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Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till andra till

lägg till ordinarie inkoms t - och utgifts

staten för landskapet Åland under år 

1970. 
Föreliggande tilläggsbudget omfattar utgifter om sammanlagt 

417.552 mark. Genom denna tilläggsbudgetering stiger ordinarie 

årsstaten för 1970 inklusive tilläggsbudgeter till 43.858.416 mark. 

Tilläggsbudgeten föranledes dels av sedan avlåtande av föregående 

tilläggsbudget uppkomna nya behov och anslagsäskanden och dels av 

regeringens förslag till tredje tilläggsbudget i riket för år 1970. 

Sistnämnda tilläggsbudget ornfatta:r utgifter om sammanlagt 211 milj. 

mark varibland observeras anslag för utvecklingsområdena och anslag 

avsedda att direkt eller indirekt främja den ekonomiska utvecklingen. 

Av anslagen kan nämnas statsunderstöd åt kommunala och allmänna yrkes

skolor , sistnämnda inom utvecklingsområden, samt yrke skurscentraler ·- om 

sammanlagt c. 8 milj. mark . Bostadslånen har höjts med 50 milj . mark 

liksom även beloppet av utestående investeringslån för vilket ränte

stöd kan beviljas. Övriga näringspolitiska och konjunkturmässiga åt

gärder innebär i budgetförslaget överföring till importhandelsfonden , 

lån åt Finlands Exp9rtkredit Ab och överför ing till statens konjunktur

f ond. De an slag i rikets tilläggsbudget vilka ligger inom l andskapets 

behörighet har i erforderlig utsträckning beak tats. 

I detaljmotiveringen under 10 Ht.III:l7 redogörs f ör planer na på 

utbyggnaden vid Ålands yrke sskola , etapp lII, som aktualiserades i å

rets första tilläggsbudget. 

Tills vidare upptages icke något byggnadsanslag men landskapsstyrel

sen har f ör sin del- beslutat fö:t:'..eslå finansiering genom ordinarie å rs

staten. Berörda fackmyndigheters i riket utlåtande har inhämtats, vil

ket landskapss tyrelsen ansett vara av $ärskild vikt vid byggnadsärenden 

finansierade i ordinarie väg. Därigenom bör kunna undvikas menings

skiljaktigheter av den art som föranlett J1..1andsdelegationen att för 

1968 ställa utom kolumn ett belopp om 52.668 mark för Ålan ds husmo

dersskolas elevhemsbyggnad då denna av delegationen kons taterats vara 

större än genomsnittsstandarden i riket f ör motsvarande anläggningar 

räknat per elev. 

Landskapets byggnadsprogrrnn för självstyrelsegård och turis thotell 

har givits arbetsnamnet "PROJEKT 77" med hänsyftning på det år, då 

projektet skall vara genomfört. 
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Planeri ngen av såväl exteriör som rumsplaner har under sommaren 

varit under fortsatt arbete och behandlas för närvarande av den råd-
' : 

givande kommission, som landskapsstyrelsen tillsatt för att följa upp 

den ursprungliga planeringen. 
En projektchef har anställts och en byggnadskommitte för det prak

tiska förverkligandet av byggena har konstituerat sig. 

Turisthotellets ritningar har i någon mån omarbetats med hänsyn bl.a, 

till de rå d som inhämtats från olika konsulter. Ändringarna är icke 

av den storleksordningen att de enligt landskapsstyrelsens åsikt skul

le fordra ändring av redan fattade beslut, vare sig detta gäller Re

publikens Presidents, Ålandsdelegationens eller Landstingets i ärendet 

fattade beslut. De aktuella ritningarna, som ännu i någon mån kommer 

att justeras 9 är företedda för byggnadsstyrelsen och godkända där, 

samt finnas till påseende i landstingets kansli. 

Kraftförsörjningens finansieringsbehov i landskapet är under utred

ning, och styrelsen för Ålands Kraftverks Ab har avise:r at ett bebov 
av l andskapsgaranti för 4 Mmk innevarande år. Då frågan om införsel~ 

tillstånd för elström från Sverige ännu är under behandling i Stats

råde t 9 har landskapsstyrelsen dock icke i detta sammanhang kunnat fram

lägga förslag, utan räkr.1ar med att under höstsessionen föreslå ställan
de av sådan garanti. 

