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L.ANDSK.AJ?SSTYRELSEN S FRAMSTÄLLNING ti 11 

Landstinget med förslag till fjärde till

lägg till ordj_narie inkomst- och utgifts

staten för landskapet Åland under år 1973. 

tillägg 
Föreliggande förslag till/ordinarie årsstaten för år 1973 föranleds 

av under året tillkomna behov och anslagsäskanden, vilka tidigare inte 

beaktats. 
Utgifterna utgör sammanlagt 3.121. 985 mark och har till största 

delen balanserats med anslag för skattefinansiell utjämning. Såsom 

nv detaljmotiveringen framgår har i riksbudgeten i andra tillägget 

under år 1973 beviljats ett anslag för understöd till fö~bättrande 

av pensionärers bostadsförhållanden inom u tvecklingsområdena. Mot

svarande anslag återfinnes icke i statsverkspropos1tionen för år 1974, 
varför an slag icke observerats i landskapets ordinarie års stat f'dr 
sagda år. 

Redogörelse för de olika inkamst- och utgiftsposterna framgår av 
detaljmotiveringen. 

I och med denna tilläggsbudget har för år 1973 budgeterats sam-

manlagt 68.203.935 mark. I 
Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt / i 

att Landstinget måtte antaga följande 11 

förslag till fjärde tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1973 samt bemyndiga land

skapsstyrels en att upptaga för budgetens 

förverkligande erforderliga lån. 

Marie hamn, den 10 december 1973. 
På landskap sstynls ens vägnar: 

Lantråd 

Finanschef 
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INKOMSTER. 

1 Avdelningen. 
=========== = 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Summa I kap. 86.000 

Summa 1 Avdelningen 86.000 

3 Avdelningen. 
-------------------------

I. Inkomster av blandad natur • 
.Åla:n d s 1 an tman na sko la • 

• 0 •••••• 

, Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 
övriga inkomster. 

• Hyres- och inträdesavgifter ••...•••••••••••••••.•.• 
, Sjukförsäkringsersä ttningar •••••.•••.•••.•.•••••••. 

. Diverse inkomster ••••••••o•••••••••••o••••o•••••••• 

, Hyresinkornster från genomgångsbostäder 
Summa I kap. 66.000 

Summa 3 Avdelningen 66.000 

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

I. Finansieringsinkomster. 

• • • e • • • • • • • • • 

Avräknings- och ränte in koms ter samt lån. 
Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 
a) förskott för år 1973 

Summa I kap. 2.969.985 

Summa 6 Avdelningen 2. 969 985 

Summa inkomster mk 

250 

86.000 

5.000 

12.000 

12.000 

29.000 

8.000 

2.969.985 

3.121. 985 
=====================================· 

UTGIF1''ER. 

1 Huvudtiteln. Len ds tinget. 
========================== 

I. Allmänna landstingskostnader. 
Lan dstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resor 

(förslagsanslag) ............ e ••••••••• 0 ••••••••••• 

Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) •••• 
Diverse utgifter ........... o •••••••• o ••••••••••• 411 •• 

Representation i Nordiska rådet (förslagsanslag) •••. 
Kanslikomrnissi onen s disposi ti onsme del ••..•••.•••.•. 

Summa I kap. 129.500 

Suinma 1 Huvudtiteln 129.500 

100.000 

15.000 

5.000 

5.000 

4.500 
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2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
=============~==========±========= 

I• Cen:t ralf örval tningen. 

:IIyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse 
.·och städning (förslagsanslag) ••••••• J .......... ~ ••• 

:Landakapsstyrel sen s disposi ti onsme del •••••••••••••• 
, Summa I kap. 27. 000 

Summa 2 Huvudtiteln . ·27. ooö · 

.2.J~Y~Q.]l!.§!E..!-R.Q]:..!~.Y~ end e]'i. 
~---------------------~~ I. Polisinrättningen i Mariehamn • • 

:Beklädnadsbidrag ••••••••••••••••••••••••• ~ • ,. •• ·• • • •• 

,Diverse utgifter •••••••• • ......................... ,. • 

Utrustning (förslagsanslag) •••• • •••••••••••••••.••• 

underhållskostnader för motorfordon . • •• 

Summa I kap. 16.100 
II. Poli,sväsendet på landet. 

polishäkten och v 8.ktkon tor · •••.••••••.••••••••• • 

och underhållskostnader för motorfordon., •.• 
i ' 

I 

utgifter ................................ J ••• 

Summa II kap. 14.000 
Summa 3 Huvudtiteln 30.100 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukv&rd. 
==========================~==~==== 

V. Särskilda anslag. 

Kostnader för landskapets platser i Gre lsby sjukhus 

(förslags a.r.is lag) .................................. . 

Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus (för-

slagsanslag) ..................................... . 

Summa V kap. 140.935 
Sumna 4 Huvudtiteln ·140. 935 

s ~~~~~~~~~~~M~~~~x~~~~g§~~=gg~=g~~~~~~~~
vä~~~~~~ -

I. Allmän utbildning. 

Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlöning 

(förslag sans lag) .................................. . 

