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I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 

ALLMÄN MOTIVERING I 

SIFFERSTAT 

Inkomster 

Utgifter 9 

DETALJMOTIVERING 46 

Inkomster 46 

Utgifter 57 

Bilagor: 

I. Tjänsteförteckning 

II. Lönetabeller gällande från 1.2.1976 

I II. Inkomsterna enligt avdelningar åren 1976 - 1977 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1976 - 1977 

Utgifterna enligt utgiftsart åren 1976 - 1977 

Jämförelse av investeringsutgifterna åren 1976 - 1977 

Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1977 

a) Motiveringen till kapitlet 28.39: Vissa över

föringar till landskapet Åland 

b) Utdrag ur kapitlet 3.1. i allmänna motiveringen: 

Sammandrag av innehållet i förslaget till utgifts

stat. 
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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till ordinarie årsstat för 

landskapetAlandunder år 1977. 

Föreliggande förslag till ordinarie årsstat för år 1977 följer i huvudsak 

budgetuppställningen för 1976 års årsstat. Ändringar har gjorts beträffande 

anslagen för sysselsättningsfrämjande yrkeskurser och sysselsättningsanslaP; 

som givits egna kapitel. Utgifterna för yrkesutbildningsrådet och yrkeskurs

verksamheten har därjämte införts under utbildningsavdelmingens. förvaltninp;s

område. Sysselsättningsanslagen har erhållit ett eget kanitel "Sysselsätt

ningens främjande" under näringsavdelningen. Såsom ~rund för budgetförslaget

har legat de olika avdelningarnas, byråernas och inrättningarnas anslags

äskanden. Vid behandlingen har även förelegat Regeringens nroposition till 

Riksdagen angående statsförslaget för år 1977. 

Utgifternas ökning. 

De sammanlagda utgifterna utgör enligt förslaget 156.575.746 mark. Då däri 

ingår 7, 585.000 mark förAlands hotell- och restaurangskolas serviceverksam

het och utgiften balanseras av motsvarande inkomster från serviceverksamheten 

blir den egentliga utgiftsökningen icke så stor, som det kunde synas. Den 

med detta belopp justerade budgetsumman blir då 148.990.746 mark och ökningen 

27.088.983 mark eller 22,2 procent. Enligt statsverksnronositionen för år 

1977 stiger utgifterna i riket med i medeltal 12 ~rocent. Såsom det i många 

sammanhang anförts är det icke möjligt att kombinera en effektiv landskaps

förvaltning med en jämn och med riksbudgeteringen 9arallell utgiftsökning . 

Stör~e investeringsanslag i landska9sbudgeten nåverkar kraftigt den procen

tuella ökningen, om också utgifterna i och för sig inte beloppsmässigt är 

så stora. Sålunda kan som exempel anföras att 

l. fullföljandet av beställningen av landsvägsfärja ~åverkar enbart 

genom investeringsanslaget 5,138.000 mark budgeten med 4,2 procent; 

2. anslaget för byggande av ny köksavdelning vid Alands centralsjukhus 

1. 500.000 mark med 1,2 procent; 

3. anslaget för nroduktionsstöd 2.000.000 mark med 1,6 ~rocent; 

4. byggnadshjälp och -lån för grundskolbyp;,(:(Ilader sammanlap;t 3. 600.000 

mark med 3,0 procent; 

5. anslagen för sysselsättningsfrämjande yrkeskurser och anslag för 

sysselsättningens främjande sammanlagt 2.000.000 mark med 1,6 procent. 

Investerinesutgifternas öknin,o; påverkar höj ande :nå budgeten med 6; 4 procent~ 

vartill kommer investeringar indirekt bland överföringsutgifterna, 



41.3 
e t- j;· 
'j .... !J' - II -

Vidare må nämnas att utgifterna i riksförvaltningen enligt budgetproposi

tionen stiger från år 1975 (21 . 828 milj .mark) till 1977 (32 . 675 milj .mark) 

med 49,7 procent . Motsvarande utgiftsökning är i landskapet 46,0 procent 

(1975 102 milj . mark och 1977 149 milj . mar~. För landskanets del har därvid 

utgifterna justerats med tidigare omnämnda utgifter för hotell- och restaurang

serviceverksamheten vid Ålands hotell- och restaurangskola (7.585 .000 mark). 

L~dskapsutgifternas finanser i ng . 

Enligt självstyrelselagen för Aland (32 §) skall ~andskanets behov av medel 

för självförvaltningens genomförande och vidmakthållande i väntan nå avräk

ningen tillgodoses genom årliga på framställning av Ålandsdelegationen i 

statsförslaget upptagna till skäligt belopp uppskattade förskott . 

På basen av en våren 1976 uppgjord kalkyl inlämnade landskansstyrelsen 

till Ålandsdelegationen motiverad anhållan om förskott för år 1977 om 

154 . 800.000 mark . Framställning gjordes därefter från deleg,ationens sida 

om upptap;ande av 145.200 .000 mark i statsförsla,~et. På grundval av dele

gationens förslag har i statsverkspropositionen för år 1977 intagits sagda 

145.200.000 mark . 

Anledningen till nedskärninp.:en av förskottsanslaget var att Ålandsdele

gationen i sin beräkning utgick från en allmän kostnadssteP;rinp: om 10 procent 

i stället för av landskapsstyrelsen beräknade c. 15 nrocent. Delegationen 

säger ' i sin framställning till finansministeriet att om dess beräkning visar 

sig ohållbar utgår delegationen från att laridskanet Aland i enlighet med 

vedertagen praxis under år 1977 erhåller ytterligare tilläggsförskott genom 

överskridning av berört förslar:sanslag i riksbudgeten. 

På grund av det strama läge:. som för närvarande råder nå nennin(Tmarknaden 

bör landskapet finansiera sina utgifter i det närmaste helt med förskott 

för skattefinansiell utjämnimg och icke på lånemarknaden konkurrera med 

näringslivet. Detta innebär att budgeten för år 1977 jämte eventuella 

tilläggsbudgeter samt utgiftsrester och reserverade anslag som överföres 

till år 1977 måste -f:irsåvitt icke tilläggsansla,r; eller lim kan utverkas 

under år 1977 - finansieras '· med ovannämnda förskott 145,2 milj . mark . 

Enligt förslaget till årsstat utgör behovet av förskott för skattefinan

siell utjämning under år 1977 134 .016.641 mark. Därtill kommer till år 1977 

överförda utgiftsresters och reservationsanslags inverkan på utgifterna . 

Landskapsstyrelsen har beräknat att under år 1977 kommer att av sistnämnda 

poster användas 9 .000.000 mark mera än vad som av 1977 års anslag överföres 

till år 1978 . Aterstoden 2 . 183. 359 mark reserveras för tillägp;sbudgeter år 

1977. Därvid kommer större belopp att erfordras bl . a . för anslag för investe

ringslån, motsvarande den utvidgade utlåningen friill Investeringsfonden i 

riket. 

- III -

Nya tjänster . 
Landskapsstyrelsen har i fråga om inrättandet av nya tjänster varit syn-

nerligen återhållsam .. Egentliga nya tjänster är i detta förslag endast sex, 

varav tre deltidstjänster inom sjukhusförvaltningen, två lärartjänster vid 

yrkesläroanstalterna och en tjänst som landskansarkivarie . 

ökningen av antalet tjänster inom statsförvaltningen år 1977 utgör enligt 

statsverkspropositionen 445 . Den arbetsavtalsanställda nersonalen ökar med 

195 . I samband med inflyttningen till landskapsstyrelsens nya utrymmen i 

självstyrelsegården kommer dock ny personal hörande till fastighetens drift 

och städning att anställas. Denna tilläggspersonal beräknas till c. 5 personer. 

Petsonalutgifter. 
För statstjänstemännen justerades tabellönerna den 1.2 1976 i enlighet 

med den inkomstpolitiska helhetslösningen av den 12 . 2 1976 . Avtalstiden för 

det då tecknade tjänstekollektivavtalet utgår den 31 . 1 1977. 

Den allmänna löneförhöjningen för tjänstemännen utgiorde enligt den in

komstpolitiska helhetslösningen 3,5 procent av grundlönerna per månad, 

dock minst 102 mark . Av regleringsmarginalen på 1,5 orocentenheter användes 

1, 2 procentenheter till justering av löneskalorna, 0,14 procentenheter till 

vissa andra justeringar och ett belopp, motsvarande 0,16 procentenheter , 

reserverades för rättelse av sådana oriktigheter och snedvridnin,r:ar i fråp;a 

om tjänstemannalönerna som eventuellt kommer i dagen under avtalsnerioden. 

Denna justering med 0,16 procentenheter kan också unpskjutas till början av 

följande avtalsperiod. ~1inimiinkomsten för tjänstemän, som har fyllt 17 år 

och är fullt arbetsföra , justerades till 6,90 mark per timme . 

Den allmänna höjningen, justeringen av löneskalorna och övriga juste

ringaTTia höjer tjänstemannalönerna med i genomsnitt 6,7 nrocent. 
De statliga lönetabellerna,som tillämpas i landskansförvaltningen ingår 

som bilaga II. Justeringar i landskans t j ärrsternännens löneklassplacerin»;ar 

under år 1976 har inarbetats i den till årsstaten anslutna tjänsteförteckningen . 

För lönejusteringar under år 1977 har i årsstaten reserverats 10 nrocent 

av löneutgifterna . 

Landskapsbidrag för personalutgifter . 

I riket avser man att genom lagstiftning bromsa ökningen av den nersonal, 

för vilken utgår statsbidrag. I lagnronositioner:: kommer regeringen att före

slå att tillstånd till öknin,gen av sådan personal som förorsakar ökade stats

bidrag kommer att ges endast i samband med statsförsla,r;et . I 1977 års stats

verksproposition föreslås sålunda under särskilda anslar; för statsandelar och 

-understöd hur många till statsbidrag berättigande nya tjänster som godkänns 

för år 1977. 

Landskapsstyrelsen kommer att följa frågans utveckling i riket och vidtaga 

därav föranledda åtgärder . 

Polisförvaltningen . 

Enligt lagen den 27 juni 1931 om städernas deltagande i utgifterna f ör 

polisinrättningarna (FFS 221/31) är de p,amla städerna skyldiga att del ta,r:a 

i kostnaderna för nolisinrättningarna med en tredjedel av ut.r:ifterna för dem. 

Därutöver är dessa städer skyldiga att åt nolisinrättninp.:arna unnlåta ~nd~

målsenliga lokaliteter jämte värme, lyse , städning och inventarier samt att 
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bestrida kostnaderna för anhållna personers underhåll ävensom för dessas 

och polismanskapets läkarvård . 

Enligt lagen om reglering av kostnaderna för rättsvården och den lokala 

förvaltningen i vissa fall (FFS 345/]6} skall de r;amla städerna befrias från 

skyldigheten att upprätthålla stadshäkte samt från att deltaga i kostnaderna 

för polisinrättningen men dock vara skyldiga att under sju års tid från lap.:ens 

ikraftträdande till staten erlägga en årlip.: avgift, som bestämmes på basen av 

kostnaderna. Avsikten var att denna lag skulle träda i kraft den l april 1978 

men i en proposition den 22.10 1976 föreslår regeringen nu att lagen skall 

träda i kraft den 1.10 1977, 

Landskapsstyrelsen utreder som bäst de åtgärder nämnda lagstiftning på~ 

kallar för landskapets del och kommer vid behov att senare i tilläggsbudget 

föreslå de ändringar i budgeteringsavseende, som kan bli aktuella. 

Beträffande polisväsendets på landsbygden omorganisation hänvisas till 

detalj motiveringen . 

Kornmittearvoden. 

Landskapsstyrelsen beslöt år 1972 med avvikelse från motsvarande stadganden 

i riket att medlem av landskapskornmitte, som icke var anställd i· offentlig 

tjänst , skulle erhålla samma sammanträdesarvode under s.k. ämbetsverkstid, som 

under amun sammanträdestid. Beslutet ledde till att de merutgifter, som 

förorsakades härav, icke godkändes vid avräkningarna. Undantag gjordes dock 

vid senaste avräkning för arvoden för medlem bosatt i yttre skära,ården. Land

skapsstyrelsen ändrade räknat från 1.1 1976 förenämnda beslut från år 1972 så 

att utgifter för sammanträdesarvoden för år 1976 icke skulle drabba landskanets 

enskilda medel såsom icke godkänd utgift vid avräkning . 

Landskapsstyrelsen har hela tiden hävdat det skälip:a i att ledamot av 

kommitte, som på grund av deltagande i sammanträde under ämbetsverkstid för

lorar arbetstid och arbetsförtjänst, bör erhålla samma arvode oberoende av 

under vilken tidpunkt av dygnet sammanträdet äger rum. Landskapsstyrelsens 

beslut om arvodesgrunderna från 1 . 1 1976 får dock ses mot bakgrunden av 

strävan att icke belasta landskapets enskilda medel med extra utgifter. 

Då det uppstått uppenbart missnöje med landskapsstyrelsens ändring av 

beslutet från år 1972 och detta missnöje påverkar kommittearbetets effekti

vitet och sålunda skapar olägenheter, avser landskansstyrelsen att åter,a,å 

till beslutet från år 1972. Härigenom skulle sålunda till medlem av kommitte, 

som icke är i offentlig tjänst, erläggas sammanträdesarvode under ämbetsverks

tid enligt samma grundarvode som för sammanträde utom arbetstid . Atgärden be

räknas kosta landskapets enskilda medel c. 10.000 mark ner Ar. 

------- - - ------------------------------

v -

Trafikavgifter på m5 Kökar. 

sedan avräkningen för år 1970 har landskapet vid den årliga skattefinansiella 

utjämningen påförts för uteblivna trafikinkomster på ms Kökar under åren 1970-74 

sammanlagt 172 . 923 , 12 mark . Vid avräkningen för år 1974 utpjorde beloppet 

43 . 954 mark . 
I sitt förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för år 1973 

anhöll landskapsstyrelsen om bemyndigande att införa trafikavgifter på ms 

Käkar för andra än ortsbor och deras nyttotrafik, Därvid skulle infötas ett 

rabattkortsystem främst · med · tanke :. på tidigare skärgårdsbor , som regelbundet be
söker skargarden. 

Landskapsstyrelsens förslag gjordes mot baka,runden av att landskapet vid 

avräkning hade debiterats för uteblivna inkomster och detta förväntades ske 

även i fortsättningen , i synnerhet som Väg- och- vattenbyg?Jladsstyrelsen i 

brev meddelat att den ansåg att den trafikförbindelse ms Kökar UPPrätthåller 

bör likställas med ms Kumlinp:es trafik och ms Käkar enli,o:t Väp:- och vatten

byggnadsstyrelsen icke kunde betraktas såsom till landsväg hörande frigående 

färja . 

Landstinget ansåg emellertid att det icke fanns skäl att på nytt införa 

avgifter på ms Kökar under <'lr 1973 . I allmänna motiveringen till 1974 års 

ordinarie årsstat uttalade landstina,et att förutsättninp,ar alltjämt inte 

förelåg för ett ställningstagande till avgiftsfrågan. 

Vid avräkningarna med riket har landskapsstyrelsen varje år bestämt hävdat 

sin och landstingets uppfattning att ms Käkar är landsvägsfärja och att 

trafi ken på Käkarlinjen borde vara avgiftsfri. Landskapsstyrelsen har dock 

icke lyckats i sina bemödanden att övertyga Alandsdelegationens majoritet 

om att färjtrafiken bör vara avgiftsfri för alla trafikanter. 

Då man under de närmaste åren icke kan räkna med ändrina, i Alandsdele

gationens ställningstagande ,._:förei'lår landskap&s'ty:tHsen efter omr0stninf, att 

trafikavgifter från och med år 1977 skall uppbäras på Kökarlinjen . Därvid 

skulle dock tidigare omnämnt .rabattsystem införes . 

Hotell Arkipelag , 

Landskapsstyrelsen har i anledning av landstingets hemställan rörande den 

kommersiella driften av hotell Arkipelag sonderat möjligheterna att finna 

ett alternativ, som skulle ge åländska företag eller ett på bredare åländsk 

bas verkande bolag möjlighet att överta driften av hotell Arkipelap, så snart 

som möjligt och därvid funnit att realistiska alternativ härför inte förelipger 

för närvarande, varför verksamheten på Arkipelag under år 1977 skulle ske 

i enlighet med föreliggande budgetframställnina,. 

421 
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Femårsplanen för landskapets hushållriirig. 

Den i finansförvaltningslagen förutsatta S~årsplanen för landskapets hus

hållning medföljer icke denna årsstat, På grund av brist på personal har för

slaget inte hunnit utarbetas , Landskapsstyrelsen önskar dock framhålla att 

översikten är under utarbetande och landskapsstyrelsen strävar till att över

lämna den om möjligt under höstsessionen . 

Tidpunkten för inlämnande av budgetförslap,et, 

Enligt finansförvaltningslagen skall förslaget till årsstat överlämnas till 

landstinget senast den 10 november varje år. Då förslaget till statsbud_get un

der de senaste åren försenats betydligt - förslaget till årsstat för år 1976 

erhölls 10 oktober och förslaget till årsstat för år 1977 den 18 oktober -

har det inneburit betydande svårigheter för landskapsstyrelsen att hinna få 

sitt förslag framlagt inom lagstadgad tid, då förslaget i praktiken måste vara 

slutligt klart den l november för att hinna renskrivas och fås tryckt till 

den 10 november. 

Beteckningen av förslagsanslag och reservationsanslag. 

I såväl sifferstaten som i detaljmotiveringen betecknas förslagsanslag 

med (f) och reservationsanslag med (r). 

Bilagor: 

Såsom bilagor till årsstaten har fogats: 

I. Tjänsteförteckning 

II. Lönetabeller gällande från 1.2 1976 

III. Inkomsterna enligt avdelningar åren 1976-1977 

IV. Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1976-1977 

V. Utgifterna enligt utgiftsart åren 1976-1977 

VI. Jämförelse av investeringsutgifterna åren 1976-1977 

VII. Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1977 

a) Motiveringen till kapitlet 28.39: Vissa överföringar till landskanet 
Aland -

b) Utdrag ur kapitlet 3.1 i allmänna motiveringens sammandrag av inne
hållet i förslaget till utgiftsstat. 

~red hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande förslag 

till ordinarie årsstat för landskapet Aland under 

år 1977 samt bemyndiga landskapsstyrelsen att uppta

taga för budgetens förverkligande erforderliga lån. 

Ma-

- VII -

riehamn den 

L a n t r å d 

Finanschef 
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I N K O M S T E R -----------------

Avdelning 11 . 

11 . SKA~~~E_QQH_~YQ~E~~E-~Y-~K~~~~N~~~B =======--------------------------------

01. SKATTER OCH AVGIFTER 

01. Nöjesskatter 
02. Apoteksavgifter 
03. Övriga skatter och avgifter av skatte

natur 

Avdelning 12 . 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 

21. LANDSTINGET 

02. Landstingets kansli , diverse inkomster 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

02 . Lagberedningen, diverse inkomster 
03. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

1 . Kommunernas andel i re
gionplanekostnaderna 

2 . Diverse inkomster 
75.000 

100 

75 . 100 
04 . Ekonomiska rådet, diverse inkomster 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

02. Polisinrättningens i Mariehamn in
komster 
1 . stadens andel i kost

naderna för polisin-
rättningen 860.000 

2 . Avgifter för anlitande 
av grodmän samt diverse 
inkomster 3. 000 

3. Inkomster av hittegods-
försäljning 10.000 

825. 000 

75 . 000 
350.000 

400 . 000 

17.!.1~2.!.1Q2 

400 

400 

78 .300 

3.000 

75.100 

200 

1 . 941 .030 

879.000 
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4. sjukförsäkringsersätt
ningar 6.000 

879.000 
06. Inkomster från motorfordonsbyrån 

Besiktningsavgifter 

Förarexamen 

Registerbrickor 

Diverse inkomster 

08. sjukförsäkringsersättningar 

200.000 

28.000 

38.000 

1 .000 

267 . 000 

20. Ersättningar för kostnader i samband 
med uppgörande av byggnadsplaner 

21. Inkomst av byggnads- och brandskydds
byråns arbetsverksamhet 

22. Turisthotellets andel i utgifter för 
självs t yrelsegården 

- lönekostnader 

- värme 

23. Turisthotellets inkomster 

- hyra för stadsbibliote
ket 

- hyra för Ålands hotell
och restaurangskola, 
utbildningen 

- värme för Ål ands hotell
och restaurangskola, 
serviceverksamheten 

85.000 

75.000 
160.000 

53.760 

180.000 

250 . 000 

483 . 760 
24. Inkomster av inspektionsuppgifter 
25. Inkomst av självstyrelseskrift 
26. Hyra från befolkningsskyddet 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

03 . Diverse inkomster 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR
VALTNINGsOMRÅDE 

10. Ålands centralsjukhus' inkomster 

267 . 000 

45.000 

1 . 000 

67 . 000 

160.000 

483 . 760 

15 .ooo 
1 . 000 

22.270 

3.000 

3.000 

4 . 770 . 280 

3. 425 .000 

12.25 . - 3 -

1 . Vårdavgifter 

2. Ersättningar för na-
turaförmåner 

3 . Poliklinikavgifter 

4 . Diverse inkomster 

5. Avgifter från folk 
hälsoförbundet 

6. Kommunernas andelar i 
föregående års anlägg
nings- och driftskost
nader 

535.000 

230 . 000 

280.000 

150 . 000 

130 . 000 

2.100.000 

3.425.000 
11 . Ålands centralsanatoriums inkomster 

1 • Vårdavgifter 140 . 000 

2 . Ersättningar för na
turaförmåner 

3. Diverse inkomster 

4. Kommunernas andelar i 
föregående års anlägg
nings- och driftskost
nader 

45.000 

25.000 

950.000 

1 .160.000 
12 . Ålands tuberkulosbyrås inkomster 

1 . Kommunernas ande lar i 
föregående års anlägg
nings- och driftskost-
nader 120.000 

120.000 

20. Inkomst av besiktningsveterinärernas 
verksamhet 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

02. Kommunernas andel ar i kostnaderna för 
skolförvaltningen 

03. Ålands lyceums inkomster 

1 . Elevavgifter 10 .000 

2. Vederlag för naturaför
måner samt diverse in-
kcmster 8.000 

3. Hyror för uthyrda loka-
liteter 130.000 

148 .000 

1 . 160 . 000 

120.000 

65.280 

8.962.230 

79.000 
148.000 



- 4 -

04. Ålands sjöfartsläroverks inkomster 

1 . Kursavgifter 100 

2. Vederlag för naturaför
måner samt diverse in
komster 1. 700 

1 .800 

05 . Ålands tekniska skolas inkomster 

1 . Elevavgifter 9.000 

2. Vederlag för naturaför
måner samt diverse in
komster 4.400 

13.400 

06. Ålands sjömansskolas inkomster 

07. 

1. Elevavgifter 

2. Vederlag för naturaför
måner samt diverse in
komster 

Ålands yrkesskolas inkomster 

165 .600 

26.000 

191 .600 

1. Termins- och kursavgifter 6.000 

2. Inkomster av bespisningen 18.620 

3. Inkomster av arbetsverk-
samheten 73.200 

4. Vederlag för naturaför-
måner samt diverse in
komster 

5. Inkomster från Ålands 
handelsläroverk 

6. Inkomster från elev
internatet 

7 . Inkomster från utom
åländska kommuner 

8. Inkomster från Backa
skolan 

15 .000 

70.400 

37.000 

90.000 

3.000 

9. Kommunernas andelar i an
läggnings- och drifts 
ko.stnader 330.000 

643.220 

08. Ålands lantmannaskolas inkomster 

1. Kursavgifter 

2. Vederlag för naturaför
måner samt diverse in
komster 

1 .000 

38.200 

39.200 

1 .800 

13 . 400 

191 . 600 

643.220 

39.200 

12 .26. - 5 -

og. Ålands husmodersskolas inkomster 

1. Elevavgifter 1.600 

2. Vederlag för naturaför-
måner samt diverse in
komster 12.000 

13 .600 
10. Hyresvederlag samt diverse inkomster från 

13 .600 

hemslöjdsundervisningen 1 .250 

11. Ålands hotell- och restaurangskolas 
inkomster 7 . 720 .260 

1 • Termins- och kursavgifter 

2 . Inkomster av elevbespis-
ni ng en 

3. Inkomster av arbetsverk-
samhet en 

4. Vederlag för naturaför
måner samt diverse in
komster 

5. Inkomster från elevinter-

1. 500 

60.460 

5.000 

500 

natet 4.800 

6 . Inkomst av hotell- och 
restaurangservice 7.648.000 

7.720.260 
13 . Inkomst av yrkeskurser 

21. Ålands museums inkomster 

22. Ålands konstmuseums inkomster 

23. Inkomster från Kastelholms fornminnes
område 

24. Inkomster från Bornarsunds fornminnes
område 

50 . Inkomst av landsarkivets kundtjänst 

27. NÄRINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

02. Inkomster av försäljning av aktier 

10 . Jordbruksbyråns inkomster 

1 . Köpeskillingar från för
sålda jorddispositions-
lägenheter 10.000 

2 . Diverse inkomster 

3. Inkomster från arbets
maskiner 

8.000 

10 . 000 

28.000 

200 

6.000 

1 .600 

70.000 

33.000 

100 

688.365 

5.000 

28.000 



12 . 27 . - 6 -

11. Ålands försöksstations inkomster 

1 . Inkomst från f örsäljning 
av produkter 

2 . Vederlag för naturaför
måner samt diverse in
komster 

12 . skollägenheten Jornala gårds 

- Mjölkhushållningen 

- Nötkötts- och livdjurs-
försäljning 

- Växtodling 

- skogsbruksinkomster 

- Maskinhyror 

15 . s kogsbruksbyråns inkomster 

1 . Inkomster från arbets
maskiner 

2 . Ersättning f ör skogshus
hållningsplaner 

3 . Vederlag för naturaför
måner samt di~erse in
komster 

16. Plantskolornas inkoms ter 

20. Fiskeribyråns inkomster 

1 . Avgifter f ör fiskekort 

2 . Inkomster av undersök
ningar 

3. Kommunerna s andelar i 
kostnaderna f ör anlägg
ning av fiskebryggor 

21 . Miljövårdsbyråns inkomster 

1 . Inkoms ter av h jortdjurs-

35 . 000 

10 . 000 

45 . 000 
inkomster 

244 . 000 

73 . 700 

53 . 750 
2 . 000 

5 . 000 

378.450 

30 . 000 

500 

5 . 000 

35 . 500 

1 . 000 

1 . 000 

10 . 000 

12. 000 

licens er 50 . 175 
2 . Divers e inkomster 

22 . Diverse inkomster 

3.240 

53 . 415 

45 . 000 

378 . 450 

35 . 500 

130 . 000 

12 . 000 

53 . 415 

1 . 000 

12 .28. - 7 -

TRAFIKAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 28. 

01 . Hyror och diverse inkomster 

02 . Kommunernas andel i bygdevägar 

1 . För byggande av bygde-
vägar 15 . 000 

2 . För underhåll av bygde-
vägar 

03. Tekniska byråns inkomster 

1 . Inkomster från färjtra -

300 . 000 

315 . 000 

fik 150 . 000 

2 . Arrenden och diverse in-
komster 120 . 000 

270 . 000 

04 . Inkomst av oljeskydd 

05 . Hyror och diverse inkomster från 
Lemströms kanal 

Avdelning 13 . 

1~~=~~~g~~~~E=6Y=~~ 

01 . RÄNTEINKOMSTER 

01 . Räntor på lån 

02. Premier f ör landskapsgarantier 

02 . ÅTERBETALADE LÅN 

01 . Avkortningar på lån 

Avdelning 14 . 

1~~=[~~6~~~~E~~g~~~~g~~~~E 

01 . AVRÄKNINGs- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

01 . Ränteinkomster 

02 . Dividendinkomster 

679 . 500 

30 . 000 

315 . 000 

270 . 000 

60 . 000 

4 . 500 

2 . 005 . 000 

2 . 000 . 000 

5 . 000 

2 . 600 . 000 

2 . 600 . 000 

1~~~g~~~§~1 

134 . 022.641 

1 . 000 

5 . 000 



~l31 
~·~~·~ 14 .01 . - 8 -

03 . Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

156.575 . 746 

134 . 016 .641 

21.01. - 9 -

U T G I F T E R =============== 

21 . LA!':ill~'J'JNQ:g;~ ========--------
01 . LANDSTINGSMÄNNEN 

01. Arvoden (f) 

20. Resor (f) 

Huvudtitel 21. 

02. LANDSTINGETS KANSLI 
01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 
Övriga löner och arvoden 
- utskottssekreterare 

stenograf 

- vaktmästare 

- städerska 
- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

TillEgg efter vissa år 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 
20. Resor (f) 

81.972 

35.000 
21.000 

21 . 000 

6.500 
2. 000 

8.184 

4 . 920 

8.348 

6.206 

19 . 500 

214 .630 

29 . Övriga konsumtionsutgifter (f) 

70 . Anskaffning av inventarier 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

21. Revisionskostnader (f) 
'22 . Expertutlåtanden 

27. Nordiskt samarbete (f) 

28. Dispositionsmedel 

t~1~~,;,§~~ 

760.000 

650.000 

110 . 000 

288.630 

214.630 

35.000 
2.000 

30.000 

7 .000 

85. 000 

45 .000 

2. 000 

8.000 

30.000 



22.01. - 10 -

Huvudtitel 22. 

~~~=~6~~~~~~~~x~~~~~ 

01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDA

MÖTER 
01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 
Semestervikariat och 
-premier 
Lönejustering 

02. Ledamöternas arvoden (f) 
20. Resor (f) 

92.808 

5.568 

13 . 773 

19 . 195 
13.200 

144.544 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

02. LAGBEREDNINGEN 
01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 
Övriga löner och arvoden 
- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 
Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

08. Kommitteer (f) 
19. Tryckningskostnader (f) 
20. Resor (f) 

130.152 

55.000 
2.880 

7.812 

8.936 
3 . 180 

6.627 
21.500 

236.087 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

03. PLANERINGsRÅDET OCH PLANERINGsBYRÅN 
01 . Avlöningar (f) 

Årsarvoden 76.560 

625.544 
144 . 544 

420.000 

55.000 
6 . 000 

319.587 
236.087 

45 . 000 

30.000 

3.500 
5.000 

221.655 
122.155 

22.03. - 11 -

övriga l öner och arvoden 
- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 
Semesterersättningar och 
- premier 
Lönejustering 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

08. Sammanträdesarvoden (f) 

10 . Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 
21. Utredningar 
22. Informationsverksamhet 
23. Avgift till centralförbundet 

3.500 
6.480 

4 . 596 
13 .832 

6.087 
11 .1 00 

122.155 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 
70. Anskaffning av inventarier 

04 . EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

01 . Avlöningar (f) 

Årsarvoden 
Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 
Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

08. Sammanträdesarvoden (f) 

10. Lokalutgifter (f) 
20. Resor (f) 

21. Utredningar 

62.646 

3.762 

3.929 

3.048 
7.400 

80.785 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

01. Kostnader f ör kontaktman i Helsingfors 
08. Kommitteer och sakkunniga (f) 

12 . 500 

25 . 000 

8 . 000 

5.000 
30.000 
1.000 

6.500 
2.000 

7.500 
2.000 

159.785 
80.785 

20.000 

14.000 
7.000 

25.000 

10.000 

3.000 

179.500 

11 . 000 
66.000 



- 12 -

21 o Utgifter för inventering och räken
skapsgranskning (f) 

27 o Nordiskt samarbete (f) 

28 o Dispositionsmedel 

95 o Oförutsedda utgifter 

Huvudtitel 23 . 

g2~-~Q1~~YQ~1N~NGENS FÖRVALTNINGSOMRADE -----------------======================== 

01 o CENTRALFÖRVALTNING 

01 o Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillä gg 

Fack- och å rstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20 . Resor (f) 

292 o932 

126 . 552 

59 . 700 
25.164 

3 .768 
26 . 448 

24 . 847 

56 . 047 

615 . 458 

21 . Utgifter f ör f örande av kortregister 
över personer med åländsk hembygds
r ätt 

29 . Övriga konsumtionsutgifter (f) 

Allmänna byrån . 

02 . POLisiNRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

01 . Avlöninga r (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra poliser (40 mån) 

- vikariatsarvoden 

- arvode f ör grodmän 

638. 100 

422. 41 2 

71 . 760 

8. 000 

1 . 000 

14 o 500 
8 o000 

50 . 000 

30 o000 

~~~~~~~~~z 

650 o458 

615 o458 

20 . 000 

7 . 000 

4 . 000 

4.000 

2 .834 . 542 

2. 424 . 042 

3 02 - 13 -2 o o 

Ålder s tillägg 238.308 

Dyrorts tillägg 63.672 

Ersättning f ör söndags -
arbete 250 . 000 
övertidsersättning och er-
s ättning för kvälls - och 
nattarbete 250 . 000 

Semesterersättningar och 
- premier 
Polis- och årstillägg 
Maskinskrivningstillägg 

130 . 182 

128. 160 
2 . 448 

Lönejustering 220 . 000 

2. 424 . 042 

02 . Beklädnadsbidrag 
04 . Socialskyddsavgifter (f) 

22 . Utrustning (f) 
25 . Drift och underhåll av motorfordon 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70 . Anskaffning av inventarier 

71 . Anskaffning av motorfordon 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH 

ORDNINGsUPPGIFTER 

01 o Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga l öner och arvoden 

- extra poliser (66 mån . ) 

- vikariatsarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 
Polis- och årstillägg 
Ersättning för s öndagsarbe
te, övertidsersättning och 
ersättning för kvälls- och 
nattarbete 
Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

484. 392 

142 . 596 

115 . 038 
5.606 

143 .388 
21. 396 

19.823 

65.052 

320.000 

77.963 
140 . 000 

12 . 000 

225 . 000 

7.000 

45 . 000 

30 o000 

35 . 000 

1 . 500 

55 . 000 

1 . 906 . 550 

1.538 . 050 

43u 
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Maskinskrivningstillägg 

02. Beklädnadsbidrag 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

22. Utrustning (f) 

2.796 

1. 538.050 

25. Drifts- och underhållskostnader för 
motorfordon 

27. För polishäkten och vaktkontor (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

06. MOTORFORDONsBYRÅN 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerska 

- semestervikarie 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
l 

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

174.972 

3.687 

7.000 

19.848 

10.512 

11.051 

1 o .126 

23.700 
260.896 

22. Anskaffning av registerbrickor (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

08. PENSIONER OCH PERsONALUTGIFTER 

05• -Pensioner (f) 
06. Familjepensioner (f) 

07. Övriga pensionsutgifter (f) 

21. Olycksfallsförsäkringspremier (f) 

22. Hälso-, läkar- och sjukvård (f) 

5.000 

76.500 

25.000 

3.500 

40.000 

168.000 

23.000 

27.500 

331.896 

260.896 

28.000 

22.000 

20 . 000 

1 . 000 

7.080.000 

6.000.000 

600.000 

200.000 

210.000 

70.000 

23.1 o. - 15 -

Administrativa byrån . 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

21. Tjänstemännens utbildning (f) 
22. Utgifter för informationsverksamhet 

29. övriga konsumtionsutgifter 
30. Kommunal upplysningsverksamhet 

11 . LANDSTINGSVAL 

21. Utgifter för landstingsval 
31. Landskapets andel av valnämndernas 

utgifter 

~ggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGs- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

01. Avlöningar (f) 
22. Utvecklande av byggnadsbestämmelser 

och -anvisningar 
30. Landskapsandel för avlönande av bygg

nadsinspektörer (f) 

31. Byggnadsplanläggning (f) 

95. Byggnads- och brandskyddsbyråns ar
betsverksamhet (f) 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

21. Av landskapslagen om bostadsproduk
tion föranledda kostnader 

30. Räntestöd för kommunernas jordinköps
lån (f) 

83. Bostadslån (r) 

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- personal i arbetsavtals-
förhållande 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

25.716 

47.380 

11.300 

3.816 

1. 548 

47.500 

25 . 000 

15 . 000 

5 . 000 

2.500 

175.000 

51.000 

3.000 

95.000 

10.000 

16.000 

9.340.000 

13.000 

27.000 

9.300.000 

365.381 

145.821 
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Beredskaps-, övertids-, 
kvälls- , natt-och helg
ersättningar 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Byggnadens drift (f) 

12 . Reparation och underhåll 

45 . 000 

2.261 

8 . 800 

145 . 821 

13. Kostnader för befolkningsskyddet (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

70 . Anskaffning av maskiner och utrustning 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

10. Fastighetens uppvärmning (f) 

11. Fastighetens övriga drift (f) 

12. Reparation och underhåll 

21. Brandförsäkring (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

74. Omändringsarbeten i fastigheten (r) 

25. BRANDVÄSENDET 

23. Inspektion av anläggningar (f) 

29. Utgifter för brandväsendet (f) 

30. Landskapsunderstöd enligt landskaps
lagen om brand- och räddningsväsendet (f) 

Huvudtitel 24. 

~~~=[~~~~~~~~~~~~g§~~=[QEY~~~~J~g~Q~E~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Grundl öner 

Årsarvoden 

Övriga l öner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

182.316 

192 . 816 

20.000 

47.346 

22.512 

140 . 000 

20.000 

19 . 560 

4.000 

36 . 000 

712.000 

300.000 

15 . 000 

120.000 

22.000 

5.000 

250.000 

80.000 

15.000 

15.000 

50.000 

~~~~~~~~~ 
600.928 

549.928 

24.01 . - 17 -

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och 
- premier 
Lönejustering 

20. Resor (f) 
22. Kostnader för ADB- behandling 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

13. 528 

21 . 410 

50 . 000 

549 . 928 

30. Landskapsunderstöd till kommuner i 
svår belägenhet (f) 

40 . Gästgiverihållningen (f) 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGsOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

01 . Avlöningar (f) 

Extra personal 

04 . Socialskyddsavgifter (f) 

08. Ålandsdelegationen (f) 

10 . Lokalutgifter (f) 

11 . Underhåll av inventarier (f) 

70.000 
70 . 000 

19 . Annonser och tryckningskostnader (f ) 
21 . Brandförsäkringspremier (f) 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 
70 . Anskaffning av inventarier (r) 

88 . Inköp av jordområden (r) 

95 . Avskrivningar av lån (f) 
96 . På lag grundade utgifter, vilka icke 

är upptagna s å som särskilda poster i 
budgeten (f) 

1 . 000 

50 . 000 

277 . 000 

275 . 000 
2 . 000 

2.506 . 000 

70 . 000 

1.400 . 000 
40.000 

70.000 

20.000 

53 . 000 
36 . 000 

210.000 
200.000 

400 . 000 

2.000 

5 . 000 
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Huvudtitel 25. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR-=========================================== 

Y~k~~~~g§Q~B~~ 

01 . CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Avtalslöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikarier 

- städerskelöner 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

163.416 

81.600 

19.380 

12.000 

6.000 

8.000 

15.573 

10.968 

12. 521 

15.052 

34.500 

379.010 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRD 

50. Egentlig vård (f) 

51. Invalidpenning (f) 

83. Av invalidvårdslagstiftningen förut
satta lån (f) 

03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

30. Landskapsandel och -understöd för 
hemvårdsverksamhet (f) 

31. Landskapsunderstöd för barndagvård (f) 

32. Landskapsunderstöd för vård av psy
kiskt utvecklingsstörda (f) 

33 . Landskapsunderstöd åt barnhem (f) 

437.010 

379.010 

17.000 

12.000 

20.000 

9.000 

610.000 

250.000 

330.000 

30.000 

2.353.000 

330.000 

1.600.000 

420.000 

3.000 

25.04 . - 19 

4 öVRIGA SOCIALA UPPGIFTER o . 
25 . 

