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

s e s framställning till Å..lands landsting med 

förslag till första tillägg till ordinarie in

komst- och utgiftsstaten för landskapet Åland 

under år 1968. 

Redan i samband med behandlingen av ordinarie inkomst- och utgifts

staten för år 1968 hade det framkommit anslagsfrågor, vilka icke upp

togs i budgetförslaget då de ansågs beroende av ytterligare utredning 

och ev. senare tilläggsbudgetering. De största posterna i föreliggande 

tilläggsbudget omfattar av dessa frågor bl.a. Ålands yrkesskolas till-

byggnad och lån för inköp av fiskefartyg. Dessa frågor berördes i fi

nansutskottets betänkande N2 2/1967-68 angående budgetförslaget för år 

1968. Tilläggsbudgeten omsluter totalt 2.443.660 mark, varav på ut

giftssidan, Ålands yrkesskolas tillbyggnad upptager största posten. 

på inkomstsidan har upptagits endast tre egentliga tillägg och budge

ten balanseras med i huvudsak anslaget för skattefinansiell utjämning. 

För upptagna tilläggRanslag redogöre"" närmare i detaljmotiveringen och 

i särskilda fall även i allmänna motiveringen. 

I rikets budget har även under år 1968, som landBtingets finans

utskott i förenämnda betänkande framhåller, upptagits ett anslag för 

partistöd till ett belopp om 50.000 mark per riksdagsman eller ett 

sammanlagt belopp om 10 miljoner mark. För närvarande torde även f örbe

redas en permanent lag om partistödet. För år 1967 har statsrådet i ett 

beslut utfärdat bestämmelser om användningen av det understöd som år 

1967 beviljades för partiverksamheten. Enligt statsrådsbeslutet har det 

för den åländska riksdagsmannen utgående understödet utgivits genom 

svenska folkpartiet. Det torde emellertid anses givet att detta inte

rimistiskt tillämpade system icke sammangår med den åländska väljar

kårens intresse. Understödet ifråga har visserligen räknats per riks

dagsmandat men det är avsett till st öd för all politisk aktivitet; kom

munal-, regional- eller rikspolitik. på Å..land borde medlen till bety

dande del få användas för politisk verksamhet på landskapsplanet, till 

exempel för finansiering av landstingsvalaktivitet och allmän upplys

ningsverksamhet. Understödet bör därför för Å..lands del icke bindas vid 

rikodagsmandat. Det vore rimligt om landskapet med dess speciella upp

byggnad av det politiska systemet och andra förutsättningar än i riket 

att beakta även mindre intressegruppers fördel, berättigas disponera 

motsvarande anRlag genom landskapets ordinarie budget. Genom upptagan

de i landskapets budget av underPtödPanol~ kan den åländska väljarkå-
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ren objektivt tillgodoses utan att rikets intressen lederas . Understö-· 

det bör lämpligen kunna anknytas till f örd.elningen mellan olika intres

segrupper av landstingsmandaten under löpande och möjligen föregående 

landstingsperiod. Landskapsstyrelsens majoritet har med hänvisning till 

ovan sagda ansett det riktigt att i tilläggsbudget föreslå 50.000 mark 

för stödjande av valorganisationer och landskapsstyrelsen kommer, om 

förslaget bifalleR, att utarbeta närmare bestämmelser till fördelnings

grund . 

Frågan om kompensation av sjömanPskattebortfallet för de åländska 

kommunerna har ännu ej lösts, men ett betänkande av den under landR

hövding Tor BrenningR ledning verkRamma statRkornmitt~n är att vänta 

inom en nära framtid. På landskapsstyrelRens uppdrag kommer kornmittens 

sekreterare äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors~ att utarbe

ta ett utlåtande till frågans lösande för de åländska kommunernas del, 

Detta utlåtande kan sedan komma att läggas till grund för ett lagför-
, slag i ärendet. 

För Ålands centralsjukhus observeras i förevarande tilläggsbudget 

ändring av rnornenteringen såväl under inkomsterna, 2 Avd. I kap. och 

utgifter , -4 Ht. II kap. Ändringen föranledes av att sjukhusets hela re

dovisningssystem är under omarbetande och avses att förnyas i sin hel

het. Omläggningen kommer att medföra bättre överskådlighet och kontroll 

över sjukhusutgifterna och därigenom ge en grund för åtgärder till ra

tionaliseringar och kostnacrsbesparingar. Under ledning och överinReen

de av den hösten 1967 tillsatta sjukhusnämnden har sålunda utarbetatP 

en helt ny kontoplan för sjukhuset. Kontoplanen var vid uppgörande av 

ordinarie budgeten för 1968 icke klar för att där kunna beaktas, men 

landRkapsstyrelsen har ansett det nödvändigt att tillämpa den redan 

från årRskiftet. Den nya kontoplanen avviker från tidigare uppställning 

i budgeten och är med sina underrnoment relativt omfattande. Landskaps

styrelsen har därför ansett det lämpligt att i budgeten observera en-

da8t kontoplanern=i huvudmoment. Då det totala beloppet av R jukhusets •I 

budget för de löpande utgifterna i tillägget icke ändrats eller erford

rar tillägg, har såväl inkomster som utgifter enligt den nya uppställ

ningen i denna tilläggsbudget upptagits inom parentes. Kontoplanen i 

s in helhet bif ogas såsom särskild bilaga. Den nya uppställningen bör 

- sålunda redan 1968 ersätta den gamla. I fortsättningen avser landskaps

styrelsen att , på samma sätt, upptaga huvudposterna i ordinarie budge

ten. Såsom grund för :posterna i budgeten kommer då att finnas en spe-

1,' 
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cificerad budget uppgjord enligt kontoplanen~ I landskapetp bokplut 

redovisas de enligt kontoplanen i budgeten upptagna huvudpoPterna me

dan i centralsjukhusets årsberättelRe Rkall ingå ett enligt kontoplanen 

Rpecificerat bokslut. I detaljmotiveringen framgär ändringarna och de 

nya budgetmomentenR rubricering i förhållande till tidigare moment och 

även kontoplanen. 

