom
mande, 

.L.Ht XIII~ 15. Understöd åt föreningen Norden (Momentet nytt). 



6 Ht o V~ 1. 

Anslag 2.000 mark. 189 
Föreningen liforden på ltland konstituerades fö:c en tid sedan. 

Föreningen arbetar såsom en självständig förening jämställd 

med övriga huvudföreningar. Landskapet bör därför vara oför

hindrad att utgiva understöd åt föreningen enligt samma 

grunder so~n i riket. För 1970 års kostnader då föreningen 

får vidkännas större kostnader för verksar.ahete11..s igångsättan

de föreslå,s 2. 000 mark av vilket belopp 1. 000 mark avser ett 

engångsbidrag. 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
===================================== 

V. Övriga näringar. 

Avlöningar~ 

Utvecklingssekreterare? arvode. 

Tillägg if?.650 mark. 

Sedan början på året verkar i landskapet en av landskaps

styrelsen tillsatt interimistisk utvecklingsdelegation. Ut

vecklingndelegationens uppgifter är att draga upp de allmän

na riktlinjerna för utvecklingspoli tiken och den ekonoE1iska 

planeringen inom landskapet samt följa upp frågor rörande 

lagstiftningen om utvecklingsområden. Utvecklingsdelegatio

nens arbetsuppgifter skulle på Åland dels motsvara den ut

vecklingsdelegation i riket som handhar u-områdesfrågorna på 

riksplanet delE: de regionala utvecklingskommissioner so~n 

finnes inom de olika länen. För att kunna följa med u--orn.rådes

arbetet på riksplanet har landskapets utvecklingsdelcgation 

anhållit 0111 att få bli representerad i rikets delegation. 

Frågan om hur arbetet skall skötas på det regionala pl2net 

har diskuterats ingående. Vid u-område:o.as länsstyrelser,~i 

riket har sedan 1969 verkat särskilda utredningssekreterare 

och man avser för utvecklande av u-områdena komplettera den 

nuvarande organisationen med särskilda forskartjänster vid 

dessa länsstyrelser. Den regionala u-områdesorganisationen 

inom Vas2, län har speciellt studerats i dessa avseenden. 

Landskaps,styrelsen har också vid dessa diskussioner om den 

ekonomiska planeringen till grund lagt finansutskottets ut

talanden i dess betänkande nr 3/1969-70 med anledning av en 
hemställningsmotion rörande särskilda ekonomiska utrednings

uppgifter. På basen av dessa tillbudsstående utredningar 

och uttalanden anser landskapsstyrelsen det 11rnst ändamålsen

ligt att vid landskapets utvecklingsdelegation anställes en 

utredningssekreterare. Denne bör ges i stort saJillD.a uppgifter 



6 Ht V~6, 

1°90 
som länsplaneringsselcreterarna, d, v, s. fungera såsori1 en 

samordnc:,,l.'e och kontaktman, men icke i detta skede syssla 

med detaljutredningar, Viktigt är att den ekonomiska pla

neringen sker hand i hand med den fysiska planeringen och 

i detta avseende avses utvecklingssekreteraren få en bety

delsefull samordnande roll, 
De undersökningar, prognoser och forskningsuppgifter, 

vilka utgör en integl'.!9rad del av utveckl:ingsarbetet, torde 

när det gäller landskapet Åland i största möjliga utsträck

ning och lämpligast kunna ges åt fristående konsulter och 

någon hög,slrnla. 
För pla:neringssekreterarna i riket har förutsatts hög-~ 

skoleexamen med vitsord i nationalekonomi även om tjänster

na ifråga icke kunnat besättas i alla fall E1ed sökanden som 

skulle inneha dylik kompetens. Anslag för en utvecklings~ 

sekreterare i landskg;Bt har sålunda upptagits räknat Lcån 

den 1 april 1970 med en avtalslön till samma belopp som i 

riket d, v. s. 'I. 850 mark per månad. 

Kostnaderna för landskapets utvecklingsdelegation föreslås 

påföras 6 Ht V:10. Huvuddelen av de kostnader, som föranle

des av utvecklingsverksamheten och sysselr3ättningsfrämjande 

åtgärder avses därmed koncentreras till detta kapitel. 