Understödsanslag för folkskolorna på landet (:förslags-

anslag) ........................................... . 
• Bidrag för avlönande av skolläkare och skol tandläkare 

(förslagsanslag) .............................. · · · · · · 
Summa I kap. 329.000 

21. 000 
6.000 

3 .. 000 

1.200 
1. 200 

10.700 

3.000 
8.000 

3.000 

131.000 

9.935 

129.000 

147.000 

53.000 

251 
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v. Ålands sjömansskol~. 

Avlöningar: (förslagsanslag) 

timarvod en • • • • • . • . • • • • • . • . • • • 32 • 000 

Summa V kap. 32.000 

VI. Ålands yrkesskola. 

i:rryckningskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••. 

Bibliotek ............... o ••••••••••••••••••••••••• 

Summa VI kap. 8.700 

VIII. Ålands lantmannaskola. 

Avlöningar: (förslagsanslag) 

timarvoden •••••••..•••••••••• 10.000 

Diverse utgifter ................................. . 

Anslag för kurser ...................... " . ........ . 

Elevbespisning (förslagsanslag) •.•.•••••••••••••.• 

Summa VIII kap. 21.500 

XI. Hotell- och restaurangutbildningen. 

till hotell- och restaurangskolan ••.••••..•. 

Summa XI kap. 63.000 

XII. Fornminnesvården. 

Ålands museurn. 

och städning (förslagsanslag) ......... 
Referensbibliotek, komplettering av museiföremål samt 

övrig musei verksamhet •.•••.•.•.•....•••.•••••.... 

Dive.rs e utgifter ................................. . 

Resor (förslagsanslag) •••..•••••••••••••••.••••..• 

Kastelholms fornminnesområde. 

Avlöning a:t1 
•••••• ~ •• - •••••• 

1 
.••...•...•.•.....•.. · · . · vvriga s.ns ag. 

För arkeologiskt fal tar bete ,-. .••••.•••••.•••••••... 

· För restaurerings- forsknings- och inventeringsarbete 

Summa XII kap. 60. 400 

XIV. Särskilda anslag. 

För vetenskap ~litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisaticner (reesrvationsanslag) •.••. 

För friimjande av idrott och fysisk fostran (reserva-
t· ) i on sansl ag ............... o •••••• o ••••••••••••••• 

Städjan de av ungdomsf ost rand e verks8lllhe t (reservations-

~ns lag) .......................................... . 

S~Udiepenning (förslagsanslag) •.•••••••••••••••...• 

Surwna XIV kap. 296.000 

Summa 5 Huvudtiteln 810.600 

32.000 

1.200 

7.500 

10.000 

4.500 

2.000 

5.000 

63.000 

15.000 

3.000 

1.000 

1.000 

17.000 

14.000 

3.400 

110.000 

140.000 

24.000 

22.000 

2 
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6 Huvudtiteln. Näringarnas f:rämjande. 
~---------------------------------~----------------------------------

II. Försöksverksamheten _ 
Ålands försöksstation. 

Underhållskostnader . o o ••••••••••••••••••••••••••••• 

Drif tslcostnader o • ••••••• a •••••• " •••• • a • ............ . 

Summa II kap. 13.000 
III. Fisket. 

Fiskerinäringens främjande •.••••.•••••.•••.•••••.•• 
Förbättxand e av fiske leder och f isk.ehanna:r ( reserva-
ti onsailslag) .... ., .... ~ .. ., . . -~·" L~. 11 ·~ •· ••• .' •••••••• ., 0 •• 

•, •' ' ": • W I:' ~ ':I ib !I- <( • 4 0 .... I "'· I;: I: ~ .... " <. , ... , O' ... • _,, .. ~ • ~ "' 

• Understöd for marknndsföring sont för transport av 
överskottsfisk ............. : ......................... . 

Sw;:iun III kap.132.500 
V. Övrig n näring ar. 

Kostnader för utvecklingsarbetet ••.• ·. ~. ~ •• ~ •• ·~ ~:; • •• 
Summa V kap. 20.000 

Summa 6 Huvudtiteln 165.500 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
====================================== 

II. Väghållningen. 
Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 
b) färjhållningen (förslagsanslag) ••• 380.000 

Summa II kap. 380.000 
III. Skärgårdskommunikationerna. 

• För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-
aris lag) .. o •••••••••••••••••••• o ••••••••• o ••• o •••• 

Summa III kap. 95.000 
Summa 7 Huvudtiteln 475.000 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 
~-----------------------------~------------------------------

253 

4.000 

9.000 

4.5.JO 

110.000 

18.000 

20.000 

380.000 

95.000 

Il.Arbetsförmedlings- och yrkesvägledningsverksamheten. 
Ålands arbets få rmedl ingsbyrå. 

Avlöningar: (:fö:::'sl agsanslag) 
extra arbetskraft ••.••••.••.••••.• 24.000 

Resor (förslagsanslag) ..••••••••••••••••••••.•.••• 
Kontorsmateriel 1 telefon och diverse utgifter ••••• 
Utgifter för främjande av sys selsättr:iing och arbets
kraftens rörlighet (förslagsanslag) ••••••••.•.••. 

Driftskostnader för gen omgång sbo städ er 
Surilllla II kap. 76.500 

Summa 8 Huvudtiteln 76.500 

. . . . . . . . . . . . 

