
N2 24/1967. 

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

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till andra tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1967. 

Föreliggande förslag till andra tilläggsbudget upptager i första 

hand under året konstaterade nya anslagsbehov, medan det största an

slagsäskandet, Ålands husmodersskolas om- och tillbyggnad, redan va

rit underkastat diskussion i landstinget vid behandlingen av första 

tilläggsbudgeten. Förslagets totalsumma utgör 393.700 mark, vilket på 

inkomstsidan balanseras av anslaget för skattefinansi~ll utjämning. 

För tytgiftsposterna redogöres närmare i detal jmotiveringen nedan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskap~styrelsen 

att : Landstinget måtte antaga följande and

ra tillägg till ordinarie inkomst- och utgifts- ' 

staten för landskapet Åland under år 1967. 

Mariehamn den 21 augusti 1967, 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Landskapskamrer 
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I N K 0 M S T E R. 

6 Avdelningen. 
====::z::=-=====-=-== 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränte.inkomster . 
. -. - .-· 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning.~ , , ", 

a) förskott för år 1967 ........ .......... .-..- ... -. ··~ ·" .: .• ...... 

Summa I kap. 393 .700 

Summa 6 Avdelningen 3 9 3 • 7 00 

393.700 

Summa inkoms ter mk 393.700 
============================ 

U T G I F T E R. 

2 Huvudtiteln. Landska:psstyrelsen. 
==~=============================== 

I. Centralförvaltningen. 

10. Landska'psstyrelsens disposit -ionsmedel .............. . 

Summa I kap. 10.000 

Summa 2 Huvudtiteln 10 .000 

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

III. Sjökommunikationerna ... 

2. Upprensning av båt l eder · (reservationsanslag) 

summa III kap . 10 . 000 

Summa 7 Huvudtiteln 10 .000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
============~================= 

II. Särskilda anslag. 

. . .. . . . . . 

6. Underst öd till turismens främjande · .......... ...... ... . 

Summa II kap. 15.700 

Summa 9 Huvudtiteln 15. 700 

lO Huvudtiteln. Investeringsutgifter . 
===~~==============================~= 

II. Hälso- och sjukvården. 

2. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

och instrument ...... •. o ••• o ••••• • . ••• ~ ••••••••••••• 

Summa II kap. 21.000 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

9. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning· av 

inventarier m.m. I• e e e I , • e I I I I e It • • • O 0 0 e. I e ~ ~ .r · o •••ID I 

- -~ 
• ~ ' j 

10 .000 

10 .. 000 

15. 700 

21.000 

2.000 

~I 
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18. Ålands husmodersskola för om- och tillbyggnad 

Summa III kap. 337.000 

Summa 10 Huvudtiteln 358.000 

. . . . . . 33 5 .. 000 

2 Ht. I ~ ·10. 

7 Ht.III:2. 

9 Ht. II: 6. 

-' · .. 

Summa utgifter mk 393 . 700 
=======================~==~ 

Detaljmotivering. 
------------------~--------~------

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 

I. Centralförvaltningen. 

Landskapsstyrersens disposi tionsmedel. 

Tillägg 10.00Ö mark. 

Tillägget motiveras av kostnaderna i samband med sär

skilda arrangemang i anledning av Finlands jubileumsår. 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 

III. Sjökommunikationerna . 

Upprensning av bätleder (r) ~ 

Tillägg 10.000 mark. 

Det tidig are anslaget, av-sett för upprensning av Lum

parsund, h.a~ _s e.dan anbud för denna upprensning inbegärts, 

visat sig otillräckligt. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 

11 · Särs~ilda an s:-läg-. 

Understöd. till turismens främja~de. 
"'- ·-··-

Tillägg f 5-. 700 mark. 

Tillägget är avsett för utlandsprBsentation av Ålands

turismen. För att kunna g iva bättre in~ormation om Åland och 

skapa förutsättningar för effektivare •1försäljning" av Åland 

. bar Ålands Turistförening öppnat en 11 Å.landsbyrå 11 i stockholm. 

