
m 24/1968 . 
Å 1 a n d s 1 a ~ d s k a p s s t y r e 1 -

~ e s framställning till Åland s land s t ing med 
f ör~lag t i ll andra tillägg till ordinarie in
kom~t- och utgiftsstaten för landskapet Åland 
under är 1968 . 

S~dan landskapsstyrelsen under landstingets vintersession avgav 
framställning till lartdstinget med f örsläg till första tillägg till 
ordinarie inkomst~ och utgift~staten för landskapet har f r amkommit yt
terligare behov och anslags ·ä~kanden, vilka föranlett landskapsstyrel
sen till avgivande av förslag till en andra tilläggsbudget . 

Ehuru fallande utanför ramen till denna budget har landskapsstyrel~ 

sen ansett skäl att redan vid denna s~ssiOn omnämna~renne ärenden av 
betyde~se såsom underlag för kommande · diskussioner , nämligen självRty-

":- . .,_.. .. ·' - ·~ . - ~ .. 
re lsegärdens projekt 1 sjöfa.rtsutbildnirigs anstalternas byggnadsfräga och 
frågan om partistöd. 

Land~tingets be s lut den 18 decembe~ _ l967 om fram~tällning till 
~landsdelegationen om anslag fö~ Åland~ ~ jälVPtyre1~egård och Åland~ 
turisthotell har efter senaste landstingssession behandlat s ingående 
vid överläggningar mellan byggnad sstyrel~e~ och landskap sstyrelsen ~amt 

i landskapets byggnad~kommitt~. Ärendet är ännu icke föredraget för för
~tärkt a byggnadsst yrelPen. LandskapRstyrelpen avPer att vid höstPe s ~do-

nen åte r komma till fräganR behandling. 
'• 

Medel <:! t beslut av den l december 1967 har Republikens Pre sideri t fun- ' Il 

nit gott lämna utan PtadfäPtelse ÅlandPdelegationenR be slut om bevil-
jande ät landskapet Åland av ett 148.777 mark Ptort extra ordinar i e an
s lag at t anv ändas till inköp av tomterna n : riR 1- 3 i sjätt e kvart eret 
av s tad Rdelen Främmanberg i Mariehamns Rtad för Ål ands sjöfar t släro-
ver ks och Ålands tekniRka skolas behov . Ifrågavarande belopp skulle ha 
utgjort hälften av den betingade inlösningssumman för nämnda tre tomter , 
som befinna sig i privat ägo. Republikens Presidents ställnings t agande 
grundade sig uppenbarligen pä ett utlåtande från finansministeriet i s å
dan riktning , att staten överhuvudtaget icke anser det ändamålsenligt 
at t utgiva e r s ättning för den tomtmark, som erfordras för uppförande t 
av läroinrättningar i statl_ig regi. Vederb~rande kommun förut sät te8 
kostnad s f r itt stäl l a erforc{erlig tomtmark till Rtatsverkets förfogande. 
Mariehamns stad är beredd att ställa erforderlig t omtmark till l and Rka
pets förfogande för en nybyggna d av Ä.land1=1 Pjöfart s l äroverk och Ä.landP 
t ekniska skola men staden är icke beredd at t till fullt belopp av en 
en skild t omt ägare i n löRa bebyggda tomter f ör en om- och tillbyggnad av 
nämnda läroanstalter . Mariehamns stad Pkul l e do ck vara beredd a t t in-
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1 ösa förenämnda t re tomte~ och överlämna dem till landskapet för av-

\ 

sett ändamål om blo~t ~ e~ligt stadens mening, skälig kompensation kan 
, . '' i 

lämnas. Olika alternä~·iva möj ~j.gheter att :pä l"Jlågot sätt kompensera Rta-

den ~a~ undersökts rne~n problemet har icke varit lätt att lösa. Med 

skrivelse av den 28 ~ni - ;1968 har stadsstyre+sen föreslagit att land
skapsstyrelsen såsom motprestation till staden vederlagsfritt skulle 
överläta det i landskapets ägo befintliga markområdet på Svinö holme. 