Då inkomster hittills under året icke kan påräknas utöver tidi

gare budgeterade belopp har budgeten på inkomstsidan balanserats med 

anslage t under sjätte avdelningen för lån, vilket upptogs såsom nytt 

moment i års staten för 1970. 

Med hänvisning till ovanstående f å r landskap sstyre lsen vö rdsµrnt 
före slå 

Mariehamn, den 24 

att Landstinget måtte a:Qtaga följand~ _ 

förslag till andra tillägg tiJ,,l ordinari.e 

inkomst- och utgiftsstaten f(jr land-skapet 

Åland under år 1970. 

1970 ... 
apsstyrelsens 

Isaksson 
Landskap skamrer 

I 
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I N K 0 M S T E R. 

I. Inkomste:i;:__av blandad n9tur. 
Övriga inkomster. 

39. Hyresinkomster från mottagningsbostäder 
Summa I kap. 11.000 

•••• 0 •••••••••• 

Summa 3 Avdelningen 11.000 

§_!__Ay9:~J:gigg~g.!. ---------------

I. Finansiertngsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 
2. Lån • o • • • • • • • • • • • o • o o • o • e o • o o o • o • • o • • • • o o o • • • o • • • • • • o • • • 

Summa I kap. L~06. 552 
Summa 6 Avdelningen 406. 552 

U T G I F T E R. 

~=~~~~~~~~~g==~g~~~x~~~gg~~= 
II. Polisväsendet på landet. 

6. För polishäkten och vaktkontor ......................... . 

1 . Avlöningar~ 

Summa II kap. 4.000 
Summa 3 Huvudtiteln 4.000 

~==~~x~g~~~~1~==~g~~~x~~g~g~~;=g~~=g~~~; 

g~g~~x~~~gg~~== 

I. Ålands lyceum. 

7 äldre lektorer 9 grundlön (A 26) . . . • • . • . . . • . fr. 1 . 9 ... 

8 yngre lektorer 9 grundlön (A 22) . . • . • . . . • . . . " 
3 yngre lektorer, årsarvode (A 22) •.....•.... " 
1 lärare i huslig ekonomi 9 årsarvode (A 20) . . 11 

1 lärare i teckning och kalligrafi, grundlön (A 20)" 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••o••••••······10~756 

4. Städning ( f örslagsanslag) .•...•..••..•.........•• 
8. Diverse u-tgifter ................ c •• o o •• o •••••••••• 

Summa I kap. 13.756 

413 

11.000 

406.552 

4.000 

10.756 

3.000 
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IV. Ålands tekniska skola. 
1. Avlöningar: 

3 lektorer, grundlön (A 28) fr. 1.7 ...... '---. ......... . 
2 lektorer, årsarvode (A 28) " •.•••••••..••. u • , , • 

12. 
lönejustering (förslagsanslag) •••••••••.••••••••. 
Till landskapsstyrelsens disposition ••••••••.•.•. 

Summa IV kap. 6.604 

VIII. Ålands lantmannaskola. 
1. Avlöningar 

1 föreståndare, grundlön (A 25) fr. 1.9 •....••••• 

6. 104 6 .104 
500 

lönejustering (förslagsanslag) ....•..•....••...•.. 334 334 
Summa VIII kap. 334 

IX. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 
1. Avlöninga:c: 

1 vävlärarinna, grundlön (A 20) fr. 1.8 •••••••••• 
1 sömnadslärarinna, grundlön (A 20) " ••••••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ········~·········· 
2. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) ••....•••. 

Summa IX kap. 1.579 

X. Ålands husmodersskola. 
1. Avlöningar: 

1 lärarinna i huslig ekonomi, grundlön (A 20)fr. 1.8. 
1 lärarinna i kvinnlig slöjd, grundlön (A 20) 11 

579 
1.000 

löne juste:cing (för slagsanslag) ••.•••••••.•••••• .-. 579 579 
Summa I kap. 579 

XIII. Särskilda anslag. 
3. För vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer •••.•.•.•.•••••.••••••.•••..•• 
5. För främjande av idrott och fysisk fostran (reserva-

ti onsanslag) . 0 ••••• Q •• 0 • Q 0 "' Q • 0 ••••• 0 • " e •••••••••••• 0 • 0 

11. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen 
Summa XIII kap. 10.200 