24.000 
2.500 
6.000 

30.000 
14.000 



-6- 254 
9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
==:j============================ 

I. Pensioner och av landskapet i egenskap av arbets

givarsr., erlagda sociala utgifter. 

:Petls i oner ( förslags an slag) •.•••••••••••••.•••.••..•• 

Frunilj epens ioner (förslags anslag) ••••.•••••••••..•.. 

01ycksfallsförsäkringspremier ( förslagsanslag) •••••. 

Summa ! kapa 494.000 

II. Särskilda anslag. 

Kostnader för ersättning av älg- och rådjursskador 

(förslagsanslag) ............... o ••••••••••• o. o •••• • 

Brandförsäkringspremier (förslagsanslag) •..••••...•• 

Räntestöd för kommunernas jordinköpslån ••••••••.••.• 

Understöd för förbättrande av pensionärers bostads-

förhållanden (reservationsanslag) .•••.•••.•.••••.•• 

Summa II kap. 200.000 

III. Ålands turisthotell. 

, Löner (:forslagsanslag) ••.••••.••••.•••••••••.•.••••.• 

Summa III kap. 18.000 

Summa 9 Huvudtiteln 712.000 

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

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

lantmannaskola för masl-cinanskaffningar 

Summa III kap. 1.305 

IY~· N_.§Lring arnas f:räm jan de • 

........ 

• Ålands försöksstation 9 om- och tillbyggnad av .Labora-

tor i eut rymmen o•o••eeeaooeoo••••••••••••••••••••••• • 

Summa IV kap. 5. 300 
V. Korn1unilm tionsväs end et. 

Vägbyggn2ds- och vä,c;:förbi~i.t tririr~s arset'en (reservations-
nnslc:~;) • O 9 • O 't O O O e fl t. e ft. e • e •.·• e O O o-..O.O 9-•!,0."0c·o.~e~910,0.Cl".O":.O•.e.O.-O"O~ OJ:• 

Ansko.ffn inge.r till bilreeistret •.....•••••.•.•.••.•.• 
Stmna V kap: lQiJ..·64.5 

VI. Polisväsendet. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

Anskaffning av utrustning och utbyte av bil ..•.••••• 

Polisväsendet på li:..11 de-t. 

Anskaffningar till, N.ti.ktkontor ••..•.••.•..•..••.••.•. 

Summa VI kap. 3.600 

420.000 

55.000 

19.000 

3.000 

12. 000 

185.000 

18.000 

1.305 

5.300 

100.000 
4. 645 

2.600 

1.000 
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VII. Särskilda anslag. 

Nåtö och Husö biologiska forskningsstationer samt 

]jörkör naturskyddsoratåde (reservations anslag) eo •••• 

För inköp av oljeskyddsutrustning (reservationsanslag) 

Inköp av jordcnräden (reservati onsanslc.g,) ••.•••••••.. 

Summa VII kap. --

Summa 10 Huvu1ti teln 114: 850 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
====~==~====================~===~===== 

I. Avraknings- oph ränteutgifter, , 

• Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings-

lå11 ( förslag sans lag) ............................... . 

Summa I kap. 440.000 

SumnB 12 Huvudtiteln 440.000 

SumEia utgifter mk 

255 

440.000 

3.121. 985 
====================================== 

:Octal jmotivering. 
================ 

INICOMSTER. 

1. Avdelningen. 
============= 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 

Övriga skatter och avgifter av skattenatur. 

T~llägg 86.000 mark. 

Beräknad i nkorns t • 

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

I. Inkomster av blandad natt:i.:i::. 

Ålands lantmanna.skola. 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

Tillägg 5.000 mark. 

På grund av höjd kosthållsavgift har inkomsterna stigit. 

(Jmfr.6 Ht.VIII~lO). 

Övriga inkomster. 

~yres- och int:rädesavgifter. 

Tillägg 12.000 Llark~ 

Beräknad ökning. 

S ;iukför säkring? er sättningar. 

Tillägg 12.000 oark. 

Ber2knad ölming. 
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Di vers e inkomster. 
Ti~lägg 29.000 mark. 
Beräknad ökning. 
Hyresinkomst från genomgångsbostäder. 
Tillägg 8.000 mark. 
Beräknad ökning. Beläggningen har under år 1973 varit 
högre än tidigare • 

6 Avdelningen. 
==::;::::;::::;::::;::::;:::===== 

I. Finansieringsj~ko~Ater. 
Avräknings- och ränteinkomster samt lån. 

;;;;.;..;;.__..I_:_l. Statsansl,ag för skattefi,_nansiell utjämning: 
a) förskott för år 1973. 

11.llägg 2. 969. 985 mark. 
För att finansiera denna .tilläggsbudget erfordras i 

256 

förskott för skattefinansiell utjämning 2.969.985 mark. 