Finansutskottet har i sitt betänkande m 2/1967-68 även berört frågan Il 
om huruvida under 1 Huvudtiteln, Landstinget, bord.e införas ett moment 

för landstingets pensioner. Landskapsstyrelsen anser att även om penRi

on icke beviljas av landskapsstyrelsen utan detta för landstingets del 

ankommer på kanslikommissionen, bör med nuvarande uppläggning av bud

geten eventuella pensioner kunna påföras det allmänna pensionsansla-

get under 9 Ht. I~l. I anledning härav har något nytt moment icke in-

förts. 

I den allmänna motiveringen till landskapsstyrelsens framställning 

till ordinarie budget för år 1968 nämndes att landskapsstyrelsen avsåg 

att utarbeta en preliminär verksamhetsplan fram till år 1972. FinanR

utskottet uttryckte i sitt betänkande över budgetförslaget ett önske

mål att denna plan skulle delgivas landstinget. Under sessionen kommer 

den preliminära verksamhetsplanen att utdelas. Vissa redan nu konstate

rade omständigheter i fråga om bl.a. extraordinarie anslag innebär e

mellertid en förskjutning av tidsangivelserna i verksamhetsplanen. Det 

oaktat anser landskapsstyrelsen att den föreslagna verksamhetsplanen 

bör innehålla riktlinjer för landskapsmyndigheterna vid åtgärder för 

fullgörande av där upptagna projekt. 

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande till

lägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för landskapet Åland under år 1968. 

Mariehamn, den 14 mars 1968. 

på vägnar: 

..L... -- _ ... - - .. 
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I N K 0 M S T E R. 
2 Avdelningen. ·· 

==::::============ 
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I. Inkomster från land$kaQetR sjukvårdPinrättningar\ 

Ålands centr~lsjukhus. 

1. Vårdavgifter .........•....• •\i..-.••••• ~ • ., .... -;; ••••••••• 

2. Ersättningar för naturaförmåner •••••••••••••••••••• 

3. Diverse inkomster ••••• •~i.··, .•• ~\ ••........•......•. 
4. Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader ······~·~··•·\~ •••••••••••••••••• ~ 

5. Poliklinikavgifter •••••••••• i. •· •• i.\ i. •••• _ ........... \. 

summa Ålands centralsjukhus (864.000) 

SUmma 2 Avdelningen (1.175 .. 610) 

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

I. Inkomster av blandad natur. 

Ålands yrkesskola. 

(179.000) 

(lOOi.000) 

( 10.000) 

(530.000) 

( 45 .. 000) 

14. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader 50.000 

Summa I kap. 50.000 

Summa 3 Avdelningen 50.000 

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

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning 

a) förskott för år 1968 ••••••.•••••.•••.•••••••••••••• 

Summa I kap. 2.393.660 

Summa 6 Avdelningen 2.393.660 

2.393.660 

Summa inkomster mk 2.443.660 
================================= 

U T G I F T E R. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
============================ 

I. Allmänna landstingskostnader. 

14. Stödjande av valorganisationer ••••••.••••••••.•••• 

Summa I kap. 50.000 

Summa 1 Huvudtiteln 50.000 

.., ·~ 

50.000 

!'i 
: 1 



-5-

3 Huvudtiteln. polisväsendet. 
===========-=:::==============~==~ 

II. Polisväsendet på landet. 

6. För polishäkten och vaktkontor ···············~··· 
Summa II kap. 7. 000 

Summa 3 Huvudtiteln 7.000 

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

II. Ålands centralsjukhus. 

1. Avlöningar ...............•........... _ ........... . 

2. Sociala avgifter och pensioner (förslagsanqlag) •• 

3. Ko8.thållningen .................................. . 

4. Terapiutgifter .................................. . 

5. Värme, lyse och vatten •••••.•••.••••...•.•••••••• 

6. Underhåll och ärsanskaffningar •••••.•.•••.••••••• 

7. Tvätt och Ptädning .............................. . 

8. Diverse utgifter ................................ . 

9. Till landskapsstyrelsens disposition •••••.••••••• 

Summa II kap. (3.355.626) 

Summa 4 Huvudtiteln (5. 682.555) 
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7.000 

(2.509.416) 

(180.000) 

(123.000) 

(279.960) 

(110.000) 

( 40.250) 

( 40.000) 

( 54.000) 

( 19.000) 

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

I. Ålands lyceurn. 

11. Unders9kning av elevernas hälsotillstånd 

Summa I kap. 240 

XIII. Särskilda anslag. 

. . . . . . . . . . 

3. Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

ändamål .............. ., ............... i> ••••••••••• 

Summa XIII kap. 10.000 
Summa 5 Huvudtiteln 10.240 

7 Huvudtiteln. KomrnunikationsväRendet. 
==========~============================ 

II. Väghållningen. 
1. Underhåll av landRvägar och bygdevägar: 

240 

10.000 

c) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö
Gustavs 80.000 80.000 

Summa II kap. 80.000 

Summa 7 Huvudtiteln 80.000 
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10 Huvudtiteln. InvesteringRutgifter. 
===============~===================== 

II. Hälso- och Rjukvården. 

1. Ålands centrah01jukhuP för anskaffning av inventarier 

och instrument .......•..•.................. _ ......... . 

5,. Grundreparation av läkarbostad .••.••..••••. • •••••••• 

6 ... Utbyte av ångpannor ............................... ... 