Summa 5 Huvudtiteln 33.052 

g=~~~2:~~;t~1~·;;=1'i~~~~~§~~g~=~~~mJgg~~;; 

I. Jordbruk€2.i_ och dess binäringar samt koloni
sationsverksamheten. 

V. övriga n~ingar. 
8. Stöd ffö.: näringsverksamhet i utvecklingsområden (för-

5.000 

5.000 
20G 

slag sans lag) .... o ••••• o .............................. ·• • • ~-
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11. Kostnader för utvecklingsarbetet 
Summa V kap. 22.500 

•oooeo-•c.•••O•o••••••••o 

Summa 6 Huvudtiteln 22.500 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 
4. Understöd åt barnhem och daghem (förslagsanslag) ••••••• 

Summa I kap. 3.000 

II. Arbetsförmedlings- och yrkesväglednings
verksamheten. 

Ålands arbetsförmedlings- och arbetskrafts

byrå. 
3a. Driftskostnader för mottagningsbostäder 

Summa II kap. 11.000 

Summa 8 Huvudtiteln 14.000 

II. Särskilda anslag. 

... ~-~-· ......... . 

4. Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . 
6. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslagsan-

s lag ) . o • • o • o • • • • .. • o o • • o • • • • • • • o ••.••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa II kap. 12.000 

Summa 9 Huvud.titeln 12.000 

J~=~~~g~~~~~g~=~g~~~~~~~gg~hl~g~~~~~~ 
III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Ålands lyceum för anskaffning av inventarier •.••••••.•• 
17. Ålands yrkesskola för uppförande av etapp III (reserva-

tionse~nslag) .......... o ............................... . 

Summa. III kap. 1 3. 000 

IV~ Näringarnas främjande. 

6. Inköp av skogsområden ... 0 • o •• 0- • •• o o ........... " o ••••• o •• 

Summa IV kap. 67.000 

VI Polisväsendet. 
Polisväsendet på landet. 

2. Inventarieanskaffningar till vaktkontor 
Summa VI kap. 2.000 

Summa 10 Huvudtiteln 82.000 

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

415 

22.500 

3.000 

11.000 

10.000 

2.000 

13.000 

67.000 

2.000 
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11 Huvudtiteln. Understödslån. 
============================== 

III. Sä~kilda anslag. 
i. 1. Bostac1slån (reservationsanslag) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 250.000 

i Summa III kap. 250.000 
l Summa 11 Huvudtiteln 250.000 
$' 

Summa utgifter mk 417.552 
========~===============;=====~======== 
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Detaljmotivering. 
================ 

INKOlfiST:8R. 
--====-=~~ 

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

I. Inkomster av blandad natur. 

Övrig0 inkomster. 

3 Avd.I~'?~.· Inkomster från msiJtagningsbostäder. (Momentet nytt). 

Anslag 11.000 mark._ 

Se motiveringen under 8 Ht.II:3a. 

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

I. Finaniseringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

6 Avd.I~2. Lån . 

. Anslag_ . 499, 55~1nar!f. 
Då under bucgetåret tillsvidare icke kunnat påräknas för

höjda inkomster under övriga moment i nämnvärd omfattning 

har nu föreslagen tilläggsbudget balanserats med det inne~ 

varande år upptagna anslaget för lån. 

Uq:JifF TER. 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
===============~============ 

II. P~lisväsendet på landet. 

3 Ht.II~6. För polishäkte:r_L,och vaktkontor. 

_Tillägg 4. 000 lliCJ:.J:'k. 

I ordinarie årsstaten upptogs ett anslag om 5.000 mark 

för upphyrning eller inredande av tilläggsutrymmen för 

Jomala länsmansdistrikt. Sedan i statens hus vid Stora

gatan 2 hyresfritt upplåtits utrymmen för Jomala läns

mansdistrikt har landskapsstyrelsen låtit inreda lokali
teter för distriktets kansli och jour. Distriktet har där

igenom fått ändamålsenliga arbetsutrymmen. Inredningsarbe
tena har utförts av distriktets polismän. Därigenom har 
arbetet kunnat ske billigare än vad annars hade varit fal

let. Genom att de lokaliteterna är s+,örre än vad som ti
digare förutsatts har kostnaderna stigit med 3.000 mark 
utöver beräknat vartill koimner varmvat~enberedare för man
skapets tvättruu. 
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5 Ht.I~4. 