31 • 

33 -
40 . 

41 . 

50 . 

Socialvårdsinspektionen (f) 

Landskapsandel och ersättningar för 
socialhjälpsutgifter (f) 

Allmän rättshjälpsverksamhet (f) 

Landskapsunderstöd för arbetarnas 
semesterorganisationers verksamhet (r) 

Landskapsunderstöd för lantbrukar-
och småföretagarbefolkningens semes
terorganisationers semesterverksam
het (r) 
Bostadsbidrag (f) 

51 . Understödjande av .nykterhetsarbetet 

53 . Understöd för anordnande av semester 
åt överansträngda husmödrar 

54 . Vård av dem som missbrukar berus
ningsmedel 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

889.800 

3.500 

73.000 

70.000 

30.000 

9.500 
650.000 

22.000 

1 . 800 

30.000 

1 O. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 17. 1 37. 582 

01 . Avlöningar (f) 9.984.582 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvo-
den 

- löner åt vikarier under 
sjukdom eller annan be
tald tjänstledighet 

- jourarvoden 

- arvoden för läkarintyg 
och utlåtanden 

- ersättning för övertids
arbete samt söndags-, 
kvälls-, natt- och be
redskapsarbete · 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

1.659.773 

2.782.113 

500.000 

500.000 

450.000 

185.000 

1.100.000 

187.696 

600.000 

265.000 

75.000 

300.000 

30.000 
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Facktillägg 

Semesterersä ttningar och 
-premier 

Lönejustering 

04 . Sociala a vgifter (f) 

05 . Pensioner (f) 

10 . Byggnaderna s drift (f) 

21 . Kosthållningen (f) 

22 . Terapiutgifter (f) 

50 . 000 

400 . 000 

900 . 000 

9 . 984 . 582 

23 . Underhåll och årsanskaffningar 
24 . Tvätt och städning 

28 . Till landskapsstyrelsens disposition 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

70 . Anskaffning av inventarier (r) 

74 . Om- och tillbyggnad av köksavdel
ningen (r) . 

11 . ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

01 . Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

151 . 591 

949.293 

- semestervikariatsarvoden 150 . 000 

- löner åt vikarier under 
sjukdom eller annan be
tald tjänstledighet 

- jourarvoden 

- ersättning för över-

80.000 

70 . 000 

tidsarbete samt söndags-, 
kvälls- och nattarbete 140 . 000 

140 . 000 

66.000 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa å~ 

sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

Facktillägg 

Semesterersättningar och 
- premier 

Lönejustering 

5.000 

50.000 

12 . 000 

18. 000 

60 . 000 

190 . 000 

2. 08 1 .884 

950 . 000 

800 . 000 

605 .000 

380 . 000 

1 . 68 9 . 000 

313 . 000 

119 . 000 

50 . 000 

297 . 000 

450 . 000 

1 . 500.000 

3.444 . 584 

2.081 . 884 

o4 . Sociala avgifter 

0 5 . Pensioner (f) 
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(f ) 

10 . Byggnadernas drift (f) 

21 . Kosthållningen (f) 

22 . Terapiutgifter (f) 
23. Underhåll och årsanskaffningar 

24 . Tvätt och städning 
28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

74. Grundreparationer av byggnaden (r) 

12 . ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

0 1 . Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvoden 

- jourarvoden 
- ersättning för söndags-

arbete 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 

sjukhustillägg 

Facktillägg 

Dräktbidrag 

Semesterersättningar och 
- premier 

Lönejustering 

04 . Sociala avgifter (f) 
10 . Byggnadernas drift (f) 

22 . Terapiutgifter (f) 

29 . 112 

53.641 

6 . 000 

4 . 400 

2 . 500 

7.500 

5 . 000 

500 

9.000 

1 . 000 

350 

3.500 

13 . 000 

135.503 

23 . Underhåll och årsanskaffningar 

24 . Tvätt och städning 

25 . Skärmbildsfotografering (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

200 . 000 

200 . 000 

132 . 000 

175 . 000 

318 . 000 

60 . 000 

25 . 000 

3 . 000 

35 . 000 

4 . 700 

210 . 000 

302 . 503 

135 . 503 

13 . 000 

15 . 000 

91 . 000 

3.500 

3. 000 

22 . 000 

500 
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29. Övriga konsumtionsutgifter 

13. MENTALVÅRDEN 

25 . Utgifter för landskapets platser i 
Grelsby sjukhus (f) 

30. Landskapsandel för up~rätthållande 
av Grelsby sjukhus (f) 

31. Landskapsandel för up~rätthållande 
av Ålands vårdbyrå (f) 

14. FOLKHÄLsOARBETET 

30. Landskapsandel och understöd för 
hälsocentralens verksamhet (f) 

31. Lqndskapsandel för hälsocentralens 
anläggningskostnader (r) 

32. Ersättning för kostnaderna för be
kämpande och vård av vissa sjuk
domar (f) 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

50. Understöd för ambulansflygningar 
51. Understöd till Föreningen Folk

hälsan r.f. 

Byrån för livsmedelshygien. 

20 . KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

01. Avlöningar (f) 

30. Landskapsandel för avlönande av 
hälsoinspektörer (f) 

31. Landskapsandel för avlönande av 
arbetarskyddsinspektör (f) 

32. Landskapsunderstöd för kommunal
veterinärers avlöningar och rese
kostnader (f) 

34, Landskapsandel till kommunerna 
enligt lagen om mjölkprovs under
sökningskostnader (f) 

19 . 000 

2.929.000 

159.000 

2.600.000 

170.000 

3.811.000 

2.800.000 

1.000 . 000 

11.000 

104.000 

100.000 

4.000 

287.800 

40.800 

90.000 

22.000 

90.000 

45.000 

26.01 . - 23 -

Huvudtitel 26 . 

26 UTBILD~J~Q~6YQ~1~J~Q~~~-EQBY61~~J~Q~
==~=;~~i------------------------------

======= 

1 CENTRALFÖRVALTNING o . 
01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
övriga löner och arvoden 
- extra arbetskraft 

- arvoden åt ämneskonsu-
lenter 

- städerskelöner 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 

Maskinskrivningstillägg 
Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

20. Resor (f) 

198.295 

279.936 

3.500 

63.000 

10.500 

54.600 

27.309 

33.541 

1 .128 

31.284 

70.400 

773.493 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02 . sKOLFÖRVALTNINGEN 

01. Avlöningar (f) 

04. Sociala avgifter (f) 
10. Lokalutgifter (f) 

21. Bibliotek och AV-material 

22. Fortbildningskurser för l ärare 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

03. ÅLANDS LYCEUM 

01. Avlöningar (f) 
Grundlöner 

Årsarvoden 
324.012 

127.332 

~Q,;Z~~,;~~~ 

828.493 

773.493 

33.000 

22.000 

180.954 

18.554 

1. 700 

33.000 

63.700 

39.000 

25.000 

1.324.551 

1.036.051 
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Övriga löner och arvoden 

- rektorsarvoden 

- direktionsarvoden 

- bibliotekariens arvode 

- för undervisning i språk-
klubbar 

- tim- och övertimsarvoden 
- extra städerska 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Kompetenstillägg åt yngre 
lektorer 

Tillägg efter vissa år 

Lönetillägg för parallell
klasser 

Ersättning för skötsel av 
språklaboratoriet 

Ersättning för söndags
arbete 

Ersättning för övertids
arbete 

Facktillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

8.940 

6.000 

2.563 

3.000 
211.346 

18.996 

134.882 

27.276 

3.456 
12.816 

400 

2.700 

9.500 

12.000 

3.132 

33.500 

94.200 

1.036.051 
10. Byggnadens drift (f) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Tryckningskostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibl iotek 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 
' 

- rektorsarvode 

142.380 

62 . 700 

7.044 

150.000 

63.000 

5.000 
40.000 

4.000 

19.000 

7.500 

702.380 

568.620 

26 .04. 

02. 
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_ rådgivande kommissionen 

_ förhöjning efter vissa år 

- timarvoden 
_ fiskeskepparklassens tim

arvoden 
- styrmansskepparkursens 

timarvoden 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktmästare 
för övertidsarbete 

Facktillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

Avlöningar för extra kurser 

Praktiska övningar på öv
ningsfartyg 

Kurs i radarnavigation 

Rödakorskurs 

Specialföreläsningar 

Examinatorer för telegra
fistklass 

10. Lokalutgifter (f) 

13. Byggnadens underhåll 

1.560 

3.520 

152.011 

28 . 050 

28.050 

56.677 

12 . 315 

5.850 

700 

15.763 
52.000 

568.620 
(f) 

6.000 

3.000 

1 . 500 

500 

2. 500 

13.500 

19. Annons- och tryckningskostnader (f) 
21 . Undervisningsmateriel och bibliotek 

23. Underhåll av utrustning 

24. Kostnader f ör brandskyddskurs 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och utrust
ning 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
117 .072 

101.784 

13 . 500 

19 .630 

30.500 
7 . 000 

7 . 000 
12 . 000 

12.000 

7 . 000 

8.300 

16 .830 

827.058 

5·39. 658 

448 
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Övriga löner och arvoden 

- rektorsarvode 

rådgivande kommissionen 

- förhöjning efter vissa år 

- tim~ och övertimsarvoden 

- klassföreståndararvoden 
- städning 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktmästare 
för övertidsarbete 
Facktillägg 

Semesterersättningar och 
-;premier 

Lönejustering 

12.252 

1. 500 

5.869 

174.966 

5.872 

9.498 

67.753 

13.371 

5 .200 

696 

20.225 

53.600 

589.658 
02. Avlöningar för extra kurser (f) 

Undermaskinmästarkurs 32.000 
Fortbildningskurser 38.600 

Skriv- och räknemaskinskurs 
Specialföreläsningar 

10. Lokalutgifter (f) 

13. Byggnadens underhåll 

800 

800 

72.200 

19. Annons- och tryckningskostnader (f) 
21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

23. Laboratoriernas driftskostnader (f) 

24. Kostnader för brandskyddskurs (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

70 . Anskaffning av laboratorieutrustning 
och inventarier 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- rektorsarvode 

370.649 

7.596 

72.200 

27.000 

30.500 

7.000 
13.200 

13.000 

21.700 

9.000 
22.200 

21.600 

1.822.378 

1.056.078 

26.06 . - 27 -

avdelningsföres tåndar
arvoden 
direktionsarvoden 

- lärarnas timarvoden 

- elevhemsövervaknings-
arvoden 
söndagsersättningar 

- extra kurser 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Års- och facktillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

9.671 
8.160 

370.952 

25.007 

5 . 123 

4.000 

91.838 
22.228 

14.748 

30.106 

96.000 

1.056.078 

11 . Inmontering och reparation av mas
kiner, underhåll av inventarier och 
lokaliteter 

19 . Annons- och tryckningskostnader (f) 

21. Bibliotek och undervisningsmateriel 

22. Arbetsverksamhet (f) 

23. Elevernas kost, transport och logi (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- bibliotekariens arvode 

- direktionens arvoden 

timarvoden för dagkurser 

- timarvoden för kvälls
kurser 

- klassföreståndararvoden 

Ålderstillägg 

108. 792 

611.365 

2.700 

7.500 

535.861 

45 .575 

13 .064 
180.288 

150 . 000 

12.000 

14.000 

12.100 

44.000 

475.500 

5.000 

18.700 

35.000 

2.951 .878 

1.838.678 
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Dyrortstillägg 

Års- och facktillägg 

Tillägg för arbetslärare 
(2 lk) 

43.797 

32. 1 21 

5 . 832 
Ersättning för söndags- och 
övertidsarbete 10.950 

Semesterersättningar och 
-premier 70 .833 

Arvode för skötsel av AV-
apparatur 3.000 

Lönejustering 

04 . Socialskyddsavgifter (f) 

05 . Pensioner (f) 

10 . Byggnadernas drift (f) 

167 .000 

1.838.678 

11. Reparation och underhåll av maskiner 
och inventarier (f) 

13. Reparation och underhåll av byggnader 
och gårdsplan 

19. Annons- och tryckningskostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsredskap 

23. Råvaror för kundarbeten (f) 

24. Råvaror för övningsarbeten 

25. Elevbespisningen (f) 

26. Elevinternat (f) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkrings
premier (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 
för yrkesskolan 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maski
ner (r) 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

01 ·. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- direktionens arvoden 

32.952 

59 .3 28 

4.400 

163.200 

23 . 000 

207.500 

17.000 

39.000 

10.500 

43.100 

33.000 

51.000 

6.500 

102.375 

256.025 

35 . 000 

16.000 

20.000 

90.000 

401.254 

254.504 

26.08. - 29 -

före ståndararvoden 

- timarvoden 

- kosthållspersonal 

- städerska 

- anslag för kurser 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortsti llägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10 . Byggnadernas drift (f) 

13 . Byggnadernas underhåll 

3.072 

39. 000 

39.840 

9.468 

12.000 

9.000 

8.484 

2.760 

11.700 
22'. 500 

254.504 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsverksamhet (f) 

23 . Elevbespisningen (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

01 . Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Övriga löner och arvoden 

- föreståndararvode 

- direktionens arvoden 

- timarvoden 

- övriga arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstil l ägg 

Årstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10 . Byggnadernas drift (f) 

51.672 

2.316 

2.500 

4.200 

9.978 
2.400 

11.700 

2.556 

1. 560 

3.638 

9.300 

101.820 

40 . 000 

11.000 

14.000 

7.000 

37.000 

3.000 

23.000 

11.750 

167.?70 

101.820 

28.000 
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12. Reparation och underhåll av inventa-
rier och byggnader 

21. Undervisningsmateriel och redskap 

23. Elevbespisningen (f) 
28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

10. HEMSLÖJDSUNDERVI SNINGEN 

01. Avl öningar (f) 

Grundlön 

Övriga l öner och arvoden 

- vaktmästare 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Byggnadernas drift (f) 

13. Byggnadernas underhåll 

31.836 

6.000 

7.980 

780 

2.000 

5.000 

53.596 

21. Undervisningsmateriel och redskap 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

11 . ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 409.269 
Övriga löner och arvoden 

- timarvoden för dagkurser 139.168 

- timarvoden för special-
kurser 1 O. 000 

- klassföreståndararvoden 5.278 

- års- och facktillägg 9.024 

- direktionsarvoden 5.700 

- handledararvoden 40.000 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

17.735 
62.826 

699.000 

20.000 

1 .500 

7.750 
1 .000 

5.000 
2.600 

69.796 

53.596 

8.000 

2.000 

3.500 

2.700 

8.983.580 

699.000 

26.11. - 31 -

o4. Socialskyddsavgifter (f) 

1o. Lokalutgifter (f) 
11. Reparation och underhåll av maskiner 

och inventarier 

19. Annons- och tryckningskostnader (f) 
21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsverksamhet (f) 
24. Elevernas inkvartering och rese-

kostnader (f) 

25. Elevbespisningen (f) 
26. Hotell- och restaurangservice (f) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkringar (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKEs

UTBILDNINGEN 

08. Yrkesutbildningsrådets sammanträdes-
arvoden 

25. Sysselsä ttningsutbildning (f) 

26. Övriga yrkeskurser 

27. Temporär utvidgning av yrkesutbild
ningen 

28. Informationsverksamhet och andra yrkes
främjande åtgärder till landskapsstyrel
sens disposition 

22. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER 

35. Landskapsunderstöd åt Ålands folk
högskola (f) 

36. Landskapsunderstöd åt Ålands handels
. läroverk (f) 

37. Landskapsunderstöd å t Ål ands so~mar
universitet (f) 

38. Byggnadshjälp för Ålands folkhög
skola (r) 

80. Byggnadslån för Ålands folkhögskola (r) 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

30. Landskapsunderstöd för avlönings
och driftsutgifter (f) 

62.000 

200.000 

11 .500 

9.000 

17.300 

135.900 

132 .000 

94.880 

7.585.000 

9.000 

11.000 

17.000 

618.000 

3.000 

500.000 

30.000 

70.000 

15.000 

1.990.000 

700.000 

600.000 

40.000 

300.000 

350.000 

15.865.000 

12.075.000 
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4S~ 31. Extra landskapsunderstöd för grund-
skolväsendet (f) 

32. Byggnadshjälp för grundskolor (r) 

80. Amorteringslån för grundskolbygg
nader (r) 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

51. Landskapsandel och -understöd för 
medborgar- och arbetarinstitut (f) 

52. Landskapsunderstöd för studiecirkel
verksamhet (f) 

53. Landskapsunderstöd åt Ålands hem
slöjdsförening r.f. för skolverksam
het (f) 

25. STUDIESTÖD 

50. studiepenning (f) 

51. För övriga i landskapslagen om 
studiestöd förutsatta utgifter (f) 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

50. Understödjande av ungdomsarbetet (f) 

51. Understödjande av idrott och fysisk 
fostran (r) 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur 
och konst samt understöd åt kultu
rella organisationer (r) 

52. Understöd åt samfundet Finland-Sov
jetunionens Ålandsdistrikt 

54. Understöd åt Föreningen Norden 

55. Åland-Amerika föreningen 

Museibyrån. 

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

21. Fältarbeten 
22. Restaurerings-, forsknings- och inven

teringsarbeten 

23. Underhåll och inlösen av gamla bygg
nader 

130 .000 

3.000.000 

660 .000 

663 . 000 

550.000 

8.500 

104 .500 

510.000 

260.000 

250.000 

590.000 

160.000 

430.000 

390.000 

370.000 

5.000 

13.000 

2.000 

168.300 

75.000 

70.000 

10 .000 

26.30- - 33 -

29. övriga konsumtionsutgifter 

30. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll 

31 . ÅLANDS MUSEUM 

01. Avlöningar (f) 
Övriga l öner och arvoden 

- konservatorarvoden 

- museivakte~-städerskor 

- museipraktikanter 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

44.000 

58.356 
17.000 

3.500 

12 .300 

13 5. 1 56 

21. Referensbibliotek och komplettering 
av museiföremål 

22. Utställnings- och övrig museiverk
samhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70 . Allskaffningar av inventarier och in
redningar 

32. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

01. Avl öningar (f) 
Övriga l öner och arvoden 

- intendentarvode 

- museivakt-städerska 

Semesterersättningar och 
-p remier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

18.000 

19.452 

1.623 

4 . 000 

43 .075 

21. Inköp av konst samt övrig museiverk
samhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

33. KASTELHOLMS FORNMINNEsOMRÅDE 

01. Avlöningar (f) 

3.300 
10 . 000 

368.156 

135 . 156 

160 .000 

30.000 

20.000 

7.000 

16 . 000 

86.375 

43 .075 

15.000 

25 . 000 

3.300 

617 . 000 

96 . 000 

456 
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10. Byggnadernas drift (f) 

13. Underhålls- och restaureringsar
beten (r) 

21. Komplettering av museiföremål och 
övrig museiverksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

34. BOMARSUNDS FORM~INNESOMRÅDE 

13. Underhålls- och restaureringsar
beten (r) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Biblioteks byrån. 

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

08. Delegationen för biblioteksärenden 

21. Alandicasamlingen (r) 

22. Utgifter för kurs- och föredrags
verksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

30. Landskapsunderstöd för kommunala 
bibliotek (f) 

31. Byggnadsbidrag åt bibliotek 

50. Understöd åt författare och över
sättare (r-f) 

Landskapsarkivet. 
50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

01. Avlöningar (f) 

- extra arbetskraft 

27. Avgiftsbelagd kundtjänst 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

5.000 

5.000 

10.000 

500.000 

8.000 

3.000 

55.000 

50.000 

5.000 

592.000 

1 .000 

15.000 

3.000 

2.000 

550.000 

1 .000 

20.000 

10.100 

5.000 

100 

5.000 

27.01 . - 35 -

Huvudtitel 27. 

27. NÄRJNQ§AYQ~1NJNQ~N§_EQEYA1~NJNQ§Q~~~ =======-----------------------------------

01. CENTRALFÖRVALTNING 

01 . Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

städerskelöner 

- semestervikarier 

- tillfällig arbetskraft 

- personligt lönetillägg 

Tillägg efter vissa år 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

526.848 

449.091 

25.272 

10.700 

80.000 

8.232 

37.383 

168.000 

56.034 

5.933 
2.136 

62.939 
145.000 

1.577.568 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

30. Landskapsunderstöd för avlönande av 
kommunernas näringsombudsmän (f) 

40. Landskapsunderstöd för anlitande av 
konsultföretag, marknadsföring och 
andra åtgärder för främjande av 
näringslivet 

41. Landskapsunderstöd för kurs-, utbild
nings- och rådgivningsverksamhet 

42. Räntestöd för utvecklingsområdes
krediter (f) 

1.895.568 

1.577.568 

80.000 

143.000 

7.000 

88.000 

3.425.000 

10.000 

150.000 

90.000 

300.000 
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43. Transportstöd (f) 
45. Understödjande av landsbygdens 

elektrifiering (r) 
46. Landskapsunderstöd för partiell er

sättning för den av elskatten för
orsakade höjningen av elpriset 

47. Garantikredit för byggnadsverksamhet, 
industrier och vissa andra närings
grenar (f) 

48. Fraktunderstöd för lantbruksförnöden
heter 

50. Finansieringsstöd för detaljhandeln i 
glesbygder 

51. Semesterpenning för småföretagare (r) 

52. Produktionsstöd (r) 

88. Aktieteckning i bolag (r) 

04. VATTENFÖRsÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

30. Landskap sunderst öd f ör samhällenas 
vattenvå rdsåtgärder (r) 

83. Lån f ör byggande av anläggningar f ör 
vattenförsörjning (r) 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

01. Avlöningar (f) 
21. Landskapsunderstöd för lindrande av 

arbetslösheten (f) 
77. Investeringsutgifter för tryggande 

av sysselsättningen (f) 

83. Sysselsättningspolitiska konjunk
turlån (r) 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (f) 

Grundl öner 

Årsarvoden 
Övriga l öner och arvoden 

- städerskelöner 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

57.864 

149 .664 

5.865 

12.000 

39.274 

250.000 

150.000 

75.000 

40.000 

10.000 

30.000 

20.000 

2.000.000 

300.000 

1 .600.000 

100.000 

1 . 500 .000 

1 .475 .ooo 

100.000 

400 .000 

900.000 

75.000 

698.850 

320.350 

27.06. - 37 -

Årstill ägg 

Dyrortstill_ägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

672 

12.456 

13.355 
29.200 

320.350 

21. Arbetslöshetsersättningar (f) 

23. Publicerings- och informationsverk
samhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

95. Svårplacerade personers placering 
i arbete 

07. YRKEsVÄGLEDNINGEN 

01. Avl öningar (f) 

Grundlöner 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Årstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

50.556 

2.000 

7 . 503 

3.036 

3.666 

6.700 

73.461 
26. Av landskapslagen om l äroavtal föran

ledda utgifter (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Jordbruks byrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPO

SITIONSVERKSAMHET 

02. Avlöningskostnader för semestervika
rier inom lantbruket (f) 

03. ~vlöningskostnader för sjukvikarier 
lnom lantbruket (f) 

08. Kostnader för lantbrukets semester
nämnd 

22.000 

4.500 

200.000 

20.000 

32.000 

100 . 000 

94.961 

73. 461 

20 . 000 

1 . 500 

6 . 471.700 

730.000 

70.000 

14 .000 

46o 
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•:/4.6,1 
~'··''' ~ 21 . Utgifter för lantbrukets instruk-

tionsverksamhet 

22 . Lokala fältförsök och demonstra
tioner 

23. Förvaltningsarvoden och övriga gott
görelser för jorddispositionslån (f) 

24. Inköp av lägenheter för jorddispo
sitionsändamål (r) 

30. Landskapsunderstöd åt lantbruks- och 
skogsnämnder (f) 

31. Utgifter för Bartsgårda lastnings
kaj (f) 

40. Landskapsunderstöd för torrläggnings~ 
arbeten (r) 

40a.Räntestöd för byggande av lagerutrymmen 
för lantbruksprodukter (f) 

41. Utgifter för täckdikningskredit 

42. Utgifter för lantbrukets grundkredit (f) 

43. Utgifter för åkerreservering och av
trädelsevederlag (f) 

44. På grund av jorddispositionslagen be
viljade nedsättningar och friår (f) 

45. Landskapsunderstöd för sänkning av 
vattendrag samt vattenståndsregle
ringar (r) 

46. Mjölktransportunderstöd (r) 

47. Främjande av jordbruket samt häst- och 
boskapsskötseln 

48. Främjande av svin-, får- och fjäder-
fäskötseln samt pälsdjursuppfödningen 

49 . Främjande av trädgårds- och biskötseln 

49a.Bekämpande av flyghavre 

50 . Landskapsunderstöd till kreatursför
ädlingsföreningar 

51 . Landskapsunderstöd för 4-H verksam
heten 

53 . Landskapsunderstöd för bekämpning av 
husbocken och för främjande av bostads
bebyggelsen i av husbocken utsatta 
trakter (f) 

54 . Ersättningar för skördeskador (r) 

70. Inköp av täckdikningsmaskin (r) 

83. Lån för torrläggningsarbeten (r) 

85 . Jorddispositionslån (r) 

9.200 

3.000 

110 . 000 

200.000 

27.500 

5 . 000 

55.000 

15.000 

11.000 

130.000 

30.000 

30.000 

2.000 

600 . 000 

66 . 000 

55.000 

15 . 000 

2 . 000 

65.000 

67 . 000 

40.000 

120 . 000 

200.000 

50.000 

3 . 500.000 
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87. Lån fö r främjande av bostadsbebyggel( - ) 
sen i av hus bocken utsatta trakter r 

1 FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 1 • 

01 . Avlöningar (f) 

Grundl öner 

Årsarvoden 

övriga l öner och arvoden 

- kanslihjälp 

60 . 672 

24 . 084 

9 . 450 
- andel i lön f ör kosthållet 18. 800 

- löner i arbetsavtalsför-
hållande 

- övriga arbets- och prak-
tikantlöner 

- ersättning för väderjour 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10 . Byggnadernas drift (f) 

55 . 000 

48 . 000 

7 . 000 

12 . 756 

2. 532 

7 . 088 

25 . 000 

270 . 382 

11 . Underhåll av arbetsmaskiner och in-
ventarier 

21 . Driftsutgifter 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

70 . Anskaffning av inventarier och maskiner 

74 . Byggande av personalbostäder vid Ålands 
försöks~tation (r) 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

01 . Avlöningar (f) 

Övriga l öner och arvoden 

- förvaltararvode 

- löner i arbetsavtals-
förhållande 

- semesterersä ttningar 
och -premier 

Lönejustering 

Socialskyddsavgifter 

8. 860 

112.000 

5 . 700 

12.400 

11.000 

149 . 960 

250 . 000 

735 . 782 

270 . 382 

25 . 000 

12.000 

50 . 000 

15 . 400 

13.000 

350.000 

465 . 360 

149 . 960 
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10. Byggnadernas drift (f) 

11. Underhåll av maskiner och redskap (f) 

13. Underhåll av byggnader och vägar 

21 . Försäkringar (f) 

27. Övriga driftsutgifter (f) 

1. Utgifter för växt-
odlingen 62.000 

2. Husdjursutgifter 

3. Arrenden 

4. skogsbruket 

5. Transporter 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

60.000 

20.000 

2.000 

3.000 

147.000 

70. Anskaffning av arbetsmaskiner och 
transportredskap (r) 

75. Uppförande av maskinliderbyggnad 

Skogsbruksbyrån. 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

11. Underhåll och drift av maskiner och 
redskap (f) 

20. Resor (f) 

21. Forskningsverksamhet (f) 

23. Utbildning och skogskurser 
40. Främjande av och tillsyn över den 

privata skogshushållningen 

41. Landskapsunderstöd för skogsförbätt
ringsarbeten (r) 

70. Anskaffning av maskiner och redskap 

83. skogsförbättringsarbetenas förhands
finansiering (f) 

84. skogsförbättringslån (r) 

16. PLANTSKOLORNA 

01. Avlöningar (f) 

29. Övriga driftsutgifter (f) 

22.000 

20.000 

10 . 000 

12.000 

147.000 

7.000 

37.400 

60.000 

683.000 

36.000 

80.000 

33.000 

59.000 

20.000 

300.000 

20.000 

5.000 

130.000 

210.000 

145.000 

. 65.000 

27.20 . - 41 -

Fiskeri byrån . 

O FRÄMJANDE AV FisKERINÄRINGEN 2 . 

11 . Underhåll och drift av fiskefyrar 

21. Förbättrande av fiskeleder och fiske
hamnar (r) 

22. Fiskeriundersökningar 

23. Utgifter för insamling av prlmarupp
gifter om fisket samt informations
verksamhet 

24. Utgifter för undersökning av vatten
täkter, avloppsverk och recipienter 

40 . Landskapets andel i skadeersättningar· 
för försäkrade fiskeredskap och fiske
båtar (f) 

41. Räntestöd för fiskarlån (f) 

42. Räntestöd för främjande av fiskhus
hållningen (f) 

43. Landskapsunderstöd till fond för 
fiskeriförsäkringar 

44 . Landskapsunderstöd för marknadsföring 
samt transport av foderfisk 

49 . Övrigt understöd för fiskerinäringens 
främjande 

21. FISKODLINGEN 

01. Avlöningar (f) 

- Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig personal 

Dyrortstillägg 

Jourersättningar 

Semesterersättningar och 
- premier 

Lönejustering 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

23.328 

6.600 

696 

7 . 500 

1 . 041 

4.000 

4 3.165 

70 . Anskaffning av inventarier och maskiner 

3 . 000 . 900 

15.000 

300 . 000 

106 . 900 

14 . 000 

20.000 

300 . 000 

140.000 

15.000 

10 .000 

2 . 000 . 000 

80.000 

146.165 

4 3.165 

90 . 000 

13 . 000 

464 
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Byrån för turistärenden . 

25 . TURISMENS FRÄMJANDE 

21. Undersökningar, informationsverksam
het och klassificeringar 

40. Turismens främjande 

42. Landskapsunderstöd för byggande av 
småbåtshamnar 

43. Räntestöd för lån för turismens främ
jande (f) 

Miljövårdsbyrån . 

30 . MILJÖVÅRDEN 

08. Utgifter för miljövårdsnämnden 

12. Underhåll av arbetsredskap och ut
rustning 

25. Av naturskyddsåtgärder föranledda ut
gifter (f) 

40. Utgifter för ersättning av älg- och 
rådjursskador (f) 

41 . Premier för dödande av rovdjur (f) 
42. Återbetalning av licensavgifter för 

icke fällda hjortdjur (f) 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

74. Nybyggnader och grundförbättringar (r) 

Huvudtitel 28. 

28. TRAFIKAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ========================================= 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

01, Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

- städerskelöner 

Ålderstillägg 

298.416 

288.012 

20.000 

24.471 

114.965 

681 . 000 

45 . 000 

500 . 000 

125 .ooo 

11 . 000 

203 . 900 

7.000 

2.500 

70.000 

65.000 

12 o 000 

10.000 

2.000 

35 . 400 

~1,;~2~,;~Q~ 

1.233.954 

928.954 

28 o 01. - 43 -

Dyrortstillägg 
Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och 
- premier 
Lönejustering 

35.184 

23.212 

40.194 

84.500 

928.954 

10 . Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 
28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

Allmänna byrån . 

02 . VÄGAR 

04 . Socialskyddsavgifter (f) 

13 . Reparationer, underhåll och drift av 
byggnader 

15 o Underhåll av landsvägar och bygd e-
vägar (f) 

16. Upprensning av båtleder (r) 

17 . Re)aration och underhåll av bryggor 
(r 

30. Landskapsunderstöd för byggande och 
förbättrande av kommunalvägar (r) 

31 . Landskapsunderstöd fön underhåll av 
kommunalvägar (f) 

32. Landskapsunderstöd för förbättrande av 
vägförhållandena i skärgården (r) 

50 . Landskapsunderstöd för enskilda vägar 
(f) 

70 . Anskaffning av inventarier och instru-
ment · 

74. Uppförande av servicebyggnader (r) 

77 . Vägbyggnads- och vägförbättringsar
beten på fasta Åland (r) 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsar
beten i skärgården (r) 
1 . Vägar och bankar 950.000 

2. Färjfästen 

3. Broar 

650.000 

1.050.000 

2 .650 . 000 

79 . Väg inom trafikavdelningens område 
på Möckelö (r) 

85.000 

120.000 

15.000 

85.000 

13 . 650 . 000 

250.000 

165 . 000 

5 . 900 . 000 

100 . 000 

150.000 

265.000 

260.000 

30.000 

5 . 000 

15 . 000 

150.000 

3.650.000 

2.650.000 

60.000 

468 
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"'"' 03. LEMSTRÖMS KANAL 

01. Avlöningar (f) 
Årsarvode 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Övriga l öner och löneut
gifter 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

19 . 380 

1 .392 

576 

41.800 

2.700 
6.600 

72.448 
13. Reparation, underhåll och drift av 

byggnader och anläggningar 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån. 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

04. Socialskyddsavgifter (f) 
21. Färjhållningen (f) 

22. Upprätthållande av trafik i skär
gården (f) 

70. Anskaffning av fartyg och färjor (r) 

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och in
ventarier 

70. Anskaffning av maskiner (r) 

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN 

25. Driftskostnader f ör oljeskyddsbe
redskap (f) 

70. Anskaffning av oljeskyddsutrustning (r) 

16. KATASTROFBEREDSKAPEN 

70. Anskaffning av utrustning f ör kata
strofberedskap (r) 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

79. Flygfält (r) 

102.448 

72.448 

30.000 

15.738.000 

450.000 

8.940.000 

1 .210 .000 

5.138.000 

950.000 

500.000 
450.000 

73.000 

70 .000 

3.000 

5.000 

5.000 

200.000 

200.000 

29.01. - 45 

Huvudtitel 29. 