Summa II kap. 232.920 

III. Undervisnings- och bildningRVäRendet~ 

2. Ålands lyceum för inrättande av språklaboratorium och 

kemisal ........................ o •••••••••••••••• 

19. Ålands yrkesskola för tillbyggnad jämte anskaffning 

av maskiner (reservationsanslag) •••••••.••••••• 

Summa III kap. 1.513.500 

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reserva-

tionsanslag) ....................... • .... • . • • • • • • 

7. Grundanskaffningar för kommunikationsväsendet 

Summa V kap. 250.000 

Summa 10 Huvudtiteln 1.996.420 

11 Huvudtiteln •. Underst öd slån. 

I. Näringarnas främjande. 

Fisket. 

• • • • • 

6. Lån för främjande av fiskhushållningen (reservations-
' 

an A lag ), . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . " .- • " . . . . 

8. Lån för främjande av hem- och PmåinduPtri ••...••.•.•••• 

Summa I kap. 300.000 

Summa 11 Huvudtiteln 300.000 

30.920 

12.000 

190.000 

13.500 

1.500.000 

205.000 

45.000 

200.0DO 

100.000 

Summa utgifter mk 2.443.660 
=============================== 
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INKOMSTER. 

2 Avdelningen. 

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 
Ålands centralsjukhus. 

210 

2 Avd.I:l-5.De tidigare momenten 2 Avd. I:l-8 slopas och ersättes av de 

nya momenten i enlighet med nedans"tiende uppställning . Ändringen, 

föranleder inga .justeringar eller tillägg av tidigare för sjuk• 

huset totalt upptagna inkomster, varför de enligt nu föreslagen 

upp;tällning upptagna inkomsterna i sifferbudgeten observerats 

inom parentes. I övrigt hänvisas till allmänna motiveringen och 

bilagda kontoplan. 

Nuvarande budget 

2A-I-1 ) 
2A-I-4 ) 
2A-I-5 ) 
2A-I-2 
2A-I-3 

2A-I - 7 

2A-I-8 

2A-I-6 

föreslagen 

2A-I-l 

2A-I-2 

2A-I-3 

2A-I-4 

2A-I-5 

3 Avdelningen. 

kontoplan 

41 
( 411-414) 

43 
(431-433) 

44 
(441-444) 

47 

51 
(511-515) 

I. Inkomster av blandad natur. 

Ålands yrkesskola. 

anslag 

179.000,-

100.000,-

10.000,-

530.000,-

45.000,-

3 Avd.I:l4. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader. 

.§_ Ht. I: 1. 

Tillägg 50.000 mark. 

Under 10 Ht.III:l9 har för Ålands yrkesskolas tillbyggnad jämte 

anskaffning av maskiner upptagits ett anslag om 1.500.000 mark. 

De på delägarkommun~rna enligt lag ankommande andelarna för des

sa kostnader beräknas att till en del uppbäras under år 1968. 

6 Avdelningen. 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster • 
Statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

a) F.örskott för år 1968. 

Tillägg 2.393.660 mark. 
- 1.-

p~ ~~ ytgiftssidan uppta9n~ K~§tftädefft§ synes ± hlivUäsak böra 

b~\~R§~~a~ ~v ~nslaget fÖF §~åft&flHäRsi~ii ti€j~~gi~g; Hitt~lls 
. .... ... .. . _,_ 1 '-) ·:-' Cl r ' .-. "i _. rn ,; 

hax ~~68; \li~~e.·lf d~t.ta mome·rtt bU1ltgete:E&ts; 28 ; 231: 98ö mark·; medan 
·- - ·· ",.. . .., : + c ? 7 r;~ j 1 ·-i • Fl ( .\ ... ·· 

~ r;j)~~u.9916-tt:Ef.n :e·e>F ämdä'lmå.Jle:t anS:J'.t;rg'fts' Z7 milj. marko 
J . ·- ~ .. . J - . . :.J . 

I 

I 



-8-

UTGIFTER. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 

r. Allmänna landstingsko~tna~er~ 

1 Ht. I: 14. Stödjande av valorganisationer. (Mömentet "nytt). 

Anslag 50.000 mark. 

Hänvisas till allmänna motiveringen. 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 

II. Polisväsendet på landet. 

iJlt 4II:6. För pol,ishäkten pdh vaktkpnt,0r. 

Tillägg 7.000 mark. 

211 

För att kunna utnyttja det förra res~rvfängelset i Kastelholm 

såsom polishäkte erfordras smärre målnings- och reparationsarbe~ 

ten. Till erforderliga arbeten hör målning och ny gölvbeläggnirtg 

i cellerna, översyn av alarmsystemet samt installation av el

uppvärmning med tvätt- och diskmöjiigheter. Kostnaderna härför 

har preliminärt k~lkylerats stiga till inemot 7~000 märk. 

4 Huvudtiteln. • .. Hälso:- oclj _sjl.Jkvården. 

II. Ålands centralsju~hus. 

4 Ht . II: 1-9. Den nya uppställningen och roomenter i ngen ersätter J_ sin helhet 

de tidigare omfattade momenten 4 Ht.II:l-18, vilka sålunda 

utgår. Ändringen föranleder ingen justering eller något tillägg' 
I . . 

till de tidigare för centralsjukhuset angivna utgifterna. De 

enligt den nya uppställningen observerade beloppen har därför 

förts inom parentes. Ändringen av rnomentens numreri'ng i förhål

lande till nuvarande uppställning och köntoplanen framgår nedan. 

I övrigt hänvis~s till allmänna· motiverirttjeh dch bilagda konto

plan. 

