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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 ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Åland under år 1964 0 
Föreliggande budgetförslag följer i huvudsak uppställningen i se

naste års bud.get. 

Under inneyarande år har i riket närmast tillföljd av tjänstemanna-

organisationernas löneaktioner undter vårvintern, verkställts särskilda 

justeringar av lönerna för statens tjänstemän och befattningshavare. 

Sålunda genomfördes, räknat från den 1 juli, dels en allmän nivåför

höjning i löneklasserna A 1 - A 30, dels en viss gropjustering. Seder

mera har ytterligare föreslagits särskilda smärre gropjusteringar räk

nat från den ~ oktober 1963. Samtidigt har regeringen avlåtit en pro

position med l agförslag om ändring av bestämmelserna angående dyrorts

tillägg varigEmom dyrortstillägg enligt andra dyrortsgruppen skall er

l äggas även på orter so~ hör till första dyrortsgruppen. Även stadgan

dena om ersättning för _övertidsarbete har föreslagits ändrade. För de 

av ovanstående föranledda gropjusteringarna för landskapets motsvaran

de tjänstemän och befattningshavare redogör landskapsstyrelsen i fram

ställning med förslag till andra tilläggsbudget för år 1963. Då ytter

ligare lönejusteringar för närvarande icke synes aktuella är antalet 

justeringar av löneklasserna i förevarande budgetförslag relativt få . 

Under avlöningsmomenten har dock bibehållits anslag för eventuella lö

nejusteringar till i stort samma belopp som senaste år. I detaljmoti

veringen har he ller _icke närmare motiverats de av löneförhöjningarna 

föranledda ökn j_ngarna under avlöningsmomenten eller nytillkomna anslag 

som hänför sig till ovannämnda lönejusteringar. 

Vid uppgörandet av budgetförslaget har beaktats anslagsäskandena i 

regeringens proposition till inkomst- och utgiftsstat i riket för 1964 ~ 

Med hänsyn till regeringskrisen innevarande höst och regeringens ställ

ning vid uppgörandet av rikets budgetförslag har i vissa fall 9 anslagen 

i landskapets budget icke helt följt rikets förslag då ev. ändringar 

senare kan förmodas ske i riksdagen. De i detaljmotiveringen note-

rade ökningarna hänför sig endast till ordinarie budgeten för 1963 upp

tagna anslag. 

Föreliggande budgetförslag slutar på 15.648.869 mark mot 14.561.980 
mark i ordinarie budgeten för år 1963. I tilläggsbudget har dessutom 

. beviljats 369e490 mark. Utgiftsstegringen utgör 4,8 %. 
Ski ljaktigheterna mellan budgetförslaget för år 1964 och de hit

tills budgeterade medlen för år 1963 framgå av följande tablå~ 
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Hittills budgeterat Minskning- Fö år 19.64 före-
för år 1963 Okning + sllis Summa 

Inkomster: 

1 Avd. Skatter o. avgifter 
av skattenatur 150.000 + 5.000 155.000 

2 Avd. Inkomster från sjuk~ 
vårdsinrättningar 641.075 + 8.600 649.675 

3 Avd. Inkomster av blandad 
natur 738.178 +85.615 823.793 

4 Avd. Återburna under-
stödslån 502.000 + 73.000 575.000 

5 Avd. Finansierings-
inkomster 12.900.217 + 545.184 13.445.401 

Summa 14.931.470 + 717.399 15.648.869 
=========~========================================= 

Utgifter. 