29 FINANSIER!NQ~~~Q!E~~B 
==~=========-------------

~ UTGIFTER FÖR FINANsiERINGSLÅN o l. 
21. Ränteutgifter (f) 

Utgifternas totalbelopp 

156.575 .746 

gQQ_!_QQQ 

200.000 

200.000 
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D E T A L J M O T I V E R I N G =============================== 

I motiveringen till såväl inkomst- som utgiftsmomenten har såsom 

tidigare uppgifterna om föreslaget anslag och eventuell ökning 

eller minskning angivits sålunda att under momentrubriken längst 

till vänster anteck nats den föreslagna inkomsten eller det före

slagna anslaget. Inom parentes u nder momentrubriken anges först 

anslaget i ordinarie årsstaten för år 1976, därefter ökningen 

eller minskningen av inkomsten eller anslaget jämfört med ordi

narie årsstaten 1976 (således utan ti l läggsbudgete r ). Efter semi

kolon (alltjämt inom samma parentes) anges beloppet av hittills

varande tilläggsbudgeterin gar under året. 

Exempel: 

2J.OJ.01 

11.01.01 

Avlöningar (f). 

1.538.050 (1.377.674 + 160.376; tb 71.625) 

Av dessa be l opp anger sålunda 1.538.050 mark före

slaget anslag för 1977; 1.377.674 mark anger ansla

get i 1976 års årsstat utan till ägg; + 160.376 mark 

utvisar ökningen jämfört med ordinarie årsstaten 

1976 och tb. 71.625 mark att hittills under år 1976 

ti l läggsbudgeterats på momentet 71.625 mark. 

I N K O M S T E R ================= 

Under inkomstmomenten har antecknats de belopp som 

beräknas inflyta under år 1977. Beräkningarna har i 

en del fall gjorts på basen av bokslutet för år 1975 

och på vad som beräknas inflyta under år 1976, i 

andra fall enligt särskild kalkyl. 

01. SKATTER OCH AVGIFTER 

Nö.i e s s ka t ter. 

75.000 (7o.ooo + s.ooo) 
Regeringen föreslår i en proposition vissa ändringar 

i biografskattelagen (FFS 366/64). Ändringarna inne-

11.01.02 

11 .01.03 

12.21.02 

12.22.02 

12.22.03 

12.22.04 

12.23.02 

- 47 - 11.01. 

bär i vissa fall en höjning av biografskatten. 

Landskapsstyrelsen avser att i landskapet till

lämpa de ändringar i biografskattelagen som vid

tages i riket. 

Apoteksavgifter. 

350.000 (Joo.ooo + 5o.ooo) 

Övriga skatter och avgifter av skattenatur. 

400.000 (J50.ooo + 5o.ooo) 

Enligt en regeringsproposition kommer höjd stämpel

skatt att fortfarande uppbäras under år 1977. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 

21. LANDSTINGET 

Landstingets kansli, diverse inkomster. 

400 (100 +JOO) 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

Lagberedningen, diverse i nkomster. 

3.000 (J.OOO) 

Avser inkomst från försäljning av bl.a. Ålan ds lag

samling. 

Planeringsrådet och planeringsbyrån. 

1. Kommunernas andel i regionplanekostnaderna. 

75.000 (7o.4oo + 4.6oo) 

2. Diverse inkomster. 
100 (1.000- 900) 
Ekonomiska rådet, diverse inkomster. 
200 (200) 
2). KANSLIAVDELNTNGENS FÖPVALTNINGSOMRÅDE 

Polisinrättningens i Mariehamn inkomster. 

1. stadens andel i kostnadernafor polisinrättningen. 

860.000 (692.000 + 168.000) 

Ifrågavaran de andel utgör stadens andel av kostnader

na för föregående år, i detta fall år 1976. 

470 



12.23.06 

12.23.08 

12.23.20 

12.23.21 

12.23.22 

12.23.23 

12.23.24 

12.23.25 

12.23.26 

- 48 12.23 . 

2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse 

inkomster. 

3.000 (3.000) 

3. Inkomster av hittegodsförsäl,ining. 

10.000 (10.000) 

4. S,iukförsäkringsersättningar. 

6.000 (3.000 + 3.000) 

Inkomster från motorfordonsbyrån. 

267.000 (225.000 + 42.000) 

S,iukförsäkrings_ersättningar. 

45.000 (4o.ooo + 5.ooo) 

Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande 

av byggnadsplaner. 

1. 000 (1.000) 

Inkomst av byggnads- och brandskyddsbyråns arbets-

verksamhet. ( Nummerkoden ändrad) 

67.000 (63.000 + 4.000) 

Turisthotellets andel i utgi~ter f~ r sj~lvstyrels e -

gårrlen. 

160.000 

(Momentet nytt) 

(+160.000) 

Hänvisas till sifferstatens specifikation. 

Turisthotellets inkomster. (Rubriken och nummerkoden 

ändrad) 

483.760 (700.000 - 216.240) 

Hänvisas till sifferstatens specifikation. 

Inkomster av inspektionsuppgifter. 

15.000 (5.000 + 10.000) 

Jmfr momentet 23.25.29. 

Inkomst av självstyrelseskrift. 

1.000 (20.000- 19.000) 

Hyra från befolkningsskyddet. (Momentet nytt) 

22.270 (+22. 270) 

Hänvisas till momentet 23.22.13. 

12.24 .03 

12.25 .10 

12 .25.11 
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24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

Diverse inkomster. 

3.000 (20.000 - 17.000) 

På momentet har tidigare ingått dividendinkomster 

som nu hänförts till Finansieringsinkomster. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGs

OMRÅDE 

Ålands centralsjukhus inkomster. 

1. Vårdavgifter. 

535.000 (425.000 + 110.000) 

2. Ersättningar för naturaförmåner. 

230.000 

3. Poliklinikavgifter. 

280.000 

4. Diverse inkomster. 

150.000 

(200.000 + 30.000) 

(280.000) 

(150.000) 

5. Avgifter från folkhälsoförbundet. 

130.000 (130.000) 

6. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings

och driftskostnader. 

2.100.000 (1.800.000 + 300.000) 

Ålands centralsanatoriums inkomster. 

1. Vårdavgifter. 

140.000 (1oo.ooo + 4o.ooo) 

2. Ersättningar för naturaförmåner. 

45.000 (4o.ooo + 5.ooo) 

3. Diverse inkomster. 

25.000 ( 17. 000 + 8. 000) 

4. Kommunernas andelar i föregående ars anläggning

och driftskostnader. 

950.000 (825.000 + 125.000) 



12.25.12 

12.25.20 

12.26.02 

12.26.03 

12.26.04 

12 •. 2.6. 05 

12.26.06 
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Ålands tuberkulosbyrås inkomster. 

1. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings

och driftkostnader. 

120.000 (100.000 + 20.000) 

Inkomst av besiktningsveterinärernas verksamhet. (Momen

tet nytt) 

65.280 

Hänvisas till momentet 25.20.01. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

Kommunernas andelar i kostnaderna för skolförvalt-

ningen. 

79.000 (63.000 + 16.000) 

Utgör kommunernas andel i skolpsykologens lön och i 

utgifterna för AV-centralen. 

Ålands lyceums inkomster. 

1. Elevavgifter. 

10.000 ( 1 o. 000) 

2. Vederlag för naturaförmå ner samt diverse inkomster. 

8.000 (8.000) 

3. Hyror för uthyrda lokaliteter. 

130.000 (100.000 + 30.000) 

Ålands s,jöfartsläroverks inkomster. 

1. Kursavgifter. 

100 (100) 

2. Vederlag för naturaförmå ner samt diverse inkomster. 

1. 700 (1.300 + 400) 

Ålands tekniska skolas inkomster. 

1. Elevavgifter. 

9.000 (9.000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

4.400 (3.300 + 1.100) 

Ålands s,jömansskolas inkomster. 

1. Elevavgifter. 

165.600 (115.000 + 50.600) 

12.26.07 

12.26 .08 

12.26 .09 
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2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

26.000 (25.000 + 1 ~000) 

Ålands yrkesskolas inkomster . 

1. Termins- och kursavgifter. 

6.000 (4.000 + 2.000) 

2. Inkomster av bespisningen. 

18 .620 (16.400 + 2.220) 

3. Inkomster av arbetsverksamheten. 

73.200 (70.000 + 3.200) 

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

15.000 (12.000 + 3.000) 

5. Inkomster från Ålands handelsläroverk. 

70.400 (45.000 + 25.400) 

Avser hyresinkomster. 

6. Inkomster från elevinternatet. 

37.000 (59.000 - 22.000) 

7. Inkomster från utomåländska kommuner. 

90.000 (75.000 + 15.000) 

8. Inkomster från Backaskolan. 

3.000 (3.000) 

9. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskost

nader. 

330.000 (300.000 + 30.000) 

Ålands lantmannaskolas inkomster. 

1. Kursavgifter. 

1. 000 ( 1. 000) 

2. Vederlag för naturaförmå ner samt diverse inkomster. 

38.200 (23.000 + 15.200) 

Ålands husmodersskolas inkomster. 

1. Elevavgifter. 

1. 6oo (1.600) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

12.000 (12.000) 



12.26.10 

12.26.11 

12.26.13 

12.26.21 

12.26.22 
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Hyresvederlag samt diverse inkomster från hemslö,jds

undervisningen. 

1. 250 ( 1 • 250) 

Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster. 

1. Termins- och kursavgifter. 

1.500 ( + 1 • 500; t b 1 • 1 50) 

2. Inkomster av elevbespisningen.(Rubriken ändrad) 

6o.46o (+6o.46o;tb 19.345) 

3. Inkomster av arbetsverksamheten. 

5.000 (+5.000;tb 30.000) 

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

500 (+500;tb 3.000) 

5. Inkomster från elevinternatet. 

4.800 (+4.800;tb 2.000) 

6. Inkomst av hotell- och restaurangservice. 

7.648.000 (+7.648.000;tb 1.802.000) 

Inkomsterna har uppskattats enligt följande: 

- Inkomster från restaurangservice
verksamheten 

- Inkomster från hotellserviceverk-
samheten 

- Inkomster från konditionsavdelningen 

- Personalens måltidsavgifter 

- Hyresinkomster 

- Övriga inkomster 

- Utbildningens andel i vatten, el-
ström m.m. 

5.500.000 

2.000.000 

25.000 

5.000 

48.000 

50.000 

20.000 

7.648.000 

Inkomst av yrkeskurser. 

200 

(Momentet nytt) 

(+200) 

Ålan~museums inkomster. 

6.000 (5.000 + 1.000) 

Ålands konstmuseums inkomster. 

1. 6oo ( 1. 6oo) 

12.26.50 

12.27.02 

(12.27.03) 

12.27.10 

12.27.11 

12.27.12 
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Inkomster från Kastelholms fornminnesområde. 

70.000 (35.000 + 35.000) 

Inkomster från Bornarsunds fornminnesområde. 

33.000 (33.000) 

Inkomst av landsarkivets kundtjänst. (Momentet nytt) 

100 (+100) 

Inkomsten avser avgiftsbelagd kundtjänst. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

Inkomster av försäljning av aktier; 

5.000 (5.000) 

Hyresinkomst av mottagningsbostäder. 

(30.000 - 30.000) 

Momentet utgår. 

Jordbruksbyråns inkomster. 

1. Köpeskillingar från försålda ,jorddispositions

lägenheter. 

10.000 (10.000) 

2. Diverse inkomster. 

8.ooo (5.ooo + 3.ooo) 

3. Inkomst från arbetsmaskiner. (Momentet nytt) 

10.000 (+10.000) 

Avser inkomst av den täckdikningsmaskin, som före

slås inköpt under momentet 27.10.70. Maskinen be

räknas vara uthyrd endast en del av året. 

Ålands försöksstations inkomster. 

1. Inkomst från försäl,jning av produkter. 

35.000 (28.000 + 7.000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

10.000 (9.000 + 1.000) 

skollägenheten Jornala gårds inkomster. 

378.450 (280.250 + 98.200) 

Hänvisas till sifferstatens specifikation. 



12.27.15 

12.27.16 

12.27.20 

12.27.21 

12.27.22 

12.28.01 

12.28.02 
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skogsbruksbyråns inkomster. 

1. Inkomster från arbetsmaskiner. 

30.000 (30.000) 

2. Ersättning för skogshushållingsplaner. 

500 (500) 

3. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

5.000 

Plantskolornas inkomster. 

130.000 

Fiskeribyråns inkomster. 

1. Avgifter för fiskekort. 

(5.000) 

(80.000 + 50.000) 

1.000 (1.000) 

2. Inkomster av undersökningar. 

1. 000 (500 + 500) 

3. Kommunernas andelar i kostnaderna för anläggning 

av fiskebryggor. 

10.000 ( 1 o. 000) 

Miljövårdsbyråns inkomster. 

1. Inkomster av h,iortd,iurslicenser. 

50.175 (29.000 + 21.175) 

2. Diverse inkomster. 

3.240 (4.000 - 760) 

Diverse inkomster. 

1. 000 ( 1 • 000) 

28. TRAFIKAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

Hyror och diverse inkomster. 

30.000 (3o.ooo;tb 8o.ooo) 

Kommunernas andel i bygdevägar. 

1. För byggande av bygdevägar. 

15.000 (15.000) 

12.28.03 

e 

12.28.04 

12.28.05 

13.01.01 

13.01.02 

13.02.01 

14.01.01 

14.01.02 
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2. För underhåll av bygdevägar. 

300.000 (300.000) 

Tekniska byråns inkomster. 

1. Inkomster från fär,i trafik. 

150.000 (8o.ooo + 7o.ooo) 

12.28. 

Hänvisas till allmänna motiveringen, vari föreslås 

införande av avgifter för andra än ortsbefolkning

en och nyttotrafiken. 

2. Arrenden och diverse inkomster. 

120.000 

Inkomst av oljeskydd. 

60.000 

(100.000 + 20.000) 

(40.000 + 20.000) 

Hyror och diverse inkomster från Lemströms kanal. 

4.500 (3.500 + 1.000) 

01. RÄNTEINKOMSTER 

Räntor på lån. 

2.000.000 (1.6oo.ooo + 4oo.ooo) 

Premier för landskapsgarantier. 

5.000 (5.000) 

02. ÅTERBETALADE LÅN 

Avkortningar på lån. 

2.600.000 (2.400.000 + 200.000) 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

Ränteinkomster. 

1. 000 

Dividendinkoms ter. 

5.000 

(1.000) 

(Momentet nytt) 

(+5.000) 

Inkomsterna har tidigare ingått i momentet 12.24.03. 

478 
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14.01.03 Förskott . på skattefinansiell utjämning. 

134.016.641 (109.122.763 + 24.893.878; 

tb 1.447.169; tb 4.364.185) 

21.01.01 

21.01.20 

21.02.01 

21.02 .10 

21.02 . 20 

21.02 .29 
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UTGIFTER =============== 

21. LANDSTINGET =============== 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

Arvoden (f). 

650.000 

21.01. 

(550.000 + 100.000) 

Landstingsmännens arvodenhar beräknats enligt gäl

lande arvodesbelopp jämte semestertillägg för 120 

sessionsdagar; därjämte har beaktats även ersätt

ning för utskottsarbete utöver sessionsdagarna . 

Resor (f). 

11 o. 000 (100.000 + 10.000) 

Ökningen föranleds av justeringar i resekostnadser

sättningarna. 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

Avlöningar (f). 

214.630 (204.045 + 10.585) 

Ökningen föranleds främst av allmänna lönejusteringar. 

Med hänsyn till ökad arbetsmängd och då landstinget 

efter det landskapsstyrelsen under år 1977 flyttat 

till den nya självstyrelsegården alltjämt kommer att 

arbeta i stadshuset till dess a tt självstyrelsegårdens 

landstingsdel blir klar föreslås att kanslikommissionen 

räknat från 1.3.1977 berättigas anställ a vaktmästare 

på hel~ eller deltid. 

Lokalutgifter (f). 

35 .000 

Resor (f). 

2.000 

(35.000) 

(2 . 000) 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

30 .000 (27.000 + 3.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 



21.02.70 

21.03.21 

21.03.22 

21.03.27 

21.03.28 
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Anskaffning av inventarier. 

7.000 (5.000 + 2.000) 

Under år 1976 beräknas landstingets handlingar kunna 

mikrofilmas. För att underlätta framtagning, katalo

gisering och kopiering föreslås anskaffning av en läs

apparat för mikrofilm. 

OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Revisionskostnader (f). 

45.000 (35.000 + 10.000) 

Ökningen avser att ge möjlighet för revisorerna att vid 

behov anlita utomstående expertis i den mån sådan be

finnes nödvändig. 

Expertutlåtanden. 

2.000 

Nordiskt samarbete (f). 

s.ooo 

Dispositionsmedel. 

30.000 

(2.ooo; tb 6.ooo) 

(8.000) 

(40.000 - 10.000) 

Då i anslaget för 1976 ingick ett engångsanslag före

slås en minskning på momentet. De åt talmannen av 

landstinget beviljade dispositionsmedlen föreslås även 

påförda detta moment. 

22.01.01 

22.01 . 02 

22.01.29 

22.01.29 

22.02.01 

22.02.08 

22.02.19 

22.02.20 
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22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Avlöningar (f). 

144.544 ( 139.511 + 5.033) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Ledamöternas arvoden (f). 

42o.ooo (J8o.ooo + 4o.ooo) 

Arvodet beräknat enligt landskapslagen om arvode för 

ledamnt av landskapsstyrelsen för 244 dagar. 

Resor (f). 

55.000 (47.000 + s.ooo) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

6.000 (6.000) 

Anslaget inrymmer bl.a. lantrådets hyresvederlag. 

02. LAGBEREDNINGEN 

Avlöningar (f). 

236.087 (240.978 - 4.891) 

I anslaget ingår medel 55.000 mark för avlönande av 

extra arbetskraft vid lagberedningen på grund av själv

styrelserevisionsarbetet och även i övrigt ökat lagbe

redningsarbete. 

Kommitteer (f). 

45.000 

Tryckningskostnader (f). 

30.000 

(45.000) 

(6o.ooo - Jo.ooo) 

Anslaget kan minskas, då engångsutgift för tryckningen 

av Ålands lagsamling tidigare ingått under momentet. 

Resor (f). 

3.500 (J.OOO + 500) 

Ökningen föranleds av resekostnadernas stegring. 



22.02.29 

22.03.01 

22.0J.04 

22.0J.08 

22.0J.10 

22.03.20 

22,03.21 

22.03.22 

22.03.23 

22.0J.28 
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Övriga konsumtionsutgifter (f). 

s.ooo (s.ooo) 

OJ. PLANERINGsRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Avlöningar (f). 

122.155 (110.989 + 11.166) 

22.02. 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Socialskyddsavgifter (f). 

12.500 (11.470 + 1.030) 

Lagstadgad utgift. 

Sammanträdesarvoden (f). 

25.000 (23.000 + 2.000) 

Ökningen föranleds av höjda resekostnadsersättningar. 

Lokalutgifter (f). 

8.000 (7.000 + 1.000) 

Beräknade lokalutgifter år 1977. 

Resor (f). 

s.ooo (10.000 - s.ooo) 

Anslaget kan minskas. 

Utredningar. 

JO.OOO (32.000 - 2.000) 

Momentet avser kostnader för utredningar, vid behov 

även avlöning av extra arbetskraft. 

Informationsverksamhet. 

1. 000 

(Momentet nytt) 

(+1.000) 

Avser kostnader för informationsverksamhet såsom del-

tagande i utställningar och publikationer. 

Avgift till centralförbundet. 

6.500 (5.821 + 679) 

Utgör medlemsavgift till centralförbundet för region

pianering_. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

2.000 (2.000) 

22 .oJ.29 

22.0J.70 

22.04.01 

22.04.08 

22,04.10 

22.04.20 

22.04.21 

22.04,28 

22,04.29 

22,05.01 
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övriga konsutmionsutgifter. 

7.500 (7.ooo + soo) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier. 

2.000 (2.000) 

04 • . EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

Avlöningar (f). 

80.785 (85.147- 4.J62) 

Anslaget beräknat enligt ordinarie personal. 

Sammanträdesarvoden (f). 

20.000 (Js.ooo - 1s.ooo) 

I och med att det ekonomisk-politiska programmet fär

digställts beräknas behovet av sammanträden minska, 

Lokalutgifter (f). 

14.000 

Resor (f). 

7.000 

Anslaget kan 

Utredningar. 

25.000 

(14.ooo) 

(12.000 - s.ooo) 

minskas. 

(25.000) 

Till landskapsstyrelsens dispostion. 

10.000 (10.000) 

Anslaget avses till landskapsstyrelsens dispostion för 

bl,a. särskilda oförutsedda utredningsuppdrag. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

J,OOO (J,OOO) 

05, LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Kostnader för kontaktman i Helsingfors. 

11.000 (10.000 + 1.000) 

Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 



22.05.08 

22.05.21 

22.05.27 

22.05.28 

22.05.95 
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Kommitteer och sakkunniga (f). 

66.000 (6o.ooo + 6.ooo) 

Ökningen föranledd av bl.a. höjda resekostnadsersätt

ningar. 

Utgifter för inventering och räkenskapsgranskning (f). 

14.500 (13.000 + 1.500) 

Ökningen motsvarar allmänna lönejusteringar. 

Nordiskt samarbete (f). 

8.000 

Dispositionsmedel. 

50.000 

(8.000) 

(45.000 + 5.000) 

Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 

Oförutsedda utgifter. 

30.000 (25.000 + 5.000) 

Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 

2J.01.01 

2)~01.10 

23.01.20 

2).01.21 

23.01.29 

23.02.01 
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01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

615.458 (582.951 + J2.507) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. Anslag 

för tillfällig arbetskraft har observerats under momen

tet 24.0J.01. 

Lokalutgifter (f). 

20.000 (20.000) 

Anslaget har beräknats fram till den 1 oktober 1977 då 

självstyrelsegårdens ämbetsverksdel beräknas ha tagits 

i bruk. 

Resor (f). 

7.000 (7.000) 

Utgifter för förande av kortregister över personer med 

åländsk hembygdsrätt. 

4.000 (4.000) 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

4.000 (4.000) 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

Avlöningar (f). 

2.424.042 (2.163.402 + 26o.64o;tb 85.ooo) 

För att befattningens benämning och avlöning bättre skall 

motsvara de verkliga arbetsuppgifterna föreslås att en 

e.o. maskinskrivarebefattning i löneklass V 8 räknat 

från den1.1.1977 ombildas till en e.o. biträdande kan

slistbefattning i löneklass V 9. En utökning av anslaget 

för extra poliskonstaplar för sommarmånaderna har land

skapsstyrelsen inte ansett si~ kunna gå med på med be

aktande av de senaste årens nyanställningar. Anslaget 

har sålunda alltjämt beräknats för 8 konstaplar under 

5 månader eller för 40 månader. 



- .... 

2J.02.02 

2J.02,04 

2J.02,22 

2J.02.25 

2J,02.28 

2J,02.29 

2J,02.70 

2J.02.71 

- 64 - 2J,02. 

Beklädnadsbidrag. 

12,000 (10.000 + 2.000) 

Ökningen föranleds bl,a. av allmänna kostnadsstegringar, 

Socialskyddsavgifter (f), 

225.000 

Lagstadgad utgift. 

Utrustning (f) , 

7.000 

(190.000 + J5.000;tb 7.500) 

(6.750 + 250) 

För anskaffning av pistoler och bärbar kommunikations

radio och underhåll av grodmansutrustningen föreslås 

7,000 mark. 

Drift och underhåll av motorfordon. 

45.000 (45.000) 

Med beaktande av att under momentet 2J.02.71 föreslås 

inköp av en ny piketbil har anslaget bibehållits oför

ändrat, 

Till landskapsstyrelsens disposition, 

JO,OOO (JO,OOO) 

På momentet föres bl,a. kostnader för vidarebefordran 

av personer som utvisats från Sverige, 

Övriga konsumtionsutgifter. 

J5,000 (JO.OOO + 5.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar och 

komplettering av polisinrättningens utredningsmateriel, 

Anskaffning av inventarier, 

1. 500 (1.000 + 500) 

För anskaffning av en skrivmaskin föreslås 1.500 mark. 

Anskaffning av motorfordon. 

55.000 (40,000 + 15.000) 

Polisinrättningens bil ÅL 682J är medkörd ca 19J.OOO km 

och förelås utbytt till en ny bil. Bilen ifråga har 

redan haft en ~tbytesmotor insatt och underhållet har 

visat sig bli dyrt, 

Den nya bilen föreslås såsom tidigare bli av piketmodell, 

Anslaget ändrat till fast anslag, 
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OJ, LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGs

UPPGIFTER, 

I förslaget till ordinarie årsstaten för år 1976 

framförde landskapsstyrelsen sin avsikt att med riks

myndigheterna ta upp frågan om ändringar i gällande 

överenskommelseförordning, så att en rationell och 

ändamålsenlig organisation av polisförvaltningen i 

landskapet skulle kunna genomföras. Detta skulle bl,a 

innebära en sammanslagning av Jornala och Sunds. läns

mansdistrikt utan att fördenskull den service som med

borgarna i distrikten f,n, erhåller skulle minska, 

Landskapsstyrelsen har skisserat en organisationsplan 

för omändringarna och har hört länsstyrelsen, som 

l<ommer att inbegära kommunernas åsikt om planen. Se

rJan ~rendet sålunda utretts kommer landskapsstyrelsen 

att gå vidare i ärendet. 

De anslagsäskanden om personalförstärkning som fram

förts i anslutning till detta budgetförslag omfattar 

för Jornala distriktet 2 nya tjänster och för Sunds 

distriktet likaså 2 nya tjänster. 

Fördelarna av en sammanslagning kan sammanfattas i: 

1, Behovet av nyanställningar minskar, 

2, En länsmanstjänst kunde ombildas till kommissarie

befattning, 

J, Vakthållningen vid Godby polishäkte löses, 

4, Polisresurserna skulle utnyttjas bättre och plane

ringen blir säkrare; polisens operativitet kunde 

bättre koordineras och effektiveras, 

5. Indrivningsärendenas skötsel kan rationaliseras, 

6, För punktinsatser vid flygfältet funnes manskap att 

tillgå. 

7. Utrymmena i poliskontoret i Godby kunde utnyttjas 

effektivare. 

8, Sammanslagningen medför större anställningstrygghet 

för personalen. 

Länsstyrelsen har i sitt utlåtande om distriktens 

l 5 
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23,03 . 01 
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23.03 . 10 
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23.03.28 
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budgetförslag framhållit att eftersom en samordning 

av länsmansdistrikten säkerligen kommer att förverk

ligas inom överskådlig tid borde antalet polisbefatt

ningar helst inte stiga till mer än vad som är behöv

ligt efte r ifrågavarande samordning , 

Då enligt landskapsstyrelsens uppfattning nuvarande 

person~lresurser är tillräckliga efter en sammanslag

ning av distrikten föreslår landskapsstyrelsen i detta 

nu icke någon nyanställning utan att åtgärder för 

åstadkommande av en sammanslagning.fortsättes och att 

till d e ss en sammanslagning blir verklighet samordning 

av verksamheten genomföras . 

Avlöningar (f) , 

1 . 538.050 (1.377 . 674 + 160 . 376;tb 71.625) 

Inga nya tjänster har inrättats med beaktande av moti 

veringen under kapitlet , Ans l aget för extra poliser 

har beräknats för 66 månader. 

Beklädnadsbidrag . 

5.000 (4 . 500 + 500) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Lokalutgifter (f). 

76 . 500 

Resor (f). 

25 . 000 

Utrustning (f) • 

3 , 500 

(76.500) 

(25 . 000) 

(3 . 500) 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon, 

40.000 (4o.ooo) 

För polishäkten och vaktkontor (f). 

168,ooo (13o.ooo + 38 . ooo) 

Ökningen föranleds av ökade kostnader för vakthållningen. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

23.000 (23.000) 

2J , OJ .29 

(2J.OJ. 70 ) 

2J.06 .1 0 

2J.06 . 22 

2J,06 . 29 

2J , 06 . 70 

2J,08 , 05 

2J , o8 . o6 
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övr iga konsumtionsut g ifter , 

27 . 500 (25 . 000 + .2 . 500) 

Ökningen f öranl e ds av allmänna kostn adsstegringar , 

Anskaffn~ng av inventarier , 

Momentet utgår . 

06, MOTORFORDONsBYRÅN 

Avlöningar (f) , 

260 . 896 

(s . 5oo - s . 5oo) 

(248 , 042 + 12 , 854) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar , 

Lokalutgifter (f) . 

28 . 000 (26 . 000 + 2 . 000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar , 

Anskaffning av registerbrickor (f) , 

22 . 000 (20 . 000 + 2 , 000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

Övr i ga konsumtionsutgifter, 

20 . 000 (20 . 000) 

Anskaffning av inventarier , 

1 . 000 (2.100 - 1 . 100) 

Anslaget avsett för bl , a , 2 st skrivbordsstolar, 

08 , PENSIONER OCH PERS ONALUTGIFTER 

Pensioner (f) . 

6 , 000.000 (5 . 000,000 + 1 . 000 , 000) 

Ökningen föranleds av höjda pensioner och ökat antal 

pensionstagare, 

Familjepensioner (f) , 

600 , 000 (500 , 000 + 100 , 000) 

Ökningen föranleds av höjda pensioner och ökat antal 

pensionstagare . 
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23.11.21 
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Övriga pensionsutgifter(f). 

200,000 (180.000 + 20,000) 

På momentet föres lagstadgade KAPL-premier. Utgiften 

beroende av i.vilken utsträckning anställts personal 

i kortvariga arbetsförhållanden. 

Olycksfallsförsäkringspremier (f). 

210,000 (190.000 + 20.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Hälso-, läkar- och sjukvård (f). 

70.000 (60.000 + 10.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Administrativa byrån. 

10, UTBILDNINGs- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

T,iänstemänriens utbildning (f). 

25.000 (25.000) 

Utgifter för informationsverksamhet. 

15.000 (54.000 - 39.000) 

Minskningen föranleds av att i 1976 års anslag ingick 

ett engångsanslag. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5.000 (5.ooo) 

Kommunal upplysningsverksamhet~ 

2.500 (2.500) 

11. LANDSTINGSVAL 

Utgifter för landstingsval. 

( - ) 

Landskapets andel av valnämndernas utgifter. 

(-; Tb 11. 044) 

.... ~..___~------------- --

23.20.01 

23.20.22 

23.20.30 

23.20.31 

23.20.95 

23.21.21 

23.21.30 

23.21.83 
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Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGs- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

Avlöningar (f). 

51.000 (51.000) 

Avlöningarna hänför sig till byggnads- och brandskydds

byråns arbetsverksamhet. 

Utvecklande av byggnadsbestämmelser och __ -anvisningar. 

3.000 (3.000) 

Landskapsandel för avlönande av byggnadsinspektönT(f). 

95.000 (80.000 + 15.000) 

Ökningen föranleds av justeringar i lönevillkoren, 

Byggredsplanläggning (f). 

10.000 (10.000) 

Byggnads- och brandskyddsbyråns arbetsverksamhet (f). 

16.000 (12.ooo + 4.ooo) 

Momentet avser materia l anskaffningar för byråns arbets

verksamhet. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Av landskapslagen om bostadsproduktion föranledda 

kostnader. 

13.000 (9.000 + 4.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar och 

av kostnader för broschyr om lån för våningshus, 

Räntestöd för kommunernas jordinköps l ån (f). 

27.000 (27.000) 

I räntestöd för redan beviljade lån beräknas åtgå 

13.000 mark. Föreslås att landskapsstyrelsen skulle ges 

rätt att utge nya lån till ett belopp av 400,000 mark 

under år 1977. Detta förutsätter att nya lån under år 

1976 icke mera utges. 

Bostadslån (r). 

9.300.000 (8.6oo.ooo + 70o.ooo) 

Bostadslåneanslaget för år 1977 föreslås såsom tidigare 

främst för byggande av egnahemshus och mindre lägenheter 



23.22.01 

23.22.10 

23.22.12 

23.22.13 
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i våningshus. Vidare föreslås att lån skall ges för 

byggande av bostäder för pensionärer och för hyres

bostäder för studerande. 

För att nå planmässighet i bostadsproduktionen före_. 

slås att år 1977 skulle få fattas förhandsbeslut om 

bostadslån för åren 1978 och 1979 till ett högsta 

belopp om 1.000.000 mark för ettvart år. 

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN (Nytt kapitel) 

Avlöningar (f). 

145.821 (+145.821) 

Under detta moment föreslås avlöningskostnaderna för 

erforderlig maskin-, gårdskarls- och städpersonal. 

Från turisthotellets avlöningsmoment har överförts 

lönekostnaderna för uppvärmning. Förfarandet innebär 

i fortsättningen att självstyrelsegårdens avlönings

moment i första hand debiteras helt för lönekostna

derna för turisthotellets uppvärmning för att senare 

debiteras vederbörligt kostnadsställe. 

Byggnadens drift (f). 

140.000 (+140.000) 

Momentet inrymmer beräknade värmekostnader för själv

styrelsegården och turisthotellet från 1.9.1977. Av 

dessa kostnader beräknas 75.000 mark utgöra turist

hotellets andel. 

Reparation och underhåll. 

20.000 (+20.000) 

Anslaget avser kostnaderna för underhållet från 1.9.1977. 

Kostnader för befolkningsskyddet (f). 

19.560 (+19.560) 

Avser de kostnader landskapet skall erlägga som sin 
av driften för 

andel / befolkningsskyddet i stadshusbacken~ Kostna-

derna betalas av staden som i fredstid hyr utrymmet 

av landskapet.(Se inkomstmoment 12.23.26) 

2].22.29 

2].22.70 

(2J.23.01) 

2J.2J.10 

2).23.11 

2).23.12 

2).23.21 

23.23.29 
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Övriga konsumtionsutgifter (f). 

4.000 (+4.ooo) 

Momentet avser kostnader, som hänför sig till fastig

hetens drift och som icke ingår i momenten 23.22.10 

eller 23.22.12. 

Anskaffning av maskiner och utrustning. 

36.ooo (+36.ooo) 

Anslaget avser maskiner, apparatur och redskap som er

fordras för fastighetens drift, däribland städmaskiner 

och städredskap. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL (Tidigare 23.22.) 

Avlöningar (f). 

(110.556- 110.556) 

Momentet utgår. 

Fastighetens uppvärmning (f). 

300.000 (250.000 + 50.000) 

Momentet inrymmer även andel i lönekostnaderna för upp

värmningen, som debiterats 23.22.01. Ökningen föranleds 

av allmänna kostnadsstegringar. 

Fastighetens övriga drift (f). 

15.000 (15.000) 

Reparation och underhåll. 

120.000 (8o.ooo + 4o.ooo; tb 51.250) 

Avser löpande underhåll och mindre omändringsarbeten. 

Brandförsäkring (f). 

22.000 (20.000 + 2.000) 

Ökningen föranleds av att försäkringen är indexreglerad. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5.000 (5.000) 

Anskaffning av maskiner och inventarier. 

(10.000 - 10.000) 
Momentet utgår. 
Omändringsarbeten i fastigheten (r). 

250.000 (+250.000;tb 120.800) 

För förstoring av nattklubben och ändringsarbeten för 

höjande av trivseln i restaurangen föreslås 250.000 mark. 

494 
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25. BRANDVÄSENDET 

Inspektion av anläggningar (f). 

15.000 (5.000 + 10.000) 

Utgiften motsvaras av inkomster under moment 12.23.24. 

Utgifter för brandväsendet (f). 

15.000 (20.000 - 5.000) 

Med beaktande av utgifterna under momentet 23.25.30 

har anslaget minskats. 

Landskapsunderstöd enligt landskapslagen om brand

och räddningsväsendet (f). 

50.000 (35.000 + 15.000) 

Vid årsskiftet skall enligt landstingets beslut en ny 

landskapslag om brand- och räddningsväsendet träda i 

kraft. Lagens avsikt är i främsta rummet att höja 

räddningsberedskapen i kommunerna och att åstadkomma 

organisatoriska förbättringar. Samtidigt införs stad

ganden om landskapets deltagande i kommunernas kost

nader för brand- och räddningsväsendet. 

Enligt lagen skall till kommuner i bärkraftsklasserna 

1-7 kunna erläggas landskapsandel för 1977 års drifts

kostnader för brand- och räddningsväsendet. På grund 

av rådande svåra ekonomiska läge har man i riket lik

väl beslutat uppskjuta förverkligandet av statens del

tagande i dessa kostnader sålunda att endast kommuner 

i bärkraftsklasserna 1-3 t.o.m. år 1978 erhåller dylik 

statsandel. Fr.o.m. 1979 skulle kommunerna i klasserna 

4-7 erhålla statsandel och fr.o.m. 1981 kommuner i 

klasserna 8-10. Landskapsstyrelsen ser sig tvungen 

att f.n. föreslå detsamma för landskapets del och avser 

lämna framställning till lagstiftningsåtgärder i detta 

avseende. Till bärkraftsklasserna 1-3 hör 1976 sex 

åländska kommuner (Brändö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lem

land och Vårdö). 

Vid beviljande av landskapsandel för driftskostnader 

gäller bestämmelserna i landskapslagen om landskaps

stöd till kommuner (43/73) till efterrättelse. Då 
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särskilt kostsamma utgifter förestår förutsätter land

skapsstyrelsen att kommunerna införskaffar dess för

handsgodkännande. 