Nuv .. budget 

4 Ht.II:l ) 
4 Ht.II:l4 ) 

4 Ht.II:l7 ) 
4 Ht.II:l9 ) 

4 Ht.II:2 

4 Ht.II:3 ) 
4 HtoII:6 ) 
4 Ht.II:7 ) 
4 Ht.II:l2 ) 
4 Ht . II~l3 ) 
4 Ht.II:16 ) 

4 Ht.II:4 

Föreslagen 

4-II-l 

4-II.-2 

4-II-3 

4-II-4 

4-II-5 

Kontoplan 

121 
(und.mom. 
121-129) 

13 

14 
(141-142) 

15 
(151-157) 

16 
(161-164) 

Anslag 

2.509.416 

180.000 

123.000 

279.960 

110.000 
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Nuv.budget 

4 Ht.II:8 ) 
4 Ht.II:9 ) 
4 Ht.iI:lO ) 
4 Ht.!I:l8 ) 

4 Ht.II:5 

4 Ht.II:ll 
.4 Ht. tI: 15 

4 Ht.II:20 

-9-

Föresla gen 

4 - II-6 

4-II-7 

4-II-8 

4 -II -9 

Kontopl an 

17 
(171-176) 

18 
(181-182) 

19 
(191-197) 

11 

212 
Anslag 

40.250 

40.000 

54.000 

' .. 1a.ooo 
3.355.626 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsen~E;t.t, . 

I. Ålands lyceum. 

5 Ht. I : 11. Undersökning av elevernas hälsoti.1lst4.nd . 

Tillägg 240 mark. 

Tidigare anslag synes enligt uppgift från l yceet vara iågt beräk

nat, varför ett tillägg erfordras~ 

XIII. Särskilda ansl~g~ 

5 Ht . x b :I : 3. Till vetenskapen, konsten och li tt~ 'råt,J;Uiifji n främjandf:: äridartål. 

· Ti l lCjgg · lCh 000 ·ma.tk. 1 

Lagstiftningen om skattefrihet ifr åga om donationer för ähdamål 

som främja r vetenskap, konst etc. h~~ ändrats från ingången av 

år 1968. r riksb~dgeten har såsom molivering fr~mhållits bl~a~ 
~kt det irtte kåri anses sak enligt- att ~ör ifrågavarahde ändamål 

beviljas stats understöd på sidan om statsbudgeten. För att kom

pensera ev. bortfallande donationer har i riksbudgeten upptagits 

ett belopp om 2 milj.mk t i ll statsrådets förfogande att fördelas 

såsom understöd för förenämnda ändamål. Då det bör anses sak

enligt att inom landskapets kulturområde dylika donationer bör 
.. 

fördelas av landskapsmyndigheterna har under föreva~ande moment 

föreslagits ett tillägg om 10.000 mark. Beloppet föreslås få 

f ördelas enligt de grunder och villkor som i motsvarande fall 

tillämpas i riket. 

7 Huvudtiteln. Kornrnunikationsväsendet. 

II. Väghållningen. 

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

c) Understödjande av bilfärjetrafik vårdö-Gustavs. 

Tillägg 86.ooo mark. 

I samband med förhandlingarna om avtal med Ab Skärgårdstrafik 

angående skärgårdsfärjans tr1·fik på rutten vårdö-Gustavs och 

fastställandet av turlistan för 1968 har konstaterats att det 

tidigare upptagna anslaget är otillräckligt. Driftskostnaderna 

har ökat med c . 25 % och därjämte har bränslekostnader och för

säkringar stigit · med 30 %. Med hänsyn härtill och a tt fråga är om 
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ett utvecklingsområde som är beroende ov goda trafikförbindel

ser har landskapsstyrelsen ansett motiverat med nu föreslaget 

tillägg. 
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

II. Hälso- och sjukvården. 

10 at.II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och instru-

~· 
Tillägg 30.920 mark. 

Den kraftiga ökningen av antalet EKG-undersökningar de senaste 

åren har medfört svårigheter att med hittillsvarande resurser 

genomföra undersökningsarbeten. Bidragande orsak till dessa svå

righeter är den nu.varande EKG-appa:raturens förslitning samt dess 

bristande kapacitet. Sjukhusledningen föreslår därför att sjuk

huset redan nu skulle få anskaffa denna flerkanaliga EKG-appara

tJr, som förutsatts i nybyggnadsprogrammet. Den gamla enkanaliga 

apparaturen kunde vid utbyte utnyttjas såsom portabel apparatur 

på vårdavdelningarna. Sjukhusnämnden och byggnadskommissionen 

har båda tillstyrkt förslaget. Föreslaget tillägg avser en 6-

kanalig ES-MINOGRAF 81 till ett pris om 23.400 mark samt en 

framkallningsautomat till sjukhusets röntgenavdelning till en 

kostnad om 7.520 mark. 

10 Ht.II:S. Grundreparation av läkarbostad. (Momentet nytt). 

Anslag 12.000 mark. 

Bostaden för överläkaren vid sjukhusets medicinska avdelning 
avses att från den 1 juni 1968 tagas i bruk av den nyutnämnde 

ordinarie överläkaren. Då bostaden dels stått obebodd, dels 

bebotts av olika vikarierande läkare och nödiga underhållsarbe

ten under denna tid icke utförts och då även bl.a. inredningen 

i köket bör bytas föreslås ett belopp om 12.000 mark för iord

ningställande av bostaden. 

lQ_ Ht.II:6. Ålands centralsjukhus för utbyte av ångpannor. (Momentet nytt). 
Anslag 190.000 mark. 