Landskapss;tyrel.3en har förrättat syn på området och vid upprepade Pam~ 
' 

manträden diskuterat frågan tillsammans med representanter för Marie-
hamns stad. Landskapsstyrelsen skulle icke för närvarande vara beredd 
att före slå att landsk?:pet med äganderätt Akulle överlåta ifrågavaranq? 
jordområden till stade~, Däremot skulle landskapA~tyrelsen anse det 
möjligt att inleda und~rhandlingar med Ptaden om överlåtande av di Ppo
Pi tionArätten till deAf-l r:\ områden. I fall landP)rapAAtyrelsen och Ata~e.,n 

kunde komma överenA om e.y\ disposi tionAplan Flkulle landskapsstyrel,~e-n för 
sin del vara beredd att taga under övervägande en framställning om ut
verka-nde aV landstinget~ fullmakt fÖr ett Aäda11t Utarrenderande aV land- ! 
skapet~ mark på Svinö holme åt Mariehamns stad. 

Anslaget i första tilläggsbudgeten för stöd åt valorganisationer 
borde följas upp antingen i lagstiftning eller i budgetmotivering om 
utbetalningsgrunderna . Då vissa förhandlingar fortfarande pågår med -

riksmyndigheterna om partistödsfrågan för landskapets riksdagsman har 
landskapsstyrelsen ännu ej önskat framlägga sitt förslag till fördei
ningRregler - pä anhållan av valorganisationen Åländsk Samling har ._~ 

tillsvidare å conto utbetalats 3.000,- mark mot senare skeende redo• 
visning. 

Utgifterna i till~ggsbudgeten stiger till sammaniagt 115.073 matk. 
Förslaget balanseras pä inkomstsidan i huvudsak med anslaget för skatte
finansiell utjämning. Därutöver har på inkomstsidan observerats endast 
ett moment, vilket fallit bort i tidigare budgetförslag. Inkomstsidan 
har ''I cke ansetts erfordra ytterligare motivering. Närmare redogörelse 
för utgiftsposterna ingår nedan under detaljmotiveringen. 

Med h~nvisning till ovan~tående föreslår landskapsPtyrelsen 
att Landstinget mätte antaga följ~nde för

qlag till andra tillägg till ordinarie i-nkomAt
och utgiftsstate-n för landPkapet Åland u~der år 
1968. 

Mariehamn den 23 auguAti 1968. 

På land~. k R rel. 

Lantr in saksson. 
Bitr.landskapskamrer 
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I N K.O l)LL .S T E. R. 

5 Avdelningen .. 
============== 

I. Inkomster av understödslän . 
3 . Premier för landskap sgarantj er .................... , • • ••• 

summa I kap. 4. 000 
SUmma 5 Avdelningen 4.000 

6 Avdelningen. 
===-====t========= 

I. Finatisie·,~ingstnkb.l1,lstE!r. 
Avräknin9$.~ och. ränteinkomstet. 

1. Statsanslag för skattefifiansiell utjämnin~: 

281 

4.000 

a) förskott för är 1968 ··•i••~·····'·•:.~1~: .. ~~'·•••••111.07~ 
Summa I kap ~ 111. 07 3 

summa 6 Avdelningen 111.073 
• ' r • 

summa inkomster mk 115.073 
==========================~~= 

U T G I F. T E R. 

4 Huvudtiteln' Häls o- och sjukvården .. 
t:t::k====·===========::::==========~========~= 

II l Ålatjds , c;entrals j'Ukh<qffi.t 
1. Avlönif'l.gar: 

' 
2 bitr. avdelniTig~sköterskor , grurtdlön (A 16) 

tillägg fr. 1.1. • ·• ••••••••••••••••••••• , ••••••• 
5 specialsköterskor; grundlön (A 16) I I , 

tillägg fr. 1.1 . ............... , ...... .. , , ....... . ,. 

1 sjukgymnast, grundlön (A 16) till-

1 ägg f r • 1 . 1 . . .....•..•... ................... ~ .. 

Summa II kap. 9. 515 

III. Ålands centralsanatorium. 
1. Avlöningar: 

2 bitr. avdelningssköterskor, årsarvode (A 16) 
tillägg fr. 1.1 . ...................... • · ........ . 

1 sjukgymnast, årsarvode (A 16) tillägg fr. 1.1. 

summa III kap. 3.568 
VI. Särskilda anslag . 

11. Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus 

(förs-lagsanslag) ................................ . 