Landskapsstyrelsen föreslog ursprungligen att kommuner

na skulle åläggas upprätthålla en gemensam alarmcentral. 

Landstinget beslöt likväl överföra denna skyldighet på 

landskapet, varvid dock närmare stadganden om bestri

dande av kostnaderna härför inte infördes i lagen. 

Landskapsstyrelsen avser att komma med en sådan fram

ställning till landstinget som i korthet går ut på att 

kommunerna i landskapet skulle betala de kostnader 

icke kan bestridas med ordinarie medel. 

som 

Enligt landstingets beslut skall alarmcentralen in

rättas före 1.1.1978. Landskapsstyrelsen avser att under 

år 1977 underhandla med Mariehamns stad om att staden 

skulle upprätthålla en alarmcentral för landskapets 

räkning, vilket ur organisatorisk synpunkt vore mest 

fördelaktigt. 

49ö 
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~~~-~!~ANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE -------================================== 

O 1 • CENTRALFÖRV ALTtUNG 

Avlöningar (f). 

549.928 (492.234 + 57.694) 

Under momentet ingår såsom i 1976 års årsstat anslag 

för den avtals- och lönechef, till vars arbetsuppgifter 

skall höra även att i huvudsak handhava personalför

valtningen med undantag av bl.a. utnämningsärendena. 

För att markera tjänstemannens självständighet före

slås att en särskild temporär avtals- och lönebyrå 

skulle inrättas till dess erforderliga ändringar vid

tagits i ämbetsverkslagen. 

Tjänstemannens arbetsuppgifter skulle i stort sett vara: 

- beredningen av gropjusteringar, generella och speci

ella lönetillägg och to lkningen av dessa, 

24.02.30 

24.02.40 

(24.02.50) 

- handläggningen av pensionsärenden, 24.0J.01 

- handläggning av ålderstillägg och tillägg efter vissa 

år 

- beredningen av ärenden som rör tjänsternas inplace- 24.0J.04 

ring i löneklasser 

- handläggningen av ärenden rörande semester 

- handläggningen av ansökningar om tjänstledighet 
24.0J . 08 

- handläggningen av olika löneförmåner såsom fjärrorts-

tillägg, telefonersättningar, beredskapsersättningar 
etc. 24.0J . 10 

- handläggning av frågor rörande areet~rskydd, arbets

platshälsovård och -trivsel m.m. 

- beredning av och förhandling om tjänstekollektivav

tal. 

Resor (f). 

1•000 (1.000) 

Kostnader för ADB-behandling. 

50.000 (50.000) 

24.03.11 

24.03.19 
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02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

Landska surrderstöd till kommuner i svår belä 

275.000 (310.000 - 35.000) 

Gästgiverihållningen (f). 

2.000 (2.000) 

Understöd åt Kumlinge apotek. 

(20.000 -
Momentet utgår. 
Med samma motivering som anfördes i 

20.000) 

förslaget till 

ordinarie årsstaten för år 1976 föreslås anslaget ut

gå. Vid avräkningen för år 1974 godkändes av 1974 års 

bidrag endast 7.000 mark till kompensation. Allt tyder 

på att kompensation i fortsättningen inte kommer att 

ges för nämnda understöd. 

OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Avlöningar (f). 

70.000 (Jo.ooo + 4o.ooo) 

Anslaget avser extra personal. 

Socialskyddsavgifter (f). 

1.400.000 

Lagbestämd utgift. 

Ålandsdelegationen (f). 

4o.ooo 

Lokalutgifter (f). 

(1.300.000 + 100 .000) 

(4o.ooo) 

70.000 (70.000) 

Underhåll av inventarier (f). (Momentet nytt) 

20.000 (+20.000) 

Avser renovering av gamla inventarier i samband med 

inflyttningen till självstyrelsegården. 

Annonser och tryckningskostnader (f). (Rubriken ändrad) 

5J.OOO (48.000 + 5.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 
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Brandförsäkringspremier (f). 

36.000 (28.000 + 8.000) 

Ökningen fo··ranleds av ho··J·da f"" k · orsä rlngsvärden och 

nya försäkringsobjekt, 

Övriga konsumtionsutgifter. 

210.000 (17o.ooo + 4o.ooo) 
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar och 

av att anslaget inrymmer även kostnader för överfiytt

ningen till självstyrelsegården. 

Anskaffning av inventarier (r). 

200.000 (70.000 + 130.000) 

Anslaget reserveras för arrskaffningar av inventarier 

och utrustning som inte ingår i e,o, 

anslaget för självstyrelsegården. 

Inköp av jordområden (r). 

4oo.ooo (300.000 + 100,000) 

Föreslås få användas enligt motiveringen för anslaget 

i 1976 års årsstat. 

Avskrivpingar av lån (f). 

2.000 (2.000) 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag, 

På lag grundade utgifter, vilka icke är upptagna 

såsom särskilda poster i budgeten (f). 

5.000 (5.000) 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 
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25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-=============================================== 
NINGSOMRÅDE =========== 

01, CENTRALFÖRVALTNING 
Enligt självstyrelselagen för Åland handlägger rikets 

myndigheter ärenden som gäller alkohollagstiftningen, 

invalidvård, invalidpenning samt ärenden angående be

handling av lösdrivare, alkoholister och arbetsovil

liga personer, medan landskapets myndigheter hand

lägger ärenden rörande fattigvård och social omvård

nad, kommunala vårdnämnder samt barnskydd, föru~om 

ärenden hörande till familje- och förmyndarskapsrät

tens områden. 

Enligt "Förordningen om handhavandet av vissa till 

förvaltningen av socialvården hörande .uppgifter i 

Ålands län" (FFS 186/75) handhas de uppgifter som en

ligt lagen om förvaltningen av socialvården (FFS 34/ 50) 

ankommer på rikets förvaltningsmyndigheter i landskapet 

Åland av en av social- och hälsovårdsministeriet till 

denna uppgift förordnad tjänsteman vid ministeriet. 

På länsstyrelse ankommande, till nykterhetsväsendet 

hörande uppgifter handhas enligt social- och hälso

vårdsministeriets jämlikt förordningen om nykterhets

nämnder (FFS 727 / 68) fattade beslut, av nykterhets- och 

alkoholinspektören vid länsstyrelsen i Vasa.län. 

Enligt förordningen angående förvaltningen av invalid

vården i landskapet Åland (FFS 347/52) handhas ärenden 

angående invalidvård och invalidpenning av Ålands land

skapsstyrelse. I praktiken har detta arrangemang funge

rat bra. 

I anslutning till att ett betydande antal uppgifter inom 

social- och hälsovårdsministeriets förvaltningområde från 

början av år 1977 överförs från rikets centralförvaltning 

till länsförvaltningen har frågan om överförandet till 

landskapsstyrelsen av motsvarande uppgifter hörande till 

rikets kompetensområde aktualiserats. 

Vid diskussioner med företrädare för social- och hälso

vårdsministeriet har man kommit till att landskapet 
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genom en överenskommelseförordning lämpligen skulle 

överta bl.a. de uppgifter inom socialvården och nyk

terhets- och alkoholinspektionsverksamheten, som i 

riket överföres till länsstyrelserna och som hänför 

sig till rikets behörighetsområde. Vidare skulle de 

uppgifter, som enligt rikslagstiftningen om vården 

av dem som missbrukar berusningsmedel, ankommer på 

social~ och hälsovårdsministeriet, socialstyrelsen 

och länsstyrelse, handhas av landskapsstyrelsen. 

Enligt förslaget till överenskommelseförordning 

skulle däri stadgas att vid landskapets byrå för soci

alvårdsärenden skall finnas en socialinstruktör. 

Med hänsyn till att landskapet redan tidigare handhar 

en stor del av de uppgifter som nu i riket öve rföres 

till länsstyrelserna avser landskapsstyrelsen att 

socialinstruktörsuppgifterna till en början skulle 

skötas av inspektören för folkhälsoarbetet. 

Avlöningar (f). 

379.010 (366 .870 + 12 . 140) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Lokalutgifter (f). 

17 .ooo 

Resor (f). 

12.000 

(20.500 - J.500) 

(12.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

20.000 (20.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

9.000 (9.000) 

Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRD 

Egentlig vård (f). 

250.000 (1o4.ooo + 146.ooo) 

Ökningen föranleds bl.a. av ändrad lagstiftning som 

möjliggör invalidvård i form av boende- och transport

service för invalider. 

25.0J .JO 

25.03.3 2 

25.03. 33 

25.04 .25 

25.04 .31 
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Invalidpenning (f). 

JJO.OOO 

25.02. 

( 241 • 000 + ,89. 000) 

Ökningen föranleds av ökat antal invalidvårdstagare 

och höjning av invalidpenningens belopp. 

Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (f). 

30.000 (15.000 + 15.000) 

Ur momentet beviljas lån för bl.a. studie- och ar

betsvård. 

OJ. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

502 
lp . 

-.#\ tl .:--

Landskapsandel och understöd för hemvårdsverksamhet (f). 

JJO.OOO (248.000 + 82.000;tb 290.000) 

Det slutliga bidraget för verksamheten under år 1975 

berä knas stiga till 285.000 mark. 

Landskapsunderstöd för barndagvård (f). 

1.6oo.ooo (1.500.000 + 100.000) 

Antalet dagvårdsplatser kommer under år 1977 att öka 

med 44. För barndaghemmens understöd har beräknats 

åtgå under år 1977 1.450.000 mark. För övervakad 

familjedagvård och för ledning av barns lek och syssel

sättning föreslås återstoden 150.000 mark. 

Landskapsunderstöd för vård av psykiskt utvecklings

störda (f). 

420.000 (390.000 + 30.000) 

Ökningen föranleds av ökade bidragsberättigade utgifter. 

Landskapsunderstöd åt barnhem (f). 

J.OOO (J.OOO) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Socialvårdsinspektionen (f). 

3.500 (3.500) 

Landskapsandel och ersättningar för socialhjälpsut

gifter (f). 

73.000 (60.000 + 13.000) 

Avser ersättningar till kommunerna för vissa utgifter 

enligt socialhjälpslagen. 



25.04.33 

25.04.40 

25.04.41 

25.04.50 

25.04.51 

25.04.53 

25.04.54 
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Allmän rättshjälpsverksamhet (f). 

70.000 (70.000) 

Landskapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisa

tioners verksamhet (r). 

JO.OOO (22.ooo + 8.ooo) 

Anslaget föreslås ökat och ändrat till reservations

anslag. 

Landskapsunderstöd för lantbrukar- och småföretagar-

befolkningens 

samhet (r). 

9.500 

semesterorganisationers 

(Momentet nytt) 

(+9.500) 

semesterverk-

För rubricerat ändamål föreslås 9.500 mark. 

Bostadsbidrag (f). 

650.000 (650.000) 

Bidrag utges enligt landskapslagen om tillämpning av 

lagen om bostadsbidrag (63/75). 

Understödjande av nykterhetsarbetet. 

22.000 (20.000 + 2.000) 

För ändamålet har beräknats 1 mk per invånare. 

Understöd för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar. 

1. 800 ( 1 . 800) 

Vård av dem som missbrukar berusningsmedel. 

JO.OOO (30.000) 

Anslaget motiveras av behovet av en för landskapet av

passad A-klinikverksamhet. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

Landskapsstyrelsen gav i juli 1975 planeringssekreterare 

Hans Frantz från Vasa i uppdrag att göra en kartlägg

ning_ av hälso- och sjukvårdsresurserna i landskapet, 

deras utnyttjandegrad och kostnader för Ålands central

sjukhus, Ålands centralsanatorium, Ålands folkhälsoför

bund och Ålands mentalvårdsförbund. Vidare omfattade 

uppdraget en jämförelse beträffande möjligheterna att, 

- 81 25. 10. 

med beaktande av vårdtekniska, administrativa och 

ekonomiska omständigheter, tillgodose det framtida 

behovet av hälso- och sjukvårdstjänster vid följande 

alternativa principlösningar: 

1) Hela hälso- och sjukvårdsväsendet på Åland samman

förs genom landskapslagstiftning och handhas i sin hel

het av landskapet. Folkhälsoförbundets och mentalvårds-

förbundets hälso- och sjukvårdsuppgifter övertas 

landskapet, varvid landskapet har det omedelbara 

av 

an-

svaret för att hela denna sektor fungerar, landskapet 

reglerar direkt hela sektorns ekonomi och en gemensam 

ledning synkroniserar resurserna. Verksamhetsenheter

nas ekonomi anordnas på att ändringen av huvudmanna

skapet ej påverkar bidragsmöjligheterna. 

2) Hela hälso- och sjukvårdsväsendet sammanförs såsom 

anges i punkt 1 och handhas på motsvarande sätt av ett 

kommunalförbund. 

J) Verksamheten inom de olika vfudsektorerna koordineras 

så långt detta med beaktande av ovannämnda omständig

heter är ändamålsenligt och med nuvarande lagstiftning 

möjligt, varvid antingen 

a. överenskommelser träffas angående handhavandet av den 

öppna vårdens och långtidssjukvårdens förvaltning, 

eller också 

b, särskilda avtal träffas angående köp av tjänster i 

betydande omfattning samt angående utnyttjande av 

utrymmen. 

4) Verksamheten fortgår utan förändringar i verksamhets

principerna. 

Kartläggningen gjordes till stor del på basen av sta

tistiskt material, främst de berörda inrättningarnas 

årsrapporter och verksamhetsplaner. Det mest framträdan

de problemet konstaterades i utredningen vara behovet 

av vårdplatser för långtidssjuka. 

Beträffande administrationen konstaterade utredaren av

sevärda fördelar med en sammanföring av alla sjukvårds

inrättningar under en huvudman men tog inte ställning 

till huruvida denna skulle vara landskapsstyrelsen eller 

ett kommunalförbund. 
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Landskapsstyrelsen har begärt utlåtande om utredningen 

av de berörda inrättningarna, kommunerna och fackorga

nisationerna. Av dessa har en kommun (Kökar) förordat 

alternativ 1 med landskapet som huvudman och en kommun 

(Saltvik) alternativ 4 med oförändrad administration. 

Majoriteten av kommunerna har uttalat sig för alterna

tiv 2 med ett gemensamt kommunalförbund. På förslag av 

deleg~tionen för folkhälsoarbetet har landskapsstyrelsen 

til~satt en arbetsgrupp med uppgift att utreda de ekono

miska, administrativa, vårdmässiga och arbetskraftsmäs

siga förutsättningarna för och konsekvenserna av en sam

ordning av hälso- och sjukvården på Åland under en huvud

man, närmast med tanke på någon form av kommunalförbund. 

Sedan sistnämnda utredning genomförts avser landskaps

styrelsen att komma med redogörelse för ärendet och med 

de förslag utredningarna ger anledning till. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Över sjukhusets budgetförslag har kommunerna beretts 

tillfälle att uttala sig. 

Avlöningar (f). 

9.984.582 (8.276.202 + 1.708.380) 

sjukhusstyrelsen har för år 1977 anhållit om anslag för 

följande nya tjänster: 

sjuksköterska (med.avd.) 25 v t v 13 

hjälpsköterska (kir.avd.) halvtid v 9 

avdelningshjäl pare ( gyn. pkl.) 25 v t v 8 

hjälpsköterska ( o b s t • gyn. a vd. ) heltid v 9 

barnsköterska (barnavd.) 25 v t v 9 

hjälpsköterska (pkl. avd.) halvtid v 9 

2 avdelningshjälpare (pkl.inskr.) heltid v 8 

avdelningshjälpare - Il - halvtid v 8 

avdelningshjälpare (röntg.avd.) heltid v 8 

avdel.sköterska (anestesiavd) heltid v 16 

konditionsskötare (fysioterapin) heltid v 9 

medikalvaktmästare heltid v 9 

dietkokerska heltid v 7 

tvätterska extra anslag v 5 

sömmerska extra anslag v 6 
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På basen av de utredningar som erhållits har man i 

regel vid sjukhusen i riket icke erhållit nya tjänster 

annat än då en ny verksamhet vidtagit. Då vid landska

pets centralsjukhus nya verksamheter inte inletts har 

landskapsstyrelsen med beaktande av de senaste årens 

nyanställningar denna gång icke funnit det möjligt att 

föreslå inrättande av nya tjänster i den omfattning 

sjukhusstyrelsen önskat. 

För att möjliggöra insatser efter de olika avdelning

arnas behov föreslås anslag för följande deltidstjäns

ter till översköterskans disposition: 

sjuksköterska 25 vt. löneklass v 13 

hjälpsköterska halvtid löneklass v 9 

avdelningshjälpare 25 vt. löneklass v 8 

Lön utgår i förhållande till tjänstgöringstidens längd. 

Den föreslagna personalen föreslås disponerad enligt 

översköterskans bedömning på de avdelningar, som för 

tillfället bäst behöver til l äggsarbetskraft. Persona

len ifråga skulle sålunda i likhet med den i 1976 års 

årsstat beviljade till översköterskans disposition 

ställda personalen icke disponeras för permanent tjänst

göring på någon särskild avdelning. 

För att möjliggöra föreslagen omorganisation av patient

inskrivningen föres l ås under undermomentet tillfällig 

arbetskraft ett anslag om 20.544 mark, vilket motsvarar 

en helårsanställd avdelningshjälpare. 

Undermomentet Tillfällig arbetskraft inrymmer förutom den 

tillfälliga personal varom beslutits i samband med års

staterna även utgifter för extra arbetskraft. Med extra 

arbetskraft avses i regel sådan personal, som anställes 

för kortare tid då belastningen av särskild orsak är 

qtörre än annars. Undermomentet upptar under år 1977 

följande- anslag: 

Extra arkivbiträde 

Extra personal för patientinskriv
ningar 

Löneuträknare V 8 

19.452 

20.544 

16.600 

·- l 
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25.10.05 

25. 10.10 
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Anestesiläkare 

Amanuens,obst.gyn.avd. sommartid 

Tillfällig telefonist 25 vt 

Sömmerska 4 månader 

Sjuksköterskepersonal för öron
och ögonundersökningar (deltid) 

Reservering för tillfällig arbets
kraft för vårdavdelningarna 

25.500 

5 •' 500 

14.300 

6.500 

39.300 

40.000 

25. 1 o. 

Vid obstetrisk-gynekologiska avdelningen föreslås in

rättad en ordinarie specialsjuksköterskebefattning i 

löneklass V 14. I stället indras en ordinarie barn

morskebefattning i löneklass V 13. Åtgärden motiveras 

av ändringarna i barnmorskeutbildningen. 

Vid kirurgiska avdelningen föreslås inrättad en e.o. 

hjälpskötersketjänst i löneklass V 9. I stället indras 

en e.o. vårdbiträdestjänst i löneklass V 6. Indragningen 

sker i samband med pensionering. 

Undermomentet Ersättning för extra- och övertidsarbete 

samt söndags-, natt- och beredskapsersättning ändras 

till Ersättning för övertidsarbete samt söndags-, kvälls7, 

natt- och beredskapsarbete. 

Undermomentet Löner åt tjänstförrättande föreslås ändrat 

till Löner åt vikarier under sjukdom eller annan betald 

tjänstledighet. 

Sociala avgifter (f). 

950.000 

Lagstadgad utgift. 

Pensioner (f). 

800.000 

(650.000 + 300.000) 

(650.000 + 150.000) 

Ökningen föranledd av nya och höjda pensioner. 

Byggnadernas drift (f). 

605.000 (550.000 + 55.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

25·10.21 

25.10.22 

25.10.23 

25.10.24 

25. 1 o. 28 

25.10.29 

25.10.70 

25.10.74 
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Kosthållningen (f). 

380.000 (310.000 + 70.000) 

Ökningen föranledd av höjda livsmedelspriser. 

Terapiutgifter (f). 

1.689.000 (1.476.000 + 213.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

313.000 (284.000 + 29.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Tvätt och städning. 

119.000 ( 1 1 9. 000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

50.000 (50.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

297.000 (281.500 + 15.500) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffni ng av inventarier (r). 

450.000 (450.000) 

sjukhusets anslagsäskanden stiger till 864.300 mark och 

omfattar ett 50-tal olika arter av anskaffningar. Land

skapsstyrelsen föreslår att för arrskaffningar beviljas 

totalt 450.000 mark, inom vilken ram arrskaffningarna 

skulle få ske enligt anskaffningsplan som uppgöres av 

sjukhusstyrelsen och godkännes av landskapsstyrelsen 

sedan budgeten för år 1977 antagits. 

Om- och tillbyggnad av köksavdelningen (r). 

1.500.000 (325.000+1.175.000) 

(Rubriken 
ändrad) 

För kökets om- och tillbyggnad föreslås 1.500.000 mark. 

I ordinarie årsstaten för år 1975 redogjordes för sjuk

husets äskande om anslag för grundreparation av sjuk

husets kök. Landskapsstyrelsen framhöll i sin motive

ring till årsstaten att innan en ombyggnad verkställes 

borde utredas vilka kostnader byggandet av en helt ny 

köksavdelning eller en til l byggnad av vissa köksutrym

men kombinerad med en saner i ng skulle belöpa sig till. 
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sjukhusstyrelsen har utrett kostnaderna för en ny

byggnad, som enligt utredningarna skulle belöpa sig 

till 2.700.000 mark. Kostnaderna inrymmer även sane

ring av ett ledigblivet utrymme om 800 m3. 

På grund av de höga kostnaderna för en nybyggnad ut

reder sjukhusledningen som bäst ett alternativ, vari

genom förbättringarna skulle genomföras genom en om

och tillbyggnad. Genom en sådan skulle kostnaderna 

nedbringas. Det gamla kökets utrymmen skulle härmed 

ha möjlighet att få en användning, som kräver mindre 

saneringskostnader och som skulle vara ändamålsenligare 

även ur andra synpunkter. 

Enligt den byggnadsplan landskapsstyrelsen tänkt sig 

skulle byggstarten ske hösten 1977. Härigenom kunde 

anslaget fördelas på två år och pågå under annars 

sysselsättningssvag årstid. 

I denna årsstat föreslås ett delanslag om 1.500.000 

mark. Landskapsstyrelsen avser att innan bygget för

verkligas i samband med årsstat förelägga landstinget 

de slutliga byggnadsplanerna, varvid sålunda byggets 

omfattning och beräknade kostnader blir föremål för 

landstingets bedömning och slutliga avgörande. 

11 • . ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

Avlöningar (f). 

2.081.884 (1.839.888 + 241.996) 

Vid centralsanatoriet har sjukhusstyrelsen föreslagit 

följ_ande nya tjänster: 

hjälpsköterska heltid 

avdelningshjälpare heltid 

.1 avdelningsläkare 

hjälpsköterska 

heltid 

halvtid 

Med samma motivering som beträffande centralsjukhusets 

nya tjänster har landskapsstyrelsen inte ansett det 

möjligt att föreslå nya tjänster vid centralsanatoriet. 

Den personal, som vid centralsjukhuset ställts till 

25. 11 • o4 

25.11.05 

25. 11 • 2 1 

25. 11.22 

25 .. 11.23 

25.11.24 

25. 11 • 28 

25. 11.29 

25. 11 • 70 
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översköterskans disposition föreslås dock få dispo

neras vid behov även vid centralsanatoriet. 

Samma förändringar av undermomentens rubriker som före

slås för centralsjukhuset föreslås även för central

sanatoriet. 

Sociala avgifter (f). 

200.000 

Lagstadgad utgift. 

Pensioner (f). 

200.000 

(165.000 + 35.000) 

(190.000 + 10.000) 

Ökningen föranleds av höjda pensioner. 

Byggnadernas drift (f). 

132.000 (120.000 + 12.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Kosthållningen (f). 

175.000 (143.000 + 32.000) 

Ökningen föranleds av höjda livsmedelspriser. 

Terapiutgifter (f). 

318.000 (28o.ooo + J8.ooo) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhål l och årsanskaffningar • . 

60.000 (56.5oo + 3.5oo) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Tvätt och städning. 

25.000 (25.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

3.000 (3.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

35.000 (33.000 + 2.000) 

Ökningen föranleds av allma··nna k t d t os na ss egringar. 

Anskaffning av inventarier. 

4.700 (28.800- 24.100) 

För 1 st rullstol till lungavdelningen föreslås 1.500 

mark och för bäddkärra och persienner till geriatriska 

avdelningen 3.200 mark. 
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25.12.01 

25.12.04 

25.12.10 

25.12.22 

25.12.2J 

25.12.24 

25.12.25 

25.12.28 

25.12.29 

- 88 25.11. 

Grundreparationer av byggnaden (r). (Momentet nytt) 

210.000 (+210.000) 

För grundreparation av geriatriska avdelningen före

slås 200.000 mark och för nya mattor i lungavdelning

ens samtliga patientrum, kök, dagsal och behandlings

rum 10,000 mark. 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

Avlöningar (f). 

1J5.50J (12J.976 + 11.527) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Sociala avgifter (f). 

1J,OOO 

Lagstadgad utgift. 

Byggnadernas drift (f). 

15.000 

(11.500 + 1.500) 

(1J.500 + 1.500) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Terapiutgifter (f). 

91.000 (80.000 + 11.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

J,500 

Tvätt och städning. 

J,OOO 

(J.500) 

(2.700 + JOO) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Skärmbildsfotografering (f). 

22.000 (22.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition, 

500 (500) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

19. oo.o (18.000 + 1,000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

25·1J.25 

25.1J.JO 

25. 1 J. J 1 

(25.1J.J2) 

25.14.JO 

25.14.J1 

25.14.32 

(25.14.JJ) 
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1J, MENTALVÅRDEN 

Utgifter för land:ka.pets platser i Grelsby sjukhus (f). 

159.000 (159.000) 

Landskapsandel för upprätthållande av Grelsby sjuk

hus (f). 

2,600.000 (2.400,000 + 200.000) 

Beräknad lagstadgad landskapsandel 

Landskapsandel för upprätthållande av Ålands vårdbyrå 

170.000 (150.000 + 20,000) 

Beräknad lagstadgad landskapsandel, 

Landskapsunderstöd åt kommunerna för deltagande i an

läggnings- och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus. 

(15.000 - 15.000) 

Momentet föreslås utgå, då understöd beaktas under 

annat moment. 

14. FOLKHÄLSOARBETET 

Landskapsandel och understöd för hälsocentralens verk

samhet (f). 

2.800.000 (2.2oo.ooo + 6oo.ooo) 
Utgöres av beräknad landskapsandel och beräknat land

skapsunderstöd. 

(f). 

Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskostnader .(r). 

1.000,000 (800.000 + 200,000) 

Anslaget har reserverats för grundläggningskostnaderna 

för kronikeravdelning, 

Ersättning för kostnaderna för bekämpande och vård av 

vissa sjukdomar (f). 

11.000 

(Rubriken ändrad) 

(8,000 + J,OOO) 

Momentet upptar utgifter för ersättningar som ur 

skapsmedel skall utgå med stöd av bl.a. lagen om 

vaccination och könssjukdomar. 

Bekämpande av epidemier (r). (Momentet utgår) 

(J.OOO - J,OOO) 

Utgifterna ingår under momentet 25.14.J2, 

land-

512 
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25.15.50 

25.15.51 

25.20.01 

25.20.30 

25.20.31 
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15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande i drifts

kostnaderna för Ålands centralsanatorium. 

(15.000 - 15.000) 

Momentet föreslås utgå, då understödsbehovet beaktas 

under annat moment. 

Understöd för ambulansflygningar. 

100.000 (180.000- 80.000) 

Anslaget avser understöd för ambulansflygets jour- och 

servicekostnader, vilka inte ersätts enligt sjukför

säkringslagen. Minskningen beror på att anslag tidigare 

givits för engångsutgifter. 

Understöd till Föreningen Folkhälsan r.f. 

4.000 (4.ooo) 

Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Avlöningar (f). (Momentet nytt) 

40.800 (+40.800) 

Enligt 4 och 15 §§ lagen om ändring av lagen om kött

besiktning (FFS 8/76) skall vid slakterierna finnas 

godkända besiktningsveterinärer, i riket i statens 

tjänst och på Åland i landskapets tjänst. För avlöning 

av besiktningsveterinärerna föreslås 40.800 mark, vilka 

kostnader jämte ett påslag om 60 % för sociala kostna

der skall debiteras slakterierna. 

Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer (f). 

90.000 (70.000 + 20.000) 

Beräknad landskapsandel. 

Landskapsandel för avlönande av arbetarskyddsinspek-

tör (f). 

22.000 

(Rubriken ändrad) 

(20.000 + 2.000) 

Beräknad landskapsandel. 

25·20.32 

25.20.34 

- 91 - 25.20. 

Landskapsunderstöd för kommunalveterinärers avlö

ningar och resekostnader (f). 

90.000 (90.000) 

Landskapsandel till kommunerna enligt lagen om mjölk

provs undersökningskostnader (f). (Rubriken ändrad) 

45.000 (25.000 + 20.000) 

Ökningen föranleds av att såväl lönekostnader, mate

rialanskaffning och skötsel numera ingår i de under

sökningskostnader, som berättiga till landskapsandel. 
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26.01 . 01 

26.01.20 

26,01.28 

26.02,01 

- 92 - 26 , 01 . 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

77J.49J (669.140 + 104.JSJ) 

Anslag för den i tjänsteförteckningen upptagna maskin

skrivarbefattningen har införts och befattningen före

slås få återbesättas under år 1977. 

En överenskommelseförordning med riksmyndigheterna, 

varigenom landskapet upprätta~ ett eget landskaps

arkiv, väntas bli klar inom kort. Detta innebär att 

landskapsarkivet bör kunna börja sin verksamhet så 

snart utrymmena för landskapsarkivet blivit färdiga i 

självstyrelsegården hösten 1977. För att förestå 

landskapsarkivet föreslås inrättande av en ordinarie 

tjänst som landskapsarkivarie i löneklass V 26. På 

grund av de förberedelser som iordningställandet för

utsätter föreslås befattningen inrättad från 1,8,1977, 

Resor (f). 

JJ,OOO (J1.000 + 2,000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Till landskapsstyrelsens disposition, 

22,000 (JO,OOO - 8,000) 

Minskningen föranleds av att i 1976 års årsstat ingår 

anslag för brandskyddskurser för sjöfartsläroverket 

och sjömansskolan. Då sjöfartsläroverket erhållit eget 

moment för ändamålet kan anslaget minskas, 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02. sKOLFÖRVALTNINGEN 

Avlöningar (f).(Momentet nytt, tidigare 26,02,21 delvis) 

18.554 (+18.554) 

Momentet upptar avlöning av deltidsanställt AV-biträde 

under 25 veckotimmar. 

26.02 . 04 

26.02 . 10 

26.02 . 2 1 

26.02 , 22 

26,02 . 29 

- 9J -

Sociala avgifter (f). 

1. 700 

(Momentet nytt) 

(+1.700) 

26 , 02 , 

Momentet inrymmer sociala kostnader, i vilka kommu

nerna skall deltaga med tre fjärdedelar . 

Lokalutgifter (f) . 

JJ,OOO 

Bibliotek och AV-material. 

(JJ,OOO) 

(25.000 + J8.700) 

Momentet som tidigare inrymt även lönekostnader, upptar 

nu utgifterna brutto. På inkomstsidan har under momen

tet 12 . 26.02 upptagits kommunernas beräknade andel i 

kostnaderna, 

Fortbildningskurser för lärare, 

J9.000 (46.000 - 7 . 000) 

Anslag föreslås för följande kurser och ändamål 

1. Utbildningspolitiskt seminarium IV 

2, Skolföreståndarseminarium 

J, Slöjden i grundskolan 

4. Miljövårdskurs 

5. Kurser i AV-teknik och didaktik 

6. Bidrag för deltagande i fortbildnings
kurser hållna utanför Åland 

7 . Arvoden åt föreläsare vid fortbild
ningsdagar 

Övriga konsumtionsutgifter, 

25.000 (15.000 + 10.000) 

8,000 

2,500 

4.500 

4,000 

4.500 

12,000 

3.500 

J9.000 

Ökningen föranleds av utgifterna för skolavdelningens 

kopieringsapparat och av allmänna kostnadsstegringar. 

OJ, ÅLANDS LYCEUM 

Landskapsstyrelsen kommer snarast sedan kommunerna hörts 

att till landstinget inlämna en framställning om gymna

siets vid Ålands lyceum framtida status, Framställningen 

51 ö 
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26 . 0 3. 01 

26.03 .1 0 

26 . 03 . 13 

2 6. 03 . 19 

26 . 03.21 

26 . 03 . 28 

2 6. 03 . 29 

26 , 03 . 70 

- 9 4 - 26.03. 

komm e r i p rak tiken at t inne b ära at t kommune rna s k al l 

delt a ga i kostnade rna för gymna s ie t försåv itt ick e 

bes l utes att. ä v en gymnas i et ska ll öv ertas av kommu

n erna. De ä ndringar som h ä r a v föranleds i b udge te 

r i ngen komme r at t beakt a s i t i ll ä ggsbudge t. 

Avlöning ar (f) . 

1. 036 . 051 (88 1. 950 + 154 .1 01 ) 

Ökninge n f ö r anl e ds a v allmänna löne jus terin gar och av 

ökat anslag för t i m- och öve rtimsarvode n , vilka orsa

kas av öka t a ntal klass e r . 

Byggnadens drift (f) . 

150 . 000 

Byg gnaden s underhå ll . 

63 . 000 

(1 5 0 . 000) 

(31 . 000 + 32 . 000 ; tb 11. 750) 

F ö r r e para tion a v skolbyggn a dens tak och södra fasad 

som vittrar sönder samt normala å rsre parationer och 

mindre ändringsarbeten föreslås 63 . 000 mark . 

Try ckningsko stnade r (f) , 

5 . 000 (5 . 000) 

Underv isning smateriel och bibl i ot e k . 

40 . 000 (45 . 6oo - 5.6oo ) 

För förbrukningsmater i el för undervisninge n och 

fö r övrig undervisningsmateri e l föresl å s 40 . 000 mark . 

Till landska pssty relsens dis p os i t i on . 

4 . ooo (4 . ooo) 

Övri g a konsumt i onsut g ifte r . 

19. 000 (1 9. 000) 

Anskaffning av inventari e r . 

7 . 500 (18 . 300 - 10 . 800) 

Fö r anskaffning av en större potatisskalare föreslås 

2 . 800 mark, för korktavlor 1 , 000 mark , för projek

torduk och -bord 600 mark, för fast musikanläggning 

2 . 500 mark och för övrig anskaffning 600 mark . 

26.04 . 0 1 

26.04 .02 

26.04 .1 0 

26.04 .13 

26,04 .19 

26,04 , 2 1 

26,04 .23 

- 95 -

04 . ÅLANDS SJÖFARTsLÄROVERK 

Avlöningar (f). 

568 . 620 (509.922 + 58 . 698;tb 22.000) 

Ökningen föranleds av löner för en styrmansskepparkurs 

och allmänna lönejusteringar . 

Avlöningar för extra kurser (f) . 

13 . 500 (10 . 300 + 3 . 200) 

I anslaget ingår även avl öning av examinatorer för 

telegrafistklassen, 

Lokalutgifter (f) . 

19 . 630 (18 . 630 + 1 . 000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

Byggnadens underhåll . 

30 . 500 (39.500 - 9 . 000) 

Under år 1977 föres l ås följande underhål l sanslag: 

A. Underhåll av med tekniska skolan gemensamma utrymmen: 

1 . Reparation av vaktmästarbost a den 

2 . Iståndsättande av utrymme i k ä llar
lokaliteterna till f örrådsrum 

J , Ändring av ångpannerum till sällskaps
rum för eleverna 

18 . 000 

3 . 000 

30 . 000 

B . För normalt årligt underhåll föreslås 5 , 000 mark . 

Då sjöfartsl ä roverkets andel av de gemensamma kost

naderna under punkt A illgör 25 . 500 mark blir total

kostnaden 30 . 500 mark . 

Annons- och try ckningskostnader (f) , (Rubriken ändrad) 

7 . 000 (5 . 500 + 1 . 500;tb J , OOO) 

Ökningen föranleds av allmä nna kostnadsstegringar . 

Undervisningsmateriel och bibliotek , 

7 . 000 (6 . 000 + 1.000 ; tb 13 . 500) 

Ökni ngen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

Underhåll av utrustning . 

12 . 000 

(Momentet nytt) 

(+12 . 000) 

Av anslaget h änför sig 8.000 mark till telegrafiut

rustninge n och 4 . 000 mark till övrig utrustning , 



26.04.24 

26.04.28 

26.04.29 

26.04.70 

26.05.01 

26.05.02 

26.05.10 

26.0_'5.13 

- 96 - 26.04. 

Kostnader för brandskyddskurs. (Momentet nytt) 

12.000 (+12.000) 

Kostnaderna avser att ge eleverna möjlighet att del

taga i kurs i brandskydd. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

7.000 (7.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

8.300 (7.270 + 1.030) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och utrustning. 