I planerna för Ålands centralsjukhus/ tillbyggnad ingick även 

en nödvändig utvidgning av värmecentralens kapacitet och för

bättring av effektjviteten. Ändringarna av panncentralen har 

dock avsetts att utföns separat från tillbyggnaden. Utförda 

undersökningar vis8r även att en ändring borde genomföras sna

rast möjligt. Ekon~ har utfört kostnadskalkyler enligt olika 

alternativ för sanering av sjukhusets ångpannor samt övergång 

till en~rt olja som bränsle. Man har därvid kommit f~mt till 
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att de koleldade ångpannorna borde utbyt:a~ till oljeeldade 

,_. \ 

ångpannor av typ 3-drags flamrörs-eldr Brspannor mecl effekter 

2.000 kg/h-ånga pr panna. Anskaffningnkostnaderna härför skulle 

belöpa sig till 190. 000 mark. ··eller 80. 000 mark dyrare än om de 

koleldade ångpannorna utru~t~s med enbart oljeeldning. En kost

nadsjämförelse vis'a'l:" ·:&ock att besparingen i bränsle-, el.., och 

lönekostnader belöper sig till c.35.000 mark per år till det 

förstnämnda alternativets fördel. En jämförelse mellan detta 

alternativ och nuvarande system visar en ber~_knad besparing om 

c. 55.000 mark per år. Kostnadsbesparingarna hänför sig i första 

hand till avseenden har 

och kemisal. 

Tillägg 13.500 mark. 

Då det i ordinarie budgeten för 1968 föreslagna språklaborato

riet till praktiskt taget 100% besiår av utländska leveranser 

har de tidigare kostnadskalkylerna visat sig helt otillräckliga. 

För att laboratoriet skall kunna inrättas erfordras ett tillägg 

om 13.500 mark. 

10 Ht.III:l9.Ålands yrkesskola för tillbyggnad jämte anskaffning av roaski

nerir). (Momentet nytt). 

Anslag l.Soo.ooo mark. 

I motiveringen till ordinarie budgeten för år 1968 framhölls 

att direktionen för Ålands yrkesskola anhållit om anslag för 

tillbyggnad vid yrkesskolan. Landskapsstyrelsen ansåg emellertid 

att de i yrkesskolan delaktiga kommunerna borde höras i ärendet 

innan vidare åtgärder vidtogs, varför byggnadsanslaget blev be

roende på en eventuell tilläggsbudgetering efter det kommunerna 

givit sina yttranden. För pro j ekteringskostnader upptogs dock 

ett anslag om 5.000 mark under 5 Ht.VI:20. Samtliga delägarkommu

nerna utom Sund, som ej behandlat ärendet, har inkommit med ytt

randen och har ställt sig positiva till den föreslagna utbygg
naden. 

Tillbyggnaden avser att avhjälpa en i synnerhet i ve.rkstads

flygeln rådande brist på tillräckliga och ändaro~i~enliga utrymmen. 
Den p~U i 1~ "-~-<t . .såi::.nm. .g.n nndra verkFj;,,ead::fflygel parallellt med 
åen nuvarande men väster om ~samma. Det ha~ särskilt varit för 

smides - och svets~rbeten reserverade utrymmen, som va r it för 

knappt t i lltagna i den nuvarande flygeln, men också el-avdelning

ens enda arbetssal är för liten för att medge tillfredsställande 

utrymmen för två ordinarie klasser och en klass för specialelekt-
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riker. Då ständigt nya svetsningsmetoder utvecklas erfordras 

också ökade utrymmen som kräves för utrustning~n. Behovet av 

undervisning i svetsning kommer sannolikt att pka. Landskaps

styrelsen har ansett att yrkesskolan bör bered~s möjligheter 

_att förvelk stadsindustrins i landskapet behov rreddela intres

serad ungdom tidsenliga och goda grundkunskaper. Skolans el

avdel ning arbetar för närvarande under nännast ' provisoriska 

förhållanden. Den utrustning, som skolan förfogar över kan alls 

icke utnyttjas effektivt. Utan tvivel kan man också räkna med 

en fortsatt utveckling på elteknikens område m~d åtföljande 

krav på breddad undervisning inom såväl starksrröms- och svag

strömsområdet s6m inom det fartygsaektriska om:fåc1et. Enligt 

av arkitektbyrån Elma och Erik Lindroos uppgjofda skissritningar 

skulle en tillbyggnad av verkstadsflygeln komm~ att omfatta 

10.700 m3 fördelade på 7.325 m3 verkstadshalla; och 3.375 m3 

för teoretiska undervisningen. De i början av oktober 1967 ut

arbetade kostnadskalkylerna utvisade att uppförande av verkstads

flygeln skulle stiga till 1.200.000 mark. Sedan dess torde kost
nadsstegringarna beräknas till 10 a 15%. Därtill kommer ännu 

övriga anläggningskostnader, d.v.s. utgifter huvudsakligen för 

maskinell utrustning till de nya verkstäderna. 

v. Komrnunikationsväsendet. 

10 Ht . V: 1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 

Tillägg 205.0QO mark. 

Under senaste tid har ett antal bilolyckor inträffat i vägkors

ningen invid Sviby folkskola, varför en omläggning av vägarna 

d~rstädes synes nödvändig. samtidigt borde bron över Sviby å 

ombyggas då den numera på grund av ålder är i ett mindre gott 

skick. För ändamålet föreslås 30.000 mark. 

För förbättrande av trafiken på Seglinge har anslag beviljats 

om sammanlagt 600.000 mark för byggande av en bygdeväg från Kum 

linge ön till Snöckö södra ucde, varifrån en frigående färja · 

skulle förmedla t+afiken till Segling~. Kostnaderna beräknades 
år 1965 till 600,ee,e m~rk. J,3å g:q.~n~ ~~ ·; j.}jge~.st'e~f{';;~ ·rit.·:: =i~ '.61i\'i~: 

.1 . - . • ' "' ~t,, ' •,..fJ .,. ·/ .'1>' !_ ' ' '' ~ ~c,.177 /il .+ 71 !L"-i Y'lH 

§tåndighder 'b4,S.~nas doo~ h~+~ a~betei, 1 som ~~pt~ ~ ~iiv1' f'~,~~9~ 
in1tundande sommar , kosta 'oö.ooo me•k, ve rf6i' · '11J ~ fJ:i•••ll 11 ?ett 
tillägg om 100.000 mark. 

Vintertid är trafikförbindelse na mellan Kumlinge och fasta 
' ! 