Föreningens avsikt är att driva verksamheten vid byrån i 

mindre skala, för att i första hand utröna om dess arbete vi

sar resultat och därefter i mån av resurser och behov organi

sera denna verksamhet. I detta ske de synes det eme llertid ic

ke föreligga någon möjlighet att Ålandsbyrån bleve ekonomiskt 

självbärande. I sin framställning i ärendet har Turistförenin

gen beträ ffande landskapsunderstöd hänvisat till Finlands Tu

ristförbunds utrikesrepresentation, som finansieras av staten 

och också til~~~nland kampanjen. Nettokostnad~rna för turist-
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föreningen räknas stiga -till inemot 16.000 mark. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter . 

III. Hälso- och sjukvården ~ 

10 Ht . III ~ 2. Ålands centralsan~_torium .för anskaffning av inventarier och 

instrument. 

Tillägg 21.000 mark. 

Tidigare anslag om 7.000 mark har visat sig otillräckligt 

för anskaffningar av hjälpmedel till geriatriska avdelningen. 

Anskaffningarna avser dels för rehabilitering nödiga övnings

apparater såsom cykelergometer och sängcykel, specialbadkar, 

rullstolar, barrar för gångövningar etc. samt dels medicinsk 

utrustning. 

III. Undervisning~~ och bildningsväsendet. 

10 Ht.III~9. Å.lands kvinnliga hemslöjdsskola för inventarier m.m. (Rubri-
... . ·~- · . 

ken delvis ändrad). 

Tillägg 2.000 mark. 

Då skolans motorbrunnspump gått sönder under sommaren och 

en reparation icke lönar sig föreslås inköp av ny pump. Där

till avses anslaget för smärre nödigbefunna arbeten i skol

huset. 

10 Ht.III~l8.Ålands husmodersskola för om- och tillbyggnad. 

Tillägg 335.000 mark. 

I landskausstyrelsens framställning till lllands landsting 

med förslag till första tillägg till qrdinarie inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet Å.land under år 1967 hade obser

verat s ett anslag 1 stort 200.000~ -,_ för om- och tillbyggnad 

av Ålands husmodersskola. Denna om- och tillbyggnad gick i 

huvuddrag ut på att i karaktärshusets vindsvänihg inreda ett 

elevinternat, ändring och nyinredning av bottenvåningen för 

undervisningsändamål samt att västerom karaktärshµs et uppföra-· 

en helt ny flygel, inrymmande tvenne lärarbostäder~ Finansut

skottet konstaterar i sitt betänkande m 5/1967 att . det upp

gjorda förslaget uppenbarligen vore den billigaste lösningen , 

men att förslaget samtidigt icke kan anses tillfredsställande 

och tidsenligt. Utskottet rekommenderar därf ör även att ett 

nyt_-t förslag måtte prövas, utgående från en fristående lärar

och elevinternatsbyggnad samt att i karaktärshrrsets bottenvå

ning inreda utrymmen för undervisningsändamål. Byggnadens 
. .. 

vindsvåning skulle därigenom helt kunna utelämnas från det pla~ 
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nerade byggnadsprojektet. 

I första tillägget till ordinarie inkomst- och utgiftssta

ten för år 1967 upptog landstinget påf örslag av finansutskot

tet endast ett anslagj stort 15.000~-, fpr :projektering av 

ett nytt byggnadsprogram samt för vissa nyanskaffningar. 

Landskapsstyrelsen har under mellantiden låtit arkitekt K.R. 

Lindgren utarbeta ett förslag som helt följer finansutskot

tets rekommendationer. Landskapsstyrelsen har i detta för

slag till andra tillägg till ordinarie inkomst- och utgifts

staten för år 1967 observerat anslag för u:ppf örande av den 

fristående lärar- och elevinternatsbyggnaden , kostnadsberäk

nad till 335.000 mark. Enligt landskapsstyrelsens byggnads

program skulle detta byggnadsarbete utgivas på entreprenad 

redan instundande höst samt borde arbetet kunna slutföras 

till den 1.5.1968. I förslaget ti11 ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat för är 1968 kommer nödigt anslag för ändring och 

inredning av karaktärshusets bottenvåning att observeras. 

Enligt pre liminära be~äkningar torde detta komma att kosta 

c~a 60.000 mark. I husmodersskolans ordinarie budget för 

näpta är kommer även anslag att observeras för nyanskaffning 

av vissa inventarier till elevinternatet. 