16.830 (63.000- 46.170) 

För meterealogiska observationsinstrument föreslås 

5.000 mark, för ordnande av tillfredsställande jord

ning av den år 1975 anskaffade radiostationen 8.500 

mark, för st Marconi universalmätbrygga 2.600 mark 

och för 1 st Marconi W.R. oscillator TF2103 730 mark. 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Avlöningar (f). 

589.658 (504.753 + 84.905) 

Ökningen föranleds framförallt av ökade löneutgifter 

för timlärare. 

Avlöningar för extra kurser (f). 

72.200 (51.500 + 20.700) 

Under momentet har upptagits ett anslag på 38.500 mark 

för fortbildningsverksamheten. 

Lokalutgifter (f). 

27.000 (27.000) 

Byggnadens underhåll. 

30.500 (52.500 - 22.000) 

Kostnaderna fördelar sig enligt följande: 

A. underhåll av med sjöfartsläroverket 
gemensamma utrymmen 25.500 

B. normalt årligt underhåll 5.000 

30.500 

26.o5. 19 

26.05.21 

26.05 . 23 

26.05.24 

26.05.28 

26.05 . 29 

- 9 7 - 26 .-o 5. %-2'{) 
Annons- och tryckningskostnader (f). (Rubriken ändrad) 

7 . 000 (5.800 + 1.200) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

13 . 200 (11.300 + 1.900) 

Av ökningen hänför sig 800 mark till stegrade fram

ställningskostnader för kompendier, för vilka mot

svarande inkomst antecknats på momentet 12.26 . 05.2. 

I övrigt föranleds ökningen av allmänna kostnads

stegringar. 

Laboratoriernas driftskostnader (f). 

13.000 (7.500 + 5.500) 

I anslaget ingår service och reparation av laboratorie

utrustningen, bränsle för övningsmotorer och labora

torieångpannan samt övrigt driftsmaterial.Av ökningen 

hänför sig 4.000 mark till reparation av den gamla 

ellaboratorieutrustningen efter flyttningen till 

laboratoriet i sjömansskolan och till iordningstäl

landet av ellahoratoriets nya utrustning. 

Kostnader för brandskyddskurs (f). 

21.700 (12.000 + 9.700) 

För brandskyddskurser vid Berga övningsstation i 

Sverige föreslås följande belopp: 

1. För eleverna i klass III för en 
tre dagars kurs 

2. För eleverna i klass I och II 
sammanlagt två endagskurser a 
4. 100 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

9.000 (9.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

13.500 

8.200 

21.700 

22.200 ( 7 • 1 00 + 1 5 • 100) 

Ökningen föranleds av att momentet inrymmer kostnaderna 

för användningen av dator i undervisningen 15 . 500 mark. 

Kostnaderna har beräknats enligt följande: engångskost

nader för maskinanslutning 1.500 mark, apparathyra 
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26,05.70 

26,06,01 

26,06,10 

26,-06.11 

- 98 - 26,05. 

3,000 mark, driftskostnader 11.000 mark. För under

håll av inventarier föreslås 2.300 mark och för di

verse utgifter 4,400 mark. 

Anskaffning av laboratorieutrustning och inventarier 

21,600 (28.100- 6,500) 

För komplettering av maskinlaboratoriets kylsimu

latorutrustning föreslås 5.000 mark, för komplette

ring av indikeringsutrustningen 11.000 mark, för en 

skrivare . till ellabaratoriet 3.000 mark, för varvtals

mätutrustning 2.000 mark och för smärre arrskaffningar 

600 mark, 

06, ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

Avlöningar (f) • 

1,056.078 (912.762 + 143.316) 

För stabilisering av två, sedan åren 1969 och 1970, 

bestående tjänsteförhållanden föreslås anslag för in

rättande av 

1, en befattning som extra ordinarie yrkeslärare (f,n, 

vid maskinavdelningen) i löneklass C 33, räknat 

från 1.1.1977; 

2, en befattning som extra ordinarie arbetslärare (f.n, 

vid däcksavdelningen) i löneklass C 29, räknat från 

1.1.1977. 

Därjämte föreslås anslag för inrättande av en 

extraordinarie befattning som yrkeslärare (f,n, 

vid däcksavdelningen) i löneklass C 33, räknat från 

1,8,1977, Tjänsten motiveras av ett ändamålsenligt 

ordnande av undervisningen, 

Lokalutgifter (f). 

150.000 (150.000) 

Inmontering och reparation av maskiner, underhåll av 

inventarier och lokaliteter, 

12,000 (10,000 + 2,000) 

Ökningen föranleds av ökat underhåll, 

26.06.19 

26.06.21 

26.06.22 

26.06.23 

26.06,28 

26.06,29 

26,06.70 

26.07.01 

... -.. ~ . 

- 99 - 26.06, 522 

Annons- och tryckningskostnader (f). 

14.000 (14,000) 

Bibliotek och undervisningsmateriel, 

1 2. 100 (11,000 + 1,100) 

Anslaget ändrat till fast anslag, Ökningen föranleds 

av allmänna kostnadsstegringar, 

Arbetsverksamhet (f). 

44.ooo (4o.ooo + 4.ooo) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar, 

Elevernas kost, transport och logi (f), 

475.500 (450.000 + 25.500) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar, 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

5.000 (5.000) 

Övriga konsumtionsutgifter, 

18.700 (17.000 + 1,700) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar, 

Anskaffning av inventarier och maskiner, 

35.000 (25,000 + 10,000;tb 35.000) 

Anslaget fördelar sig enligt följande: 

Maskiner och instrument för elavdelningen 

Övriga anskaffningar 

07, ÅLANDS YRKESSKOLA 

30,000 mk 

5,000 mk 

35,000 mk 

Avlöningar (f), 

1.838.678 (1.522,119 + 316.559) 

Under läsåret 1976-1977 är antalet undervisningstimmar 

i engelska vid yrkesskolan sammanlagt 35. Enligt de 

nya iäroplanerna för mellanstadiets utbildningsverk

samhet, som avses tillämpade från hösten 1977, kommer 

undervisningen i engelska språket dessutom att bli 

obligatoriskt undervisningsämne på skolans samtliga 

studielinjer, På grund härav föreslås inrättande av en 

e.o. befattning som lärare i allmänna ämnen i löne-



26.07.04 

26.07.05 

26.07.10 

26.07.11 

26.07.13 

26.07.19 

26.07.21 

26,07.22 

- 100 - 26,07. 

klass C 31, räknat från 1.8.1977, med stadgad kom

petens för undervisning i engelska, I fråga om 

kursverksamheten utreder landskapsstyrelsen som bäst 

möjligheterna att anordna kurser förlagda till sko

lan med anslag för yrkesfrämjande kurser, 

Socialskzddsavgifter {f l . 
163.200 

Lagstadgad avgift. 

Pensioner {f). 

23.000 

Ökningen föranleds av höjt 

Bzggnadernas drift (f). 

207.500 

(131.000 + 32.200) 

(20,000 + 3.000) 

pensions index, 

(194.200 + 13.300) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 

17.000 ( 1 5. 500 + 1 • 500) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Reparation och underhåll av bzggnader och gårdsplan. 

39.000 (35.450 + 3.550) 

Avser fastighetens fortgående normala underhåll och 

reparationer. Av anslaget föreslås medel få utgå för 

utredning om planeringen av skoltomten. 

(f) • 

Annons- och trzckningskostnader (f). (Rubriken ändrad) 

10.500 (6.000 + 4.500) 

Kostnaderna för annonsering har tidigare påförts 

momentet 26,07.29 men föreslås nu belasta rubricerade 

moment. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

4 3. 100 (39.200 + 3.900) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Arbetsredskap. 

33.000 (30.000 + J,OOO) 

Anslaget höjt med beaktande av allmä nna kostnadssteg-

ringar. 

26.07.25 

26.07.27 

26,07.28 

26.07.29 

26.07.70 

- 101 - 26.07. 

Råvaror för kundarbeten (f). 

51.000 (46.500 + 4.500) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar, 

Råvaror för övningsarbeten. 

6.500 

Elevbespisningen (f). 

102.375 

(6.500) 

(85.800 + 16.575) 

Anslaget avser beräknade kostnader för 180 elever och 

30 anställda, för vilka sistnämnda inkomst beaktats 

på momentet 12.26.07.2. 

Elevinternat (f). 

256.025 (247.000 + 9.025) 

Av anslaget beräknas 144.875 mark åtgå för hyreskost

nader och 111,150 mark till måltidskostnader, 

Brand- och olzcksfallsförsäkringspremier (f). 

35.000 (30.000 + 5.000) 

Ökningen beror på ökade försäkringsvärden och ökade 

löneutgifter. 

Till landskapsstyrelsens disposition för zrkesskolan. 

16.000 (14.000 + 2.000) 

Momentet inrymmer bl,a. utgifter för lärarnas fort

bildning, för studieresor och kostnader för över

sättning av nya läroplaner. 

Övriga konsumtionsutgifter, 

20,000 (25.000 - 5.000) 

Med beaktande av att kostnaderna för annonsering över

förts till moment 26,07,19 föreslås anslaget minskat. 

Anskaffning av inventar i er och maskiner (r). 

90.000 (90.000) 

För anskaffning av inventarier och maskiner har direk

tionen äskat 184,800 mark fördelat på ett fyrtiotal 

olika anskaffningsobjekt. 

Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag om 90.000 mark 

för arrskaffningar enligt prioritering som göres av 

skolans direktion. 

524 



26.08.01 

26.08.10 

26.o8.1J 

26.08.21 

26.08.22 

26.o8.2J 

26.08.28 

26.08.29 

- 102 - 26.08. 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

Avlöningar (f). 

254.504 (197.J56+57.148;tb 20.500) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar och 

den under år 1976 inrättade e.o. befattningen som 

maskinlärare. 

Byggnadernas drift (f). 

40.000 (4o.ooo) 

Byggnadernas underhåll. 

11.000 (2J.OOO - 12.000) 

Anslaget inrymmer följande reparationsarbeten: 

underhållsreparation av två rum i 
elevinternatet 

- målning av förrådsbyggnad 

- diverse reparationer och underhåll 
av gårdsplan 

J.OOO 

J.OOO 

5.000 

11.000 

Undervisningsmateriel och bibliotek. (Rubriken ändrad) 

14.000 (12.000 + 2.000; tb 14.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Arbetsverksamhet (f) • (Rubriken ändrad) 

7.000 (4.000 + J.OOO;tb 5.000) 

För komplettering av arbetsverktyg föreslås 4.000 

mark och för råvaror för övningsändamål J.OOO mark. 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 

Elevbespisningen (f). 

J7.000 (25.000 + 12.000) 

Ökningen föranledd av ökat antal elever och stegrade 

livsmedelskostnader. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

J.OOO (2.000 + 1.000) 

Anslag till landskapsstyrelsens disposition för 

skolan. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2J.OOO (15.50o + 7.5oo;tb 6.ooo) 

Anslaget inrymmer elevtransporter, telefonutgifter, 

tvättkostnader, städ- och renhållningsmaterial, 

26.08.70 

(26.08.74) 

(26.08.75) 

( 26 .• os. 77) 

26.09.01 

26.09 .10 

- 10 J -

kontorsmaterial, prenumerationer och annonskostnader. 

Ökningen föranledd främst av hyreskostnader för mas

kiner, som upphyres för undervisningen och av elev

transporter. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

11.750 (16.485 - 4.7J5;tb 65.000) 

Föreslås anskaffande av JO st stolar för samlings

salen för att användas vid bl.a. kurser och informa

tionstillfällen. Vidare föreslås inköp av en större 

kaffebryggare för att underlätta kosthållets arbete, 

icke minst vid större kurser. För inköp av 1 st be

gagnad traktor för användning i undervisningssyfte 

vid den undervisningsstation för tunga fordon, som 

inrättats vid Ålands yrkesskola och som får utnyttjas 

även av lantmannaskolans elever, föreslås 7.000 mark. 

För sängar till internatet föreslås 750 mark. 

Grundreparation av köksutrymmen (r). 

(20.000 - 20.000;tb 25.000) 

Momentet utgår. 

Inredning av utrymme för träarbeten (r). 

(-;tb JO.OOO) 
Momentet utgår. 
Övningsbana för traktorkörning. 

Momentet utgår. 

09 . ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Avlöningar (f). 

101.820 

(-;tb 8.000) 

(9J.688 + 8.1J2) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Byggnadernas drift (f). 

28.000 (26.000 + 2.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 
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52'7 

26.09.12 

26.09.21 

26.09.29 
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Reparation och underhåll av inventarier och byggnader. 

20.000 (16.ooo + 4.ooo) 

Föreslås a nslag enligt följande: 

Reparation av taket på vävstugan 

Korrigering av avloppsbrunnen 

Reparation av internatets väggar 

Reparationer i köket 

Målning av källargolv 

Årligt underhåll 

Undervisningsmateriel och redskap. 

3.500 

5.000 

5.000 

2.500 

400 

3.600 

20.000 

1.500 (4.000 - 2.500) 

Avser skolans normala årliga behov av anslag. 

Elevbespisningen (f). 

7.750 (7.750) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

1. 000 (1.000) 

mark 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

mark 

Anslage t reserverat till landskapsstyrelsens dispo-

sition. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5.000 (4.500 + 500) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

2.600 (2.000 + 6oo) 

För anskaffning av nytt kyl- och svalskåp föreslås 

1,800 mark och för köksfl äkt till "lilla undervis

ningsköket" 800 mark. 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

Hösten 1977 beräknas Ålands kvinnliga hemslöjdsskol a 

flytt a till sina nya lokaliteter i Ålands folkhög

skolas nybyggnad . På sin nya plats kommer skolan att 

i huvudsak verka självständigt men i mycket nära sam

arbete med folkhögskolan med ömsesidigt utnyttjande 

av tillbudstående resurser. Då anskaffningsprogrammen 

26.10.01 

26.10.10 

26. 1 o. 1 3 

26.10.21 

26.10.29 

- 1 o 5 - 26.10. 

för inventarier och utrustning ännu inte slagits fast 

kommer landskapsstyrelsen senare att i tillägg till 

årsstaten förelägga landstinget förslag till de an

skaffningar som överflyttningen till Ålands folkhög

skolas lokaliteter påkallar. I samma sammanhang 

kommer även att budgeteras den hyra som hemslöjds

skolan skall betala till folkhögskolan för sina ut

rymmen och landskapsstyrelsen ta ställning till hur 

de gamla skolbyggnaderna skall användas. 

Avlöningar (f). 

53.596 (44.556 + 9.040) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. Sedan 

undervisningsplanen gjorts upp kommer landskapsstyrel

sen att föreslå de tilläggsanslag som eventuellt kan 

komma att erfordras. 

Byggnadernas drift (f), 

8.000 (8.ooo) 

På grund av överflyttningen till Ålands folkhögskola 

har anslaget icke ökats. 

Byggnadernas underhåll. 

2.000 (2.000) 

Anslaget avser skolans gamla lokaliteter. 

Undervisningsmateriel och redskap. (Momentet nytt) 

3.500 (+3.500) 

Anslaget avser anskaffning av 2 st vävstolar samt 

annan utrustning för vävningen såsom spännare, skedar 

och skyttlar. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.700 (2.700) 

11, ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

Budgetförslaget upptar de ordinära driftskostnaderna 

fHr skolans hittillsvarande tre studielinjer: köks

linjen, serveringslinjen och kassa/barlinjen. Där

jämte inrymmer förslaget driftskostnaderna för tre 



26.11.01 

26.11.04 
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nya studielinjer från hösten 1977, nämligen en arbets

ledarlinje, köksmästarlinje och hovmästar- alternativt 

barmästarlinje. Vidare upptar förslaget specialkurser 

av intermittent natur. 

Avlöningar (f). 

699.000 

Avsikten var att i förslaget till ~enna årsstat före

slå inrättandet av de e.o. tjänster vid skolan, som 

verksamheten förutsätter. På grund av att skolan av 

förståeliga skäl - skolans brådskande inflyttning 

till landskapets turisthotell och därmed utvidgade 

serviceverksamhet - inte kunnat inlämna sitt budget

förslag i sådan tid att prövning av behovet av de olika 

tjänsterna, deras antal, art och löneklasser varit 
/ 

möjlig, föreslås att inrättandet av de nya tjänsterna 

likväl skulle anstå till dess denna prövning hunnit 

verkställas. Detta innebär att till dess tjänsterna 

inrättats anslag ges för löneutgifterna men att ut

nyttjandet av anslag för nyanställningar av utbild

ningspersonal utöver den i andra tillägget till års

staten för år 1976 angivna bör godkännas av landskaps

styrelsen. 

De nyanställningar som aktualiserats är följande: 

lärare i allmänna ämnen löneklass c J1 

yrkeslärare (barmästare) " c JJ 

elevhemsföreståndare " v ~ 

Bland avlöningsutgifterna har upptagits s.k. hand

ledararvoden åt personal, anställd inom hotell- och 

restaurangserviceverksamheten. Arvodenautgör 15 % av 

den anställdes grundlön. För dylika arvoden under år 

1977 har reserverats 40.000 mark. 

Övriga arvoden framgår av sifferstatens specifikation. 

Socialskyddsavgifter (f). 

62.000 (+62.000;tb J4.111) 

Lagstadgad avgift beroende av löneutgifterna. 

26.11 . 10 

26.11.11 

(26.11.1J) 

26.11.19 

26.11 . 21 

26.11.22 

(26.11 . 2J) 
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Lokalutgifter (f). 

200.000 

(Rubriken ändrad) 

(+200.000;tb 45.920) 

26.11. 

Avser hyra för skolan samt värme-, el-, vatten- och 

andra driftskostnader. 

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier. 

11.500 (+11.500;tb 12.61J) 

Anslaget avser underhåll och reparation av köks

maskiner och -inventarier, av sals- och klassrums

inventarier, kontorsmaskiner, AV-hjälpmedel och 

övningsmaskiner. 

Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

(-;tb J.125) 

Momentet utgår. 

Annons- och tryckningskostnader (f). (Rubriken ändrad) 

9.000 (+9.000;tb 4.500) 

Rubriken har ändrats och momentet inrymmer härefter 

även annonskostnader. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

17. JOO (+17.JOO;tb 11.811) 

Momentet inrymmer kostnader för AV-material, filmhyror, 

läroböcker, facklitteratur, kopieringskostnader, blan

ketter och övrigt studiemateriel. 

Arbetsverksamhet (f). 

1J5.900 

(Rubriken ändrad) 

(+1J5.900;tb 14.45J) 

Momentet inrymmer råvaror för arbetsverksamhet enligt 

hotell- och restaurangskolornas normer för 11J.800 

mark. Vidare ingår utgifter för arbetsredskap i kök, 

sal och bar för 6.000 mark, borddukar, servetter och 

handdukar för 2.500 mark, kostnader för tvätt och skydds..,. 

kläder 1J.600 mark. 

Inkomster av arbetsverksamheten har observerats under 

momentet 12.26.11.J. 

Råvaror (f) • 

(-; t b 1 o 1 • o 1 J) 

Momentet föreslås utgå. Utgifterna ingår i momentet 

26.11.22. 

533 



(26.11.24) 

26. 1 1 • 24 

26. 11 • 25 

26. 1 1 • 26 
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Konsumtionsutgifter för restaurangverksamheten i 

Godby. 

(-;tb 7.805) 

Momentet utgår då verksamheten i Godby upphört. 

Elevernas inkvarterings- och resekostnader{~Ybmentet nytt ) 

1J2.000 (+132.000) 

För upphyrande av elevrum föreslås 132.000 mark. 

Utgifterna har tidigare ingått i momentet 26.11.25. 

Elevbespisningen (f). (Rubriken ändrad) 

94.880 (+94.880;tb JJ.16J) 

Utgör kostnader för råvaror för elevbespisningen. 

Inkomster av måltiderna har observerats under momentet 

12.26.11.2. 

Hotell- och restaurangservice (f). 

7.585.000 (+7.585.000;tb 1.802.000) 

Verksamhetens art förutsätter stor flexibilitet för att 

möjliggöra största ekonomiska utbyte. Den budget på 

vilken rubricerade utgiftspost grundar sig innehåller 

följande uppskattningar: 

Kostnader: 

01. Löner för personal i arbetsavtals-
förhållande 2.235.000 

480.000 

11 5. 000 

JO.OOO 

Söndags-, kvälls- och 3kiftestillligg 

Semesterpremier 

Olycksfallsförsäkringspremier 

Sommarvikarielöner inkl. söndags-, 
kvälls- och skiftestillägg samt 
semesterersättning 

02. Socialskyddsavgifter 

2oo.ooo J.o6o.ooo 

270.000 

OJ. Råvaror 

-matvaror 1.4oo.ooo 

- alkohol, öl, läskdrycker 900.000 

- personalens måltider J60x60xJ.50 75.000 

- elevmåltider i anslutning till 
övningsyrkesarbete 15.000 2.390.000 

04. Renhållning (tvätt m.m.) 

05. Komplettering av linneförråd och 
övriga textilier 

250.000 

40.000 
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06. Komplettering av sals- och köks
utensilier 

07. Försäljningsprovision 

08. Övriga driftsmaterialkostnader 

09. Telefon- och portokostnader 

10. Orkestergage och avgifter till Teosto 

11. Tillstånd, radio- och TV-licenser, 
telexhyra, Rank Xerox-hyra m.m. 

12. Marknadsföringskostnader 

- konsultarvoden 

- annonsering 

- trycksaker 

- resor och representation 

- övriga reklamkostnader 

13. Annonskostnader (inte reklam) 

14. Tidskrifter och facklitteratur 

15. Promilleavgift t i ll Alko 

16. Kontorsmaterial 

17. Dekorationsmaterial 

18. Övriga kostnader för kundservice 

19. Underhåll och service av maskiner 
och inventarier 

20. Diverse kostnader 

21. Fastighetens driftskostnader: 

- värme 

- vatten 

- elström 

- avfallsservice 

- gårdsplan 

- simbassängen 

- årsserviceavgifter 

- städ- och rengöringsmaterial 
samt redskap 

- underhålls- och reparationskost
nader 

- försäkringspremier 

100.000 

90.000 

10.000 

75.000 

10.000 

250.000 

90.000 

225.000 

15.000 

s.ooo 
5.000 

4.000 

20.000 

JO.OOO 

26.11. 

45.000 

180.000 

17.000 

25.000 

220.000 

18.000 

285.000 

7.500 

2.500 

8.000 

10.000 

15.000 

8.000 

50.000 

20.000 

20.000 664.000 



33 

26.11.27 

26. 11 • 28 

26.11.29 

(26.11.70) 

(26.11.72) 

26.13.08 
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Brand- och olycksfallsförsäkringar (f). 

9.000 (+9.000;tb 6.860) 

Momentet föreslås ändrat till förslagsanslag. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

11.000 (+11.000; tb 15.000) 

Momentet inrymmer bl.a. anslag för planering av skol

verksamheten, elevernas studieresor och lärarnas 

fortbildning. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

17.000 (+17.000;tb 141.450) 

Momentet inrymmer utgifter för telefon, tidskrifter, 

elevernas klubbverksamhet, kontorsmaterial, kopi

eringskostnader m.m. 

Grundanskaffning för utbildningen. 

(-;tb 205.000) 

Momentet utgår. 

Grundarrskaffningar för kommersiella driften (r). 

(-; tb 570.000) 

Momentet utgår. 

13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKEs-

UTBILDNINGEN (Kapitlet nytt) 

På grund av att sysselsättningsutbildningen och annan 

yrkeskursverksamhet blivit allt betydelsefullare före

slås ett eget kapitel för yrkeskurser. Då yrkeskurs

verksamheten hänför sig till utbildningsområdet före

slås att kapitlet inordnas under utbildningsavdel

ningens förvaltningsområde, i all synnerhet som yrkes

kurserna avses ordnade genom försorg av yrkesläroan

stalterna. 

Yrkesutbildningsrådets sammanträdesarvoden. 

3.000 (+J.OOO) 

Momentet flyttat från 27.08.08. Anslaget är oförändrat. 

26.1J.25 

26.1J.26 

26.13.27 

26.13.28 

26.22.35 
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Sysselsättningsutbildning (f). 

soo.ooo (+500.000) 

I momentet inrymmes bl.a. de utgifter som tidigare 

ingått i momentet 27.08.25 Omskolningskurser. Av an

slaget skall utgå ersättning till yrkesläroanstalterna 

för kostnader för sysselsättningskurser. 

En del av anslaget disponeras för ersättningar för 

löner och övriga driftskostnader direkt till yrkes

läroanstalterna medan en del ställes till arbetskrafts

byråns disposition för utbildnings- och specialunder

stöd, resekostnadsersättningar, annons- och informa

tionskostnader m.m. 

Utbildningsverksamheten skall organiseras i samverkan 

mellan utbildningsavdelningen, yrkesläroanstalternn, ar

betskrnftsbyrån och näringsavdelningen. Landskapsstyrel

s en kommer snaras t a t t dra upp riktlin j er f'(ir denna samverkan. 

Övriga yrkeskurser. 

30.000 (+JO.ooo) 

För yrkeskursverksamhet vid Ålands yrkesskola och 

Ålands handelsskola reserveras 30.000 mark. 

Temporär utvidgning av yrkesutbildningen. 

70.000 (+70.000) 

I riksbudgeten har för ändamålet föreslagits 55 milj. 

mark för år 1977. För att möjliggöra motsvarande ut

vidgning av yrkesutbildningen föreslås 70.000 mark. 

Informationsverksamhet och andra yrkesfräm,jande åt

gärder till landskapsstyrelsens disposition. 

15.000 (+15.000) 

Momentet överfört från 27.08.28. Anslaget har minskats 

med beaktande av de medel som upptagits under 27.06.23. 

22. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER (Nummerkoden ändrad) 

Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola (f). 

700.000 (530.000 + 170.000) 

Hösten 1977 flyttar skolan in i sina nybyggda lokali

teter. Hyresvärdet som baserar sig på särskild uträk

ning kommer därvid att öka då de nybyggda lokaliteterna 

skall beaktas i uträkningen. 



26.22.36 

26.22.37 

26.22.38 

26.22.80 

26.23.30 

26.23.31 

26.23.32 
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Landskapsunderstöd åt Ålands ha d 1 1 · ( ) n e s aroverkf • 

600.000 (370.000 + 230.000) 

På grund av skolans utvidgade verksamhet ökar behovet 

av anslag i betydande o man. 

Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet 

40.000 (36.500 + 3.5oo) 

Understödet baserar sig på skolans budget. 

Byggnadshjälp för Ålands folkhögskola (r). 

300.000 (100.000 + 200.000) 

Avser understöd fo··r k s olans nybyggnad. 

Byggnadslån för Ålands folkhögskola (r). 

35o.ooo (4oo.ooo - 5o.ooo) 

(f). 

or de räntestödslån Avser lån på villkor som g a"" ller f .. 

som ges i riket för motsvarande ändamål. 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET (Nummerkoden ändrad,rubriken 
ä ndrad) 

Landskapsunderstöd för avlöninas- och d "ft t "f ( ) ~ r1 su g1 ter f • 

12.075.000 ( 10.500.000 + 1.575.000) 

Beräknat understöd. 

Extra landskapsunderstöd för grundskolväsendet (f). 
130.000 (130.000) 

Byggnadsh,j älp för grundskolor (r) • 

3.000.000 (2.000.000 + 1.000.000) 

Behovet av anslag för byggnadshjälp år 1976, 1977 och 

1978 för påbörjade, beslutade och projekterade grund

skolbyggnader beräknas f.n. utgöra: 

Skola: 

Västernäs skola, Mariehamn 

Brändö låg-,mellan-och högstadieskola 

Kumlinge låg-, mellan-och högstadieskola, 
etapp I 

Kumlinge låg-, mellan-och högstadieskola, 
etapp II 

Godby högstadieskola 

Föglö låg- och mellanstadieskola 

Eckerö låg- och mellanstadieskola 

Bidrag: 

1.762.861 

653.363 

159.392 

6oo.ooo 

3.036.614 

281.240 

25.326 
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Södra Ålands högstadieskola (Jomala) 

Pålsböle låg- och mellanstadieskola, 
tillbyggnad 
Geta låg- och mellanstadieskola, tillbyggnad 

Vikingaåsens grundskola, Jornala 

Mångstekta låg- och mellanstadieskola, 
grundförbättringsarbeten 

För beräknade förhöjningar av normal-

priserna 
Summa 

26.23. -

218.535 

30.418 

8.418 

89.663 

11.115 

6.876.945 

290.880 

Redan beviljade medel: 

Utgiftsrester 1.1.1976 

Budgeterat 1976 
Ytterligare anslagsbehov 

.;. 1.958.481 

.;. 2.000.000 

==~~~~~~~~~ 
I detta budgetförslag föreslås 3.000.000 mark, medan 

återstoden avses att upptas i budgetförslaget för år 

1978. 

Amorteringslån för grundskolbyggnader (r). 

660.000 (1.000.000- 340.000) 

Behovet av anslag för byggnadslån för påbörjade, beslu

tade och projekterade grundskolbyggnader beräknas f.n. 

utgöra: 

Skola: 

Västernäs skola, Mariehamn 

Brändö låg-, mellan-och högstadieskola 

Kumlinge låg-, mellan-och högstadieskola, 

etapp I 
Kumlinge låg-, mellan-och högstadieskola, 

etapp II 

Godby nögstadieskola 

Föglö låg- och mellanstadieskola 

Eckerö låg- och mellanstadieskola 

Södra Ålands högstadieskola, (Jomala) 

Pålsböle låg- och mellanstadieskola 
Geta lå~- och mellanstadieskola, tillbyggnad 
Vikingaasens grundskola, Jornala 

Övernäs folkskola, om- och tillbyggnad 

762.320 

35.124 

49.644 

35.000 

1.112.194 

95.515 

16.884 

105.053 

11 o 133 
2.6?2 

143. 459 

89.010 

2.457.958 

För beräknade förhöjningar av normalpriserna 79.~64 
Summa mk 2.537.522 
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(26.24.50) 

26.24.51 

26.24.52 

26.24.53 

26.25.50 

26 •. 25. 51 
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Redan bev~ljade medel: 

Utg~ftsrester 1.1.197 6 

Budgeterat 1976 
.;. 
. l o 

26.23. 

816.630 

1.000.000 
Anslagsbehov 

e~~~~-~k 120.892 
Av detta budgeteras år 1977 66o.ooo-~~;~~============== 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET (Nummerkoden 
ändrad) 

Landskapsunderstöd ot Aol _ a ands hotell- och t res aurang-
skola. 

(845.000 - 845.000) 
Momentet utgår med h .. anv~sn~ng t~ll kapitlet 25. 11. 

Landskapsandel och -understöd för medborgar- och 
arbetar~nst~tutet (f). 

sso.ooo (4oo.ooo + 15o.ooo) 
Ökn~ngen föranleds främst av ökade avlön~ngsutg~fter. 

Landskapsunderstöd för stud~ec~rkelverksamhet (f). 
8.500 ( 6.500 + 2.000) 
Ökn~ngen föranleds bl.a. av att ur anslaget skall kunna 
ges även stöd för t u b~ldn~ng av stud~ehandledare v~d 
stud~ec~rklar. 

Landskapsunderstöd åt Ålands hemslö,idsfören~ng r. f. 
för skolverksamhet (f). 

1o4.soo (95.000 + 9.500) 

25. STUDIESTÖD (Nummerkoden ändrad) 

Stud~epenn~ng (f). 
260.000 (150.000 + 110.000) 
Motsvarande an l · s ag l statsverkspropos~t~onen för år 
1977 utgör 74,8 m~ljoner mark. 

För övr~ga ~ landskapsla~en om t _ ~ s ud~estöd förutsatta 
utg~fter (f). 

250.000 (180.000 + 70.000) 
Motsvarande an l · s ag l statsverkspropos~t~onen för 

1977 är 136,8 m~ljoner mark. 
år 

26.26.50 

26.26.51 

26.27.50 
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26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET (Nummerkoden ändrad) 

Understödjande av ungdomsarbetet (f). 

160.000 (131.000 + 29.000) 

Av understödet ges b~drag åt bl.a. Ålands ungdomsför

bund och understöd enl~gt lagen om kommunalt ungdoms

arbete. V~dare skulle ur anslaget även få ges b~drag 

åt pol~tiska ungdomsorgan~sationer. 

Understöd,jande av idrott och fys~sk fostran (r). 

4JO.OOO (J7s.ooo + ss.ooo) 
statsanslaget för stödjande av idrott och fys~sk fostran 

föreslås ~ r~ksbudgeten höjt t~ll 93 m~lj. mark. På ba

sen av nämnda budgeter~ng föreslås för motsvarande ända

mål i landskapet 4JO.OOO mark. För anslaget föreslås 

följande d~spos~t~onsplan: 

1. Allmän verksamhet, ~nklus~ve motions
verksamhet 

2. Anläggn~ngar: 

a) understöd för grundförbättr~ngar 
och uppförande av anläggningar 

b) Lån för grundförbättring och uppföran
de av anläggn~ngar 

J. Landskaps~drottsnämndens verksamhet 

204.000 

120.000 

94.000 

12.000 

4JO.OOO 

Landskapsstyrelsen föreslår att ovanstående fördel

n~ngsgrunder skall vara riktgivande. Avv~kelse skall 

dock kunna ske, där sådan v~sar sig påkallad. Före

slaget understöd för allmän verksamhet förutsätte:s för 

att den allmänna verksamheten skall kunna b~behållas 

på nuvarande n~vå, anslag även ur penn~ngautomatmedel. 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER (Nummerkoden ändrad) 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisat~oner (r). 

370.000 (31o.ooo + 6o.ooo) 

Efter utlåtande från Ålands kulturstiftelse föreslås 

anslaget fördelat som följer: 
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1. Ålands kulturstiftelse 7.000 mark. Ökning 500 mark. 

Äskas för stiftelsens urkundssamling, där ett nytt 

nummer utkommer 1977 och för den allmänna verksam

heten. 

2. Bidrag för rnuseiverksarnheten 18.000 mark. Ökning 

3.000 mark. 

Ålands sjöfartsmuseums entreavgifter täcker i stort 

sett utgifterna för löner, vakthållning etc. För ut

ökning av bl. a. sa;nlingarna, reparationer och underhåll 

är museet beroende av donationer och bidrag. 

3. Föreningen Brages urklippsverk 1.000 mark. Ökning 

500 mark. 

Föreningen besitter bl.a. 50 mappar urklippsmaterial 

angående Åland, som betjänar forskningen. Arkivet upp

rätthålls helt på ideell basis och arbetet utförs mot 

obetydliga ersättningar. 

4. Ålands spelmansgille 15.000 mark. Ökning 6.600 mark. 

Gillet avser nästa år utge sitt nothäfte nr 9, för 

vilket ett engångsanslag om 5.000 mark föreslås. Dessa 

häften har varit av stort värde och rönt även musik

vetenskapligt intresse. Gillet avser även utöka sin 

publika verksamhet, vilket förutsätter en mindre an

slagshöjning. 

5. Ålands sång- och musikförbund 40.000 mark. Ökning 

11.100 mark. 

Utnyttjas som verksamhetsbidrag för medlemsorganisa

tionerna och för arvoden åt instruktörer samt för an

skaffning av noter och instrument. Bl.a, tillkornmer 

blåsorkesterverksamhet för ungdorn i Finströrn. 

6. Bidrag för teaterverksamhet 19.000 mark. Ökning 

4.200 mark. 

Anslaget föreslås liksom förut uppdelat dels på under

stöd åt Teaterföreningen i Mariehamn, 10.000 mark, för 

dess egen verksamhet i form av bl.a, egna uppsättningar 

och dels på understöd för gästspelsverksarnhet. 
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7. Ålands folkminnesförbund 39.000 mark. Minskning 

24.000 mark. 

Av anslaget föreslås ·rör allmän verksamhet inkl. Jan

Karlsgården, 16.500 mark. Verksamheten omfattar bl.a. 

midsommarfirande, lillajulmarknad och hantverkardagar, 

vilka alla arrangemang tillvunnit sig stort intresse 

och bidragit till att främja hernbygdskulturen. 

Medel föreslås för en ny upplaga av prof. Matts Drei

jers skrift "Med bil genom Ålands historia". Skriften 

utges tillsammans med Ålands Turi~tförening i 10,000 

exemplar. Bidrag föreslås för högst 40 o/o av kostnaderna, 

dock maximalt 5.000 mark. 

För Åländsk Odling äskas 17.500 mark. stiftelsen för

ordar det höjda anslaget motiverat av ökade trycknings

kostnader. 

8. Ålands fågelskyddsförening 20.000 mark. Ökning 

5.500 mark. 

Avser fortsatt vetenskaplig fågelobservationsverksamhet 

vid Lågskär och Signildskär i sarnarbete med Helsingfors 

Universitet. Ökningen motiveras av utökad och grundligare 

skriftlig rapportering och av föreningens 50-års jubi

leum, till vilket en historik utges. 

9. Ålands konstförening 5.000 mark. Minskning 5,000 mark. 

Anslaget föreslås för bl.a. utställnings- och kursverk

samhet. 