Åland alltför glesa, endast 2 ~ 3 per v~cka. Skulle emellerticl 

det för åen ovannämnda trafiken Kumlinge-Seglinge på Sn~ckö 
södra udde nödvändiga färjfästet läggas n!qot annorlunda, kunde 

. -. '1 •·. 
;- ;i .. ?, 

I 

jl j 
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ms Kökar åtminstone under lågsäsong utan förfång för sin egent

liga uppgift angöra Snäckö några gånger i veckan. Merkostnaderna 

för ett sådant färjfäste, jämfört med ett fäste avsett endast 

för Seglingefärjan, har beräknats till 75.000 ~ark. Anslaget 

upptages för att möjliggöra ett dylikt arrangem~ng som dock 

icke slutligt behandlats av landskapsstyrelsen. 

10 Ht. V: 7,. Grunclanska ffningar för kommunikationsväsendet. 

Tillägg 45.000 mark. 

Den nya bilfärjan "Kökar" som varit i gång sedan oktober 1967, 

är utrustad bl.a. med magnetkompass. Denna har dock visat sig 

opålitlig i det att bilarna på bildäck störa densamma, varför 

anskaffandet av en gyrokompass anses nödvändigt, kostnad c. 

20.000 mark. I samband med denna borde även installeras en auto

pilot, vilken delvis skulle frigöra en man för andra arbeten. 

Total kostnad för den föreslagna tilläggsutrustningen inkl. mon

teringskostnacler har beräknats till 30.000 mark. utöver den 

kontraktsenliga instrumentering8n tillkommer emellertid ekolod 

och radioanläggning som sammanlagt k~star c. 10.000 mark. Detta 

moment föreslås även få påföras 5.ooo mark för kompletterande ar~ 

beten på färjan för Embarsund. 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 

I. Näringarnas främjande. 
_ ... .: ... 

Fisket. 

11 Ht.I:6. Lån för främjande av fiskhushållningen (r). 

Tillägg 200.000 mark. 

I rikets budget har de senaste åren upptagits ett anslag för 

lån för anskaffande av småtonnage. Motiveringen till detta an

slag ändrades i regeringens budgetproposition för 1968 till att 

gälla även lån för havsgående fiskefartyg. Närmare direktiv om 

och villkor för dessa lån har dock ännu ej fastslagits av veder

börande riksmyndigheter. Med beaktande av den åländska fiske

flottans storlek och behov av kapital för nyanskaffningar anser 
att · 

landskapsstyrelsen;äet föreslagna anslaget bör upptags i land-

skapets budget att utgivas på samma villkor som i riket. 

Övriga näringar. 

!.l ljt. I rB. Lån f6r. ttämjande av hem- och småindustri. 

Till~gg 100.000 mark. 

Villkoren för det i riksbudgeten upptagna anslaget för lån om 

25 milj. mark för byggande av produktionsinrättningar inom indust

rin har numera fastställts. Då villkoren är sådana att industri

föret•g inom l~ndskapet kan komma i åtanke föreslår landskapssty

retsen ett tidiga;i:-_~ under momentet upptaget lånebelopp höjes med 

100. 000 mark. Oetta .tillägg skulle få utnyttjas under förutsätt
niri9 att sökande u:pp:fyller cle villkor som tillämpa s i riket . 



A· Utgifter. 
-~---------

!~~~.'.2.P..!:-~~ 

!~E_!.!:-~~~~-~~~~E~.!:-~~~~~~~· 

1. Sjukhuset. --.... ----:-------
11. Allmänna förvaltningskostnader. 
--~--~-----------------------~-----

l~ Landskapsstyrelsens dispositionsmedel. 

12. Löner. 

121. Läkare. 

O, Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Sjukhustillägg 
4. Semestervikariers löner 

5. Löner åt tjänstförrättande 

6. Jourarvoden 
7, Arvoden för läkarintyg och utlåtanden 

8. Arvoden för privatpatienter 

!~~!-~~E~~~!~~~~.!:-! 
O, Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 
3. Semestervikariers löner 
4. Löner ~t tjänstförrättande 

216 

5. Ersättning för extra- och övertidsarbete samt söndags-

och nattersättning 

6. Jourarvoden 

7, Dräktbidrag 

8. Tillfälliga tjänsteinnehavare 

~~]~-!~~~~!~~~!~~~~.!:-! 
O. Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 
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124. Kökspersonal. 

O, Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4~ Löner åt tjänstförrättande 

5. Ersättning för extra- och övertidsarbete samt söndagsarbete 

~.?.2.:_~~~~2:~1?~E~.'.:'.~~~ . .:. 
o. Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 

5. Övertids- och beredskapsersättningar samt söndags- ocb 

nattersättning 

126. Tvättpersonal. ___________ .., .. ______ , ___ _ 
O. Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 

5. Ersättning för extra- och övertidsarbete 

127. Städpersonal. ------------------
O. Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2, Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 

5. Ersättning för extra- och övertidsarbete samt söndags-

ersättning 

~~§.:_~~E.:!:~-P.~E~~::~~.: 
o. Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4. Löner ät tjänstförrättande 

5. Öve:r-tids- och beredskapsersättning samt söndags- och 

natt ersättning 
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~l.:-~~~~~~~~~~!~~E-~~~-E~E~~~E~E..: 
2. Olycksfallsförsäkringsavgifter 

3. Arbetsgivarens socialskyddsavgifter 

4. Pensioner 

14. Kosthållet. 

1, Livsmedel 

2. Övriga utgifter 

~2.:_!~E~E~~:!'.~~!:!'.~E..: 

151. Mediciner. 

1. Mediciner 

2. Gaser 

3. Bl"d 

152. Vårdförnödenheter. 
--~--------------------

1, Instrument 

2, Förbandsmaterial 

3. Övriga vårdförnödenheter 

~.21.:_~~E:!'.~~~..: 

1. Filmer och framkallni~g 

2. Kasetter, förkläden m.m. 

3. Övriga utgifter 

154· Laboratoriet. 