1 Ht. Landstinget 197.392 + 9,426 206.818 
2 Ht. Landskapsstyrelsen 525.216 + 14.044 539.260 
3 Ht .. Polisvården 405.524 + 45.568 451.092 
4 Ht. Hälso- och sjuk-

vården 2 .• 466 .289 +275.350 2 .741.639 
5 Ht. Undervisnings-

och bildnings-
3.814.328 väsendet 3.597.319 +217.009 

6 Ht. Näringarnas främ-
jande · 908.598 +108.116 1.016.714 

7 Ht. Kommunikationsvä-
sendet 1.550.792 +199.656 1.750.448 

8 Ht. Sociala ifter 344.400 + 68.610 413.010 
9 Ht. Diverse anslag 908.400 + 15.950 924.350 
10 Ht. Investerings-

utgifter 1.955.520 -114.720 1.840.800 
11 Ht. Understöds lån 1.917.000 + 18.400 1.935.400 
12 Ht. Finansierings-

utgifter 155.020 -140.010 15.010 
Summa 14.931.470 + 717.399 15.648.869 
================================================= 

Ökningen i statsförslaget för år 1964 jämfört med år 1963 utgör för 

de egentliga utgifterna under huvudtitlarna 1-18, 7,5 %. Mins~ning ob

serveras endast under 14 Ht. 1 Socialministeriet och 18 Ht. Statens af

färsverksamhet samt skogs- och lanthushållning. 

I landskapets budgetförslag visar 10 Ht., Investeringsutgifter en 

minskning med 114.720 mark samt 12 Ht. Finansieringsutgifter med 

140 . 010 mark. De största ökningarna uppvisar 4 Ht. Hälso- och sjukvården 
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275.350 mark, 5 Ht. Undervisnings- och bildningsväsendet 217.009 mark, 

6 Ht. Näringarnas främjande, 108. 116 mark och 7 Ht. Kommunikationsväsen- · 

det 199.656 mark. Utgiftsökningarna orsakas i första hand av lönejus

teringaroch den allmänna kostnadsstegring en och i andra hand av utvidgad 

verksamhet • 

.-· Under inkomster har anslaget för skattefinansiell utjämning inberäk-

nat tillskott vid utjämningen för år 1962under 5 Avd. I:l beräknats 

till 13.445.401 mk medan i statsverkspropositionen för detta ändamål 

föreslås 13.250.000 mark. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen där förslags- och reserva

tionsanslag som tidigare betecknats med (f) respektive (r). 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt fö

reslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Åland under 1964 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att för budge

tens förverkligande upptaga erforderliga 

lån. 

Mariehamn den 8 november 1963. 

På la:ndska~sen!S vägnar: 

Lantråd i;f[;An~ 
I 

Landskapskamrerare ~~ 
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I N K 0 M S T E R. 

1 Avdelningen. 
- ------------- ------------

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 

1. Nöjesskatter ••••••..•••.•.••••••• , •••..•••••••••••.••••• 55.000 

2. Apoteksavgifter •...................•........ ~........... 20. 000 

3. Övriga skatter och avgifter av skattenatur ••...•••••.••. 80.000 

Summa I kap. 155.000 

Summa 1 Avdelningen 155.000 

2 Av.delningen. 
------------------ ----------

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 

Ålands centralsjukhus. 

1. Dagavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••• 

3. Personalens kosthållsavgifter ••••••••.•••••••••.•.••• 

4. Avgifter och ersättningar för läkarintyg och -utlåtanden 

5. Ersättningar för undersökning och vård av försäkrade 

patienter ......................................... . 

6~ Inkomster från poliklinik ••••••••••••...••.•...•.•..• 

7. Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader ................................... . 

llands centralsanatorium. 

8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

9. Personalens kosthållsavgifter ••••••••••.•.••••....•.• 

10. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-

och driftskostnadfer ..••.••••••••••..••••.••.•••••• 

11. Hyra från tuberkulosbyrån för dispensärlokalen jämte 

inventarier ...................................... . 

12. Hyra från tuberkulosbyrån för dispensärläkarens 

t j än st e b 0 st ad ........•....... e •••••••••••••••••••• 

Ålands tuberkulosbyrå. 

13. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-

och driftskostnad:er ............................... . 

Kumlinge sjukstuga. 