5 Ht.r~s. 
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5 Hlr-rw1titeln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

I. Ålands lyceum. 

Avlöningar. 

_+ills,gg 10. 756 ll!_ar~c 

I ri:irnt har under detta år beslutats om justeringar av 

löner:1a för vis sa lärargrupper i statliga skolor. I sarnb 

med ~-J.steringen sker omreglering av vissa ti lläggsersä tt

ninga~. I förevarande tilläggsbudget har beaktats de löne

klass:örhö jningar som genomförts vid statliga skolor. Ti 

läggsaJslagen är beräknade endast på baslönerna då eventu

ella f~rhöjningar på grund av ålderstillägg torde täckas 

av tid~gare anslag för lönejusteringar. 

Städninrs ( f) • 

Tilläge: -- m=CD:jf. 
Tidigar9 på timlönebasis anställd städerska föreslås er

hålla msnadslön då tillräckligt antal timmar mot svarande 

hel tids~jänst uppnåtts. Arbetet har i huvudsak förutsatt 

väggstä(ning och ändringen till månadsavlöning förutsättes 

kunna sk=7 endast om detta arbete alternativt uppdelas mel

lan övri~a städerskor eller inryckes i de hittillsvarande 

städture:.na .. Knc1ringen under detta år torde kunna ske utan 

tilläggsbdgetering. 

D:L verse u'.gifte:r;:. 

T_illägg 3.)00 mg,rk. 

Avser av b?andskyddsmyndigheterna påbjudna tavlor med an

visning om utrynmingsvägar. 

IV. Ålands tekniska skola. 

5 Ht. IV: 1. Avlöningar . 

.±_illägg 6 .1'Jf~ marl~. 

Se 5 Ht. I~l. 

5 Ht. IV_~ 12. Till lanl:J3kt':>ssh,J;elsens disposition. 

Tillägg 500 lark.., 

Då numera ko:tnader för lärarnas tjänsteresor vid tekniska 

skolan påför~s detta moment föreslås anslaget höjt med 500 

mark. 

5 Ht.VIII~l.Avlöningar. 
Tillägg 334 mc2k. 

Se 5 Ht.I~l. 
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1 IX. lliands_ kvinnliga hemslöjdsskola. 
I f 5 Ifi·l~:~. Avlöningar. 
~ Tillägg 579 mark~ 
l Se 5 Ht.I:l. 
E 
!. .2 }Jt.JX~=2. Y~1rme, lyre och ~~tten_. (f)o (Rubriken delvis ändrad). 
I 
[ :J:~illägg 1. ooo marls. 
f f Hemslöjdsskolans fastighet i Tosarby, Sund, föreslås an 

{ tet till vattensmnmanslutningen Västra Sunds vatten. An

slutningsavgifterna är 800 mark vartill kan komma vissa 

kos~nader för installationsarbeten. 

X. Ålands husmodersskola. 

li_vlöningar. 

Tillägg 579 mark. 

Se 5 Ht.I~l. 
XIII. Särskilda anslag. 

yur~lla organisationer. 

Tiliägg 5.000=mar~. 
I tilläggsbudget i riket har genom ökade vinstmedel av 

tip1ning anslaget för understöd åt vetenskap och konst 

höj4is. 

5 Ht.XIII;5.för främ~ande a:::L i<l_rot,t och fysisk fostraQ_(r). 

Tillägg 5.000 mark. 

Med motivering son1 ovan såvitt gäller understöd för 

och ungdomsfostran föreslås a11slaget höjt. 

2 H_::t.XIII~ll,. Uncerstöd åt SB;filfundet Fi1}] and-Sovjetunionen. 

TiJ::..ägg 200 marls. 

Den av landstinget beslutade förhöjningen av understödet 

åt SFS har i ordhmrie medels sifferbudget för 1970 
bor-t. 

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

V. Öv~~iga näringai~ 

Stöd för näri:Qg_~y~e~~tyecklingsområden (f). 
Tillägg - mark. 