10. Filmklubben Chaplin 3.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Avser bidrag för lokal- och filrnhyror, frakter o.a. ut

gifter vilka alla stigit. 

11. Årsboken S:t Olof 5.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Ökningen föranleds av ökade kostnader och av att ett 

30-års jubileumsnummer planeras. 

12. Ålands biblioteksförening 4.250 mark. Ökning 500 

mark. 

Föreningen anordnar förf a t·tarbesök, Rtudieresor m. m. 

och informerar bibliotekspersonalen i aktuella frågor. 
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13. Ålands litteraturförening 11.900 mark. Minskning 

3.100 mark. 

Minskningen föranleds av att föreningen år 1977 inte 

planerar att utge någon litterär antologi. Föreningen 

bereder medlemmarna möjlighet att delta i engagerande 

och förkovrande kurser och seminarier. Den har även 

övertagit ansvaret för de årliga skrivarseminarierna. 

14. Visans vänner på Åland 3.000 mark. Ökning 500 mark. 

Föreningen avser arrangera J-4- visprogram för allmän

heten med utomstående gäster. Anslaget avser även att 

täcka understödsbehovet för den årliga visfesten i 

skärgården. 

15. För vetenskapliga avhandlingar 25.000 mark. Ökning 

25.000 mark. 

Senaste l r fanns posten inte upptagen men har förekom

mit under tidigare år. Ålands kulturstiftelse utger 

inkommande vår en omfattande monografi över Joel Petter

sson skriven av Vald. Nyman. En delupplaga övertas av 

ett finlandssvenskt förlag men det synes likväl inte 

möjligt att helt bekosta boken genom kommersiell för

säljning. 

16. För konststipendier 25.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Anslaget föreslås utdelat som studiestipendier. 

17. Till landskapsstyrelsens disposition 128.850 mark. 

Ökning 26.700 mark. 

10.000 mark reserveras för att av Ålands kulturstiftelse 

utges som forskningsstipendium för skrivande av en mono

grafi över Julius Sundblom. 

Vidare föreslås 2.200 mark reserverade för Fotoklubben 

Zoom för slutförande av projektet "Saltvik 1976 - en 

bilddokumentation". 

Landskapsstyrelsen kommer att pröva anslagens slutliga 

storlek på basen av bidragsmottagarnas redovisningar 

över använda medel. 

26.27.52 

26.27.55 

26.J0.21 

26.J0.22 
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ao t Samfundet Finland-Sov,j etunionens ÅlandsUnderstöd 

distrikt. 
(4.000 + 1.000) 

5.000 

Understöd åt Föreningen Norden. 

1J.OOO 

Åland-Amerikaföreningen. 

2.000 

(1J.OOO) 

(Momentet nytt) 

(+2.000) 

t kt na med åländska För att främja de kulturella kon a er 

emigranter i Amerika föreslås 2.000 mark. 

Museibyrån. 

ARKEOLOGisK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET (Nummerkoden) 
JO. ändrad 

Fält arbeten. 
(70.000 + 5.000) 

75.000 
k l · kt etnologiskt Momentet upptar utgifter för ar eo og1s , 

t b t Anslaget föreslås byggnadshistoriskt fäl ar e e. och 

disponerat enligt följande: 

1. Arkeologiskt fältarbete 

Utgrävningar enligt av landskaps-

styrelsen fastställd plan 

Undervattensarkeologiska undersök-

ningar 

Fredningsskyltar och landskapsvård 

Forskarutbyte 

2. Etnologiskt fältarbete 

J. Byggnadshistoriskt fältarbete 

46.000 

5.000 

5.000 

J.OOO 

11.000 

5.000 

75.000 

Restaurerin s- forsknirr s- och inventerin sarbeten. 

(65.000 + 5.000) 
70.000 

o f'o'rdelat enligt av landskapsstyrelsen Anslaget föreslas 

fastställd plan enligt följande: 

1. Fornminnesinventering 

2 • Kulturmiljöinventering 

J. Forskning och publicering 

50.000 

10.000 

10.000 

70.000 

Syftar till sådan kartläggning 
Fornminnesinventeringen 

l. landskapet som erfordras för 
av de fasta fornminnena 

väg- och byggnadsp l anering. 

542 



26.J0.2J 

26.J0.29 

26.JO.JO 

26.J1.01 

26.J1.10 

26.J1.21 

26.J1.22 

26.J1.29 

26.J1.70 
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Underhåll och inlösen av gamla byggnader. 

10.000 (10.000) 

Anslaget föreslås även få användas som bidrag till 

sammanslutningar och enskilda för restaurering av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

J. JOO (J.OOO + JOO) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll. 

10.000 

J1. ÅLANDS MUSEUM 

Avlöningar (f). 

1J5.156 

(10.000) 

(Nummerkoden ändrad) 

(119.060 + 16.096) 

Ökningen föranledd av allmänna lönejusteringar. 

Lokalutgifter (f). 

160.000 (150.000 + 10.000) 

Utgöres av beräknade utgifter för hyror, elström, städ

material och dylika kostnader för museet och museibyråns 

lokaliteter. 

Referensbibliotek och komplettering av museiföremål. 

JO.OOO (JO.ooo) 

Utställnings- och övrig museiverksamhet. 

20.000 (20.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

7.000 (6.ooo + 1.ooo) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffningar av inventarier och inredningar. 

16.000 (16.ooo) 

För inventarier och inredningar föreslås 16.000 mark 

att disponeras enligt landskapsstyrelsens särskilda 

beslut·. 

26.J2.01 

26,.J2.10 

26.J2.21 

26.J2.29 

26.JJ.01 

26.JJ.10 

26.JJ.1J 

26.JJ.21 
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J2. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

Avlöningar (f). 

4J.075 

26.J2. 

(Nummerkoden ändrad) 

(JJ.84o + 9.2J5) 

Arvodet för konstintendenten har höjts till 1.500 mark 

per månad och tjänstgöringsskyldigheten därmed till 

110 timmar per månad. 

I övrigt föranleds ökningen av allmänna lönejusteringar. 

Lokalutgifter (f). 

15.000 (12.000 + J.OOO) 

Konstmuseet har uppsagts från sina nuvarande utrymmen. 

Flyttningen beräknas medföra höjda hyreskostnader. 

I k .. konst samt övrig museiverksamhet. n op av _ 

25.000 (25.000) 

För inköp av konst föreslås 15.000 mark och för övrig 

museiverksamhet 10.000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

J. JOO (J.OOO + JOO) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

JJ. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE (Nummerkoden ändrad) 

Avlöningar (f). 

96.000 (87.000 + 9.000) 

Ökningen föranledd av allmänna lönejusteTingar. 

Byggnadernas drift (f). 

10.000 (10.000) 

Underhålls och restaurerin sarbeten r • 

500.000 (J50.000+150.000;tb I 200.000 
tb II 150.000) 

Anslaget avser fortsatta underhålls- och restaurerings

arbeten för slottets bevarande enligt program som fast

ställes av landskapsstyrelsen. Vid bedömningen av an

slagets storlek har beaktats att begäran om e.o. anslag 

kommer att ske ännu hösten 1976. 

av mu~eiföremål och övrig museiverksamhet. Komplettering - _ 

s.ooo (s.ooo) 



l. 

26 . 33 . 29 

26.34 . 13 

26 . 34.29 

26.40.08 

26.40 . 21 

26 . 40.22 

26.40.29 

26.40.30 

26 . 40.31 

26.40 . 50 
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Övriga konsumtionsutgifter . 

3 . 000 (3 . 000) 

34 . BOMARSUNDS FORNMINNEsOMRÅDE (Nummerkoden ändrad) 

Underhålls - och restaureringsarbeten (r) . 

50 . 000 (50 . 000) 

Anslaget avser fortsatta underhållsarbeten och restau

reringsarbeten på fornlämningar4 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5 . 000 (5 . 000) 

Biblioteksbyrån. 

40 . BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN (Nummerkoden ändrad) 

Delegationen för biblioteksärenden. 

1. 000 

Alandicasamlingen (r). 

15.000 

(1 . 000) 

(10.000 + 5.000) 

För att utöka resurserna för ifrågavarande anskaff

ningar föreslås anslaget höjt. Anslaget föreslås ändrat 

till reservationsanslag. 

Utgifter för kurs- och föredragsverksamhet. 

3 . 000 (3.000) 

Övriga konsumtionsutgifter . 

2 . 000 (2 . 000) 

Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek (f). 

550.000 (450.000 + 100.000) 

Momentet inrymmer lagstadgade understöd. 

Byggnadsbidrag åt b i bliotek. 

1 . 000 ( 1 • 000) 

Understöd åt författare och översättare (r- f). 

2o.ooo (16 . 6oo + 3 . 4oo) 

Lagbundet ans l ag, som skall utgöra 5 % av det under 

föregående budgetår beviljade landskapsbidraget för 

biblioteksutgifter. 

r 
26 . 50 . 01 

26 . 50.27 

26 . 50 . 29 
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Landskapsarkivet . (Rubriken ny) 

50 . LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN (Kapitlet nytt) 

Hänvisas till motiveringen under 26 . 01 . 01 . 

Avlöningar (f) . 

5 . 000 (+5 . 000) 

För extra arbetskraft i samband med landskapsarkivets 

iordningställande föreslås 5 . 000 mark . 

Avgiftsbelagd kundtjänst . 

100 (+100) 

Under momentet föreslås 100 mark för utgifter, föran

ledda av landskapsarkivets för forskare avsedda kund

tjänst . Motsvarande inkomst har observerats under 

mome nt 12 . 26.50. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

5 . 000 (+5 . 000) 

Avser till största delen kostnader för flyttningen av 

arkivalier till landskapsarkivet . 



27.01.01 

27.01.10 

27.01,20 

27.01.28 

27.01,29 

27.02.30 

27.02,40 

27.02.41 
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~z~ =~~~~~~~~x~~~~~~~~~~=~~~x~~I~~~~~~~~~~~ 

01, CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

1.577.568 
(1.534.446 + 43.122) 

Under år 1977 avser 1 
. andskapsstyrelsen att besätta 

turlstsekreterarbefatt . 
nlngen. Tjänstenhar hittills 

varit tillfälligt besatt, 

Lokalutgifter (f). 

80,000 
(95.000 - 15.000) 

Lokalutgifterna beräknade 
fram till 1,10,1977, 

Resor (f). 

143.000 

Ökningen föranleds av 
(130,000 + 13.000) 

allmänna kostnadsstegringar, 

Till landskapsstyrelsens d' - - lsposition, 
7.000 

(7.000) 

Övriga konsumtionsutgifter, 

88.000 
(8o.ooo + 8.ooo) 

Ökningen föranleds av 
allmänna kostnadsstegringar, 

Allmänna byrån, 

02, NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Landska sunderstöd för 
avlönande av kommunernas 

näringsombudsmän (f). 
10,000 

( 10.000) 

Landska sunderstöd för 
anlitande av konsultföreta 

marknadsföring och andra ot 
a gärder för främ,i ande av 

näringslivet, 

150.000 

På grund av de svåra 

av stödåtgärder öka, 

(1oo.ooo + 5o.ooo) 
konjunkturerna beräknas behovet 

Landska sunderstöd för kurs 
utbildnin s- och råd-

givningsverksamhet, 

90.000 
(90.000) 

27.02.42 

27.02.43 

27.02.45 

27.02.46 

(27.02.46) 

27.02.47 

27.02.48 

(27.02.49) 

l 
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Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f). 

300,000 (500.000 - 200.000) 

Anslaget avser utgifter för fullföljande av ränte

stöd på räntestödskrediter beviljade i stöd av land

skapslagen om främjande av landskapet Ålands ekonomis

ka utveckling under åren 1970-1975. 

Föreslås att räntestöd under år 1977 skulle under 

vissa förutsättningar få godkännas för räntestöds

krediter för uppförande av produktionsbyggnader till 

ett sammanlagt belopp av 2.000.000 mark. 

Transportstöd (f). 

250.000 

(Rubriken ändrad) 

(250.000) 

Momentet inrymmer lagstadgat transportstöd. 

Understöd j ande av landsbygdens elektrifiering (r). 

150.000 (250.000 - 100,000) 

Anslaget avser att möjliggöra fortsatt elektrifiering 

av perifera delar av landskapet, 

Lan dskapsunderstöd för partiell ersättning för den av 

elskatten förorsakade höjningen av elpriset. 

75.000 ( +75.000) 

(Momentet 
nytt) 

Föreslås anslag för att enligt motsvarande grunder 

som i riket användas för sänkning av elpriset inom 

de områden, där elströmspriset är högre än det genom

snittliga. 

För tryggande av sysselsättningen (f). 

(125.000- 125.000;tb 200.000) 

Momentet utgår. Sysselsättningsanslagen har förts 

till kapitel 27,05. 

Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier och 

vissa andra näringsgrenar (f). 

4o.ooo (4o.ooo) 

Fraktunderstöd för lantbruksförnödenheter. 

10,000 (25.000 - 15.000) 

Landskapsunderstöd för Ålandsutstäl lningen år 1976. 

(30,000 - 30,000) 

Momentet utgår. 



549 

27.02.50 

27.02.51 

(27.02.77) 

27.02.82 
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Finansieringsst~d f~r detaljhandeln i glesbygder. 

30.000 (30.000) 

Räntest~det f~r hittills beviljade lån bel~per sig 

till ca 12.000 mark. 

Semesterpenning f~r småf~retagare (r) • 
20.000 

Erlägges enligt lag. 

Produktionsst~d (r). 

2.000.000 

I 1976 års årsstater har 

(20.000) 

(1.000.000 + 1.000.000~ 
t b 100.000 J 

hittills budgeterats 

1.100.000 mark i bidrag enligt produktionsst~dslagen. 

Befogenheten att bevilja st~d under år 1976 och f~r 

senare utbetalning har åter utgjort 2.200.000 mark, 

varf~r 1.100.000 mark av nämnda befogenhet kommer 

att till st~rre delen belasta år 1977. 

Av tilläggsst~dsområdenas befolkning utg~r den 

åländska ca 4,9 %. På grund härav f~reslås att f~r 

produktionsst~d under år 1977 ut~ver sistnämnda 

1.100.000 mark skulle få beviljas f~r utbetalning 

900.000 mark. Därjämte f~reslås att landskapsstyrel

sen skulle ges befogenhet att under år 1977 fatta 

f~rhandsbeslut om beviljande av bidrag f~r utbetal

ning under år 1978 till ett belopp av 700.000 mark. 

Investeringar f~r tryggande av sysselsättningen. 

(5oo.ooo - soo.ooo) 
Momentet överf~rt till 27.05.77. 

Investeringslån (r). 

(-;tb 1.500.000) 

I riket har man enligt statsverkspropositionen f~r 

år 1977 f~r avsikt att ytterligare bygga ut den verk

samhet, som bedrives av statens investeringsfond. Där

vid kommer utländsk upplåning närmast ifråga. Land

skapsstyrelsen f~ljer med i vilken utsträckning fon

dens befogenheter att bevilja lån utvidgas och kom

mer senare i tillägg till årsstaten att f~reslå vil

ken lånebevillning, som b~r anses motiverad f~r land

skapets del. 

27.02.88 

27.04.30 

27.04.83 

27.05.21 
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Aktieteckning i bolag (r). 

300.000 (300.000) 

F~r att stimulera tillkomsten av f~retag, som är 

viktiga f~r näringslivets utveckling f~reslås att 

landskapet skulle teckna aktier främst i f~retag 

f~r f~rädling av åländska produkter, i f~retag 

f~r utvecklande av turismen, särskilt i skärgårds

områden och i bolag f~r uppf~rande av industrihus 

i skärgården och på landsbygden. 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Landskapsunderst~d f~r samhällenas vattenvårdsåt

gärder (r). 

100.000 (100.000) 

Lån f~r byggande av anläggningar f~r va ttenf~rs~r,i

ning (r). 

1.500.000 (1.200.000 + 300.000) 

F~r fullf~ljande av tidigare principbeslut om lån f~r 

fasta Ålands vattenf~rs~rjning erfordras år 1977 

625.000 mark. Återstoden reserveras f~r fortsatt ut

byggnad av vattenförsörjningsnäten och reningsanlägg-

ningar. 

Ett synnerligen kostnadskrävande projekt utg~r Marie

hamns stads reningsverk, som redan påb~rjats och som 

kostnadsberäknats till ca 8.000.000 mark. 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE (Nytt kapitel 

Avl~ningar (f). 

100.000 (+100.000) 

För att m~jligg~ra lindrande av eventuell arbetsl~s

het bland intellektuella föreslås 70.000 mark för 

sysselsättni•ng av arbetslösa vid landskapets ämbets

verk och inrättningar. 

Landskapsunderst~d f~r lindrande av arbetsl~sheten (f). 

4oo.ooo (+400.000) 

Anslaget avser underst~d till samfund och kommuner, 

då dessa placerar arbetsl~sa eller personer, vilka är 

550 



27.05.77 

27.05.83 

27.06.01 

27.06.10 

27.06.20 

27.06.21 

27.06.23 
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omedelbart hotade av arbetslöshet, i produktivt eller 

för lindrande av arbetslösheten på annat sätt ända

målsenligt arbete. Vid behov kan anslaget även använ

das för tilläggsfinansiering ägnad att förebygga 

arbetslöshet. 

Investeringsutgifter för tryggande av sysselsätt

ningen (f). 

900.000 (+900.000) 

För tryggande av sysselsättningen och motarbetande 

säsongarbetslöshet och förhindrande av struktueJ:]_ 

arbetslöshet föreslås 900.000 mark. Anslaget 

främst för landskapets egna investeringar. 

Sysselsättningspolitiska kon,iunkturlån (r). 

75.000 (+75.000) 

avses 

av 

För sysselsättningspolitiska konjunkturlån i enlighet 

med den landskapslag, varom landskapsstyrelsen gjort 

framställn i ng till landstinget föreslås 75.000 mark. 

06. ARBETsFÖRMEDLINGEN 

Avlöningar (f). 

320.350 (303.784 + 16.566) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Lokalutgifter (f). 

22.000 (25.740 - 3.740) 

Anslaget beräknat fram till 1.10.1977. 

Resor (f). 

4.500 (4.500) 

Arbetslöshetsersättningar (f). (Rubriken ändrad) 

200.000 (150.000 + 50.000) 

Ökningen föranleds bl.a. av höjda ersättningsgrunder 

för arbet s löshetsersättning. 
/ 

Publicerings- och informationsverksamhet. 

20.000 (+20.000;tb 15.000) 

(27.06.25) 

27.06.29 

27.06.95 

27.07.01 

27.07.26 

27.07.29 

(27.08.08) 

- 129 - 27.06. 

hålla arbetskraften på Åland och för att effektive

ra informationen om sysselsättningsutbildning före

slås 20.000 mark. 

Driftskostnader för genomgångsbostäderna (f). 

(30.000 - 30.000) 

Momentet utgår, enär verksamheten upphört. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

32.000 (30.800 + 1.200) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Svårplacerade personers placering i arbete. 

100.000 (+100.000) 

(Momentet 
nytt) 

Med anslag ur momentet erlägges kostnader, föran

ledda av verksamhet, som avser placering i arbete 

av personer, vilka av fysiska, psykiska eller socia

la skäl är svåra att placera på arbetsmarknaden, samt 

av långvarigt arbetslösa personer. Verksamhetsformer, 

som medför kostnader är undersökning av arbetskondi

tion, arbetsexperiment och arbetsträning på arbets

platser, sysselsättningsstöd, utvecklande arbetsför

hållanden och -anordningar samt sysselsättande av 

arbetstagare vid specialarbetsplatser. 

07. YRKEsVÄGLEDNINGEN 

Avlöningar (f). 

73.461 (58.444 + 15.017) 

Ökningen föranleds av a llmänna lönejusteringar. 

Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter 

20.000 (20.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

1.500 ( 1 • 500) 

08. YRKESUTBILDNINGSRÅDET (Kapitlet utgår) 

Sammanträdes a rvoden. 

(f). 

För att förbättra informationen om arbetsmöjligheter 

och förmåner vid åländska företag i syfte att bibe- (3.000 - 3.ooo) 
Momentet överfört till 26.13.08. 

5~2 :: ; 
~·. ?; -: ... 
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(27 . 08 . 25) 

(27 . 08 . 28) 

27.10.02 

27.10.0J 

27.10 . 08 

27.10.21 

27.10 . 22 

27.10 . 2J 

- 1 JO - 27 . 08 . 

Omskolningskurser (f) . 

(JOO . OOO - JOO . OOO) 

Momentet utgår . Utgifterna ingår under kapitlet 

26 . 1 J. 

Informationsverksamhet och andra yrkesfrämjande åt

gärder till landskapsstyrelsens disposition . 

(27 . 000 - 27 . 000) 

Momentet har överförts till 26.1J.28 . 

Jordbruksbyrån . 

10 . FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSAMHET 

Avlöningskostnader för semestervikarier inom lant

bruket (f).(Rubriken ändrad) 

7JO.ooo (5oo.ooo + 2JO . ooo) 

Utgör beräknade utgifter under år 1977. 

Avlöningskostnader för sjukvikarier inom lantbruket (f). 

(Rubriken ändrad) 

•70.000 (+70 . 000 ; tb 50 . 000) 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. Avser 

kostnader enligt bestämmelserna om vikariehjälp för 

lantbrukare. 

Kostnader för lantbrukets semesternämnd. 

14 . 000 (12 . 000 + 2 . 000) 

Ökningen föranledd av bl . a . höjda ersättningar för 

resekostnader . 

Utgifter för lantbrukets instruktionsverksamhet . 

9.200 ( 8. 000 + 1. 200) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar . 

Lokala fältförsök och demonstrationer. 

J.OOO (2.800 + 200) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord

dispositionslån (f). 

110.000 (100 . 000 + 10.000) 

Motiveras av ökad lånegivning. 

27.10.24 

27 . 10. JO 

27.10.J1 

27 . 10.40 

27 . 1 o . 4oa 

27 . 10 . 41 

(27. 10.41a) 

27.10.42 

27 . 10 . 4J 

27.10.44 

- 1 J 1 - 27 . 10 . 

Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (r) . 

200 . 000 (200.000) 

Landskapsunderstöd åt lantbruks - och skogsnämnder (f) . 

27.500 (25 . 000 + 2.500) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar . 

Utgifter för Bartsgårda lastningskaj (f) . (Momentet nytt) 

5.000 (+5 . 000) 

Ålandsdelegationen godkände icke vid avräkningen för 

år 1974 15.000 mark av landskapets utgifter för Barts 

gårda lastningskaj . 

Rubricerade anslag avser den beräknade förmån statsmak

ten har under år 1977 av lägre subventioner för trans 

porterna av jordbruksprodukter . För denna förmån skall 

landskapets enskilda medel gottskrivas , då utgiften 

15 . 000 mark drabbat enskilda medel . 

Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten (r) . 

55 . 000 (55 . 000) 

Räntestöd för b yggande av lagerutrymmen för lantbruks

produkter (f) • 

15 . 000 (+15 . 000) 

Räntestöd föreslås under år 1977 få beviljas för lån 

om sammanlagt 500 . 000 mark . Övergången till räntestöd 

motiveras bl.a . av att man i riket numera ger ränte 

stöd för lån hos andra kreditanstalter än Postbanken . 

Utgifter för täckdikningskredit . 

11.000 (10 . 000 + 1.000) 

Beräknad utgift. 

Rtintestöd för täckdikningsmaskin . 

(-;tb 10 . 000) 

Momentet utgår . Hänvisas till motiveringen för momen-

tet 27.10 . 70 . 

Utgifter för lantbrukets grundkredit (f) • 

1JO.OOO (1JO . OOO) 

Utgifter för åkerreservering och avträdelsevederlag (f) . 

JO . OOO (Jo.ooo) 

På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt

ningar och friår (f). 

JO.OOO (JO . OOO) 
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27.10.45 

27.10.46 

27.10.47 

27.10.48 

27. 10.49 

27. 10. 49a 

27.10.50 

27.10.51 

27.10.53 

- 132 - 27. 1 o. 

Landskapsunderstöd för sänkning av vattendrag samt 

vattenståndsregleringar (r). 

2.000 (2.000) 

Mjölktransportunderstöd (r). 

6oo.ooo (6oo.ooo) 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

Främjande av ,i ordbruket samt häst- och boskapsskötseln. 

66.000 (6o.ooo + 6.ooo) 

Höjningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 

Främjande av svin-, får- och fjäderfäskötseln samt 

pälsdjursuppfödningen. 

55.000 (50.000 + 5.000) 

Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 

Främjande av trädgårds- och biskötseln. 

15.000 (13.000 + 2.ooo;tb 1o.ooo) 

Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 

Bekämpande av flyghavre. (Momentet nytt) 

2.000 (+2.000) 

För bekämpande av flyghavre föreslås 2.000 mark. 

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar. 

65.000 (55.000 + 10.000) 

Ökningen motiveras av merkostnaderna för bl.a. semi

neringsarbetet i skärgården. 

Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten. 

67.000 (45.000 + 22.000;tb 18.000) 

Ökningen beror på justering av klubbledarnas avlöning, 

för vilken redogjordes i första tillägget till 1976 

års årsstat. 

Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken och för 

främjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken utsatta 

trakter (f). 

40.000 (4o.ooo) 

Understödet föreslås utbetalat enligt de grunder som 

anges i statsrådets beslut FFS 712/76. 

Ersättningar för skördeskador (r). 

120.000 (120.000) 

27.10.70 

27.10.83 

27.10.85 

- 133 - 27. 1 o. 

Inköp av täckdikningsmaskin (r). (Momentet nytt) 

200.000 (+200.000) 

Då det trots utlovat räntestöd icke lyckats få någon 

person eller sammanslutning intresserad av att an

skaffo en täckdikningsmaskin för täckdikningsarbeten 

i lanilikapet föreslås att landskapet skulle anskaffa 

en sådan för att hyras ut enligt särskilt avtal. 

Vid avgörandet av denna anslagsfråga har landskaps

styrelsen strävat till att utnyttja en friare budge

tering såtillvida att på grund av budgeteringen av 

anslag för inköp av täckdikningsmaskin i stället 

utelämnats anslag för trädespremier. Landskapsstyrel

sen har vid bedömningen därvid utgått ifrån att mål

sättningen för jordbrukspolitiken i landskapet delvis 

är en annan än i riket. Jordbruket är nämligen i 

landskapet en basnäring, som på grund av avsaknaden 

av bärkraftiga industrier har en helt annan betydelse 

och produktionsinriktning än i riket. Brukningsenhe

terna är här väsentligt mindre än i riket och i och 

för sig redan så små att landskapet icke har anled

ning att med premier uppmuntra ett läggande av jord-

bruksmark i träda. 

Lån för torrläggningsarbeten (r). 

50.000 (30.000 + 20.000) 

Höjningen föranleds av ökat behov av lån för ändamålet. 

Jorddispositionslån (r). 

3.500.000 (3.000.000 + 500.000) 

·· t' bl av behovet av strukturratio-Okningen mo 1veras .a. 

nalisering inom jordbruket och förbättring av bruk-

ningsenheternas ägoförhållanden. 

t för Amorteringslån för byggande av lageru rymmen 

lantbruksprodukter (r). 
(200.000 - 200.000) 

Momentet utgår. Hänvisas till moment 27.10.40a. 



27.10.87 

27.11.01 

27.11.10 

27.11.1 1 

27.11.21 

27.11.29 

27.11.70 

27.11.74 

- 134 - 27. 10. 

Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus

bocken utsatta trakter (r). 

250.000 (2oo.ooo + 5o.ooo) 

Föreslås att på dessa nya lån skall tillämpas de 

räntesatser som tillämpas på egnahemslån som be

viljas av landskapet. 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

Avlöningar (f). 

270.382 (236.344 + 34.038) 

Ökningen föranledd av allmänna lönestegringar. 

Byggnadernas drift (f). 

25.000 (23.000 + 2.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

12.000 (11.000 + 1.000) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Driftsutgifter. 

50.000 (41.000 + 9.000) 

Höjningen föranleds förutom av allmänna kostnads

stegringar av ökade arrendeavgifter på grund av ut

ökade arealer. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

15.400 (14.ooo + 1.4oo) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

13.000 

Anslaget avser bl.a. 

(2.000 + 11.000) 

anskaffning av ett nytt varm-

luftsaggregat till plantuppdrivningshuset. 

lb t .. d "d A"l nds . fo""rso""ksstation(r). Byggande av persona os a er Vl a _ _ 

350.000 (+350.000) (Momentet nytt) 

Landskapsstyrelsen har i stöd av verkställd utredning 

funnit att Ålands försöksstation i fortsättningen skall 

verka på Jornala gårds marker. På den grund föreslås med 

hänsyn till behovet av bostäder för försöksstationens 

27.12.01 

27.12.10 

27~12.11 

27 . 12.13 

27.12.21 

27.12.27 

27.12.29 
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personal ett delanslag om 350.000 mark för personal

bostad. Totalkostnaden beräknas till 750.000 mark, 

motsvarande 2 bostadslägenheter och 6 rum för prak

tikanter och för dem gemensamma utrymmen. Bostaden 

skall även i viss utsträckning tjäna lantmannaskolans 

och Jornala gårds bostadsbehov. Tidpunkten för byg

gets igångsättande avses anpassat till sysselsätt

ningsläget. 

12. sKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Avlöningar (f). 

149.960 (133.46o + 16.500) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Byggnadernas drift (f). 

22.000 ( 15 .JOO + 6. 700) 

Utgifterna avser bl.a. bränsle, e l ström och vatten. 

Underhåll av maskiner och redskap (f). 

20.000 (12.ooo + 8.ooo) 

Höjningen beror på ökade underhållskostnader. 

Underhåll av byggnader oc h vägar. 

10.000 

Försäkringar (f). 

12.000 

Övriga driftsutgifter (f). 

( 10.000) 

(12.000) 

147.000 (144.100 + 2.900) 

Driftsu tgifternas fördelning framgår av s1fferbudge

tens specifikation. Rubriken på undermomentet "Arren

den, hyror och maskiner m.m." har ändrats till enbart 

"Arrenden". 

Övriga konsumtionsutgifter. 

7.000 (4.500 + 2.500) 

Momentet inrymmer kostnader för telefon, kontors-

materiel, annonse r m.m. 



27.12.70 

(27.12.71) 

(27.12.74) 

- 136 - 27.12. 

Anskaffning av arbetsmaskiner och transportredskap (r). 

37.400 (25.000 + 12.400) 

Föreslås anskaffning av: 

1 • st traktorplog 12.100 mark 

2. st traktorsläpvagn 15.000 " 
J. st halmhack 10.300 Il 

Skollägenheten har f.n. endast 2 st plogar, vardera 

från början av 1960-talet. Då skollägenheten .f.n. 

brukar ca 74 ha är en större plog erforderlig för att 

påskynda plöjningsarbetet. 

På grund av att större delen av skollägenhetens växt

odling är förlagd till Kastelholm är behovet av trans

porter stort. För att spara arbetstid vid transporterna 

föreslås därför inköp av en släpvagn med stor kapaci

tet. Då skollägenheten f.n. endast har släpvagnar av 

lättare typ föreslås inköp av släpvagn med 10 tons 

lastkapacitet. 

I den nya ladugården hanteras gödseln i fast form 

medels mekanisk utgödslingsanordning. Under de två år 

ladugården varit i bruk har det uppstått problem i 

samband med utgödslingen, då lämpligt strömedel icke 

stått till buds och ohackad halm ej varit möjlig att 

använda, då gödselrännorna är försedda med galler. 

Däremot har det visat sig att hackad halm är mycket 

an-ändamålsenlig som strö. På grund härav föreslås 

skaffande av en halmhack, som finhackar halmen. 

Hacken är även lämplig vid framställning av hömjöl, 

som användes i bl.a. halvfoderblandningar. 

Anskaffning av grusvagn. 

(-; t b 1 5. 000) 

Momentet utgår. 

Uppförande av plansilos. 

(13.500 - 1J.500) 

Momentet utgår. 

27.12.75 

27.15.11 

27.15.20 

27.15.21 

27.15.23 

27.15.40 

27.15.70 

27.15.83 

27.15.84 

- 137 - 27. 12 . 

Uppförande av maskinliderbyggnad. (Momentet nytt) 

60.000 (+60.000) 

Då utrymmena för förvaring av maskiner och redskap 

är knappa och bristfälliga föreslås för att minska 

förslitningen av maskinerna byggande av en maskin

liderbyggnad om ca 200 m2. 

Skogsbruksbyrån. 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

Underhåll och drift av maskiner och redska 

36.ooo (J6.ooo) 

Resor (f). 

80.000 (67.000 + 13.000) 

Ökningen föranledd av ändrade ersättningsgrunder för 

resekostnader. 

Forskningsverksamhet (f). 

JJ.OOO (JJ.OOO) 

Utbildning och skogskurser. 

59.000 (59.000) 

Främjande av och tillsyn över den privata skogs

hushållningen. 

20.000 (20.000) 

Landska sunderstöd för sko sförbättrin sarbeten fr • 

300.000 (300.000) 

Anskaffning av maskiner och redskap. 

20.000 (4.000 + 16.000) 

Anslaget föreslås för utbyte av en av byråns mest 

använda transportbilar. 

Sko sförb ä ttrin sarbetenas förhandsfinansierin 

5.000 (5.000) 

skogsförbättringslån (r). 

130.000 (130.000) 



-- "5."61 ··~~: , .. ' . 
,., ' 

27.16.01 

27.16.29 

(27.16.74) 

27. 20. 11 

27.20.21 
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16. PLANTSKOLORNA 

Avlöningar (f). 

145.000 

27.16. 

(120.000 + 25.000) 

Ökningen beror på en något utökad plantskoleverk

samhet. 

Övriga driftsutgifter (f). (Rubriken ändrad) 

65.000 (42.000 + 23.000) 

Momentet inrymmer bl,a, bränsle-, underhålls-, arrende

m.fl. driftskostnader. Momentet ändrat till förs l ags

anslag 

Grundreparation av fastigheter (r), 

(-;tb 41,000) 
Momentet utgår. 

Fiskeri byrån. 

20, FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Underhåll och drift av fiskefyrar. 

15.000 ( 10. 000 + 5. 000) 

Anslaget avser reparation och förnyelse av fyrmate

rial. Antalet fiskefyrar som underhålls av landska

pet är f.n. 10 st. 

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

300,000 (150.000 + 150.000) 

Anslaget avser utbyggnad av fiskehamnar och fiske

leder. Antalet fiskeleder för vilka sökes anslag ut

gör f,n. 10 st. Under år 1977 slutförs bygget av 

Hamnsundets fiskehamn varefter utbyggnaden av fiskeham

nen i Kumlinge avses bli påbörjad. För slutförarrdet av 

Hamnsundets fiskehamn beräknas redan beviljade anslag 

förslå. 

~nslaget beräknas under år 1977 fördelas enligt föl

jande: 

Muddringar av fiskeleder 

Kumlinge fisklandningsbrygga 
6o.ooo mark 

240,000 mark 

Kumlinge fisklandningsbrygga beräknas kosta 300,000 mark. 

27.20.22 

27.20.23 

27.20.24 

27.20.40 

- 139 - 27.20. 

Fiskeri undersökningar. 

106.900 (90.000 + 16.900) 

Anslaget avser följande projekt: 

1. Biologisk bekämpning av igen
växning i sjöar 

2~ Undersökning om föroreningar i 
skärgården 

J, Uppgörande av nyttjandeplaner 
för åländska insjöar 

4. Förändringar i havssträndernas 
vegetation 

5, Utredning av kräftbestånden och 
kräftfisket 

6. Till disposition för icke fastsl ag
na projekt 

För Husö biologiska stations drift

kostnader föreslås 

7.000 mk 

4.700 mk 

5.000 mk 

2.000 mk 

8,200 mk 

10.000 mk 

70.000 mk 

106.900 mk 

Utgifter för insamling av primäruppgifter om fisket 

samt informationsverksamhet. 

14.000 (1o.ooo + 4.ooo) 

Anslaget avser insamling och bearbetning av primär

material om fisket, produktions- och populations

undersökningar föranledda av Östersjökonventionen 

rörande fisket. 

Utgifter för undersökning av vattentäkter, avlopps

verk och recipienter. 

20.000 (J6.ooo - 16 .ooo) 

Anslaget i 1976 års årsstat höjdes av landstinget med 

30.000 mark för planeringen av Kyrksundens i Sund 

restaurering. Med beaktande av denna engångsutgift 

har anslaget minskats till 20,000 mark. 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskeredskap och fiskebåtar (f). 

JOO.OOO (270.000 + JO,OOO) 

Beräknad andel. 



27.20.41 

27.20.42 

27.20.43 

27.20.44 

27.20.49 

(27.20.83) 

- 140 - 27.20. 

Räntestöd fför fiskarlån (f). (Rubriken ändrad) 

140.000 (120.000 + 20.000) 

Föreslås att ovanrubricerade räntestödslån under 

år 1977 skulle beviljas till ett belopp av 

1.000.000 mark. Räntestödslånen ges för fiske

båtar och fiskeredskap. Räntestödet skall utgå 

enligt de grunder som gäller motsvarande lån i 

riket. 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 

Räntestöd för främjande av fiskhushållni ngen (f). 