För tryf21~8nde av sysselsättningen (~ 
Tillägg 2500000 illarko 

Trycket på bostadsmarknaden i synnerhet i Mariehamns stad 

är stort. I årsstaten för 1970 har under 10 Ht IV~5 uppta

gits ett belopp om 2000000 mark, som ange.vs kunna utnyttjas 

för bl o e... bostadsbyggande. Landskapsstyrelsen avsåg därmed 

att stöda fdretagsverksamheten genom att medverka till upp~ 

förande av bostäder, som icke skulle vara bundna vid viss 

anställning. Detta anslag har tillsvidare icke blivit använt 

och lanc1::=;J;:apsstyrelsen räknar närmast med att avvakta något 

l{ommunc:1.lt eller annat allmänt initiativ i frågan. 

Ett annat bostadsproblem gäller den mer eller mindre till

fäJliga personal, som turism och servicenäringar och även 

byggnadsbranchen behöver och det finns även ett behov av till

fälliga bostäder för att erbjudas eleverna vid pågående 
och planerade omskolningskurser. 

Nyanställd personal är ofta icke i tillfälle att orngåen~ 

de erhålla stadigvarande bostad eller familjebostad. I ett 
utvecklings,ssamhälle är behovet av s, k. genomgångsbostäder 



.§.__Ht V~ 10. 

12._Ht II~ 1. 

10. 19 
d .. f"- ' ' I · 1 t h d - 1 ··+tn. 1 ~ .. f .. 1 ar dr s-cor-co rixce arme sysse sa.., __ ingsans ag nar-or 

byggts dylika bostäder enligt typritningar, som förelegat 

tillgängliga vid behandlingen av ärendet i landskapsstyrGlsen. 

Dess2, bostäder . är samlade till hus med nio tvåpersoners 

rum med gemensamt kök och sällskapsrum samt dessutom st~r~ 

skild v1,Jctw.ästarbostad. Diskussioner om dessa bostäder? 

behovet c.w dem och planeringens lämplighet har förts i ut

veckling,sdelegationen och tillsaIDBans med företräd2Te .för 

J:Vlarieharnns stad. '11ill grund för diskussionerna har 2,ven 

förelega-c en utredri.ng från arbetskraftsdistriktet övo::c be

hovet av dylika genomgångsbostäder. Staden torde för i:::in 

del som bäst överväga om någon lämplig s&warbetsf orm kunde 

erbjudas mellan Marieharnns stad och landskapet samt even

tuellt tredje part. Dä~ssa typritningar som finnes till

gängl]_g2, förutsätter en relativt enkel bostadsform har man 

från stadens sida uttalat intresse för att med tilltiggsmedel 

möjligen skapa en förbättrad standard . 

Det är landskapsstyrelsens uppfattning att uppförandet 

av ge:norngångsbostader, i landskapets ägo eller ann2n e,ll~ 

män ägo bör komma ifråga endast om man i samband därrucc1 be

sl u ter om ett på samma grunder verkande bostadsbyggo för 

familjer. Landskapsstyrelsen förutsätter nämligen att dessa 

genomgångsbostäder disponeras av arbetskraftsdistriktot och 

endast skulle få vara för tillfälligt boende? även om något 

högre standard uppnås, och de strikta regler som gäller för 

dessa bostäder i riket skulle tillämpas. Kan icke s2.mtidigt 

en plenmässig byggnad av familjebostäder ske anser la:nd

skapsstyrelsen målet förfelat. Driftskostnaderna skulle på

föras anslaget för sysselsättningens tryggande under 6 Ht 
V:6 . 

Till la~ds~capsstyrelsens disposition för näringarnas=1'räm
jande~ 

Tillä,Q:g .=2 ·=000 filark. 

Moti 1reras av kostnaderna för utvecklingsdelegationen och 

andra utgifter som föranleds av dess verksamhet. 

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

1]. Hälso- och sjukvården. 

Ålands 9e11tralsju};:hus för ny- och återansknffningai:., 
Tillägg_)j.000 mark. 