Med beaktande av vad som i regeringens budgetproposition 

för 1970 upptogs såsom räntestöd för investeringslän ät 
industrier inom utvecklingsomrädena i riket och även 

testöd för vissa andra industriella företag observerades 

i landskapets ordinarie ärsstat räntestöd för investerin 

krediter till ett belopp om 1,5 milj. mark år 1970. 
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tilläggsbudget har i riket maximibeloppet för räntestö~da 

l ån höjts med 50 milj. mark till 150 milj. mark. I anled

ning härav föreslå r landskapsstyrelsen att räntestöd inoni 

landskapet skulle få beviljas för ett kapitalbelopp om 2 

milj. mark. Då härav föranledda räntestöd i huvudsak kom

mer att erläggas nä.sta år torde hittillsvarande 211slag __ 

icke erfordra förhöjning. 

6 Ht.V:ll. Kostnader för utyGcklingsarbete. (Momentet nytt). 

.Q._ll t . I:4. 

Anslag 22.500 maijf. 

Den av landskapsstyrelsen tillsatta utvecklingsdelegationen 

har nu dragit upp riktlinjerna för utvecklingsarbetet inom 

delegationen och dess sp e ci~l3ektioner. För att kunna fast

slå en målsättning för den ekonomiska planeringen på Åland 

bör dtck vissa grundläggande utredningar utföras. :Oe ut

rednir.gar7 som ä r aktuella ä r en företagsundersökning och 

en ar':)etskraftsundersökning. Vardera är av brådsk2.nde natur 

och borde påbörjas redan under detta år. Utgifterna kommer 

i huvudsak att hänföras till 1971. För närvarande pågår en 

utredning om lantbruket och dess binäringar grundande 

sig p~ 1969 års lantbruksräkning för Åland samt en utred

ning on fiskens distribution och prisbildning. 
Kostnaderna ber~-iJcnas till: 

arbetskraftundersökningen 

föret~gsundersökningen 

lantb~uket och dess binäringar 

fiske~s distribution och prisbildning 

1 2 .000 

4.000 

5 . 000 

1. 500 

Dessutcm har under året utförts undersökningar rör8nde 

turismen i första hand avseende en turistanläggning invid 

Kastell'.0lm 9 vilket i sakligt hänseende hänför sig till ut

v ecklirgsarbetet men vars kos tnader påförts moment e t för 

turisme1s frä mj ande. Utveckl i ngsdelegationen och dess s ek

tioners kostnader påföres i fortsättningen momentet . 

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

I. Särskilda anslag f ör sociala ändamål. 

Understöd å t ba rnhem och daghem ( f). (Rubriken del v i s ändrad 

Jillägg 3.000 mark . 

I statsf)rslaget fö r å r 1 970 bar upptagits ett ans lag om 

300.000 nark s å som understöd å t barnkrubbor och daghem för 
vilket närmare villkor för beviljande utfä rdats i juni 1970. 
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På grund härav föres l ås rubriken i förevarande moo ont änd

rad så at t dä ri även innefa ttas barnkrubbor och barnhem 

och att understöd ur anslage t skall kunna beviljas på ena

handa grunder som i rike t. 

II. Arbetsför111~~lings- och _yrkesväglednin_gsverksamheten. 

}tlands Q,rbe~t;sförrn~Qdl.!Y;;:s- och arbetskraftsbyrå~ 
(Rubr2.ken d e1-v-is ä ndrad) , 

8 Ht. II ~ 3a. :Driftskostnade r för rnottagn~11gsbostäder. (Momentet nytt). 

Anslag 11. )00 mark. 

I första tillägg sbudgeten anslogs under 6 Ht.V:6, 250.000 

mark för uppföran de av s.k. genomgångsbostäder. I samarbete 

me d MariehE.mns stad och företagarföreningen har bostäder 

för 48 personer f ördelade på nio hus, inklusive vaktmäs tar

bostad, upp~ört s i Hindersböle i Mariehamn. :Den för genom-

gångsbostä d<;;rna tillsatta kom~11i ssi onen har även f å tt i upp

drag att undersöka möjligheterna för byggande av familje-
I 

bostä der. De nuvarande bostä derna disponeras av arbetskrafts~ 

distriktet GGh ställes i första hand till förfogande genom 

arbetsgivarnc.. Bostäderna skall debi ter,as en hyra sorn t äcker 

driftsutgiftErna 9 vilka beräknats till 11.000 mark för detta 

år. Inkomst e::na påföres 3 Avd. 1 : 39. Utgiftsmomentet påfö

res lönekostnader ; värme, vat ten,- etc . Hyran har preliminärt 

faststä llts till 3 mark per rum och månad. 