1. Glasvar~r 

2. Kemikalier 

3. Övriga tillbehör 

~22.:_~~~~~~~~E~~-~~~~~~~E..: 
1. Utlåtanden (lab.) 

2. Vård i andra inrättningar 

3. Själavård 

4. Övriga utomstående tjänster 

~2§..:_9~E~~~-~:!'.~~!:!'.~E..: 
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161. Bränsle. 

162. Elström. 

~]~;-~~~~EE~~~~~~E=-~~E-~~E~~gg~E~!~; 
1. Nyanskaffningar 

2. Reparationer 

172. Klädförrådet. 

1. Nyanskaffningar 

2. Reparationer 

~]l;_~~~~~!~E~~E; 

1. Nyanskaffningar 

2. Reparationer 

~11;_~~E!~~E~!~E; 

1. Underhåll av byggnader 

2. Underhåll av fast apparatur 

~12;_§]~~E~E~~~~~!~ 

1. Underhåll 

2. Renhållning 

~§~;-~~~~~E~~~E~~~~~-~~E_E~~E~~g; 
l~ Rengöringsmedel 

2. Övriga' utgifter 

182. Klädtvätt. 

~~~;-~~~!~EE~!~~!!~E; 
1. Kontorstillbehör 

2. Papper och blanketter 

3. Tryckningskostnader 

219 
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~~~~-~~~!=~-!~~~!~~-~~E-~~~~~~~E~ 
1. Postporton 

2, Telefonavgifter 

3. Annonser 

~~l~-~E~~~2~E~~~~!~~~~E~ 
1. Egna fordon 

2. Övriga transportkostnader 

~~~~-~~E~~~~~~~~-~~E~~~~~~~~ 
1. Yrkeslitteratur och tidskrifter 

2. Kurs- och andra utgifter 

195· Personalens hälsovård. 

2. Polikliniken. 

21. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel. 
----------------------~-------------------

22. Löner. 

2 21. Läkarna . 

222. Undersöknings- och vårdpersonal. 
~~·--~~-----------------------~------

0• Grundlön 

1. Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3. Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 

220 

5. Ersättning för extra- och övertidsarbete samt söndags-

och nattersättning 

6. Dejourarvoden 

7, Dräktbidrag 

8. Tillfälliga tjänsteinnehavare 

~~l~-~~~~2E~2~E~~~~~~ 
0, Grundlön 

1, Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

3, Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 

-., 
I 



227. Städpersonal. ------------------
0, Grundlön 

1, Ålderstillägg 

2. Dyrortstillägg 

- 6 -

3, Semestervikariers löner 

4. Löner åt tjänstförrättande 

221 

5. Ersättning för extra- och övertidsarbete samt söndags

och nattersättningar 

8. Tillfälliga tjänsteinnehavare 

. _g]..;-~.~~~~~~-~~!~~.!!~E.: 
o 2? Olycksfallsförsäkringsavgifter 

, 3. Arbetsgivarens socialskyddsavgifter 

52.:-~~E~E~~~~~!~~E.: 
1, Mediciner 

2, Vårdförnödenheter och redskap 

3, Röntgen 

4, Laboratoriet 

5. Övriga utgifter 

~§.:_~~E~~~-~~E~-~~E-~~~~~E.: 
1, Bränsle 

2, Elström 

3, Vatten 

4. Övriga utgifter 

51.:-~E~~EE~~~-~~E-~EE~E~~~!!E~E~~E.: 
1, Undersölcnings- och vårdapparater 

2, Klädförrådet 

3, Inventarier 

4, Fastigheter 

5. Sjukhusområdet 

6. Försäkringsavgifter för egendom 

5~~.:-~~E~~E~~~E~~~~~-~~E_E~~E~~E.: 
1, Rengöringsmedel 

2. Övriga utgifter 

282. Klädtvätt. 
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29. Diverse utgifter. 
-----~---------------

1, Kontorsutgifter 

2, Post-, telefon- och annonsavgifter 

3, Transportkostnader 

4. Personalens utbildning 

5, Personalens hälsovård 

6. Övriga utgifter 

3. Kapitalutgifter. -------------------
31. Anskaffning av fast egendom. --------------------------------

ll~..:-~;zgg~§:~~E..: 

1. Fast apparatur 

32. Årsanskaffning av lös egendom. 
-----~----------------------------

1. Undersöknings- och vårdinstrument 

2. Övrig lös egendom 

B. Inkomster. 
============= 

41. Vårdavgifter. -----------------
1. Vårdavgifter 

2, Avgifter för läkarintyg och utlåtanden 

3 ~ Avgifter för privatpatienter 

4. Ersättning för vård av utsocknespatienter 

1, för bostäder 

2, För kost 

3. För övriga förmåner 

44. Diverse inkomster. 

1, Matförsäljning åt utomstående (gästkup.) 

2, Försäljning av restmat 

3, Olycksfalls- och sjukförsäkringsersättningar 

4. Övriga inkomster 

11..:_~~~~~~~E~§:~-E~!~~~~~~~~~~~~§:E..: 

2. Polikliniken. ----------------
51. Poliklinikavgifter. -----------------------

222 



223 
- 8 -

511. Poliklinikavgifter. ------------------------
512. Vårdavgifter från pkl. 
------~--------------------

1. Röntgenavgifter 

2. Laboratorieavgifter 

3. Andra avgifter 

514. Av försäkringsbolag utöver pkl.avgiften erlagda ersättningar -----------------------------------------------------------------

515. Avgifter för läkarintyg och -utlåtanden. ---------------------------------------------
53. Ersättning för naturaförmåner. 
-----~----------------------------

1, För bostäder 

2. För övriga förmåner 
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Preliminär verksamhetsplan ffir landskapet 1968-1972. 