En destruktionsugn har ansetts nödvändig efter påpeko.,nde 
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från hä,lsovårdsnämnden i Mariehamn. Kostnaderna beräknas 

till 35. 000 raark. S juk:husnämnden behandlar f. n. ärendet 

på bason av inbegärda offerter med hänsyn till bl.a. di

mensionering och placering. 

0

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

10 Ht III ~ 1-1. Ålands2dl;smodersskola för anskaffning av inventarier._ 

Tillägg J J___OO mark. 

Erfordra,s för utbyte och anskaffning av värmeelement c1å 

värrn.eeffekten under den kalla vintern visat sig helt otill

räcklig. Utom denna anskaffning avses anslaget få utnytt~ 

jas fö:c erforderliga reparationer vid utbytet. Orsakerna 

t~Lll elen dåliga värmeeff ekten är t.v. oklara men kor.Jlner 

att utredas. 

ÅlandS_]L:rkesskola för uppförande av etapp trh (Momentet 

nytt). 

Tillägg 120.000 mark. 

Frågan 1)111 nya, utvidgade och fullt tidsenligt J.Dkali teter 

för 12iJ2c1s~capets tre sjöskolor har mycket länge varit ak

tuell. Av olika orsaker har utbyggnadsplanerna ännu icke 

kunnat förverkligas och det är sannolikt att nya skollokali

teter f'ör Ålands tekniska skola och för Ålands sjönransskola 

icke kr~n färdigställas förrän mot slutet av 70-talet. Me8t 

prekär är situationen i dag för Ålands sjörnansskolay som 

måste arbeta på ett tiotal olika ställen i Marieharnn. Det 

har därför förefallit landskapsstyrelsen mest angeläget 

att genoru interimistiska beslut och åtgärder åstadkom.ma en 

förbättring av sjömansskolans lokalitetsförhållanden, 

Också av andra orsaker skulle det vara nödvändigt at-t.; 

just nu vidtaga åtgärder för att samla och modernisoro, 

Ålands s j ornansskolas lokal i tetero En stadskom..lili tte har 

nämligen i be.tänkande av den 31 december 1969 föreslagit 9 

att ffö: framtiden tvenne svenskspråkiga sjömansyrkesskolor 

skulle vara verksamma i landet 1 en på Åland 1ned beräknade 

104 elever per år och en i Åbo med beräknade 136 elevor 
per år. 

Under år 1969 har från Ålands sjömansskola utdimitterats 

inalles 93 elever. Höstterminen 1969 intogs till skol2n sam

manlagt 65 nya elever. Om också Ålands sjömansskola detta 

läsår arbetar med samtliga klasser, nödgas man ändock kon

statera att skolan tidvis icke haft ett tillfredsställande 

elevantal. Skulle en andra svenskspråkig sjömansyrkesslrnla 

förlägga,s till Åbo 9 är det icke osannolikt att följderna 
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därav för Ålands sjömansskola skulle bliva mycket besva,ran~-

de. Innevarande läsår är mindre än hälften av eleverna i 

Ålands s jö1nansskola hemmahörande i landskapet. 

Svenska yrkesutbildningsstyrelsen i Helsingfors som beretts 

tillfälle att uttala sig över den ovannämnda statskornmittens 

betänkande, ställer sig negativ till tanken på att crunda 

en andre:, svenskspråkig sjömansyrkesskole. i landet och anför 

b_l.a. _följe:l:I,1c1e: _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 
-;,Ow o~:;n s;ensk; utbi-ldnin-gskap-aci te-ten u~byggs att o~nfatta 

240 elever årligen, såsom kornmitten föreslår, innebär detta 

en fyra gånger större kapacitet än den nuvarande. Svenskarna 

skulle även enligt detta stå för över 20 proc. av den totala 

utbildningskvoten. 