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

I. Allmänna lands_:tingskostnader. 
Landstingsmännens arvoden 2 dagtraktamenten och resor .. (f). 

Tillägg 100.000 mark. 
Av årets anslag om 430.000 mark har c. 50.000 mark utnytt
jats för sessionsdagarna i januari 1973. Därutöver har 
landstinget fram till november sammanträtt 67 dagar. Höst
sessionen torde komma att omfatta illinst 40 sessionsdagar. 
Arvoden åt utskottssekreterarna ( f). 
Til,lägg 15. 000 mark. 
Cirka 9.000 mark har påförts årets anslag i januari 1973. 
Utgiften hänför sig egentligen till u tskottsarbetet under 
höstsessionen 1972. Med beaktande av vad som ytterligare 
erlagts under år 1973 och som tillkommer för innevarande 
hös tsessi on erfordras ett tillägg om c. 15. 000 mark. 
Diverse utgift~r. 
Tillägg 5.000 mark. 
Genom bl.a. ökade kostnader för duplicering, tryckning etc. 
erfordras ett tillägg som beräknas till c. 5.000 mark. 
Representation i Nordiska rådet (f). 
Tillägg 5.000 mark. 
Momentet hax påförts utgifter som hänför sig till det nor
diska samarbetet. Dessa utgifter har stigit utöver vad som 

tidigare beräknats. 
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K@1 Sl ikommissione ns dispos.i._tionsmedel. 

Tillägg 4.500 mar~. 

Tidigare anslag har varit för lågt beräknat. Momentet 

har under året påförts kostnader för bl.a. porträttmålning. 

2 Huvud titeln. Landskaps styrelsen. 
=============~=========~========~ 

I. Centralförvaltningen. 

Hyra för landskap~styrelsens lokaliteter jämte lyse och 

städning ( f). 

Tillägg 21.000 mar,.k:. 

Erfordras för att täcka utgifterna för av landskapsstyrel

s en upphyrda utrymruen till årets slut. Under ... hösten 1973 
har nya utrymmen upphyrts för byggnads- och brandskydds

byrån och för utvecklingsdelegationen. 

La:ndsJcapsstyrelsens dispositionsmedel. 

J.i,llägg 6.000 mark. 

Fözjår 1973 har tidigare budgeterats sammanlagt 50.000 mk. 

För att täcka utgifterna på momentet till årets slut före

slås ett tilläggsanslag om 6.000 mark. 

På momentet föres även landskapets representationsutgifter 9 

som år 1973 innefattat bl .a. represemation vid två minis

terbesök9 två besök av ambassadörer 9 besök av Stockholms 

läns landshövding 9 konferens med representanter för Stock

holms läns landsting 9 Nordiska .rådets kontaktmannarnöte, 

internordiskt skatteseminarium, internordiskt författar

seminariurn och besök av byggnadsstyrelsen. På momentet 

har vidare förts kostnaderna för målning av ett porträtt. 

Momentet föreslås vidare belastat med lantrådets repre

sentationsmedel 9 so:w föreslås utgå enligt sam:rna grunder 

som för talmannen. 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
~-------------------------~--------------------------

J_.Jolis inrättningen i :Marie hamn. 

Beklädnads bidrag~ 

!J.llägg 3. 000 jpark. 

På grund av att polismanskapet ut ökats och på grund av 

allmänna kostnadsstegringar erfordras ett tilläggs,....anslag 

om 3. 000 mark. I och med detta tilläggsanslag har under 

året budgeterats 7.500 rJark. Utgifterna under år 1972 ut

gjorde 8.729'rnark. 
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Diverse utgifter. 

Tillägg 1.200 mark. 

258 

Motiveras bl. a. av sl lmänna kostnadsstegringar. Den sam

manlagda budgeteringen under år 1973 är därmed 6. 700 mark. 

Utgifterna under år 1972 utgjorde 6.;296 mark. 

Utrustning (fL. 

Tillägg 1.200 rriar~. 

Motiveras av bl.a. allmänna kostnadsstegringar. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 

Tillägg 10.700 mark. 

Tilläggsanslaget motiveras av att bilarna använts mera 

än beräknats~ av att bränslepriserna stigit kraftigt under 

året och av andra allmänna kostnadsstegringar. Under året 

har därilled budgeterats SaIJ)j]anlagt 27. 700 mark. Utgifterna 

under år 1972 utgjorde 25.725 mark. 

J._I. PolisväseEdet på landet. 

För polishäkten och vaktl~tor. 

Tillägg 3.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnac1sstegringar. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 

!;i.llägg §_~ 000 mark. 

Under år 1973 har Sunds länsmans distrikt fått egen bil. 

Motiveras för övri-gt bl .a. av allmänna kostnads stegringar. 

Sai:nrnanlagd budgetering 1973 23.000 mark. Utgifterna under 

år 1972 utgjorde 21.886 wark. 

Diverse utgifter. 

Tillägg 3. O=OQ_ rnar_g. 
Grund anslaget för året är endast 1. 500 mark. Utgifterna 

under år 1972 utgjorde 2.651 mark. 

4 I-luYud tj_ teln. Hälso- och sjukvård. 
================~================= 

V. Särskilda anslag. 

Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus (f). 
Tiliägg 131.000 mark. 

Kostnaderna för landskapets platser i Grelsby sjukhus ut

gjorde under år 1972 88.713 mai·k E1e11 1'.B:'äknas för 1973 sti

ga ti 11 196. 000 mark. 