9 HuTud titeln. Diverse anslag. 
====~========================= 

II. Särskilda anslag. 

9 Ht.II~4. Ko~umi tteer oc~ so,klcunniga (f) !. 

Jillägg 10. OOC m~~~ 

Vid landskaps:: L,y re lsens besök i de olika kommunerna har gi

vits en översii.t öve r aktuella plan eringsfrågor. Und. erlags

material , avsesnde befolkningsstruktur , näringsliv och and

r a nödvä ndiga :::ifferuppgifter har dock saknats. För anskaff

ning och sammar.stä llning av dessa informationer har l and

skapsstyrelsen anlit a t sakkunniga. Kostnaderna inklusive 

kopieringsutgi:'ter belöper sj_g till c . 600 ma rk per komrimn 

för vilket ti dj_gare ic~e budgeterats medel. 

9 Ht.II:6. Av naturskyddså~dlB'.' föranledda utgifter (f). 

Tt llägg 2.000 mn~k. 

Inna n vidare åtg~rder vidtages f ör en eventuell nyprojekte

ring av omr å det r-1nt Kaste lholms kungsgård har befunnits 

nödvä ndigt att ut:öra en botanisk inventering och utredning 
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angående växtlighe tens slittnlighet. Kostnaderna f ör ut

redningsarbetet beräknas till c. 2.000 mark. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
==================================== 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

10 Ht.III~l. Ålands lyceu~ +9r anskaffning av inventarier. 

Tillä_g_g 13. 000 _niark. 

Genom att 9 enligt ,skolstyrelsens direktiv, nya kurser i 

slö~d och teknisk undervisning skall införas från hösten 

197C måste nya verktyg och andra tillbehör anskaffas. Kost-

na derna för tillbehören och smärre ändringar i inredni ngen 

erfo:::· dra r sai.nmanlagt 13. 000 mark. 

]JLEit. III ~ 11. l.lands yrke ssls_ola för uppförande av etapp III ( r ). 

Tillägg ___lTiark. 

För trendet har ingående redogjorts i I tilläggsbud ge t en 

där 220.000 mark beviljades för kostnader avseende ritning

a r ool:J. andra förberedande å tgä rder. Byggnadskostnaderna be

räknae t i ll 3,2 milj. mark. 

Efter godkännandet av f örenämnda anslag har utarbe t ats rit

ninga::, som efter att ha granskats av konsulter på området 

understä llts byggnadsstyrelsen och yrkesutbildningsstyrel

sen. ~rkesutbildningsstyrelsen har i samband därme d i de

talj (elgivits pls~erna i fråga om dispositionen av utbygg

naden j ch samordningen mellan yrkesskolan och sj öman sskolan 

inom ;)':'kesskolans lokaliteter. Såvä l Byggnadsstyrelsen- so:m. 

Yrkesujbildningssty relsen har vardera i sitt utlå tande god

känt )lanerna. Yrkesutbildnings styrelsen ställer sig posi

tiv sä:•skil t so1u :riksmyndigheterna framskjutit beslutet om 

inrättsndet _av en and ra svenskspråkig sjömansskola. Då Å

l ands ::jömansskoJ.a tills vidare ensam kommer att handha 

utbildr_ingen av svenskspråkigt sjöfolk i Finland har för

utsatte a tt å t gärder snabbt vidtages för a tt höja sjöman s 

skolarn: kapacitet och ge den mö jlighet er a tt a rbeta i ända
målsen:iga lokaler. 