2.379 

5.947 

1.189 

2.379 
1.189 

10.000 

I I 

I 1 

I 

11 

I 
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15. Bidrag till Kumlinge apotek ••••••• ~ l .~ ••••••••• • 1 ~ ••• 

Summa VI kap. 12.000 
Summa 4 Huvudtitel11. 25.083 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsvEtsendet. 
===================~~~=============================== 

I T .Ålands lyceµpr. 
4. Städning (förslagsanslag) ••••••••.•• ~~ •••••••••. i.~ •• 

11. Undersökning av eleverri~Ei hälsotillstån~ ·······•~•··· 
Summa I kap. 12.700 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

11. Till landskapsstyrelsens disposition .~•··········~1 .. 

1. Avlöningar~ 

Summa III kap. 3.00Ö 
VI. ÅlanQ.s yrkesskolai 

1 lärare i yrkesämnen, år~arvode (A 23) fr. 1.8 •• ~ •• 
Summa V! kap. 6.290 

VIII. Ålanci's lantmannas~Qla. 
1. Av 1 ön_ in gan ............... • .. o ••••••••••••••••••. ••• i • • 

Summa VIII kap. 3.000 
Summa 5 Huvudtiteln 24.990 

10 Huvudtiteln. InVester'ingsutgifter. 
===============~~=~~==========~~===== 

III. Undervisnings- och bildningsvä~~h det . 

4. Å.lands tekniska skola för anskaffning av laboratorie-
utrustning ............ -• .................. ,,, ........... . 

Summa III kap. 15.000 
V. Kommunikationsväsendet. 

8. Byggande av fär jfäste i Kökar ••••••••• , • , .. • ••• , •••• • 1o •. 

Summa V kap. 50.0ÖO 
Summa 10 huvudtiteln 65.000 

3S2 

2 ~ 000 

5•5oo 
7 i 200 

' 3.000 

6.290 

3.000 

15.000 

50,000 

Summa utgifter mk 115 ,07 3 
======================~=;~== · 

1, 
I 

I .' 

111'. 
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De.tal jmoti verin_gJ, 

U T ;G IF TER+ -

4 Huvudtiteln' Hälso- och sjukvården . 
=============~========~=~E=~===~=~=== 

II . ,. Ålands .centrals jukhu$ • 

Avlöningar. 

Tillägg 9.515 mark. 

Under är 1968 träffades i riket efter överläggningar 

mellan vederbörande organisationer ÖV(ilrenskommelse rörande 

arbetstider, arbetsförhållanden och viPsa lönejusteringar 

på hälsovårdsområdet. Den öppna överen sk6~melsen har senare 

bekräftatA även såvitt rör AtatenR ~ jukhus ~ 

Beträffande arbetstiden innebar övere~Rkommelsen en 
,-

övergår:lg till 120 arbetstimmar per månad; för staten<:! 

sjukhus räknat från den 1.7.1968. ArbetRtidsförkortningen 

har genomfört R vid Ålands centrals jukhuR och Åland P central- . 
1

. 

'I I 

sanatorium och förutsättes tillR vidare icke direkt föranle-

da kostnadAökningar. övriga be~tämmeiAer angående arbetRti-
·-· • I 

der och arbetsförhållanden avse:=i . även att på enahanda Rätt 

som tillämpas i riket tillämpas vid landAkapets sjukhus. 

Löneuppgörelsen · innebar vi!=i8~ grop jus teringar som rör I 

- landskapets sjukhus sålunda att avlönihgen jusfe~:as med en 

avlöningsklass fär biträdande avdelrtingssköterska, speciai- I 

sjukskoterska samt sjukgymna~t i hÖ~fe löneklass, vilka 

justeringar observerats i till~~g~btidgeten. Dessutom höjdes 

dräkttillägget och utbetalas äveh härefter till bärnmorskor, 

sjukgymnaster och barnsköterskor. Ett s.k~ ansv~r stillägg 

erlägges ät sköterska och barnmorska i löneklass A 14, ~ bm 

tjänstgör som vikarie för överRköterska eller avde. lning~ ~kö- 1 

terska liksom också ät nattsköterRka för avde lningsgrupp 1 

me.d en löneklass som är en klass högre än eljest gällat.'l de 
av tal . Vid löneuppgörelsen höjdes även de kommunala barh~ 

morskornaR och hälsosystrarnaA i landskommun avlöning med 

en löneklass. 

III. Ålands ceritralPanatorium. 

Avlöningar. 

Tillägg 3.568 mark. 

Motivering som ovan. 
VI. Särskilda anslag . 



,. . 

4 Ht.VI:ll. 

4 Ht. VI: 15. 

5 Et. I: 4.• 

5 Ht, I: 11. 

. 3&4 

-6-

Ko stnader för 3 ;platser i Åo,0 l and_s . barnsjukhus (f ) . 

Tillägg 10.000 mark• .... .. 

