238
Å1 a n d s

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

s e s fram~tällning till Ålands landsting
med tillägg till förslaget till första tilllägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1967.
Sedan land~aps.styrelsen till landstinget avgivit sin framställning
med förslag till första tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för är 1967 har ytterligare anslagsbehov föranlett landskapsstyrelsen att i skild framställning f öreslä ett tillägg till f örenämrlda första tilläggsbudget.
på inkomst~idan har såsom enda post upptagits statsanslag för skattefinansiell utjämning.
Utgiftsposterna motiveras närmare i detaljmotiveringen.
Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå
att Landstinget måtte antaga följande för~lag till tillägg till första tillägg till
ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för
landskapet lland under år 1967.
Mariehamn, den 19 april 1967.
På landskapsstyrelsens vägnar:
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enrik Gustafsson .
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I N K 0 M S T E R.
6 Avdelningen.

======:::=========
I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.
1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning:
a) förskott för är 1967 ••••••••••••••••••••••••••• ;. •
Summa I kap. 30.692
Summa 6 A~delningen 30.692

J0.692

Summa inkomster mk 30.692
======~=====================

U T G I F T E R.
3 Huvudtiteln. Polisvärden.
==~=========================

II. Polisväsendet pä landet.
6. För polishäkten och vaktkontor •••••••••••••••••••••••••• 16 .450
Summa II kap. 16.450
Summa 3 Huvudtiteln 16.450
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården.

=====================================
II .. Ä.lands centralsjukhus.

1. Avlöningar:
1 social~köterska, årsarvode (A 15) 8/10, fr.1.6.67 •••
Summa II kap. 3.394
III. Ä.lands centralsanatorium.
1. Avlöningar:
1 sociaksköterska, årsarvode (A 15) 2/10, fr.1.6.67 ••
Summa III kap. 848
Summa 4 Huvudtiteln 4.242

3.394

848

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

IV. Näringarnas främjande.
6. För aktieteckning i Ab Skogen ••••••••••••••••••••••••.••• 10. 000
Summa IV kap. 10.000
Summa 10 Huvudtiteln 10.000
Summa utgifter mk 30.692

===========================

-3Detaljmotivering.
========~==========

J Huvudtiteln. Polisvården.
II. Polisväsendet på landet.
j....Ht.II:6.

För polishäkten och vaktkontor.
Tillägg 14.000 mark.
Justitieministeriet har i enlighet med förslaget i regeringens budgetproposition beslutat indraga Kastelholms reservfängelse från den 1 juni 1967. Indragningen av fängelset
kommer att innebära stora olägenhe ter ifråga om förvaring av
rannsakningsfångar och anhållna i landskapet. Justitieministeriet har dock enligt uppgift ingenting att invända emot att
fängelset fortsättningsvis användes för sitt ändamål under
förutsättning att skötseln övertages av landskapet. Riksmyndigheterna skulle i så fall överlåta eller uthyra byggnaderna
åt landskapet. Landskapsstyrelsen har ansett det betydelsefullt om f änge lset kunde bibehållas i första hand såsom polishäkte och i mån av utrymmen även för rannsaknings fångar och
denna uppfattning torde delas av länsstyrelsen och formella
hinder för dess övertagande av landskapet i denna form skulle
icke förefinnas. Landskapsstyrelsen har på grund härav beslutat föreslå att landskapet övertager och driver fängelset
tillsvidare

eller ~ åtminstone

under innevarande år. Even-

tuella fångtransporter böra dock handhas såsom förut av stats-

myndigheterna.
Vid f ängelset har förutom direktören tidigare varit anställda en e.o. vaktman under hela året och därutöver en extra
vaktman under 9 månader.
på grund av fängelsets karaktär

[:
oc~

med beaktande av för-

handenvarande omständigheter anser landskapsstyrelsen det
lämpligt att vaktsysslan överlåtes på avtalsbasis medan fängelset i stort skulle drivas såsom tidigare. Enligt detta
skulle kostnaderna under år 1967 från den 1 juni komma att
utgöra följande:
1. Löner.
arvode
1 direktör7för bisyssla i 7 månader å 250:-

1.750

1 vaktman, huvudsyssla med avtalsl.ön i
7 månader å 1. 500 :-

10 .• 500

-43. Kosthåll

2000
1000
200

7. Värme, lyse o. renhållning

8. Sjukvård

9. Kansli

500
500

10. Diverse utgifter
. 4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården.
4 Ht. II: 1.
II. Ålands centralsjukhus.
Avlöningar.
~
fil~ 3• ~1t mark.
.
.
· ~an e
an5Gal år tJ.llbak~ har d1skute:rats frågan om inrät . . .
tandet av en vakans aom socialkurator vid centralsjukhuset.
Ärendet har i landstinget diskuterats bl.a. på grund av inlämnade finansmotioner. Frågan har även berörts i betänkanden

-

av lagutskottet och finansutskottet. Ärendet har dock förfallit temedan behovet icke ansetts tillfredsställande konstaterat,
och att erforderligt utrymme inte kunnat beredas i

sjukhusets

I [
• Il

lokaler. I och med tillkomsten av den geriatriska avdelningen
synes dock tillsättandet av socialsköterska vara angeläget,
då på denna avdelning främst kommer att vårdas äldre patienter. I samband med ombyggnaden av sanatoriets tredje våning
för geriatriska a odelningen har kansliutrymmen kunnat beredas
för denna socialsköterska.
III. Ålands centralsanatorium.
4 Ht. III: 1 Avlöningar.

11

Tillägg 848 mark.

\,

Se motiveringen ovan.

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.
IV. Näringarnas främjande.
10 Ht.IV:6. För aktieteckning i Ab Skogen. (Momentet nytt).
Anslag 10.000 mark.
Under förutsättning att lancrstinget godkänner förevarande
anslag har landskapsstyrelsen beslutat att teckna 100 aktier
å 100 mark i

det av skogsägarna startade bolaget Ab Skogen,

som avser att på sin anläggning vid Färjsundet flisa klenvirke
för försäljning. Med beaktande av vad som i riket med hänsyn
till sysselsättningsläget och näringslivet i

övrigt från stat-

ligt häll investerats i industrianläggningar har landskapsstyrelsen ansett sig oförhindrade att taga erforderligt anslag
i ordinarie medels budget.