14. Dag- och övriga vårdavgifter •••••••••••••••••••....• 

15. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• 

Summa I kap. 649.675 

Summa 2 Avdelningen 649.675 

155.000 

40.400 

20.000 

4.500 

4.000 

35~000 

225.000 

2.000 

3.500 

115.000 

8.000 

3.600 

25.000 

5.000 

3.675 
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3 Av delningen. 
----------------------------

I. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen 

2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse inkomster 

Ålands lyceum. 

3 • Elevavgifter 

4. Vederlag för 

5. Elevavgifter 

6. Vederlag för 

7" Elevavgifter 

8. Vederlag för 

0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands sjöfartsläroverk. 

. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands sjömansskola. 

• • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster •••• 

Ålands yrkesskola. 

9. Inkomst av arbetsverksamheten samt diverse inkomster •• 

10. Kommunernas andelar i anläggnings- o. driftskostnader 

Ålands lantmannaskola. 

11. Elevavgifter 

12. Vederlag för 

13. Inkomst från 

14. Elevavgifter 

15. Vederlag för 

16. Elevavgifter 

17. Vederlag för 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 
naturaförmåner samt diverse inkomster ••. 

skollägenheten på Jomala gård •.••...•••• 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
naturaförmåne,ieamt diverse inkomster 

Ålands lanthushållsskola. 

• • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 

natura förmåner samt diverse inkomster .•• 

Grelsby plantskola. 

18. Inkomst från försäljning av plantskolealster ••..•••••• 

19. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .•.. 

Ålands fruktförsök. 

20. Inkomst från fruktförsäljning •••••••...•..••...•.••... 

21. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •..• 

Ålands försöksfält. 

22. Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster ••.. 

Vägavdelningen. 

23. Hyror och övriga inkomster .•••••••••...••...•...••.•.• 

Övriga inkomster av blandad natur. 

24. Ränteinkomster från av landskapet beviljade understöds-

435 

82.439 

500 

36.000 

2.000 

17.200 

732 

14.672 

250 

16.000 

157.500 

500 

3.000 

40. 200 

500 

900 

500 

1.000 

4.000 

2.500 

2.750 

1.050 

300 

6.000 

län . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 320. 000 

. I 
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25 - Inkomster från försäljning av registerbrickor . . . . . 
26. Diverse inkomster .................... ............ 0. 
27. Inkomster från lantbruksavdelningens arbetsmaskiner 

28. Inkomster från forsta~delningens arbetsmaskiner •.• 

29. Kommunernas andelar i föregående års kostnader för 

underhåll av bygdevägar .•.••••••••..•..•....•.•. 

30. Kommunernas ersättningar för kostnader föranledda av 

lagstiftningen om sysselsättning ...... ; ........•• 

31. F.r-sättningar för kostnader i samband med uppgörande 

av byggnadsplaner .............................. . 

32. Avgifter för fiskekort •.•••..••••••••••••••..•.••. 

Summa I kap. 823.793 

Summa 3 Avdelningen 823.793 

4 Avdelningen. 

I. Till landskapet återburna understödslån. 

1. Avkortningar på understödslå n ..••••••.•.....•....... 

Summa I kap. 550.000 

II. Ersättningar, som för byggande av bygdevägar 

med stöd av väglagen skola indrivas hos kom

munerna. 

1. Kommunernas andelar i föregående å rs kostnader för 

byggande av bygdevägar .•..••.••••••.•..........•••• 

Summa II kap. 25.000 

Summa 4 Avdelningen 575.000 

5 Avdelningen .. 
----------------------------

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

436 

2 .000 

5.000 

30.000 

10.000 

45.000 

1 .. 000 

20.000 

300 

550.000 

25.000 

a) Förskott för år 1963 •.••••••••••.•.••.••..••.••• 12.944.791 

b) Utjämningsreglering för tidigare år .•••••.••.•.. 500.000 

2. Ränteinkomster från firiansieringsmedel ...•.....••..•. 100 

3. Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid 

avräkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända 

belopp .................. o •••••••••••••••••••••••••• 

4. Av landskapet upptagna finansieringslån för ordi-

narie budgetens förverkligande •••••..•..•...••.•.•• 

Summa I kap. 13.445.401 
Summa 5 Avdelning en 13.445.401 

500 

10 

Summa inkomster mk 15.648.869 
================================= 
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u T G I F T F. R. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
------------------------------------------------------

