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Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands
Nrl9 /1971.
landsting med förslag till första tilllägg till årsstaten för landskapets enskilda medel under år 19710
Föreliggande tilläggsbudget föranledes i första hand av anslag
för Ålands folkhögskolas från hösten 1971 pJ.2. nerade andra årskurs
Framställning därom gjordes av folkhögskolan red.an i budgetför slaget hösten 1970. Landskaps styrelsen ansåg då att ärendet ford-rade ytterligare utredning bl.a. i fråga om utrymmen. Skolplaneringsnämnden har i sitt yttrande ställt sig positiv.
De eventuella gropjusteringar 9 som för tj änstemän
upptag~a
i enskilda årsstaten kan föranledas av redan 1971 företagna lönejus teringar i riket förutsätter landskapsstyrelsen, att landstinget
medger rätt till även om dessa icke på förhand observerats i årsstat e:n .
Utgifterna belöper sig .för hela tilläggsbuc1geten till 15.450
mark 9 varav 12.600 mark på Ålands folkhögskola.
På inkomstsidan har tilläggsbudgeten i sin helhet bal e,ns erats
med lån. Såväl för folkhögskolans utgifter som för inve steringarna
i egendomarna kommer inkomster att inflyta i form av höjt ordinarie
anslag respektive arrendeavgift men först efter detta års utg2,ng.
Inkomstsidan har icke ansetts fordra ytterligare motiveri ng.
Hänvisande härtill föresl å r landskapsst<;rel s en
att Landstinget måtte antaga följe.nde
förslag till fö:!:.'sta tillägg till års s t a-ten för le,ndskapets enskilda me del under
å r 1971.
Mariehamn, den 22 mars 1971.
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UTGIFTER.

1 Huvudtiteln. Skogs- och lanthushållningen.
=================~==========================

III. Lanthushållningen och landskapets jordegendomar.
1 Ht.III:5. Investeringar i egendomarna (f).
Tillägg 2.850 mark.
Landskaps styrelsens har ansett motiverat att låta bygga
ett utrymme för mjölktank i ladugården på Berg. Ko$tne,ds~
kalkylen sluter på 2.850 mark. Enligt gällande arrendekontrakt innebär investeringen även höjning av arrendevederlaget.
2 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.

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

2

Ht.I~l.

2

Ht.I~3.

2 Ht.I:l4

I. Ålands folkhögskola.
Den andra årskursen beräknas kunna inledas hösten 1971.
Tanken på att inreda elevrum i den s.k.Kavaljersflygeln
har direktionen nu frångått. Det innebär att man i skolan
inte kan bereda rum för mera än totalt 47 elever. Direktionen räknar med en fördelning om 35-37 elever i första
årskursen och 10-12 i andra.
Landskaps styrelsen anser att det med nuvarande elevutrymmen finnes förutsättningar för att i försökssyfte
läsåret 1971-1972 inleda och genomföra den andra årskursen medan en eventuell utbyggnad av lokaliteterna bör
få anstå till dess folkhögskolans ställning med beaktm1de
av grundskolreformen och i förhållande till landskapets
övriga skolor klarlagts.
Avlöningar.
Tillägg _l_O. 500 mark.
Tillägget avser i första hand timarvoden för lärare vid
andra årskursen samt 2. 000 mark för att folkhögskolan
tillfälligt skulle få anställa kanslist.
Socialskyddsavgifter (f).
Tillä,gg 700 mark.
Hänför sig till lönekostnaderna under föregående moment.
Anskaffande av inventarier till Ålands folkhögskola.
Tillägg 1.400 mark.
Brandinspektionen har påtalat vissa brister i fråga om
brandskyddsanordningarna och för anskaffning av påfordrat
antal stegar och skumsläckare fordras l. '100 mA.rk.