!_ostnaC±,_e_r för tre platser i .Å.bolands barnsjukhus (f). 

Tillägg 9.935 mark. 

Tillägget grundar sig på den debitering landfkapet erhål

lit under år 1973. 
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5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
=========================~=============~============ 

J._: ___ Allmän utbildning. 

Skolförv0J-tningen. 

Tjänste innehavarna~ vid folkskolorna på landet avlöning ( f). 

!_illägg 129.000 mark. 

Motiveras av allmänna lön estegringar. 

:Q.g~1erstödsanslag för folkskolo_Fna på landet (f). 

_Tillägg 14 7. 000 mar1f.. 

Beräknat anslagsbehov till årets slut baserat på bokfö

ringen per 15 november 1973. 

J3idrag för avlönande av skqlläk~,Ee oc_h 13§01 tan_dläkart::: ( :f.h 
Tillägg 5 ~- qoo LeFJi. 
Baserar sig på särskild uträkning efter inkomna ansökningar. 

V._ -B.-land§._sjöman..§_skola . 

.fivl önipg_ar (fL_ 

Tillägg 32. 000 ma.rjf. 

Tillägget förorsakat av att undervisningsskyldigheten 

nedsatts från 1.8 1972 och timersättningarna därmed steg. 

VI. J11an ds_..Ekessk ola. 

Trvckningskostnader (f~ 

Til.l~gg l. ?~QO mark. 

Motiveras bl.a. av t:ryckning av matrikelböcker. 

Bibliotek. 

Tillägg 7.5.QO rnar~. 

Motiveras av att skolans läroböcker förnyats under året. 

VIII. Ålands lnntmannaskola. 
- -~~ 

!Y:l örfil g ar ( f) . 
Tillägg 10.000 mark. 

Ifoti veras av att skolan numera betalar fullt arvode till 

de tirnlärare som undervisar vid skolan. Tidigare ålåg bl. a. 

försöksfäl tets personal på tjänstens vägnar viss undervis·~ 

nin gs skyl<light, 

Tii~~~se utgift~E· 

T~llägg 4.500 mark. 

Moti vcras av tryckning av reklai-:ibroschyr om skolans verk

samhet~ kostnader för föreläsare ti 11 potatisodlarkurs och 

allmänna kostnad.sstegringar. 

Anslag fj r ku~.~. 

!,illägg, 2. 000 oark. 

Momentet har påförts bl.a.kostnader för transport av ele

verna EJelJ.an lan tmannaskol2n och yrkesskolan. Dessa trans

portkostnader har stigit till c. 3. 000 mark. 
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. VIII:lO.~levbespisning (f). 

Till~g 5.000 mark. 

Motiveras av ökat antal elever och av att utgifterna -per 

lrnstdag stigit. På inkomstsidan 3 Avd. 1:21 har Cbserverats 

en mot svarande inkomst. 

XI. Hote11- och restaurcmgutbild.ningen. 

Bidyag till hotell- och restaurangsko_.1..§E.. 

Tillägg 63.000 mar~. 

För att förhandsfinansiera årskostnaderna för hotell- och 

restaur8ngskolan under innevarande år erfordras ett till

lägg om 63~000 mark. ·Detta innebär att resultatet av 

rörelsen under år 1973 blir sämre än 1972 och att rörelse-

överskottet av allt att döma täcker högst 2 månaders ut

bildningskostnader. 

XII~ Fornminne svår den. 

Ålands museum . 
...._,_...-=-·=---~~~~~ 

H;yfor9 lyse och städning (f1. 
Tilläg~- 15. 000 rnci,rk. 

I ordinarie årsstaten observerades fär ändamålet 88. 000 

rna.rk och i andra tillägget 9.450 inark. 

Tilläggsanslaget motiveras av allmänna kostnadsstegringar 

och i budgeten tidigare icke tillräckligt beaktade ut

gifter ·för städning och lyse. 

Referensbibliotek 9 lrnlllplettering av museiföremål samt 

övrig musei verksamhet. 

Tillägg 3.009 mark. 

Tilläggsanslaget erfordras för att täcka museibyråns ut

gifter på momentet till årets slut. Momentet har belastats 

bl.a. med 8.251 rnark för inköp av ett privat bibliotek. 

Diver_§__e utgifteI.:., 

Tfilägg 1. Q.00 mark t 

Motiveras av museibyråns utvidgade verksamhet. Tidigare 

budgeterade utgifter på momentet under året är 6. 000 marl-c. 

År 1972 var utgifterna enligt bokslutet 5.350 mark. 

Resor (f). 

Tillägg 7.000 mark. 

Utgifterna på motsvarande moment var under år 1972 5.9,i2 

mark. För år 1973 har tidigare budgeterats 2.000 IJ.Rrk Ovan

stående tilläggsanslag motiveras av att personalen ökat 

under år 1973 och tjänstgör på flera olika -platser i lana

skapet. Övertagandet av förvaltningen av Kastelholms slott 

har även påverkat utgifterna. 
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Kastelholws fornminnesområde. 

Avlöningar. 

Tillägg 17.000 ma=d.s. 

Momentet har be lastats av lönekostnader för musei vakter 9 

turistvärdinnor och vaktmästare för museiområdet. I in

komst er har influtit c. 15,000 mark. 