Av deTI a nledningen och då "Projekt 77 11 inledes und er senare 
halvår~ t 1971 f öre vilken tid utbyggnaden av yrkesskolans 

etapp :rr i huvud sak borde vara klar ha r landskapsstyre lsen 

ansett nödvändigt at t redan i denna tilläggsbudget föreslå 
godkän~and e av fortsatta å tgärder för genomförande av etapp 

III. t ä rigenom skulle byggnadsarbetena kunna påbörjas redan 
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inom detta år. Erforderligt anslag för begynnelseraterna 

skulle därvid U~npligen upptagas i tilläggsbudget i novem

ber och byggnadsarbetet kunde påbörjas i december efter 

det de i yrkesskolan delaktiga kommunerna och yrkesskolans 

direktion fått ta ställning till de slutliga planerna. I 

övervägandena om finansieringen borde ske genom ordinarie 

medel eller geno:u1 extra ordinarie anslag har ansetts att 

salillna linje som för etapp II borde följas 9 d.v.s. finansie

ring i ordinarie väg. Därigenom ernås även de snara åtgär

der som förutsatts för upprustningen av sjömansskolans ka

pacitet innan bygg11adsarbetena för "Projekt 77" vid tager. 

Ytterligare motiv för utbyggnaden ger även utvecklingslag~ 

stiftning för förutsätter en utbyggnad av yrkesutbildningen 

och för vilket ändamål i riket redan anslagits medel bl.a. 
avseende understöd åt allmänna yrkesskolor inom utvecklings

ornrådena och uppförande av kurscentraler. De övriga d.v.s. 

de finskspråkiga s j örnan syrke sskolorna torde i detta nu ha 

fullt moderna undervisningsutrymmen till sitt förfogande. 

Enligt utvecklingslagstiftningen kommer kommunernas andelax 

att uppbäras tidj_gast 1976 och fram till detta år icke heller 

löpa med någon ränta, Man bör kunna hoppas på förlängning 

av lagstiftningen i fråga och ytterligare uppskov 11rnd erläg

gande a7 kos tnaclsandelarna. 

J)elägarkornnmneri10S utlåtande om detta bygge kan icke påräknas 

före den 1 oktober. Det är landskapsstyrelsens avsikt att 

före det slutligt byggnadsbeslut fattas invänta de begärda 

utlåtancena. 

Förutom ntiYJnd2 ekonomiska lättnader kan yrkesskolan påräkna 

skälig hyra för de till sjömansskolan uthyrda utrymmena. 

Hyresersättningen kommer att j_nflyta såsom inkomst till yr

kesskolc.n och på så sätt minska de på kommunerna fallande 

kostnaderna för driften även under den tidsperiod kommunerna 

icke erlagt sina andelar i byggnadskostnaderna. 

;v. l\lliril13 arnas fränl_j__smd e. 
10 Ht.IV~6.Inköp av skogsozig_:§tden. (Momentet nytt). 

h-nslag 6'7. 000 maij5. 

Efter hörande av naturvårdsinspektören Rellio Kalliola har 

landskapsstyrelson beslutat föreslå inköp av tvenne skogs

områden t:.vsedda för forsknings- och undersökningsändarnål. 
Det ena cmrådet om 0,65 ha i Mangelbo innefattar ett alm

bestånd medan det andra skogsområdet i Torrbolstad utgör 
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c. 6 ha. 

VI._ Polj_sväs endet • 

. Polisväsenct~t på landet. 

10 Ht.VI~2.Inventarieanskaifningar till vaktkontor. 

~il]Jigg 2. 000 m~j(. 
Avser anskaffning av en radiotelefon till Finströms läns-
mansdis trikt. Genom ytt 0 rligare en radiotelefon kan över
vakningsarbetet underlättas betydligt och kommunikation upp

rätthållas även r_1ed övriga distrikt. 
11 Huvudtiteln. Understödslån. 
============================== 

III. S~r@kiJ:.da cnslag. 

ll Hto IJ.,1_~ :t .. Bostadslån .l:t;>k 
Till~gg 250.000 ~arls_ 
I tilläggsbudget i riket har upptagits ytterligare 50 milj. 
mark att utgivas såsom bostadslån. Anslagsökningen motiveras 
i riket av att arbetskraftens rörlighet bör främjas genom 
ökning av bostadsproduktionen särskilt på de orter där ut
bud av arbetsplatser f.innes. Landskapsstyrelsen förutsätter 
att nu upptaget raotsvarande anslag i landskapets årsstat 
kan utnyttjas för i första hand våningshus redan under inne-

varande år. 