I. Allmänna landstingsko s tnader. 

1. Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resekost-

nader ( f örslagsanslag) ..••.•.••.•......•.•..•..•...•.• 

2. Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (för-
' 

slagsanslag) ..... o .................................... . 

3. Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) ....•••• 

4. 1 kanslist och renskriverska, avlöning: 

grundlöti (A 15) __ ••.•.••. -••. e •••••••• .; •• 

ålderstillägg ~·············•••••••···· 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••..•. 

lönejustering (förslagsanslag) •••••.•. 

6.456 
1.788 

264 
100 

5. Stenograf er ( förslagsanslag) ••••••••.•.......•..•.••••• 

6. Bibliotekarie, arvode .................... o •••••••••••••• 

7. Till kanslikommissionens disposition för avlönande av 

extra arbetskraft ..•••.. ·············~··············· 
8. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) • 

9. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städ-

ning ( förslagsanslag) .•..•••••••••...•.••.••.....•••• 

10. Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek ........................................... . 

11. För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) • 

12. Revisionskostnader (förslagsanslag) .•.......•......... 

13. F,xpensmedel . " ......... .......... "" ................... . 

14. Kanslikommissionens dispositionsmedel ....•........•..• 

Summa I kap. 206.818 
Summa 1 Huvudtiteln 206.818 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
================================== 

I. Centralförvaltningen. 

1. Avlöningar: 

1 lantråd, grundlön (B 7) •••••••••• 

1 lagberedningssekreterare, grund-
lön (B .J)• ..•.................•.••. 

1 äldre sekreterare, grundlön (B 2) 

1 yngre sekreterare, grundlön (A 28) 
1 kamrerare, grundlön (B 1) ...••.•. 

1 vägingenjör, grundlö11 ( B ? ) •••••• 

37.872 

26.844 
24.828 
12.612 
23.028 
24 . 8~8 

138.ooo 

1.200 

8 .300 

8.608 

7.500 
410 

900 
6.000 

10.000 

400 
500 

13.000 
5.500 

500 
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1 agronom, grundlön (B 2) . . . . . . . . . . 
1 kolonisationsinspektör, grund-

lön ( A 29 ) •.•...............•.. o • 

1 forstmästare, grundlön (B 2) ••••• 

1 försöksledare - forstmästare, års-

arvode (A 27) ................... . 

1 arkeolog, grundlön (B 1) ••••••••• 

1 byggnadsinstruktör, grundlön (A 21) 

1 huvudbokförare, grund l ön (A 20) •. 

1 registrator och arkivarie, grund-

lön ( A 1 7 ) ..................... · · 

1 kassör, grundlön (A 14) ········•• 
1 kanslist och bibliotekarie, grund-

lön ( A 15 ) ....... o ••••••••••• e • e . 

1 bitr. bokförare och kassör, grund-

1 ön ( A 12 ) . . . . . . . . . . . . ._ .• -• .•. , ..... 

1 vaktmästare, grundlön (A 10) ••••. 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 8) ••. 

2 renskriverskor, grundlön å 4.884 (A 8) 

1 renskriverska, årsarvode (A 8) ... 
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 9) •• 

1 telefonist, grundlön (A 8) ...... . 
1 bokföringsbiträde, årsarvode (A 8) 

1 chaufför, årsarvode (A 11) ••.•••. 

1 städ~rska, årsarvode (A 2) ••••••. 

arkivarietillägg åt kanslisten •••.. 

mask i nskrivningstillägg (förslagsanslag) 

ålderstillägg (förslagsans l ag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .••. 

l önejusteringar (förslagsanslag) ••. 