Övriga anslag • 

För arkeolop;i skt fältarbete. 

Tillägg 14.000 mark. 

Tidigare budgeterat bel opp 55. 000 mark. Tilläggsanslag 

erforderligt då det an sågs ändnruålsenligt att utgrävningen 

i Kattby skulle ske i en följd. 

För restaurerings-, forsk@ngs- och inventeringsarbete. 

~illägg 3.400 mark. 

Tilläggsanslaget hänför sig till en byggnadshistorisk un

ders?kning av Lemlan ds kyrkas grundmurar 9 vilken under

sökning var av brådskande natur 9 då på grund av sättningar 

i grunden uppstått allvarlig sprickbildning i tornet och 

vapenhuitBet. 

XIV. SärskJ:lda anslag. 

För vet_§.nskap9 litteratur och konst samt understöd åt 

kul tureli'a organisationer (r) t 

Tilläggll0.000 cark. 
:Med beaktande av de medel, som under momenten 29.89.52 och 

29.90.53 under år 1972 tillfördes statsbudgeten och de 

13 9 6 milj.mark 9 so1n föreslås i fjärde tillägget till stats·

förslnget for år 1973 9 har landskapsstyrelsen observerat 

ett tillägg om 110.000 mark 9 vilket anslag skulle ställas 

till landskapsstyrelsens disposition. 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

För f:räuj8Dde av idrott och fysisk fostran (r). 

Tillägg l~to &OQ._jnar~(. 

Med beaktande av de rnedel, som under motsvarande moment 

i tilläggsbudget under år 1972 tillfördes statsbudgeten, 

och de 16 9 5 milj. mark, ·som föreslås i fjärde tillägget 

till statsförslaget för år 1973, har landskapsstyrelsen 

observerat ett tillägg 0E1 140.000 mark. :Därav skulle 70.000 

mark utges såsom långfristiga lån ruot låg ränta. Medlen 

föreslås reserverade för idrottsanläggningar. 

Stödjande av ungdoi;1sfostrande verksamhet (r). 

Tillägg·24.000 m::irk. 
Med beclctand e av höjningen av rno tsvarand e ans lag i stats-
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budgeten under år 1972 och år 1973 har observerats ett 

tillägg om 24.000 mark att utgivas för ungdornsfostrings

arbete. En del av tillägget skall vid behov kunna ges åt 

ungdomsorganisationer. 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

Stl);diepepnfng (f). 

Tillägg_g_2.000 mar~. 

Motiveras ined utökat antal beviljade studiepenningar och 

h~jd studiepenning. Landskapet har från h·~·0t.'~:n 1973 

övertagit studielånsärenden, som berör åländska studerande 

i riket 9 vilket inneburit att antalet utbetalade studie

penningar väsentligt ökat. Hösten 1972 var antalet studie

stöd c. 220 och uppgår hösten 1973 till över 350. 

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

II. Förs~öksv_ITksaphete12. 

llands försJ2Jcs..fLtatio!l• 

Underhållskostnader. 

Till~gg 4.0QO :@§.~k. 

Motiveras av målnings- och reparations arbeten på Brinkhs.ga 

i Godby som under hösten 1973 iordnings;tällts för att an

vända.s som tjänstebostad för fältmästaren vid Ålands för

söksstati on. 

,;prif tskostnaC!-._~r. 

~g_g 9.000 mark. 

För att täcka drif tskost:naderna för Ålands försöks station 9 

vars verksamhet efterhand byggts ut erfordras 9. 000 n:::arl{. 

För inköp av konstgödsel har under året hittills åtgått 

4. 060 mark 9 för torv 2. 860 mark och för paper-pot 1. 350 

mark. 

III. Fisket. 

Fiskerinä~gen s frä1Jjande. 

T..i_~lägg 4~~ 500 ~ar}f. 

Motiveras av gtt till fiskodlingsanstal ten i Nääs har in

köpts 5. 000 st. ett-åriga yngel av Gullspångs öring, ,Art:e11 

anses vara en av de mest snabbvuxna öring ar och det har 

därför m1setts viktigt att få pröva den på Åland med tanke 

på eventuell framtida odling i större skala. 
FöFbättrang_e av f~~skeleder och fiskehamnar (r). 
Tillägg ll0.000 mark. 
Det ha;;=-1~-s~111band med entreprenadfrågan för fi sklandnings-
bryggBn pt\, H::>llö konstaterats att de rnedel,107.000 mark, 
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som avsetts använd as till byggande av bryggan intie för-

slår 7 bl.a. på grund av de stegrade virkespriserna och 

ökade arbetskostnader. På momentet föreslås ett tilläggs
anslag om 110.000 mark. Anslaget föreslås ändrat till re
servations anslag. 

Understöd för 11mrknadsföri11g Salut för transport av över

skot ts:fis k. 

Tilli:!:_g_g_ 18. 000 mark. 
Motiveras av att pris stödet för vårströmmingen ökat från 

beräknade 2 p/kg ti 11 3 p/kg. 

~iga näri_Egar. 

Kostnader för ut.Y§.2.lfli:ngsarb~te_:E. 

Till_§.gg 29. 000 mark. 