Svenska yrkesutbildningsstyrelsen anser denna andel alldeles 

för höet beräknad. Det skulle bl.a. innebära att 6,3 proc. 

av en svensk årsklass!/ vilken uppgår till 3.800, söke:c sig 

till c1ern1ci, utbildningsform. Det kan härvid påpekas att den 

s. k. Ite,läkommi tten ( u tbildningsstrukturkomrni tten) i sitt 

betänkande räknar med att skolor för trafikyrkena år -1985 

kommer gtt stå för 1,8 proc. av den utbildade arbetskraften 

mot m1v2,rande 2 9 9 proc. . Enligt uppgifter från Finlands 

Sjömanaunion är andelen svenska sjömän i dag c. 10 proc. me

dan den tidigare varit betydligt större. Styrelsen utgårifrån 

att det civenska utbildningsbehovet motsvci,rar c. 10 p:coc. av 

det totala, vilket betyder att den kvot om 104 elever per år 

som kolill 11i tten föreslagit för llands sjömansskola tillgodoser 
.· , 

det sve1u3ka utbildningsbehovet.' 
= = = = = = = = = = = = = = = 1'H·· t · 11 i f" tt . d ar ,J ____ ,_ ..:can an oras a vi den konferens som Svensk2 yrkes-

utbilc1n:Lrg3Styrelsen anordnade tillsammans med SvensL:n kul tur

fonden i januari 1969 uttalades stöd för att den sven,sksprå.

kiga rnanskapsutbildningen inom sjömansyrkena koncentJ.:>eras till 

sjömansskolan i Mariehamn, såvida en utredning inte klart pe-

kar på behovet av ytterligare en svenskspråkig sjörnansskola. 
, .. , 

- -- - = = = = = = = = = = 
"Hänvisande till ovanstående anser Svenska yrkesutbilc1nings~ 

styrelsen eott Ålands sjömansskola tillsvidare täcker det 

svensk2. utbildningsb:@hovet för sjömän, varför det j_nto torde 

finnas a:nledning att i detta skede inrätta en ny svenska 

sjömansf:::kola. Styrelsen förutsätter samtidigt att llgnds sjö-

mansskola ges de nödiga resurserna. 
,. 

= = = = = = = = = = = = 
Såvitt landskapsstyrelsen har sig bekant har riksiaync1ig-
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heterna :C,nnu icke tagit ställning till frågan om gnmdaJiOtJ 

av en 2ndra svenskspråkig sjömansyrkesskola men eftersom 

elevtmclEn:laget - åtminstone så länge s jömansskolan icke är 

en obligatorisk skola - knappast kan vara tillräckligt för 

två livE:Jc::raftiga 9 svenskspråkiga sådana yrkesskolor i lan~ 

det? l1.2J:: landskapsstyrelsen ansett, att åtgärder sn2lJbt 

måste vidtagas för att höja Ålands sjöm8nsskolas kapacitet 

och för att påvisa dess förutsättningar att såsom en fullt 

modern yrkesskola handha hela den svenskspråkiga sjöaansut~ 

bildningen i landet. 

För o:tt - i avvaktan på det med Ålands tekniska skola ge

mensaiiILJ.a skolhusets tillkomst - lösa de aktuella utryrnmes

probleBen för Ålands sjömansskola~ har landsl:::apsstyrelsen 

vidtagit åtgärder för att i samband med ytterligare en till

byggnad av Ålands yrkesskola åstadkomma nödigalokali-ceter 

för sjömansskolan. Sjömansskolans direktion har meddelat 

landsLaps,styrelsen, att direktionen för sin del ingenting 

har att anmärka emot tanken på att för sjörnansskolon ructuel

la behov skulle upphyras utrymmen i Ålands yr1cessko1Rs till

byggnadsetapp III. En arbetsgrupp har uppgjort ett preli

minärt rL,,llllsprogram och på basen härav har· arkitekten Erik 

Lindroos utarbetat preliminära skissritningar. Lanclskaps

styrelson har ta~it del av arbetsgruppens förslag och icke 

funnit sl;::äl till principiella anmärkningar emot detsaE1111<L 

Enligt detta förslag skulle tillbyggnaclsetapp III omfatta 

ca 150100 :G.13 eller 30200 m2 . Härav skulle yrkesskol211 dis

ponera c, 1. 700 n 2 dels för maskinrepara tionsavdelningen,s 

bilmekanikerlinje och dels för specialkurser i restaur211g

branschen. Ålands sjömansskola skulle disponera Co -1, 500 rn 2 

för klc:rn,srUL1 9 för ekonomiavdelningens behov 9 för däcksJ.J.ia11-

skaps2vc1elningens behov samt för skolans administr2tion er

forderliga u tJ:;'ymrilen. S j örnansskolans skeppselektrikei'linj e 

skulle inryrnraas i yrkesskolans tillbyggnadsetapp II och sjö

mansskolans maskinrnanskapsklass skulle erhålla sitt arbets

rum i yrkesskolans huvudbyggnad, i den nuvarande bilrnokRni

keravdolningens arbetssal. 