~nder är 1967 vård~des · under sammanlagt 1846 vårddygn 
patienter från Åland på Å.bolands barnRjukhus. Under det 
löpande året erlägger landPkapet såväl förskott f ö~ det iö
pande året som slutraten för f öregäende är. För 19~7 har 
nya debiteringsgrunder faPtPtälltP. Rlutregieringen för 
1967 medför att tidigare upptaget anslag är otillräckligt. 
Bidrag ti:Ll Kumlinge a;potek . 
Tillägg 2.000 mark. 

Bidraget för upprätthä11and~ av Ku~iinge apotek~ läke-
. 1- . . . . 

-qi~O.elsf örråd har varit oförändrat ~edan 196 3. Enär di-
striktsläkartjänsten icke kunnat be~ätta~ o~h sjuk~tugan 
f .n~ idke ~hvärtde~ tör sitt ändamål har möjligheterna att 
driva läkemedelsförrådet ekonomiskt ytterligare min~kat. 
Sålunda medförde år 1967, bidraget medräknat, en förlust 
om ca. 800 mark. Den beräknas att under innevarande år sti
ga ytterligare. För att kunna bibehålla läkemedelsförråatet 
i samma omfattning som tidigare ännu under 1968 erfordras 
därför ett tillägg om 2.000 mark. 

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

I. Ålands lyceum. 
Städning. 

Tillägg 5.500 mark. 
Ålands lyceum hade i sitt budgetförslag för 1968 före

slagit inrättande av en ny städerskevakans. Förslaget om
fattadeP dock icke av l~ndskapPstyrelPen. Då genom till
byggnaden tillkommit utrymmen att ~täda och då skolan ti
digare anlitat timavlönad Ptäderska för bl.a. vägg~tädning 
hade ~tädningPanslaget vid Plopande av förslaget om ny !:::!t~

derskebefattning bort öka!:!. Sålunda erfordras nu ett till .... 
lägg om 5.500 mark. 
Undersökning av elevernas hälsotill~tånd. 
Tillägg 7.200 mark. 

på grund av att skolhälsovården utvidgats såväl vad gäl
ler skolläkare som skolsköterska erfordras förenämnt till
läggsan slag. Skolsköterskan är nu verksam vid skolan 4 da
gar i veckan i medeltal ca 5 timmar per dag under skolans 
aktiva tid., vilket i en skola med ca 600 elever får anses 

I 

I , 

I I 

I 

I 

I 
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behövligt. Skolans läkare undersöker va:,;ti e •_:l;:äs år alla nya 

elever i skolan, eleverna i me llanskoaans . och
1 

gymnaPiets 

näs-thögs ta klass samt varje övrig e l-e.v, : d_å ,__s~-1 kC!,n antar.:i 

före ligga att orsaket-, ·sow !Je-:Po på elevens hä'.1sotill~tänd 
}ran inverka menJ igt på skolarbetet. Utgifterna per 31. 7. be .. 
l öper ?ig till 5 .145, 30 mark. . ., 

· III . Å.lands 8 j öfart ~läroverk. 

5 Ht. III: 11. Till landska;psstyrelsens diPposi tipn. 

5 Ht.VI :l. 

Tillägg 3.000 mark. 

Anslaget avser tilläggskostnader 1 . 500 mark för trycknin§ I 

av Ålands sjöfartsläroverks 100-års jubileumsskrift, samt 

därutöver kostnader i samband med firande av skolans jubi

leum, mark 1.500. 

VI . Ålands yrkesskol_a. 

Avlöningar. 

Tillägg 6 .·290 JIIark. 

Fr.o.m~ höstterminen 1968 kommet utbildningen vid Älands 

yrkesskolas eJavdelning att omfatta såväl starkströmselek

triker- (landelektriker) som fartygselektrikerkurs. Den 

förra är 2-årig och den senare 1-årig. F.n. finnes dock 

up~taget Ppeciellt för elavdelningen endas t en lärarbefatt

ning) nämligen en arbetslärare. Undervisningsprogrammets 

g~nomf örande förutsätter dock såväl en lärare i yrkePämnen 

söm en arbetslärare. Förstnämnda lärare skall förutom 

undervisning i teoretiska yrkesämn.en även handha fartygc--
, .. ,,·-.·· 

elektr.ikerkursen s praktiska uYJdervisrJing, då denna p .g. a:. 
sin specialkaraktär kräver högre koffipeten~. Till arbetslä

raren~ uppgifter hör i huvudsak underviPning i yrkesteknik 

och yrkesarbete på starkströnselektt ikerlinjen. 