För färdigställande av utvecklingsdelegationens turist

undersökning och tryckningen av utvecklingsdelegationens 

betänkande IV föreslås 20.000 mark. 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
===================================== 

·~hålln~nge11. 

Underhåll av ~lanq.svägar ocp~12,y_gdeväga.r; 

b) l§irj]lållnipgen Lf-2. Tillägg ?80.pOO mark. 

Ökningen utgör 17 % och motiveras av ökade biänsle- och 

lönekostnader samt utökat antal turer. Genom den milda 

vintern förekom in te någon uppläggning av färjorna. 

JII~kärg~{Ol!J,11Hmikat~~l='~ 

För upprättll§d±iö~nde av trafik i s~FgårQen (f). 

Tillägg 95.000 mar~. 

Ökningen c. J_ 7 % rnoti veras cr..:r cikade bmnsl e- och lönekost

nader samt utökat antal turer. 

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

II. Arbetsförmed1ings-~~gch yrkesvägle~ ingsverksamhetE}~ 

J}.lc:rnd s §E]ilif2rrn e d];ln.g s b;y;rb 
~yl ö1gpg 8.!: ( f l 0 

T · 11 .. ? ;1 000 . ' 1 ~~=::;::J-=· ~ 1118~ 

Såsom .av raotiveringen till ordinarie årsstaten för år 1974-

framgår har landskapsstyrelsen under året varit tvungen 

att förstärka arbetsförmedling sbyråns personella resurser 

på den allmänna avdelningen. Kostnaderna härför beräknas 

till c. 24.000 ffi&~k. 
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Resor ( f). 

Tillägg 2. 500 mark. 

Motiveras av ökade resekostnader bl .a. på grund av verk

samhet i skärgården och effektivering av infonnationen 

i de nordiska länderna angående lediga arbetsplatser på 

Åland. 

Kontor~materiel, tdefon och diverse utgifter. 

Tillägg 6.000 park~ 

Motiveras av ökade kostnader förorsakade av effektivare 

arbetsförmedling inrik~ad på den nordiska arbetsmarknaden 

i form av utgivning och distribution av platslistor~porto

utgi fter~ telefonkostnader och trycknings- och annonskost

nader. 

Utgifter för fräIJ~m1de av sysselsättning och arbetsgraf

tens rörligehet (f). Tillägg 30.000 mark. 

I momentet ingår arbetslöshetsersä ttningar ti 11 skärgården j 

där arbetslöshetsperioderna är relativt långa. 

Driftskostnader för gen omgångsbostäd er. 

Tillägg l~-. 000 mark. 

Bl.a. på grund av c:1llmänna k:ostnadsstegringar rörande 

elström och förbrukningsartiklar sru:nt löner före slås an

slaget höjt med 14.000 JJ:tark. 

9 Hu-vudtiteln. Diverse anslag. 
============================== 

I. Pensioner och av landslgtpet i egenskap av arbetsgivare 

erlagda sociala utgifter. 

Pensioner ( f)~ 

TilläfZg 42~00 mark. 

Motiverns o.,v höjde, pensioner enligt löneindextal och ökat 

Dnt o.l pcnsi ons to.go.re. 
J 

F·8ll1iljepensioner (:f). 

TillägFL55.000 mark. 

Samma motivering son beträffande 9 Ht. I:l. 

Olyck§j'~'lllsförsäkringspremier ( f). 

Tillägg 19.000 mark. 

Motiveras av att lönebeloppet på vilket försäkringa:r.na 

uträknas stigit. 

•. 
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II. Särskilda anslag. 

Kostnader för ersättning av älg- och rådjursskador (f). 

(Rubriken ändrad). 

Tillägg 3.000 mark. 

Ur momentet beviljas ersättning även för skador förorsaka

de av rådjur. För att täcka utgifterna till årets slut 

beräknas ett t~lläggsanslag om 3.000 mark vara erforderligt. 

Brandförsäkringspremier. ( f). 

Tillägg 12.000 mark. 

Motiveras av ökade brandförsäkring svärden och nya för ... 

säkringsobjekt, bl.a. Ålands turisthotell. 

Ränte stöd för kommunernas j ord:Lnköpslån • 

.Anslag wark. (Ändrad motivering). 

I fjärde tillägget till statsförslaget för år 1973 före

slås att räntestödets belopp~ räknat från 1. 7 1973, skall 

utgå med skillnaden mellan den ränta som kreditanstalterna 

allmänt uppbär vid utlåning och en ränta på 6,75 procent. 

11ot svarande bestärnme ls e före slås gälla landskapets .ränte

stöd för kommunernas jordinköpslån. 

Understöd fö~ förbättrande av pensionärers bostadsför

hålland en ( r) . 

Anslag 185.000 mark. (Momentet nytt). 

I riksbudgeten har i tilläggsbudget undEr år 1973 observe

rats 18.500.000 mark för understöd till förbättrande av 

pensionärernas bostadsförhållanden inom utvecklingsområde

na. Anslaget skall användas närmast för höjande av 

inom utvecklingsornråd ena bosatta pensionärers bostads

stanc1ard 9 vilka erhåller folkpensionens und erstödsdel. 