Yrkess]rnlans bilmekanikerutbildning skulle ornorg2niseras 

och moderniseras med bl.a. stationsundervisning enligt 

svenskt uönsmr och sålunda erhålla nya 9 tillfredsställande 

u tryrr@en i den nya till byggnads etappen III. Sedan s j örnn:ns

skolan i sinor;i tid överflyttat till egne:, utrymmen skulle de 

friställda lokaliteterna, i enlighet med sm.o.arbetsRvto,let 

rrrellan landets svenskspråkiga yrkesskc:ilor, utnyttja,s såsoJ.J.1 
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landets onda svenskspråkiga skola för utbildning av hotell~ 

och restaurangpersonal, 

:Byggnadskostnaderna för tillbyggnadsetapp III kan idag 

beräknar:i till ca 3 miljoner mark, Jämlikt lagen den 9 ja~ 

nuari i970 om främjande av yrkesutbildningen inom utveck

lings0111rådena beviljas kommun inom utvecklingsornråde, varom 

stadgas i lagen den 30 december 1969 om fräri1jande av ut

vecklingsområdenas ekonomi, under åren 1970~-1975 lättnader 

ifråga 0:.:1 skyldigheten att del taga i kostnaderna för upp

rätthållandet av centralyrkesskolor. Yrkesutbildningen inom 

utvecl::11ngsområden skall också effektiviseras genom inrättan

de av nya avdelningar. Under åren i970~i975 är kommunerna 

icke .skyldiga att till landskapet (staten) erlägga andel 

i kostnaderna för utvidgning av centralyrkesskolor. 

Efte:r:·sm1 sjömansyrkesskolorna i riket helt och hållet be

koste.s 111ed statsrnedel, skall givetvis Ålands sjörnanssl:ola 

erlägga en sal:ligt uträknad hyra till Ålands yrkesskola 

för dispositionen av lokaliteter inom yrkesskolans rou. 

OvEmnäranda statskommi tte har också fram.fört förslag om 

att sjöHansyrkesskolornas maskinmanskapsklass och däcks

manskapsklass i framtiden skulle förenas till en enda 9 två 

terminer onf2ttande utbildningslinje för sjöruän 9 att sjö

mansyrkesskolorna skulle övergå till tre teriJJ.iners a:cbetsår 9 

att utbildningen av skeppselektriker och skeppskockai· skulle 

förlängas att omfatta tre terminer samt att en en-terains 

utbilding för hjälppersonal inom fartygens ekonomiavdel~ 

ningar· skulle införas. Ifall kolllfili ttens förslag skulle kom

ma att förverkligas 9 är det nu möjligt att den tic1 9 som geno:m 

ett tillfälligt tillgodoseende av Ålands sjömansskolaB ut

ryillfilesbehov skulle vinnas, kan utnyttjas till planering av 

en annorlunda sjömansyrkesskola på Åland. Man måste sanno~ 

likt också räkna med att utbildning i sjömansyrkesskola kan 

k01miia att fordras för sjötjänst. I sådant fall lil;::soL;1 även 

i fall det planerade systemet med ~er eller mindre dubblera

de bes&itt:ningar skulle genomföras, är säkerligen den lrn,pa

ci tet 9 för vilken Ålands sjömansskola i dag skulle kunna 

planeras och utbyggas otillräcklig. Nu föreslaget Emslag 

avser kostnader för ritningar och andra förberedande åtgär

der så att byggnadsarbetena skulle kunna påbörjas sedan an

slag upptagits i ärsstaten för 1971, omedelbart efter års

skiftet. Förslag ko1nE1er att underställas delägarkorm:mnernec 
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för utlåtandeo 

Vo KoWID.unikationsväsendet. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 
Tilläp;g 80. 000 mark. 