Direktionen vid skolan har konRt!3.terat att antalet vec1.\:ö- , 1'

1

1 

timmar även i fortsättningen kommer att vara tillräckliga I 

för att kunna inrätta en befattning s åsom lärare i yrke s~ 

ämnen. Normalt anses även att på varje dylik avdelning bör 

finnas en lärare i yrkesämnen. 

För arbetsläraren kommer antalet undervisningstimmar att 

vartannat är understiga undervisningsskyldigheten för hel

tidst jänst. P~ grund härav föreslås att den nuvarande be

fattningen som arbetslärare (A 19) ombildas till en befatt

ning såsom lärare i yrkesämnen (A 23) från 1.8.1968, samt 

att anslaget för arbetslärarbefatt ningen är 1968 fär ut-
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nyttjas för av lönande av timlärare för den underv isning, 

som bör hahdha8 av arbet ~lärare. Samtid.i~t föres lås .. att nu

varande irihehavaren av arbetslärarbefa~tningen, som innehar 

nödig korrll_)etens, överflyttas till de-i\'nya e.o. vakansen. 

,VIII. Ålands lantrrtannaski,l!:J, .• 

5 Ht •\IJIJ ~ 1. Av.löningar;_. · 

Med beaktande av den utveckling sotn skett .inom lantbruket 

i ;Landskapet mot en utvidgad -brädgård .sskötsel och s:pecial

Qdiingar föreslås, att vid Ålands lantmannaskola under läs

året 1968-lg6g i f örsökssyfte måtte infättas en trädgårds

linje. För detta ändamål äskas ett ansiag för dett:.a år om 

3•000 mark för anställande av en tillfäll ig lärare i träd

gårdsskötsel• Trädgårdsundervisningen sku l le skötas så att 

ovanbämnda speciallärare handhar hela den :praktiska under
visningen som förlägges till befintliga irltdgårdar inom 

landskapet, rhedan den teoretiPka underviP'ningen delal=l upp · ' 

mellan samtliga .lärare vid Pkolan Pamt la~d~kapets trädgårdPJ 

konsul~nter. · ! 

10 Huvudtiteln. InvePteringl=lutgifte:r. 
=======~===========================±~ 

III. ,Undervii=m:j..ngs- och bildningpväoendet • 

10 Ht.III:4• Ålands te}rniPka ~kola för anPkaffning av lab6ratorieutru ~t -; 

ning. 

T:j_llägg.151.000 mark. 

Från och med höstterminen 1968 införes vid tekniska . . s--kb

lan ett nytt läroämne d.v-s. reglerteknik med 2 tim~a.r per 

vecka. F~r att undervisningen skall kunna ord.rla!3 ähdairlålsen..i 

1igt och i föru t satt omfattning fordras komplett~ring av 

laboratorie t med bland annat anskaffning av en pneumatisk 

regleranordning. Kostnaderna beräknas till sammanlagt 15~00 0 

mark. 

V. Kommunikationsväsendet. 

10 Ht. V: 8. gggande av fär jfäste i Käkar • 
. t . .... . . , .. . 

Till,ä,ge; 5 0. 000 m
0
ark. 

I budgeten f .Ön 1968 finneP för · ändamålet upptaget 160.000 

mark. Beloppet var vid dåvarande koPtnad8nivå beräknat för 

färjfäste vid Harparnäs i Kökar under förutsättning att byg

get utfördeP i landskapet8 egen regi. Ko8tnaderna för det 

andra alternativet' Svälö var vid tiden för avg-i vande av bud-I 
getf örslaget ännu icke klara men har därefter enligt Pamma 

1. 
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be räkningsgrunder som för Harpanäs inklusive väg beräknats 

till ca 400.000 ma~k. På grund härav beslöt landskapsstyrelsen 

begära entreprenadan hud för uppförande av f är jf ästet i Harpa

näs . Genom de erfarehheter, ~om vunnits i Sottunga under se

naste vinter hade därförinnan smärre justeringar och f orbätt

ringar av konstruktibnerna utförts. Det av landskapsstyrelsen 
för arbetet antagna entreprenadallbudet för de byggnadstek

niska arbetena uppgick till 174.000 mark medan klaff, hydraul 

och motvikt ?kön-struktion stiger till 26 .115 mark. Därtill kan 
komma eventuella tilläggsarbeten varför ett tilläggsan~lag 

om 50 . ÖOO mark föreslås. 

I 
I 

1.1' 11 
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