Grunderna för understödet fastställes av statsrådet. Lika

så skal 1 av bo sta.dslåneai'1slaget medel få användas som lån 

för förbättr3nde av pensionärernas bostadsförhållanden 

inom utvecklingsområdena. 

Landskapsstyrelsen föreslår att 185.000 mark observeras 

för änd3111åle t att utgivas enligt sarn.ma grunder som i riket. 

III. Ålands turis thotell. 

Löner (f). 

Tillägg 18. 000 mark. 

Motiveras nv ökade lönekostnader bl.a. för dejourering. 

En del av kos tnadernn på E101n.entet skal 1 bet al as av arrende

tagaren. 
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10 Huvud titeln. Investeringsutgifter. 
================~==================== 

III. Undervisning,s- och bildn~gsväse11det. 

Alandi:? lan tmannaskola för maski,,E._anskaffningaE_. 

Tillägp; 1.305 mark. 

Motiveras av höjda anskaffningspris för högtryckstvätt

aggregat och di skrnaskin. 

IV .. li[§;r !B_g a~_DQ,§,_ f.;!:~11d e. 

Alangs .. försökssta~ion 9 om::__och t~JJ-_byggpad av la~grie

uj: rymmen . 

fillägg 5. 30Q_jTI~pk. 
Avser tillägggsarbeten i samband med orn- och tillbyggnaden 

för byggnadstelrniska arbeten 4. 000 rnark och för el tekniska 

1.300 mark. 

V. Korrmrunilm ti onsväs end et • 
. ·~ 

Vägb:IB.,g~ads- och vä_glörb~ttring~rbeten (r). 

Tillägg lO~__QO rn0,Fk. 

I fjärde tillägget till statsförslaget för år 1973 under 

momentet 34.50.77 Investeringar för tryggande av syssel

sättningen ingår medel, som skall användas för vägbyggnads-

och vägförbättringsarbeten. Dessa uppgår till 195 milj. 

mark, varav landskapet vid sina beräkningar av 1973 års 

ordinarie anslag kan anses ha beaktat 100 milj.mark. I 

statsverksproposi tionen för år 1973 upptogs nämligen 

175 milj.mark 9 medan det verkliga anslaget blev 75 milj.rnk .. 

Under år 1973 har landstinget i tilläggsbudgeter beviljat 

tilläggsanslag under 10 Ht. V~l Vägbyggnads- och vägför

bättringsarbeten sarnmanlagt 430.000 mark. Anslagen har 

gällt färjfäste i Jurmo 350.000 mark och färjfäste i Seg·

linge 80.000 mark. 

Med beaktande av tilläggsbudgeteringen i riket och hit-

tillsvarande tilläggsbudgetering i landskapet har landska1;s 

styrelsen ansett det motiverat att i fö:if:varande tilläggs

budget föreslå ett anslag om 100.000 mark under detta mo

ment f'ör att användas för reservarbeten i landskapet. An

slaget skulle stå till landskapsstyrelsens disposition. 

Anskaffningar till bil:r:2gistret;:. 

Till§igg 4 .. 64 5 mar;,'cö. 

Avser kostnaderna för inställa tion av bromsprovare. Instal-

lati onskostnaderna steg för betongarbetena till 3.045 mark., 

för elarbeten8 till 3. 920 rna:r:k och för övr~ga arbeten till 

680 mark. :Då f'ör änd81nålet tidigare beviljats 3.000 mark 

erfordras ett ti llägg2anslag om 4. 645 mark· 
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VI. Polisväsendet. 

Polisinrättningen i Nariehamn. 

Ansl$:affnin__g___av utrustning och utpyte av bil. 

Till.ägg 2. 6QQ_ mark. 

267 

Tilläggsanslaget avser anskaffning av bärbar radiotelefon 

till kriminalavdelningens bil. 

Polisväsendet på landet. 

Anskaffning ar ti 11 val-ctkon tor. 

Tillägg 1.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar för ordnande av 

arrester vid Jomala länsmanskontor i Mariehamn. 

VII. Särskilda ansla~. 

Nåtö och Husö biologiska forskningsstationer samt B_j_Qrkö;iz, 

natur skyddsområde (r). 

Anslag mark. 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 
O Ht. VII~~. J!'ör inköp av oljeskyddsutrustning ( r). _An_s_l_a"'"'g ___ m_a_r_k __ . 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 
_!EköE av jordonråden (r). Jg1slaf: mark. 
Anslaget f·öreslas ~ändrat till reservations anslag. 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
r~.ifvralfn:tng=s=~11==r=a:n=t=e=Ui=g=J_=:t=-e=e=r=~=== 

Ränte utgifter för av 1§1.n d~-ca12et up]t agna fin an si eringslån ( f) 
Tillägg 440.000 mar~. 

På grund av att landskapet vid årsskiftet 1972-73 hade en 

beräknad fordran på statsmakten för skattefinansiell utjäm

ning om c. 7 milj .mark och denna fordran för avr:äknings

åren 1971 och 1972 minskat först i slutet av november 1973 

ti 11 4 milj .mark har landskapet varit tvunget att låna upp 

medel för att kunna fullgöra sina betalnings skyldigheter. 