15. 
196 

Reparationsarbeten på bron över Finnö ström i Köl;::ar förut~ 

sat-cos enligt planerna ske först år 1971. Bron har emeller

tid konstaterats vara så undermålig att vägavdelningen 

tvingats påbörja byggande av ny bro redan dette, åro Kost

n2derna beräknas till ca 140.000 mark och arbetot avses 

sko i vägmrdelningens egen regi. Av erforderligt an.slag 

komrner 60.000 mark att utnyttjas av anslaget för reservar

beten 121edan i~esterande belopp föreslås upptaget som tillägg . 

. A:Q.skaffning av reservfärja. (r). 
Tillägg mark o 

De prisuppgifter angående den nya färjan? soiil förelåg vid 

budgetbehandlingen hösten 1969, var primära. På grund av 

de offerter, som införskaffats kan förutses att det budge

terade beloppet inte kommer att vara tillräckligt. Förhand~ 

lingar om prisnedsättning ifråga om de inkmma anbuden på

går uen det kan förutses redan nu att färjan blir ca. 1 milj. 

maI'k dyrare än beräknat. Färjans data enligt budgetmotive

ringen kan i så fall bibehållas. Färjan bör kunna vara klar 

för loverans i slutet på juli 1971. 
VII. Särskilda anslag. 

10 Ht. VII~ 1. Nå tö och Husö biologiska forskningsstationor SBJ~1t=J)jörkö 

naturskyddsområde. 

Tillägg 10.000 mark. 

Intresset för Nåtö biologiska station på Norrgårds i LeLl

land har år för år blivit allt större. Senaste vår besök

tes stationen av ett femtontal studerande på en gång. 

Härvid konstaterades att stationen inte kunde taga emot 

störro grupper emedan matfrågan ej kunde lösas på ett till

fredsställande sätt. 

Förfrågningar om möjligheten att bedriva studier på Nåtö 
biologiska station har enligt uppgift ingått bl.a.frdn Sverige 

Societas pro Fauna et Flora 1!1ennica i vars regi stationen 

drives har ej kunnat taga emot något större antal studerande 

förrän som ovan nämnts bl.a. matfrågan ordnats. 

För att göra stationen effektivare och ge den större 

möjligheter att fylla sitt ändamål föreslås att don gamla 
ladugården på Norrgårds ombygges till matsal och kök. Mat

salen kunde samtidigt tjäna som föreläsningssal, 
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Hela ombyggnaden beräknas kosta ca 25-30.000 

16 ·197 
raark. För 

innevarande år föreslås 1O.000 mark och rester2nc1e i::jedel upp

tages i ordinarie budgeten för 1971. 

Arbetet avses utbjudas på entreprenad hösten 1970 och 

för att slutföras till 1.6.1971. 

I21' inköp av ol ;i eskyddsl!; ~f~t:µi:q.~ 
~illägg 40.000 mark. 

I ärsstaten för 1970 upptogs tidigare 40.000 mark varvid 

framhöJJs att detta var minimianslag för anskaffning av 

den utrustning, som erfordras i första hand. ,Sedan kornmit-

t8n för förebyggande av oljeskador grundligt diskuterat 

f:cågan har såsom ytterligare behov för att olje,skyddsbe- ligt 

redslcapen överhuvud taget skall kunna fungera 211setts erforder7. 

ytterligare 40.000 mark. Le,ndskapsstyrelsen har ansett 

det nödvändigt att ställa material till förfogande för 

elen erforderliga oljeskyddsberedskapen. Då i förslaget från 

ko::imitten även ingår löner för utryckning och övning har 

landskapsstyrelsen ansett att detta kan påföras an,slaget 

under 9 Ht II: 6 av naturskyddsåtgärder föranloc1c1a utgifter. 

Innan medlen tas i anspråk bör dock undersök2.s lämplighe

ten av nu föreslagna anskaffningar ~ned beal{tm1dG av de se

n2ste rönen på oljebekämpningens område. 