E,o. anslag, större investeringar och personalbehov . 

1. Ändamål 2. Personalbetov, 3.Inve~terin~ar ·---] 4.~968 ~969' 1970 . 1971'"-
antal tjänste- el.andra stör- I ~ordelning per år.rnveste-

Administration. 
Självstyrelsegården inkl.muse
et o. lantrådets bostad 

Hälso- och sjukvården. 

Ål.centralsjukhus,om- o.till
byggnad 

D:o,2 läkarbostäder 

D.O, årsanskaffningar 

män re utgifter ! ringarna angiv a i milj.mk. 
totalt t Personalbehovet angivet med 

vaktmästare (2) ) 
städpersonal(8) ) 
gårdskarl(2) ) 
maskinpersonal(3-~) 
arkivarie,notarie ) 
konservator,inten-) 
dent ) 
arkitekt,byggmästat 
:ce - - ) 

:r::a ssabokföring
planeringsinsp. 

avdelningsläkare(l) 
assistentläkare (1) 
sjuksköt.intens. (3) 

-"- rtg~ (1) 
läkarsekr. (2) 
arki arie (1) 
kanslist lab. ( 1) 
kemist (1/2) 
sjukhusbitr. (2) 
barnmorska (l) 

milj .mk. j x för varje under kol. 2 upp
i tagen befattningshavare. 

14,9 e.o.-67 

4,85 e.o.-67. 
varav kommunerna 
1/3 av kostn. 

0, 3 

0, 3/ 
5 år 

I
! 4,3 6,7 3,9 
. XX XXX 

i 

I 
I 

1 
I 

X 

X 

2,4 

X 

2,45 

X 

X 

xxxxx 
X 

X 
X 

XXX 
XX 
:x 

X 

X 

XX 

0,3 

1972 

XX XXX 
X XXX X 

X 
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Verksamh .tsplan 1968 - 1972. 

1. Ändamål 2.Personalbehov, 
antal tjänste
män 

Undervisn.och bildn.väs€ndet. 
Al.sjöfartslarov.om.o.till~yggn. 

37.000 rn 

D:o nyanskaffn.instrument,invent. 

Ål.yrkesskola,tillby2gn.av verk
stadsflygel, 10, 700 m 

Ål.sjömansskola,nybyggn.13,200 m3 

utrustning 

svagströmstekn. ) 
städerskor(2) ) 
vaktmäst. /gårds-) 
karl ( l~) ) 
kanslist ) 

yrkeslärare(3) 
arbetslärare ( 3) 
vaktmästare(l) 
städerskor ( 3) 
gårdskarl/maskin
skötare 

ÅL hand2lsskola, nybyggnad 

Ål.lantmannaskola,föreståndbost. 3 
maskinhall jOO m 

Jomala gård, ladugård,1900 m 

Grundskolan,byggn.bidr.för högstad.bitr.insp. 
omorg.av uppgift.hörande till un- psykolog 
dervisn.i landskapet kanslibitr. 

Ål.husmodersskola;ombyggnad lärare 
nybyggnad vaktmästare/ 

Biblioteksverksarnheten,bokbuss 

Ål.lyceum 

gårdskarl 

bibliotekarie 
r::_träde 
chaufför 

2 y. lektorer 

3.rnvesteringar 
el. andra stör
re utgifter 
milj.mk. 

6,1 e.o.-67 

0,88 

1, 5 

2,0 e.o. 

0,3 

0,1 

1, 4 Il 

0,4 

0,06 

4.1968 

3,0 

1,5 

0,4 

1969 1970 

(som f öreg. ) 

3,1 
XXX 
XXX 

0,24 0,24 

1,0 1,0 
X X 
X 

0,1 

0, 7 

X 

X 

0,06 
XXX 

X 

XXX 

X 

0,3 

0,06 
0,1 

0,7 

rr. 

1971 

0,2 

X 

X 

X 

X 

X 

1972 

0,2 

X 



co l. Ändamål. 

Jordbruket o.övriga näringar. 
1965 års skördeskador,ersättn. 
Turisthotellet 
Laxodlingsanstalt 

Öv .. iqa. 
Skärgårdselektrifiering 
Arbetsförmedling:?n 
Pomrnern 
Kommunikationsväsendet. 
Nuv.omfattning,innefatt.bl.a. 
följ.större vägombyggnader 

Vägombyggnader 
Sund, 3 km 68-70 
Eckerö,4,7 km 68-70 
Geta,N.Finström,6 km,68-71 
Gölby-Näfsby,12 km,68-72 
Finby=Delvik,3,6 km, 68-70 
Norra Sundsvägen 71-72 
Br~ndö 68-72 
Järsö-Espholm 68-72 

Färjor,färjfästen,bryggor 
Färjfäst~ 1 Kumlinge 
Färja .för.Sirnskäla 
Färja Brändö-Åva 

Verksamhetsplan 1968-1972. 

2.Personalbehov, 3.Investeringar 
antal tjänste- el.andra större 
män utgifter 

föreståndare 

arbetsförrn. (2) 

byggmästare 
kontorsbiträde 
maskininspektör 

milj.mk 

0,43 e.o.-66 
10,65 Il 

0,99 e.o.-67 

0,7 e.o. 

2,0/år 
10,0 

" A sterholma o. Bj örkö + landfästen 
" Åva-Jurmo, frigående 

0,89 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,25 Brygga +väg i Vargskär,Föglö 

Tot.invest. 
E.o. 
Tjänster 

58,60 
40,62 e.o. 

III. 

1968 1969 1970 

(Som föregående) 
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16,60 
12,60 
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1971 

2,8 
0,1 
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2,0 

0,4 

9,40 
6,70 
21 

1972 

2,0 

2,20 

12 