(Momentet nytt) 

15.000 (+15.000) 

Föreslås att fiskhushållningslånen från och med år 

1977 skulle ges som räntestödslån. Momentet ersätter 

sålunda i praktiken momentet 27.20.83. 

Räntestödet skall utgå enl igt de grunder som gäller 

för motsvarande lån i riket. 

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar. 

(Nummerkoden ändrad) 

10.000 (10.000) 

Landskapsunderstöd för marknadsföring samt transport 

av foderfisk. 

(1.000.000 + 1.000.000~ 
tb 1.000.000) 

2.000.000 

Anslaget inrymmer även pr i sstöd till fiskarna. 

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande. 

80.000 (70.000 + 10.000) 

Understödet ges för fisktransporter i skärgården. 

På grund av de allmänna kostnadsstegringarna före

slås ans l aget höjt. 

Lån för främjande av fiskhushållningen (r). 

(4oo.ooo - 4oo.ooo) 
Momentet utgår med hänvisning till momentet 27.20.42. 

27. 2 1 • o 1 

27.21.29 

27.21.70 

27.25.21 
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Fiskodlingen. 

Avlöningar (f). 

43.165 (39.856 + 3.309) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

90.000 (80.500 + 9.500) 

I anslaget ingår liksom föregående år 25.000 mark 

för inköp av utvandringsfärdiga havslaxöringar. I 

övrigt föranleds ökningen av allmänna ko~adssteg-

ringar. 

Anskaffning &V i nventarier och maskiner. 

13.000 (10.300 + 2.700) 

Anslaget avser anskaffning av 

st kemikalievåg 

st preparationsmikroskop 

st frysbox 

termistorutrustning 

6.ooo mk 

3.000 mk 

1.700 mk 

1. 000 mk 

samt övriga arrskaffningar bl.a. bleckbackar. 

Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

Undersökningar, informationsverksamhet och klassi

ficeringar. 

45.000 (40.000 + 5.000) 

Ökningen föran l eds av utgifter för ökad informa

tionsverksamhet till båtturisterna. 

Turismens främjande. 

500.000 (330.000 + 170.000) 

På grund av turistnäringens betydelse för landskapet 

och de betydande va l utaintäkter som de utl ändska tu

risterna tillför landet föreslås anslaget höjt till 

500.000 mark. 
Marknadsföringen föreslås utförd enligt de riktlin-

jer som framfördes i motiveringen till 1976 års års

stat vilket i korthet innebär att landskapets 
' 



~ '· 
.... ~rj 1 .. ~ 

565 

(27.25.41) 

27.25.42 

27.25.43 

(27.25.83) 
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turistråd leder verksamheten, byrån för turist

ärenden planerar verksamheten och Ålands turis-t

forening utför det praktiska arbetet under turist

rådets och byråns för turdstärenden överinseende. 

P ~ grund av att turistrådet alltjämt utgör endast 

ett rådgivande organ har landskapsstyrelsen inte 

ansett det möjligt att ställa anslagen till turist-

rådets f · d' . rla lsposition. Landskapsstyrelsen har 

dock för avsikt att låta uppgöra en organisations

plan för marknadsföringen som skulle möjliggöra 

en smidigare beslutsprocess. 

För att öka planmässigheten i marknadsföringen 

föreslås att landskapsstyrelsen skulle bemyndigas 

att redan under år 1977 besluta om marknadsförings

åtgärder för år 1978 · lnom en kostnadsram om 200.000 

mark. 

Landskapsunderstöd för båttrafik i turl'smens t,jänst. 

(40.000 - 40.000) 

Momentet utgår. 

Då trafiken icke fått den omfattning som beräkn~ts 

trots att försökstrafiken utsträckts att omfatta 

även år 1976, f~reslås ans l aget utgå. 

Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar. 

125.000 (125.000) 

Räntestöd för lån för t · ur l s mens främ,j ande. (f) • 

11.000 ( + 1 1 • 000) 

(Momentet 

nytt) 

Föreslås att rubricerade lån skulle ges såsom 

räntestödslån. Den ränta gäldenären därvid skall 

erl " f'"" lo agga ores as vara densamma som tillämpas för 

vissa räntestödslån genom Postbanken, f.n. 6,75 %. 
Räntestöd skulle under år 1977 

sammanlagt 4oo.ooo mark. Under 

anledni ng därav utg~rna till 

få ges för lån om 

år 

ca 

1977 beräknas i 

11.000 mark. 

Amorteringslån för t · _ Urlsmens främjande. 

(300.000 - 300.000) 

Momentet utgår med hänvisning till momentet 27.25.43. 

27.J0.08 

27.J0.12 

27.J0.25 

27.J0.40 
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Mil,jövårdsbyrån. 

JO. MILJÖVÅRDEN 

Utgifter för mil,iövårdsnämnden. 

7.000 (7.000) 

Underhåll av arbetsredskap och utrustning. 

2.500 (1.800 + 700) 

Höjningen föranleds av ökat underhål l. 

Av natursk föranledda ut 

70.000 (70.000) 

Anslaget avser röjnings- och städningsarbeten inom 

naturskyddsområdena. Tyngdpunkten i arbetet förlägges 

år 1977 till att göra naturreservaten tillgängliga för 

friluftslivet genom anläggande och underhåll av rast

platser, angöringsplatser, naturstigar och genom upp

ställande av informationsskyltar. Vidare överses 

förefintliga stängsel. I anslaget ingår även an~lag 
för vissa arrendeavgifter. 

Ut ifter för ersättnin råd'ursskador f • 

65.000 (25.000 + 4o.ooo) 
Rådjursstammens kraftiga tillväxt har avsevärt ökat 

skador på motorfordon och på odlingar. Äl~tammen å 

sin sida förorsakar lokalt förhållandevis stor skada 

på skog och omgärdade specialgrödor så8om på persilja 

och purjolök. På grund härav avses en del av anslaget 

använt till bidrag för stängsel runt särskilt utsatta 

odlingar för att sålunda hindra skadegörelse. Utbetal

ningarna regleras enligt landskapslag (52/74). 

Som jämförelse kan nämnas att under momentet 12.27.21.1 

ingår inkomst av älg- och rådjurslicenser till ett be~ 
lopp av 50.175 mark. På momentet föreslås även utgå 

bidrag för ersättande av skador, orsakade av fridlysta, 

sällsynta djur. Dessa bidrag ges enligt de grunder som 

framgår av Jord- och skogsbruksministeriets beslut 

FFS 79/76. 
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Premier f~r d~dande av rovdjur (f). 

12.000 (15.000 - 3.000) 

Anslaget har minskats bl.a. till f~ljd av att rov

djurspremier icke mera betalas f~r räv. 

Återbetalning av licensavgifter f~r icke fällda 

hjortdjur (f). 

10.000 

(Momentet nytt) 

(+10.000) 

Anslaget avser licensavgifter som skall återbetalas 

f~r icke fällda hjortdjur. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. (Momentet nytt) 

2.000 (+2.000) 

Anslaget avser anskaffning av arbetsredskap och 

inventarier. 

Nybyggnader och grundf~rbättringar (r). 

35.400 (38.400 - 3.000) 

Anslaget avser arbeten på restaureringen av Bj~rk~r 

till ett belopp av 19.000 mark. F~r Nåt~ naturskydds

område f~reslås 16.400 mark, varav 4.500 mark f~r 

iordningställande av sociala utrymmen f~r underhålls

personalen. 

28.01.01 

28.01.10 

28.01.20 

28.01.28 

28.01.29 

28.02.04 

28.02.13 

28.02.15 

28.02.16 

28.02.17 
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28. TRAFIKAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE =============== ================== ======== 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avl~ningar (f). 

928.954 (863.912 + 65.042) 

28.01. 

Ökningen f~ranleds av allmänna l~nejusteringar. 

Lokalutgifter (f). 

85.000 

Resor (f). 

120.000 

(85.000) 

(120.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

15.000 (15.000) 

Övriga konsumtionsutgifter. 

85.000 (75.000 + 10.000) 

Ökningen f~ranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

Socialskyddsavgifter (f). (Momentet nytt) 

250.000 (+250.000) 

Utgifterna som hänf~r sig till detta kapitel har 

tidigare påf~rts 24.03.04. 

Reparatimer, underhåll och drift av byggnader. 

165-.000 (150.000 + 15.000) 

Ökningen f~ranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll av landsvägar och bygdsvägar (f). 

5.9oo.ooo (5.30o.ooo + 6oo.ooo) 

Ökningen f~ranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Upprensning av båtleder (r). 

100.000 (150.000- 50.000) 

Avser fortsatt upprensning av båtleder. 

Reparation och underhåll av bryggor (r). 

150.000 (150.000) 
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28.02.32 

28.02.50 

28.02.70 

28.02.74 

28.02.77 
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Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av 

· kommunal vägar (r) • 

265.000 (240.000 + 25.000) 

Ökningen följer allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsunderstöd för underhåll av kommunalvägar (f). 

260.000 (210.000 + 50.000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsunderstöd för förbättrande av vägförhållan

dena i skärgården (r). 

30.000 (25.000 + 5.000) 

Anslaget erfordras för fullföljande av utbyggnads

planerna i skärgården. 

Landskapsunderstöd för enskilda vägar (f). 

5.000 (5.000) 

Anskaffning av inventarier och instrument. 

15.000 (15.000) 

Uppförande av servicebyggnader (r). 

150.000 (240.000 - 90.000) 

Anslaget avser tillbyggnad av servicebyggnaden i Föglö 

och förbättrande av vissa övriga i avseende å sociala 

utrymmen. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta 

Åland (r). 

3.650.000 (2.200.000 + 1.450.000) 

Nedan redogöres för de icke beviljade anslag för 

projekt som enligt 5-års planen för vägbyggnads

och vägförbättringsarbeten på fasta Åland skulle 

upptagas år 1977 eller därförinnan. 

Vägpro.i ek t 

Utfart från Mariehamn 

Sålis-Postad 

Kvarnbo-Långbergs öda 

Knutsboda 

stadsgränsen-Kalmarnäs 

Asfaltering 

Enligt planen för förverkligandet 

Före år 1977 
mk (1975års 
penningvärde) 

700.000 

100.000 

200.000 

200.000 

Under år 1977 
mk (1975 års 
penningvärde) 

1.000.000 

350.000 

300.000 

200.000 

650.000 

l 
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Bygdevägar 

Dispositionsmedel 

28. 02. . 

100.000 

150.000 

Landskapsstyrelsens förslag till anslag framgår 

av nedanstående tabell: 

Vägbyggnad 

F är j sundsbron 

Redan bevil
jade anslag 

m k 

Utfart från Mariehamn 800.000 

Kvarnbo-Långbergsöda 100.000 

S å lis-Postad 

Knutsboda 

stadsgränsen-Kalmarnäs 

Asfaltering 

Oljegrusning 

Bygdevägar 

Dispositionsmedel 

Föreslås 
1977 
m k 

100.000 

1.300.000 

350.000 

300.000 

200.000 

6oo.ooo 

200.000 

200.000 

400.000 

3.65o.ooo 

Totalkostnads
kalkyl 

mk (nuvärde) 

-4.000.000 

3.000.000 

1.300.000 

450.000 

300.000 

500.000 

Fär,isundsbron 100.000 mark. Avser anslag för plane

ringskostnader. 

Utfarten från Mariehamn 1.300.000 mark. avser ombygg-

nad av östra utfartens korsning med Lemlandsvägen. 

Kvarnbo-Långbergsöda 350.000 mark. Avser ombyggnad 

av ett 1.900 meter långt avsnitt. 

Knutsboda 300.000 mark. Avser ombyggnad av trafik

farligt vägavsnitt i Knutsboda~ Lemland, för vilken 

vägplan fastställts. 

stadsgränsen Kalmarnäs 200.000 mark. Avser delanslag 

för breddning och uträtn~ng av vägen samt gång- och 

cykelväg. Arbetet föreslås påbörjat hösten 1977. Hela 

projektet som beräknas kosta 500.000 mark föreslås 

genomfört i en följd, vilket innebär att 300.000 mark 

kommer att belasta 197 8 års väganslag. 

Asfaltering 600.000 mark. Föresl å s enligt plan som 

fastst ä lles av landskapsstyrelsen. 

Olj egrusning 200.000 mark. Föreslås enl i gt plan som 

~astst älles av landskapsstyrelsen. 
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Bygdevägar 200.000 mark. Anslaget avser ombyggnad 

och ytbeläggning av bygdevägar. 

Dispositionsmedel 400.000 mark. Anslaget avser främst 

markinlösen för år 1977. 

Föreslås att landskapsstyrelsen skulle bemyndigas 

använda besparingar på vägprojekt för täckande av 

mindre överskridningar på andra. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

2.650.000 (4.930.000 - 2.280.000) 

1. Vägar och bankar (950.000 mark). 

Av nedanstående tabell framgår landskapsstyrelsens 

förslag till anslag: 

Vägbyggnad 

Vårdövägen 

Brändö-Tarsholma 

Redan bevil
j ade anslag 

m k 

Seglinge 

Landskapsstyrelsens 
disposition 

1.000.000 

750.000 

100.000 

Oljegrusning 

Föreslås 
1977 

m k 

500.000 

100.000 

150.000 

200.000 

Totalkostnads
kalkyl 

mk (nuvärde) 

2.900.000 

5.000.000 

350.000 

950.000 

Vårdövägen, inget anslag. Vid byggstart för Vårdö-

bron föreslås att vid behov medel för byggandet av 

erforderliga vägbankar skulle få tas av budgeterade 

och reserverade anslag för Vårdö-bron. Därefter kvar

stående medel beräknas förslå för första årets bro

byggnader. 

Brändö-Tarsholma 500.000 mark. Avser delanslag för 

planerad vägförbindelse till Tarsholma fram till 

Askörsbron. 

Seglinge 100.000 mark, Avser fortsatt ombyggnad av väg 

på Seglinge, 

Landskapsstyrelsens disposition. 150.000 mark, Avser 

markinlösen och planering, 

Oljegrusning 200,000 mark. Föreslås enligt plan som fast

ställes av landskapsstyrelsen, 

28,02.79 
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2. Färjfästen05o.ooo mark). 

Under år 1977 föreslås anslag för följande arbeten: 

Vägprojekt 

Färjfäste-Bergö 

Dykdalb-sottunga 

Ombyggnader av färj
fästena i Tarsholma 
och Enklinge 

Redan bevil
jat anslag 

m k 

Föreslås 
1977 

m k 

JOO.OOO 

250.000 

100,000 

650.000 

Totalkostnads
kalkyl 

mk (nuvärde) 

JOO.OOO 

250.000 

100.000 

Färjfäste-Bergö JOO.OOO mark. Avser byggande av färj

fäste på Bergö i Vårdö, vilket möjliggör angöring av 

m/s Kumlinge och m/s Tre Måsar, 

Dykdalb-sottunga 250.000 mark, Avser att underlätta 

angöringen för bl,a. m/s Tre Måsar, 

· ombyggnad av färjfästena i Tarsholma och Enklinge, 

100,000 mark. Avser ombyggnad av färjfästenas klaff-

fundament. 

J. Broar (1,050.000). 

Föreslagna anslag framgår av nedanstående uppställning: 

Brobyggnad Redan bevil
jat anslac; 

m k 

Förstärkning av Finholma
bron 

Askörsbron 

Föreslås 
1977 

m k 

250,000 

800.000 

1.050.000 

Totalkostnads
kalkyl 

-mk (nuvärde) 

250.000 

Förstärkning av Finholrna - bron 250.000 mark, Avser för

stiirkning av bron, som n 11 iir v ·iktbegränsad till 12 ton, 

Askörsbron, 800.000 mark. Avser brobyt:;Gnnd hiir;o~nde 

till. vägprojektet Hriindä-Torsholma. 

Väg inom trafikavdelningens område på Möckelö (r)(~mentet 

nytt) 

6o.ooo (+60.000) 

Landstinget hemställde i januari 1976 hos landskaps

styrelsen om planering och åtgärder för anorduandet 

av en landskapsägd lastningsplats i Möckelö, Jomala, 

så att densamma skulle kunna börja nyttjas hösten 

1977. 

572 
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Efter utredning har landskapsstyrelsen konstaterat 

att kostnaderna för 

- en angöringsanläggning för lastning av betor 

skulle stiga till ca 250.000 mark; 

- nödvändig muddring av farledsområde upp till 

3 m djup skulle belöpa sig till 50.000 - 100.000 

mark. En muddring till 5,5 m djup, som skulle 

tjäna trafikavdelningens samtliga färjor och far

tyg, skulle kost a mellan 600.000 och 700.000 mark. 

byggande av väg- och vändplan på område t skulle 

draga en kostnad av minst 50.000 mark. 

Landskapsstyrelsen anser att den aktuella lastnings

platsen är synnerligen angelägen ur folkförsörjningens 

och ur det åländska lantbrukets synpunkt. Därför har 

landskapsstyrelsen sökt en lösning av frågan, som 

utan större investeringar från landskapets sida skulle 

tillfredsställa det å ländska lantbrukets behov av att 

i brådskande ordning få en skeppningsplats som skulle 

komplettera Bartsgårda brygga. 

Landskapsstyrelsen anser att ett avtal borde fås till 

stånd med Betsocker Ab eller Ålands Betodlarförening, 

varigenom nämnda intressenter skulle förbinda sig 

att förhandsfinansiera en anläggning på Möckelö, in

klusive muddringen därstädes fram till den tidpunkt då 

trafikavdelningen räknar med att kunna utnyttja om

r ådet för sitt eget behov. Landskapsstyrelsen skulle 

å sin sida mot en skälig ersättning upplåta viss del 

av trafikavdelningens område för lastning och på 

landskapets bekostnad bygga väg och vändplan på om

rådet, vilka i varje fall erfordras för trafikavdel

ningens behov. 

styrelsen för Ålands Betodlarförening har i brev den 

28 oktober 1976 förklarat sig villig att förhands

finansiera byggandet av "landfäste jämte nödvändiga 

fästanordningar därstädes förutsatt att landskaps

styrelsen med föreningen upprättar arrendeavtal för 

n ä rmare avtalad del av nämnda område, samt besluter 

a tt ned till stranden bygga och finansiera behövlig 

väg och vändplan, vilkenkan tas i bruk före hösten 

1977". 

(28.02,80) 

28.03.01 

28.03.13 

28.04,04 
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Föreningen har dock icke yttrat sig om vem som skall 

betala muddringskostnaderna, Landskapsstyrelsen an

ser att Ålands Betodlarförenings styrelses förslag 

utgör en bas för fortsatta underhandlingar för 

åstadkommande av ett avtal, Landskapsstyrelsen 

föreslår därför att med Betsocker Ab och Ålands 

Betodlarförening r,f. skulle avtalas om byggandet 

av anläggningen, om muddring av farleden till hamnen 

och om rätt för nämnda intressenter att i viss ut

~äckning använda trafikavdelningens område på vill

kor att de förhandsfinansierar byggandet och muddring

en samt betalar skälig ersättning för områdets utnytt

jande. Landskapet skulle å sin sida bygga väg- och 

vändplan inom området. För att möjliggöra ett snabbt 

utbyggande av lastningsplatsen på de villkor, som 

skisserats ovan, föreslår landskapsstyrelsen under 

detta moment ett anslag om 60.000 mark. 

Inköp av b å t. 

Momentet föreslås utgå. 

OJ, LEMSTRÖMs KANAL 

Avlöningar (f), 

72.448 

(-;tb 180.000) 

(63.640 + 8.808) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar, 

Reparation, underhåll och drift av byggnader och 

anläggningar. 

30.000 (5o.ooo - 2o.ooo) 
Avser normala underhållsarbeten. 

T e kniska byrån och sjötrafikbyrån. 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Socialskyddsavgifter (f), (Momentet nytt) 

450.000 (+450.000) 

Utgifterna som hänför sig till detta kapitel har 

tidigare påförts 24.03.04. 

574 
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Färjhållningen (f) . 

8 . 940 . 000 (7 . 450 . 000 + 1.490.000) 

Ökningen föranleds av ökade driftskostnader, främst 

lönekostnader . Sålunda har utöver allmänna steg

ringar av lönerna ändrats bestämmelserna om semes 

ter , övertid och söndagsarbete . Ökningen föranleds 

till en del även av ordnarrdet av färjförbindelse 

mellan Björkö i Kumlinge och Lappa i Brändö, samt 

av att den nya färjan för rutten Åva- Jurmo-Osnäs 

kommer i trafik i slutet av år 1977. 

Anslaget är i övrigt baserat på samma färjturer som 

under år 1976 och sålunda baserat på 1976 års nivå. 

I anslaget ingår 40.000 mark för installering av 

ljudisolerat kontrollrum i m/s Kökars maskinrum och 

22 . 000 mark för omändring av m/s Tre Måsars babords 

kapp på bildäcket så att två långtradare i bredd kan 

transporteras på akterdelen av bildäcket . 

Upprätthållande av trafik i skärgården (f). 

1.210.000 ( 1 • 1 00. 000 + 1 1 o . 000) 

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar . 

I anslaget ingår bl.a. driften av trafikb å ten m/s 

Tärnan, subventioner för den. r e guljära lastbilslin

jen i skärgården, för skärgårdsflyg och för privata 

trafikbåtar , administrerade av kommunerna. 

Färdigställandet av färjlinjen Björkö-Lappa och 

färjfästet på Asterholma b e räknas medföra att m/s 

Tärnan, som nu sysselsätter 6 personer, kan ersättas 

av båt, som bättre motsvarar trafikbehovet. 

Anskaffning av fartyg och fär,i or (r) . (Momentet nytt) 

5 . 138 . ooo (+5.138 . ooo) 

Anslaget utgör andra och tredje raterna , sammanlagt 

4 . 898.000 mark, på den för rutt e n Åva-Jurmo-Osnäs 

beställda färjan samt hälften av kostnaderna för 

passagerarsalongens tillbyggnad ell e r 240 . 000 mark. 

2 8 . 1 o . 1 1 

2 8 .1 0 . 70 

28 . 15.25 

28 . 15 . 70 

28.16.70 

28 . 17.79 
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10 . ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier . 

500 . 000 (450.000 + 50 . 000) 

Ökningen föranledd a v allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av maskiner (r) . 

450 . 000 (330 . 000 + 120 . 000) 

Anskaffningen avser 1 st väghyvel . 

15 . OLJESKADEBEKÄMPNINGEN 

Driftskostnader för oljeskyddsberedskap (f). 

70 . 000 (50 . 000 + 20 . 000) 

Avser medel får attsnabbt kunna igångsätta oljeskydds

arbetet vid olycka . 

·Anskaffning av oljeskyddsutrustning (r). 

3.000 (5 . 000 - 2 . 000) 

Anslaget avser endast mindre kompletteringar . 

16. KATASTROFBEREDSKAPEN 

Anskaffning av utrustning för katastrofberedskap 

5.000 (5.000) 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN (Nytt kapitel) 

Flygfält (r) . 

200.000 (+200.000) 

(r) • 

Avser anslag för påbörjande av landningsbanans utbygg-

nad. 

' l 
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29. FINANSIERINGSUTGIFTER ========================= 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 

Ränteutgifter (f). 

200.000 (200~000) 

O r d i n a r i e å r s s t a t e n 
================== =================== 

Tjänsteförteckning 1977. 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

(Tidigare avlöningsklass anges 

inom parentes) 

21.02.01. Landstingets kansli 

sekreterare 

Kanslist och arkivarie 

22. Landska~sstyrelsen 
==========~-===-====== 

22.01.01. Lantrådet och land
skapsstyrelsens le
damöter 

Lantråd 

22.02.01. Lagberedningen 

Lagberedningschef 

Lagberedningssekreterar e 

Maskinskrivare 

22.03.01. Planer i ngsrådet och 

plan eringsbyr ån 

Regionpl anechef 

Kanslist 

22. 04. <;)1-. Ek onomiska rådet och 

ekonomiska sekretari-

at et 

Utveckl i n gsp l anerar e 

Maskinskrivare 6 / 12 

B 3 
v 18 

B 9 

B 4 

B 

v 8 

B 3 
v 1 o 

B 

v 8 

Avtals
och ordi
narie lö
ner 

2 

3 

Bilaga I. 

Extra
ordina
rie lö
ner 

2 

1 
2 

1_:)_ 
2 

Sam
man
lagt 

2 

3 

2 

1 
2 

1-t 
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~~~=~~~~~~~~~~~~~~e~g 
2J . OJ.01. Polisväsendet E å landet 

2J.01 .01. Allmänna byrån ~.J .! • .0 l.. Q 1 .!.. [ö~li !E.·f.l.!.. socknars -----
Kanslichef B 5 distr. ---
Maskinskrivare v 8 Äldre konstapel v 12 

Övervaktmästare v 1 1 Yngre konstapel v 10 J J 

Vaktmästare v 9 4 4 

Chaufför v 12 
~J.!..Ol..Q1.!.. ~O!E,a~a_m.!..f~·-s~c~n~r~ 

Telefonist v 7 distr. 
städerska v 5 Överkonstapel v 14 2 

5 2 7 Äldre konstapel v 12 6 6 

2J.01.01. Administrativa byrån. Yngre konstapel v 1 1 2 2 

Kanslisekreterare v 26 Yngre konstapel v 10 J J 

Registrator v 18 Maskinskrivare v 8 

Biträdande reg·istrator v 12 Biträdande kanslist v 9 

Maskinskrivare v 8 1 12 J 15 

2 2 4 
~J~O].Q1.!.. ~u!E.lin~e_o.!.. Brändö distr. -------

2J.01.01. Bz~~ads- och brand- Äldre konstapel v 12 

skzddsbzrån Yngre konstapel v 10 

Överinspektör B J 2 2 

Byggmästare v 21 

Byggmästare 
~J.!..Ol..Q1.!.. 2_u!2d~ !E.·!.l.!.. ~o,S_k!2aE_s_dis!,r.!.. 

v 20 
Överkonstapel 14 1' v 

Kanslist v 10 1 Äldre konstapel v 12 2 2 
2 2 4 Yngre konstapel v 1 1 

2J.02.01. Polisinrättnin~en i Yngre konstapel v 10 J 4 

Mariehamn Biträdande kanslist v 9 
Polismästare v 26 5 4 9 
Poliskommissarie v 20 

2J.OJ.27. Polishä kten och vaktkontor 
Poliskommissarie v 19 

Överkonstapel 
Vaktman (Avtal) v 12 

v 14 J J 6 

Äldre konstapel v 12 18 J 21 

Yngre konstapel v 11 2~.06.01. Motorfordonsbzrån 

Yngre konstapel v 10 J 1 1 14 
Trafikinspektör B 

Kanslist v 10 Besiktningsman v 22 

Biträdande kanslist v 9 2 
Besiktningsman v 21 

Maskinskrivare v 8 Registerföreståndare v 18 

29 20 49 Kanslist v 10 

Biträdande' kanslist v 8 

6 6 
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23.22.01. Ålands turisthotell _g2_.01 . 01. Byrån för livsmedels-

Maskinmä stare v 18 
hygien 

Landskapsveterinär B 3 

~~~=~~~~~~~~g~~~~~~~~ 25. 1 o. o 1 • Ålands centralsjukhus 

24.01.01. Budge tblrån 
överl äkare B 3 6 6 

Avdelningsläkare v 25 6 6 
Finanschef B 3 

Avtal s- och lönechef v 26 
Avde lningsl äkare v 25 

v 20 1 1 

Byråsekreterare v 25 
Amanuens 2 2 

v 20 1 1 

Kanslist v 1 1 Amanuens 2 2 

3 4 Föreståndare för laboratorie-
avdelningen v 20 1 1 

2 2 

24. o 1 • o 1 • RäkenskaEsbyrån Kemist v 25 

Landskapskamrer B Apoteksföreståndare v 18 1 1 
2 2 

Huvudbokförare v 22 Översköterska v 21 

Bokförare v 13 Biträ dande översköterska v 19 

Kassör v 15 Nattöversköterska v 18 2 

Biträdande bokförare v 1 1 Avdelningssköterska v 16 9 9 

Biträdande kassör v 10 Biträdande avdelningssköterska v 14 3 3 

Bokföringsbiträde v 9 2 2 Specialsköterska v 14 ( 12) 13 13 

Kassabiträde v 9 Socialsköterska 8/10 v 14 

4 5 9 sjukgymnast v 14 1 

sjuksköterska v 13 1 1 3 14 

~~~=~~~~~~;=~~g=g~~~~~~~g~; sjuksköterska 25 v t (ny tjänst) v 13 

~~g~~~~~~~~ Barnmorska v 13 (3) 2 2 

Laboratoriesköterska v 1 3 6 6 
25.0 1 .0 1 . Byr å n för socialvårds-

Laboratoriesköterska 25 v t v 13 
ä r e nden 

Röntgensköterska v 1 3 3 4 
Social chef B 3 Röntgensköterska 25 v t v 13 
Maskinskriva re v 8 

Hjälpsköterska v 9 ( 22) 2 3 23 
2 2 

(ny tjänst) 1 1 
Hjälpsköterska v 9 2 2 

25.0 1. 0 1 . Byrå n för hälso- och Barns:Köterska v 9 1 3 13 

sjukvå rdsärenden Barnsköterska 25 v t v 9 

Landskapsl ä kare avtal Laboratoriebiträde v 8 4 4 

Inspektör för folkhälsoarbet e t v 23 Vårdbiträde v 6 (2) 

Maskinskriva re v 8 Avdelningshjälpare v 8 9 9 

2 3 Maskinskrivare v 8 4 4 

Avdelningshjälpare v 8 1 1 
2 2 

Avde lningshjälpare v 8 1 1 
2 2 
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Avdelningshjälpare 25 vt(nytjänst)v 8 

Kanslist V 10 

Arkivbiträde V 6 

Personalhälsovårdare 

Ekonomichef 7/10 

Kontorschef 7/10 

Byråföreståndare 7/10 

Kassör 7/10 

8/10 

Biträdande kanslist 7/10 

Kanslist 20 vt 7/10 

Kontorsbiträde 7/10 

Kosthållerska 8/10 

Biträdande kosthållerska 8/10 

Kokerska 8/10 

Köksbiträde 8/10 

Köksbiträde 

Servererska-diskerska 

Maskinchef 7/10 

Undermaskinmästare 7/10 . 

Maskinskötare 8/10 

Eldare 8/10 

v 15 

v 26 

v 16 

v 12 

v 9 

v 9 
v 10 

v 7 
v 14 

v 11 

v 7 

v 5 

v 5 

v 5 

v 21 

v 14 

v 12 

v 9 
Tvätt- och linneföreståndarinna 
8/10 v 9 

Maskintvätterska 8/10 

Tvätterska 8/10 

Sömmerska 8/10 

Sjukhusbiträde 

sjukhusbiträde 25 vt 

Städningsarb . instruktör 8/10 

Bilförare-vaktmästare 8/10 

Vaktmästare-gårdskarl 8/10 

Förrådsförvaltare 8/10 

v 6 

v 5 
v 6 

v 5 

v 5 

v 10 

v 10 

v 9 

v 9 
Telefonist 8/10 V 7 

Telefonist 25 vt 8/10( tillfällig) V 7 

Baderska-städerska 

Baderska 
v 6 

v 6 

2 

61 

4 

7 

4 

2 

2 

2 

5 

2 

2J 

J 

J 

15 3 

1 
2 

4 

7 

4 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

2J 

J 

J 

214 

1 
2 

- 7 -

~. 01 . Ålands centralsanatoriu: J 

.. erl ä kare o v 

AV d
eln ingsläkare 

d l n ingssköterska 
AV e .. 
. " dande avdelningsskoterska B1tra 

· lsköterska 2/10 so c la 

sjukgymnast 

sjukgymnast 

sjuksköterska 

Hjälpsköterska 

per S onalhälsovårdare 2/10 

Medikalmas s ör 

vårdbiträde 

Avdelningshjälpare 

Ekonomichef 2/1 O 

Kontorschef 2/10 

Byråföreståndare 

Kassör 2/1 O 

2/10 

Bitr ä dande kanslist 2/10 

Kanslist 20 vt 2/10 

Kontorsbiträde 

Kosthållerska 

2/10 

2/10 

Biträdande kosthållerska 

Kokerska 2/10 

Köksbiträde 2/10 

Köksbiträde 

Servererska-diskerska 

Maskinchef 2/1 O 

Unde r maskinmästare 2110 

Maskinskötare 2/10 

Eldare 2/10 

2/10 

Tvätt - och linneföreståndarinna 
2/10 

Maskintvätterska 2/ 10 

Tvätterska 2/10 

Sömme rska 2/1 O 

Sjukhusbi träde 

Sjukhusbi träde 

v 25 

v 16 

v 14 

v 14 

v 14 

v 1J 

v 1J 

v 9 
v 15 

v 8 

v 6 

v 8 

v 26 

v 16 

v 12 

v 9 

v 9 

v 10 

v 7 
v 14 

v 11 

v 7 
v 5 

v 5 

v 5 
v 21 

v 14 

v 12 

v 9 

v 9 

v 6 

v 5 

v 6 

v 5 

v 5 

2 

1 
2 

2 

4 

15 

J 
1 
2 

2 

6 
1 
2 

1 
2 

2 

2 

6 

15 

J 
1 
2 

2 

6 
1 
2 

584 



Städningsarb.instruktör 2/10 

Bilförare-vaktmästare 2/10 

Vaktmästare-gårdskarl 2/10 

Förrådsförva ltare 2/10 

Telefonist 2/10 

- 8 -

v 10 

v 10 

v 9 

v 9 

v 7 
Telefonist 25 vt 2/10 (tillfällig) V 7 
Baderska V 6 

25.12.01. Ålands tuberkulosbyrå 

Dispensärläkare V 25 

Dispensärsköterska 

Avdelningshjälpare 25 vt 

Ekonomichef 1/10 

Kontorschef 1/10 

Byråförestå ndare 1/10 

Kassör 1/10 

Biträdande kanslist 1/10 

Kanslist 20 vt 1/10 

Kontorsbiträde 1/10 

Maskinchef 1/10 

Undermaskinmästare 1/10 

Sjukhusbiträ de 

~g~=~~~~~gg~gg~g~g~~g~gg~g 
26.01.01. Allmänna byrån 

Utbildningschef 

Byråsekreterare 

Kanslist 

Maskinskriva re 

26.01.01. Skolbyrån 

Skolinspektö r 

Skolpsykolog 

26.01.01. Mus e i byrån 

Landskapsantikvarie 

Antikvarie i etnologi 
Antikvari e i arkeologi 

v 16 

v 8 

v 26 

v 16 

v 12 

v 9 

v 9 

v 10 

v 7 
v 21 

v 14 

v 5 

B J 

v 19 

v 10 

v 8 

B 

v 25 

B 2 

v 2J 

v 2J 

4 

2 2 

2 

j_ 

2 

1 
2 

4 

2 

J 

j_ 

J 

1 
2 

l 
eisekreterare 

HUS 

Byggmästare 

k inskrivare Has 

0 1 Biblioteksbyrån. 26. o 1 • • 

~blioteksinspektör 

26.01.01. Landskapsarkivet 

- 9 -

- · ny tjänst Landskapsarkivarle 
från 1,8.1977 

~03 . 01. Ålands lyceum 

Äldre lektor 

Yngre lektor 

Biträdande kanslist 

Gårdska rl-eldare 

Vaktmästare 

städerska 

26.04.01 Ålands sjöfartsläroverk 

överlärar e 

Lekt or 

Vaktmäs t a r e -gårdskarl 

städerska 

Kanslist deltid 

26 .05. 01. Ålands tekniska skola 

Lektor 

Vaktmästare-gå rdskarl 

Städerska 

Kanslist deltid 

26.06.01. Ålands s,jömansskol a 

Lärare i yrkesämnen 

Lärare i a llmänna ämnen 

Yrkeslärare ( 1 ny tj änst) 

Yrkeslärare ( 1 ny tj ä nst) 

v 12 

v 19 

v 8 

v 1 

v 26 

c 41 

c J1 

v 9 

v 10 

v 10 

v 5 

c 45 

c 41 

v 10 

v 5 

v 10 

c 45 

v 10 

v 5 

v 10 

c 41 

c JJ 

c JJ 

c JJ 

8 

1 1 

J 
1 
2 

4-t 

J 
1 
2 

5 

6 

7 

J 

2 

4 

2 

(J) 4 

6 

8 

.6 

18 

4 
1 
2 

7-t 

5 
1 
2 

2 

4 

j l 

l 

l 
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~., ;·;.u 

Arbetslärare (1 ny tjänst) 

Kanslist 

Gårdskarl-vaktmästare 

städerska 

Internatföreståndare 

26.07.01. Ålands yrkesskola 

Rektor 

Lärare i yrkesämnen 

Lärare i yrkesämnen 

Lärare i allmänna ämnen 

c 29 

v 10 

v 10 

v 5 

v 8 

c 53 

c 41 

c 41 

c 31 
Lärare i allmänna ämnen 
fr. 1 • 8. 1 9 7 7 

(ny tjänst 

Yrkeslärare 

Arbetslärare 

Centrallagerföreståndare 

Föreståndarinna-kokerska 

Köksbiträde 

städerska 

Tvätterska 

Ekonom 

Kanslist-kassörska 

Kanslibiträde 

Eldare-gårdskarl 

Vaktmästare 

26.08.01. Ålands lantmannaskola 

c 31 

c JJ 
c 29 

v 11 

v 10 

v 5 

v 5 

v 5 

v 21 

v 10 

v 7 
v 10 

v 10 

Föreståndare C 42 

Lärare C 42 

Maskinlärare (inrättad I Tb -76) C 32 

26.09.01. Ålands husmodersskola 

Lärare i huslig ekonomi 

Lärare i kvinnlig slöjd 

Vaktmästare-gårdskarl deltid 

26.10:01. Hemslöjdsundervisningen 

Lärare i kvinnlig slöjd 

c 31 

c 31 

c 31 

2 

4 

2 

( 2) J 

2 

1 

2 

4 

J 

6 

27 

2 

J 

2 

J 
6 

J 
6 

31 

J 

J 

01 01 Allmänna byrån E.]...:..5: • • . 
f ··r näringsavdeln1ngen Chef o 

Företagskonsulent (avtal) 

Kanslis t 

Maskinskri vare 6/12 

~· 01 . o1 . Jordbruksbyrån 

Landskapsagronom 

Byggmästare 

Byggmästare 

Byggmästare 

Jordbrukskonsulent 

Husdjurskonsulent 

Trädgårdskonsulent 

Trädgå rdskonsulent 

Jordbruksinstruktör 

Maskinskrivare 

27.01 . 01. skogsbruksbyrån 

Landskapsforstmästare 

Forstmästare 

Forstmästare 

skogsvårdskonsulent 

PlantskolAskötare 

Forsttekniker 

Forsttekniker 

Kanslist 

27 . 01.01. Fiskeribyrån 

Fiskeriintendent 

Fiskerikonsulent 

Fiskevårdsinstruktör 

- 11 -

B 4 

B 

v 11 

v 8 

B J 

v 22 

v 21 

v 20 

v 20 

v 20 

v 20 

v 18 

v 18 

v 8 

B 4 

B 

v 26 

v 20 

v 21 

v 19 

v 19 

v 10 

B 

v 20 

v 19 

2 

7 

J 

J 

1 
2 

3 

5 

1 
2 

10 

8 

J 
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2:Z:.01.01. B:l:rån för turist ärenden 
Byråchef 

Turistkonsulent 

Byråsekretera re 

2:Z:.01.01. Mil,j övårdsb:l:rån 

Miljövårdsintendent 

Jakt- och n aturvårdskons ul ent 
J/4 

2:z: . o6.o1. Arbetsförmedlin~en 

Byråchef 

Avdelnings föreståndare 

Arbetsförmedl are 

Kanslist 

Ersättningsberedare 

Maskinskrivare 

2:z:.o:z:.o1. Yrkesvä~lednin~en 
Byråföreståndare 

v 26 

v 21 

v 2J 

B 

v 2 1 

v 24 

v 17 

v 1J 

v 10 

v 1 1 

v 8 

B 1 

2:Z:.11.01. Ål a nds F örsöksstation 

Förest å ndare v 26 

v 16 

v 16 

Fältmästare 

Trädgårds fä ltmästare 

2:z:.21.01. Fiskodlin~en 

Fiskmästare 

28.01.01. Allmänna b:l:rån 

Överingenjör 

Övervägmästare 

Överbyggmästare 

v 15 

B J 

v 2J 

v 22 

2 

2 

J 

J 

2 

2 

2 

7 

J 

3 

J 

2 

2 

2 

2 

9 

l 
' 

l 

Vägmästare 

Vägmästare 

Byggmästare 

Yngre byggmästare 

Yngre vägmästare 

Vägkas sör 

Kanslibiträ de 

Maskinskrivare 

Telefonist 

28.01.01. Tekniska byrå n 

Byråingenjör 

Verkmä stare 

Lage rföreståndare 

Lagerförvaltare 

28.0 1 .0 1. S j öt rafikbyrån 

Inspektör för sjötrafik 

28.02.03. Lemströms kanal 

Brovakt 

- 1 3 -

v 21 

v 20 

v 18 

v 17 

v 17 

v 1 J 

v 9 

v 8 

v 7 

v 25 
v 21 

v 19 

v 12 

v 24 

v 8 

3 3 

7 9 1 6 

2 2 4 
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LÖNETABELLER GA .. LL o 
=================~~~~-~g~_} .2.1976 . -------======== 

V-, B- och C-löneklasser 

V-löneklassernas grundl öner och 

å r s a r vo d en. 

Löneklass Grundlön eller 
årsarvode 

v 
v 2 

v J 

v 4 

v 5 

v 6 

v 7 
v 8 

v 9 

v 10 

v 11 

v 12 

v 13 

v 14 

v 15 

v 16 

v 17 

v 18 

v 19 

v 20 

mk/ å r 

............... 17.076 

............... 17.076 

............... 17.076 

··············· 17. 496 
•.............• 17.9 16 

............... 18.348 

............... 18.840 

•••···········• 19.380 
............... 19.836 

• . • . . . . . . . . . . . • 20. 304 

............... 2 0.832 

• • • . . . . . . . . . . . . 2 1 • 420 

. . . . . . . . . . . . . . . 2 2. 020 

•...•....•...•• 22.632 

•...... . •....•. 2J.J28 

•.••. • ........• 24 .084 

··············· 2 4 .8 0 4 
............... 25.7 16 

··············· 26.7 0 0 

··············· 27.696 

········ · ······ 28.860 

··············· 30 . 156 

··············· 3 1 .52 4 

v 2 1 

v 2 2 

v 23 

v 24 

v 25 
........ . ...... 33.060 

............... 34.752 

v 26 ............... 36.588 

B-löneklassernas grundlöner och 

å rsarvoden. 

Lönekl ass Grundl ön e ller 
å r sarvo d e 

B 

B 2 

B 3 

B 4 

B 5 

B 6 

B 7 
B 8 

B 9 

mk/ år 

............... 50.556 

•.••..•....•. • • 52.956 

•••• ~ . . . . • • . . . . • 56. 2 56 

· · · · ~ · · · · · · . . . . 6o. 2 1 6 
•••........ . ... 65. 040 

••...•........• 70.764 

••·······•····• 77.268 
••..•...•...••• 84 .684 

• • . . . . . . • . . . . . • 9 2. 808 

l 

- 2 -

s-löneklassernas grundl öner och 

års arvoden. 

Löneklass Grund l ön eller 
årsarvode 

c 
c 2 

c J 
c 4 

c 5 

c 6 

c 7 

c 8 

c 9 
c 1 o 

c 11 

c 12 

c 13 
c 14 

c 15 

c 16 

c 17 
c 18 

c 19 

c 20 

c 21 

c 22 

c 23 

c 24 

c 25 

c 26 

c 27 

c 28 

c 29 

C JO 

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

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

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

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

mk / år 

17.832 

17.988 

18. 120 

1 8. 1 68 

18.336 

18.492 

18.660 

18.852 

19.068 

19.260 

19.500 

19. 704 

19.908 
20 . 124 

20.J 16 

20.556 

20.784 

21.072 

21.336 

21.624 

21.888 

22.188 

22.5 12 

22.884 

23.232 

23.604 

23.976 
24.420 

24.864 

25.356 

Lönekl a ss 

c 31 

c 32 

c 33 

c 34 

c 35 

c 36 

c 37 
c 38 

c 39 
c 40 

c 41 

c 42 

c 43 
c 44 

c 45 

c 46 

c 47 

c 48 

c 49 

c 50 

c 5 1 

c 52 

c 53 

c 54 

c 55 

Gru ndl ön eller 
å r s arvode 

mk / år 

25.836 

26.376 
26.868 

27. 444 

27.972 

28. 608 

29.292 

29.988 

J0.68 4 

31. 404 

32. 196 

J2. 952 

JJ.828 

34.7 16 

35.640 

36.576 

37.536 
52. 464 

53-7 12 
54.97 2 

56.7 12 

58.392 
60.468 

62.508 

65.004 

c 56 

c 57 

c 58 

c 59 

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

67.596 

70.524 

73.548 

76.620 

l 

l 

I l 

l' 

l 



INKOMSTERNA ENLIGT AVDELNINGAR ÅREN 1976 - 1977 
Bilaga IIr, 

11, SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR 

0 1 , Skatter och avgifter 

12, INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

21, Landstinget 

22, Landskapsstyrelsen 

2J. Kansliavdelningens förvaltnings
område 

24, Finansavdelningen förvaltnings
område 

2S, Social- och hälsovårdaavdelning
ens förvaltningsområde 

26, Utbildn ingsavdelningen förvalt
ningsområde 

27. Näringsavdelningens förvaltnings
område 

28, Trafikavdelningens förvaltnings
område 

1J, INKOMSTER AV LÅN 

01, Ränteinkomster 

02, Återbetalade lån 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. Avräknings- och finansierings
inkomsterna 

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

Grundbudget 
1976 

720.000 

720.000 

8,05'3.000 

100 

74.600 

1.762,000 

20.000 

4,067.000 

1.0J2,SSO 

S28,2SO 

S68.SOO 

4.oos.ooo 

1. 6os.ooo 
2.400,000 

109,12'3.76J 

Förslag 
1977 

82S.OOO 
82S.OOO 

17.12J,10S 

400 

78,JOO 

1.941.0JO 

J,OOO 

4. 770.280 

8,962,2JO 

688,J6S 

679.SOO 

4.6os.ooo 

2,oos.ooo 
2.6oo.ooo 

134.022,641 

Ökning + 
Minskning - % 

+ 10S.OOO 14,6 

+ 10S.OOO 

+ 9.070.10S 112,6 

+ JOO 

+ J.700 

- 17.000 

+ 70J,280 

+ 7.929.680 

+ 160,11S 

+ 111,000 

+ 

+ 

+ 

Coo.ooo 

4oo.ooo 

200.000 

+ 24,898.878 

1S,O 

22,8 

109 . 123.76'3 1J4.022,641 + 24,898.878 

~~~~~~~~z~~===~~~~~z~~z~~====~=~~~~z~~~~J 28,4 

Bilaga IV. 

UTGIFTERNA ENLIGT HUVUDTITLAR ÅREN 1976 - 1977 

Grundbudget Förslag Ökning + 
1976 1977 Minskning - % 

21. LANDSTINGET 1,008.o4s 1. 13J. 630 + 12S.S8S 12,S 0 1 , Landstingsmännen 6so.ooo 760.000 + 11 o.ooo 
02. Landstingets kan sli 27J.04S 288.6JO + 1S.S8S 
OJ. Landstingets övriga utgifter 8S.OOO 8S.OOO - ' 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 1 .482.9 16 1.S06,071 + 2J,1SS 1, 6 01, Lantrådet och landskapsstyrelsens 
ledamöter S72.S11 62S.S44 + SJ.OJJ 02, Lagberedningen 

JSJ.978 J19.S87 - J4.J91 
OJ, Planeringsrådet och planeringsbyrå n 2 11 ,280 221.6SS 
04, 

+ 10.J7S 
Ekonomiska rådet och ekonomiska s ek-
retaria te t 184,147 1S9.78S - 24.362 os. Landskapsstyrelsens övriga utgifter 161.000 179. soo + 18.SOO 

2J. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 20.S22,975 2J.S23.l27 ),000.352 + 14,6 01. Centralförvaltning 617.9S1 6S0.4S8 + J2.S07 02, Polisinrättningen i Mariehamn 2.S16, 1S2 2,8J4.S42 + J18,J90 
OJ, Landspolisen samt övriga polis- och 

ordni'ngsuppgifter 1 .7 1J,674 1.906.sso 192.876 + 

l 
06. Motorfordonsbyrån 

08. Pensioner och personalutgifter 

10. Utbildnings- och informations
verksamhet 

11. Landstingsval 

20, Planläggnings- coh byggnadsväsen
det 

21. Främjande av bostadsproduktion 

22. Självstyrelsegården 

2J, Ålands Turisthotell 

2S. Brandväsendet 

24 , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

01. Centralförvaltning 

02. Särskilda understöd och lån 

OJ. Enligt förvaltningsområde icke för
delade utgifter 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS 

FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

01. Centralförvaltning 

02, Invalidvård 

OJ, Barnavård och barnafostran 

04. Övriga sociala uppgifter 

10, Ålands centralsjukhus 

11, Ålands centralsanatorium 

12. Ålands tuberkulosbyrå 

13, Mentalvården 

14, Folkhälsoarbetet 

15 , Övriga hälso- och sjukvå rdsuppgifter 

20. Kommunal hälso- och veterinä rvård 

26, UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGs

OMRÅDE 

01. Centralförvaltning 

02. skolförvaltningen 

OJ, Ålands lyceum 

o4. Ålands sjöfartsläroverk 

os. Ålands tekniska skola 

o6. Ålands sjömansskola 

07, Ålands yrkesskola 

08, Ålands lantmannaskola 

09. Ålands husmodersskola 

10, Hemslöjdsundervisningen 

11, Ålands hotell- och restaurangskola 

1J, Yrkeskurser och övriga utgifter för 
yrkesutbi ldningen 

22, Landskapets övriga läroanstalter 

2J, Grundskolväsendet 

24, Övrig undervisning och studieverk
samhet 

2S. studiestöd 

26, Ungdoms- och idrottsverks a mhet 

27. Allmänna kulturella uppgifter 

JO. Arkeologisk och etnologisk verk-
samhet 

J1, Ålands museum 

32, Ålands konstmuseum 

JJ, Kastelholms fornminnesområde 

J4, Bornarsunds fornminnesområde 

40. Biblioteksverksamheten 

SO. Landskapsarkivverksamheten 

- 2 -

J16,142 

S.9JO,OOO 

86.soo 

-

1S6.ooo 

8,6J6.ooo 

-
490.SS6 
6o.ooo 

2.938.2J4 

S4J,2J4 

JJ2.000 

2,06J,OOO 

26,'507.2'36 

428.J70 

360.000 

2.141.000 

8S7.JOO 

1J.421.702 

2.884.188 

27S.676 
2.724,000 

3.011,000 

199.000 

20S.OOO 

27. 273_. 7~1 

7JO. 140 

11 9.000 

1.1S4.8SO 

667. 122 

7 16.SSJ 

1 .634.762 

2.SJ8.269 

3SS.J4 1 

1S4.9J8 

S7.2S6 

-

-
1.4J6.soo 

1J,6JO,OOO 

1, J46.soo 

JJO,OOO 

5o6.ooo 

327.000 

1S8,000 

J4 1 .060 

73.840 

4S8.ooo 

5S.OOO 
483.600 

-

JJ1.896 + 1S.7S4 

7,080.000 + 1,1SO.OOO 

47.SOO - J9,000 

- -

17 5. 000 + 19.000 

9.J40.000 + 704.000 

J6S.J81 + J6S.J81 

7 12.000 + 221.444 

80.000 + 20.000 . 
J,J8J,928 + 44S.694 15,2 

600.928 + S7.694 

277.000 - ss.ooo 

2.S06.ooo + 44J,OOO 

'32.'306,279 + S.799.04J 

4J7.010 + 8.640 

610.000 + 2SO.OOO 
2.3SJ.OOO + 212.000 

889.800 + J2.SOO 

17.137. S82 + 3 .71S.880 

J.444.S84 + S60.J96 
302.S03 + 26.827 

2,929.000 + 205.000 

J,8 11 ,000 + 800.000 

104.000 - 9S.OOO 

287.800 + B2.800 

40.782.923 + 1J.SC9.192 49,5 

828.493 + 98.JS3 

180.9S4 + 61.9S4 

1.J24.SS1 + 169.701 

702.J80 + 3S.258 

827.0S8 + 110.SOS 

1 ,822.J78 + 187.616 

2.9S 1 .878 + 4 13.609 

401.2S4 + 4S.913 

167.670 + 12.732 

69.796 + 12.S40 

8.98J.S80 + 8.98J.S80 

6 18.000 + 618.000 

1.990.000 + SSJ.SOO 
1S.86S.OOO + 2.2JS.OOO 

663.000 - 68J.SOO 

S 10 .000 + 180.000 

S90.000 + 84.000 

390.000 + 6J.OOO 

168.300 + 10.300 

368. 156 + 27.096 

86,J7S + 12.SJS 

6 17.000 + 1S9.000 

ss.ooo -
S92.000 + 108.400 

10. 100 + 10.100 
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'27'. '-NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅD E 

0 1 . Centralförvaltnin g 

02. Närings livets främjande 

04. Vattenförsö,rjning och vattenvård 

05. Sysselsättningens främjande 

06. Arbetsförmedl ingen 

07. Yrkesvägle dningen 

OS. Yrkesutbildnin gsrådet 

10. 

11. 

12. 

15. 

16. 

Frä~.i ~nde av lantbruket samt J'ordd pos1t1onsverksamhet is 
Försöksverksamheten 

Skoll ägenhete n Jornala gård 

Främjande av skogsbruket 

Plantskolorna 

20. Främjande av fiskerinä ringen 

2 1. Fiskodlingen 

25. Turismens främjande 

30. Ni l jövården 

28. TRAFIKAVDELNINGENs FÖRVALTNINGSO~ffiÅDE 
01. Centralförvaltning 

02. Väga r 

0 3. Lemströms kana l 

04. Skärgårdstrafiken 

10. Arbetsmaskiner och a rbe tsfordon 

15. Oljeskadebekämpn ingen 

16. Katastrofberedskap 

17. Flygtrafik i skärgården 

29. FINANSIERINGSUTGIFTER 

0 1. Utgifter för finansieringslån 

- 3 -

17.69 1.074 21.787.186 
1 .S46.446 1.895.568 
3.270.000 3.425.000 
1.300.000 1.6oo.ooo 

- 1 . 475.000 
544.824 698.850 

79.944 94.96 1 
330.000 -

s. 517. 8oo 6.471.700 
327.344 735.782 
369.860 465.360 
654.000 683.000 
162 .000 2 10 .000 

2. 166.ooo 3.000.900 
130.656 146. 165 
835.000 68 1 .000 

157.200 203.900 

24.277.552 '3 1 .952.402 
1.1 58.9 12 1 .233.954 

13.6 15.000 13 .650.000 

11 3.640 102.448 
s.sso.ooo 15 .738.000 

780.000 950.000 
55.000 73.000 
s.ooo s.ooo 
- 200.000 

200.000 200.000 
200.000 200.000 

~~~~~-~!~ifter mk ---------========== ~-~~~~~~~~z~~==~~~~~~z~~z~~== 

+ 4.096. 11 2 23,2 
+ 49.122 

+ 155.000 

+ 300.000 

+ 1.475.000 

+ 154.026 

+ 15.017 

- 330.000 

+ 953.900 

+ 4oS.4J8 

+ 95.500 l 
+ 29.000 

+ 48.000 

+ 834.900 

+ 15.509 

- 154.000 

+ 46.700 

+ 7.674.850 3 1 '6 
+ 75.042 

+ 35.000 

- 11.1 92 

+ 7.188.000 

+ 170.000 

+ 18.000 

-
+ 200.000 

-

=~=~~~~z~~~~~= 2 8,4 

l 

UTGIFTER ENLIGT UTGIFTSART ÅREN 1976 - 1977 

Momentens Mo mentens Budget Förslag Ändring 1976-1977 
nummerkod art 1976 1977 mk "/o 

01 - 03 Avlöningar 26.889.797 32.009.446 + 5.119.649 + 19,0 

o4 Socialskyddsavgifter 2.458.970 3.727.400 + 1.26S.430 + 5 1 ,5 

os - 07 Pensioner 6.540.000 7.823.000 + 1.283.000 + 19,6 

08 - 09 Kommitteer, delegationer och kommissioner 226.000 221.000 - 5.000 - 2 2 

01 - 09 Avl öningar och u tgifter av avlönings-
natur 36. 114 .767 43.780.846 + 7.666.079 + 2 1 ,2 

11 - 12 Reparation och underhåll av maskiner, 
anordningar och annan materiel 657.300 840.560 + 1S3.260 + 27,9 

13 - 14 Reparation och underhåll av byggnader 793.450 931.000 + 137.550 + 17 ,3 

15 - 18 Reparation och underhåll av jord- och 
vattenbyggnadsanläggningarna 5.6oo.ooo 6. 150.000 + 550.000 + 9 -,8 

10,19-29 Övriga konsumtionsutgifter 19 .972.86 1 '31.799.760 + 11 .826.899 + 'i9 2 

10 - 19 Övriga konsumtions u tgifter 27.023.611 39.721.320 + 12.697.709 + 47,0 

01 - 29 Kon sumt i onsutgifter 6J.138.J7S SJ.502. 166 + 20.363.788 + 32,2 

JO - 39 Landskapsunderstöd till kommuner m.fl. 23.269.000 27.887.000 + 4.618.000 + 19,8 

40 - 49 Landskapsunderstöd ti ll näringslive t 4.739.000 5.705.500 + 966.500 + 20,4 

50 - 59 Landskapsunderstöd till hushåll och 
allmännyttiga sammanslutningar 5.091.900 5.907.800 + 8 15.900 + 16,0 

60 - 69 Icke specificerade överföringar - - -
JO - 69 Överföringsutgifter 33.099.900 39.500.300 + 6.4oo.4oo + 19,3 

70 - 73 Anskaffning av maskiner, anordningar 
och annan materiel 1 .272.585 6.854.880 + 5.582.295 +438,6 

74 - 76 Husbyggen 636.900 2.555.400 + 1.91 8.500 +301 ' 2 

77 - 79 Jord- och va t t en by g gen 7.610.000 7.460.000 - 170.000 - 2 2 

70 - 79 Realinvesteringar 9.539.485 16.870.280 + 7.330.795 + 76,8 

so - S2 Lån å t kommuner m.fl. 1 .4oo.ooo 1.010.000 - 390.000 - 27,6 

83 - S6 Lå n å t enskilda 13. 880.000 14.590.000 + 7 10.000 + 5' 1 

87 Övriga och icke specificerade l å n 200.000 250.000 + 50.000 + 25 ,0 

8S - 89 Övriga finansinvesteringar 6oo.ooo 700.000 + 100.000 + 16 7 

80 - 89 Lån och övriga finansinvesteringar 16. oso.ooo 16.550.000 + 470.000 + 2,9 

70 - S9 Investeringsutgifter 25.6 19.4S5 33.420.280 + 7.800.795 + 30 ,4 

90 - 94 Räntor och amorteringar p å fin ans i-
erin gslån - - -

95 - 99 Övriga och icke specificerade u tgifter 44.000 153.000 + 109.000 +247.7 

90 - 99 Övriga utgifter 44.000 153.000 + 109.000 +247,7 

Utgifter sammanlagt 12 1 .90 1 .763 156.575.746 =~==~~~~Z~;,~~~ , =~=~~~~' ==================================== ============' 



Bilaga VI. 

JÄMFÖRELSE AV INVESTERINGSUTGIFTERNA ÅREN 1976 _ 1977 • 

Budget 
1976 

Förslag 
1977 

Ökning + 
Minskning 

Investeringsutgifter (moment 70-89) =~~~g l~~ ~§~ = ~~~~~~~~§~ ±_7~~QQ~722 
Realinvesteringar (moment 70-79 ,3 -----------= 

Huvudtite l 21 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

Lån och 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

övriga 

Landstinget 

Landskapsstyre l sen 

Kansliavde l ningens 
förvaltningsområde 

Finartsavdelningens 
förva l tningsområde 

Social- och häl so-
vårdsavdelnin gens 
förvaltningsområde 

Utbildningsavdel-
ningens förval t-
ningsområde 

Näringsavdelnin gens 
förvaltningsområde 

Trafikavdelningens 
förvaltningsområde 

finansinvesteringar 

(moment 80 - 89) 

Huvudtitel 23 Kansliavdelningens 
förvaltningsområde 

" 24 Finansavdelnin gens 
förvaltningsområde 

" 25 Social- och hälso-
vårdsavde l ningens 
förvaltni n gsområde 

" 26 Utbildningsavdel-
ningens förval t-
ningsområde 

" 27 Närings avdelning-
ens förvalt n ings-
område 

1 
__ ~9~-~5~9~-~4~8~5-t~16~.8~?~o~·~2~8~o++~7w·~3~>3~o~·L7~9~5 

5.000 7.000 -1: 2.000 

2.000 2.000 -

6 1 . 6oo 343.500 + 281.900 

70.000 200.000 + 130.000 

803.800 2. 164.700 + 1.360.900 

278.885 201.280 - 77.605 

593.200 1.630.800 + 1. 037. 6oo 

7.725.000 12.321.000 + 4.596.000 

16.080.000 16.550.000 + 470.000 

' 8.600.000 9.300.000 + 700.000 

300.000 4oo.ooo + 100.000 

15.000 30.000 + 15.000 

1 .400.000 1. o 10.000 - 390.000 

5.765.000 5.8 10.000 + 45.000 

Bilaga VII a. 

Utdra ur motiverin en till statsverks ro ositionen för år 1977. 

28.39. Vissa överföringar till landskapet Åland. 

Enligt självstyrelselagen för Åland (670/51) skall de medel som 

landskapet behöver för sj~lvstyrelsens genomförande och vidmakt

hållande i avbidan på ordinarie skattefinansiell utjämning mel

lan riket och landskapet anvisas i statsförslaget såsom årliga 

förskottsbetalningar. Då den ordinarie utjämningen enligt 

självstyrelselagen sker i efterskott och då beloppen av de ut

jämningar som ännu ej blivit stadfästa kan komma att överstiga 

förskottsbetalningarna, föreslås, att av anslaget som beviljas 

landskapet Åland för ordinarie skattefinansiell utjämning får 

enligt behov innan den slutliga utjämningen är stadfäst bevil

jas tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret. 

Beloppet av de medel som behövs under finansåret 1977 beror på de 

utgifter som självstyrelsen regelmässigt medför för landskapet 

under finansåret samt på hur stora landskapets inkomster är un

der samma tid. Utgifterna utvecklas i allmänhet i samma takt 

som i riket. Utgiftsökningen påverkas å andra sidan också av 

landskapets särställning, speciella förhållanden och av befolk

ningens exceptionella levnadsvillkor. Utgiftsökningen baserar 

sig sålunda närmast på förverkligandet av folkhälsolagstift

ningen, det ökade antalet barndagvårdsplatser samt utvecklandet 

av dessa, övergången till grundskolsystemet, förbättrandet av 

skärgårdens trafikförbindelser, utökandet av krediter avsedda 

för bostadsproduktion, utvecklingsområdeslagstiftningen samt 

på finansiering av sådana investeringar som i riket finansi

eras med krediter, beviljade ur statens investeringsfond. 

Det extraordinarie anslag som med stöd av självstyrelselagen 

beviljats för finansåret 1977 används för finansiering av ti

qigare fastställda investeringsobjekt, avsedda att förverkli

gas med statsmedel. En del av dessa anslag förutsätter dock 

stadfästelse av Republikens President. 

30. skattefinansiell utjämning åt landskapet Åland(förslagsanslag) 

Med hänvisning till motiveringen för kapitlet föreslås under 

detta moment 145.200.000 mk. Ökningen är 35.200.000 mk. 

l' 
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1977 förslag .................. 
1976 statsförslag .............. 
1975 bokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

145.200.000 

11o.ooo.ooo 
95.765.037 

31. Extraordinarie anslag åt landskapet Åland ( 
- förslagsanslag) 

Med hänvisning till t· . 
mo lVerlngen för kapitlet 

detta moment 21.000.000 mk M" kn" 
föreslås under 

är 5.000.000 mk. • 1ns lngen 

1977 förslag .................. 
1976 statsförslag ............. 
1975 bokslut .................. 

21.ooo.ooo 
26.ooo.ooo 
7.149.493 

l 
l 

Utdrag ur allmänna motiveringen till statsverkspropositionen 

för år 1977 • 

3.1. Sammandrag av innehållet i förslaget till utgiftsstat. 

statsverkspropositionen för år 1977 har uppgjorts så, att den 

stöder det ovan anförda syftet att dämpa ökningen av statsut

gifterna och tillväxten inom hela den offentliga hushållningen 

samt skapar betingelser för en förbättring av sysselsättnings

läget och för en inkomstpolitisk lösning som hejdar inflatio

nen. I statsverkspropositionen ingår anslag för fortsättande 

av de viktigaste reformerna inom undervisningsväsendet, hälso

vården och socialvården. Tidtabellerna för förverkligande av 

reformer och planer inom en del andra områden har justerats. 

s tatsverkspropositionen innehåller dessutom förslag till fle

ra åtgärder, avsedda att minska utgifterna för stödpremier. 

Utgifternas slutsumma är i statsverkspropositionen 32.676 

milj. mk. Detta är 12 % mera än slutsumman på utgiftssidan i 

ordinarie budgeten för år 1976, vilken uppgick till 29.250 

milj. mk. Under år 1976 har dessutom godkänts två tillägg sbud

geter med ett sammanlagt utgiftsbelopp av 1.525 milj. mk. stats

verkspropositionen skapar förutsättningar för att statens kas

sautgifter under år 1977 stiger klart långsammare än den totala 

produktionen. Framför allt ökas vissa överföringar till kom

munerna samt utgifterna för pensioner till f.d. statsanställda. 

Däremot minskas det reella värdet hos statens utlåning och öv

riga finansinvesteringar samt hos stödpremierna. 

Av konsumtionsutgifterna består mer än 3/5 av utgifter för lö

ner och pensioner. Återstoden utgörs av utgifter för underhåll 

av allmänna vägar och för förvärv av utrustning till försvars

makten samt för köp av andra konsumtionsvaror och till kon

sumtion avsedda tjänster av olika slag. För konsumtionsutgifter 

föreslås 9.418 milj. mk, vilket är 13 % mera än i ordinarie bud

geten för år 1976. Konsumtionsutgifterna uppgår till 29 % av 

slutsumman på statsverkspropositionens utgiftssida. 

Målet har varit att dimensionera konsumtionsutgifterna så, att 

de inte ökas med mera än en procent. Härvid har verkningarna 

:;_. } - -~·· 
'· • 
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av att uppgifter har överförts mellan staten och kommunerna 

eliminerats. Möjligheterna att nå detta mål är beroende bl.a. 

av vissa åtgärder, som är under beredning och syftar till 

att begränsa utgiftsökningen. Just nu pågår inom olika minis

terier en omfattande utredning, vars syfte är att genom för

nyelse av lagstiftning och förvaltningsförfarande förenkla 

förvaltningen, dämpa ökningen av konsumtionsutgifterna och 

förbättra tillgången på service. Förslagen går ut på att den 

statsanställda personalen skall ökas i mycket ringa omfatt

ning. Den faktiska ökningen inskränker sig, när bl.a. verkan 

av överföring av uppgifter mellan staten och kommunerna har 

eliminerats, till 640 personer. Ökningen av iönekostnaderna 

under år 1977 beror därför nästan helt på stegringen av löne-

nivån. 

Till täckande av utgifterna för statens pensioner har före

slagits drygt 1.594 milj. mk. Jämfört med kassautgifterna un

der år 1976 är ökningen alltjämt snabb. Reserveringen för nya 

höjningar av pensionerna under år 1977 har beräknats enligt 

den metod som används vid uträkningen av nya APL-index. Rege

ringen ämnar utreda, genom vilka åtgärder ökningen av pensions

kostnaderna kan hejdas. Det är meningen att behandla problemet 

med de s.k. Överstora pensionerna, och att bl.a. genom en ut

byggnad av arbetarskydd och rehabilitering minska antalet av 

dem som övergår till invalidpension. 

Till överföringsutgifter räknas statsbidrag till kommuner och 

kommunalförbund, till näringslivet samt till hemhushåll och 

allmännyttiga samfund och överföringar till statens icke budge

terade konton, icke specificerade överföringar till hemlandet 

samt överföringar till utlandet. För överföringsutgifter före

slås 16.68-4 milj. mk, vilket är 14 "/o mera än i ordinarie budge

ten för år 1976. Överföringsutgifterna utgör 51 "/o av statsverks

pr~positionens slutsumma. 

statsbidragen till kommuner och kommunalförbund m.fl. ökades 

med 16 "/o, jämfört med 1976 års ordinarie budget. Den kraftiga 

ökningen beror på att anslagen i budgeten för år 1976 har vi

sat sig vara otillräckliga på många punkter. I övrigt har stats-
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bidragen till kommunerna såvitt möjligt dimensionerats i 

enlighet med de föresatser om att hejda tillväxten inom den 

kommunala hushållningen. Man försöker minska tillväxttryck

et på kommunernas utgifter, bl.a. i fråga om brand- och rädd-

samt Vattenvården. Också inom undervisningsväningsväsendet 
sendet vidtas en del sparåtgärder. Avsikten är att ökningen 

"lk statsbidrag utgår skall bromsas av den personal för v1 en 

genom ny lagstiftning. 

statsbidragen till näringslivet finansieras direkt med hjälp 

t Utanfo··r budgeten genom förmedling av bl.a. av budgetmedel sam 
"f d och gårdsbrukets utvecklingsfond. Regeringexportgarant1 on en 

en har i överensstämmelse med målen för sin ekonomiska politik 

försökt minska stödspremierna på flera punkter. Avsikten är att 

·· d kt · nen inom lantbruket, bl.a. minska utgifterna för overpro u 10 

begränsa det prispolitiska stödet för mjölk, förnya kostnads

garantisystemet för metallindustrin sam delvis ombilda bidra

gen till industrin för produktutveckling och det stöd som indus

trin erhåller för marknadsföring vid export till lån. Dessutom 

avskaffas det stöd som ges för viss slag av trafikservice i form 

av en prissättning som understiger produktionskostnaderna genom 

att tarifferna för järnvägarnas godstrafik och avgifterna inom 

sjöfarten höjs. 

·· t 1"11 1·cke budgeterade konton minskas också känn-Overfäringarna 

bart genom att budgetmedel inte alls föreslås överförda till 

säkerhetsupplagsfonden under år 1977. Det är nämligen inte me

ningen att några nya säkerhetsupplag för flytande bränsle skall 

börja byggas eller att de nuvarande upplagen skall utökas. 

Överföringarna till hemhushåll och allmännyttiga samfund ökas 

med 18 "/o. Utgifterna består närmast av sociala inkomstöverföring

ar, statsbidrag till privata samfund s~m handhar sociala uppgif

ter, statsbidrag till privata läroverk, yrkesskolor och högskolor 

samt utgifter för främjande av socialt bildningsarbete, vetenskap 

· t f "" t d" t""d Till dessa utgifter föreslås i och konst sam or s·u 1es o • 

t ko stnadsstegringen. Barnbidragen huvudsak tillägg som mo svarar 

föreslås höjda med 15 "/o , räknat från 1.1.1977. Också tryggande 

c b 0··kas ka··nnbart på grund av den reform som av underhall av arn 

har föreslagits. 

60,2 

l ' 
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Överföringarna till utlandet ökas med endast 3 ra, medan stats

hushållningens och bytesbalansens svaga ställning gör det omöj

ligt att utvidga det internationella utvecklingssamarbetet un

der år 1977 i enlighet med de tidigare planerna. 

För investeringsutgifter föreslås 5.672 milj. mk, vilket är 4 io 
mera än motsvarande belopp i ordinarie budgeten för år 1976. 

Investeringsutgifterna utgör 17 io av slutsumman på statsverks

propositionens utgiftssida. Härav utgörs något mer än hälften 

av realinvesteringar, medan återstoden består av lån och andra 

f:inansi-nves te ringar. 

Regeringen ämnar i enlighet med målen för investeringspolitiken 

ge statens realinvesteringar under början av år 1977 en volym som 

är ungefär lika stor som volymen hos dessa investeringar under 

år 1976. Byggnadsarbeten förläggs i så stor omfattning som möj

ligt till årets början. Till de mest betydande objekten för 

realinvesteringar hör fortfarande investeringar i vägar, järn

vägar och post- och telekommunikationer samt arbeten med upp

förande av skolor, ämbetshus och byggen för försvarsväsendet 

samt investeringar i syfte att öka torvproduktionen. 

statens utlåning och andra finansinvesteringar kommer i reali

teten att minskas under år 1977. Inskränkningarna berör bl.a. 

höjningar av aktiekapitalen i statsbolagen och lån til\ Finlands 

Exportkredit Ab. För utanordnande av bostadslån föreslås 1.950 

milj. mk. 

Till övriga utgifter räknas räntor och amorteringar på stats

skulden samt diverse utgifter av olika slag. Till täckande av 

dessa utgifter föreslås 902 milj. mk, vilket är 9 ro mera än mot

svarande belopp i ordinarie budgeten för år 1976. Räntorna och 

amorteringarna på statsskulden växer till följd av att staten 

har ökat sin upplåning under åren 1975-1976. 