24.828 

13.416 

24.828 

11.904 

23.028 

8.688 

8.244 

1.068 
6.192 

6.456 

5.712 

5.280 

4.884 

9.768 

4.884 

5. 076 

4.884 

4.884 

5.496 

3.852 

276 

800 

24.000 

6.100 

1.000 

2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten 

och resekostnader (förs lagsanslag ) •.••••••..•..•••••• 

3. För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) ..•......•. 

4. Trycknings- och inbindningskostnader (förslagsanslag) •• 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse och 

städning (förslagsanslag) •••••••••......•...•..••.••• 

6. Expensmedel ........................................... . 

7 . . Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••...••••.• 

8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) .•......•• 

9. Hyra för lantrådets t.låns t"'lhn~=d:".l.r'l (-Prfrc:::1 Rl?:P"lnslPl.c;r) • _ ••• 

433 

371.560 

40.000 

3.000 

18.000 

39.000 

J0.000 

20.000 

12.500 

1.200 
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10 . Landskapsstyrelsens dispositionsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Summa I kap. 539.260 

Summa 2 Huvudtiteln 539.260 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 
=========================== 

I. Polisinrättningen i Mar iehamn. 

1. Avlöningar: 

1 polismästare, grundlön (A 23) •••... 

1 poliskommissarie, grundlön (A 19) .• 

2 överkonstaplar, grundlön å 

6.732 (A 16) ......•....•.••••••••. 

14 äldre konstaplar, grundlön å 

6.192 (A.. 14) .............••....... 

5 yngre konstaplar, grundlön å 

5. 712 (A 12) •..•• o •••••••••••••••• 

4 extra konstaplar, arvode för samman

lagt 20 män. (A 12) ....••••••••... 

1 kanslist, grundlön (A 9) ••••J•••··· 

1 extra maskinskriverska, årsarvode 

( A 8 ) ................... ·· ... ....... . 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••..• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••... 

ersättningar för söndagsarbete (för-

slagsanslag) ...•..•.•.•••••..••... 

kriminalpolistillägg (förslagsanslag) 

arvode fö:, _j_ 'grodmän ( förslagsanslag) .. 

9.600 

7.848 

13.464 

86.688 

28.560 

9.520 

5. 076 

4.884 

24.500 

5.500 

20.000 

2.400 

500 

lönejusteringar (förslagsanslag ) ••... 100 

2. Beklädnadsbidrag å 124 ······························~ 
3. Expensmedel ............... · .......................... . 

4. Telefonkostnader ( f örslagsanslag) ••••.•..•.•......... 

5. Uniformering och utrustning (förslagsanslag) ........ . 

6. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) 

7. Tirifts- och underhållskostnader för motorfordon ••••.. 

8. Tirifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning 

9. Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

ningen • • • • ~ e e • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa I kap. 246.992 

II. Polisväsendet på landet. 

1. Avlöningar: 

2 överkonstaplar, grundlön å 

439 

4.000 

218.640 

2.852 

4.000 

3.000 

1.500 

10.000 

4.500 

1.000 

1. 500 

11 
! 
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6 ~732 (A 16) •••. ,.,.,,.~~~ ••••••. ; 13a464 

8 äldre konstap1ar; grurtdiÖn å 

6•192 (A 14).1, ..• iJ•••·••··~····· 49.536 
8 yngre konstaplar, grurtdlön å 

5•712 (A 12) ~'~·~• J 11j••••·•··~·' 45~696 
2 yngre konstaplar (Jotnaia)~ års-

arvode å 5.712 (A 12j '•••••····•• 11;424 
3 extra konstaplar (Jomalä), arvode ' 

för sammanlagt 15 mänader (A 1 2) • 

2 extra byråbiträde~~ år~a~vode å 
4,884 (A 8) &.il&4' d l•da.-4L~ •• 

1 extra ·konstape1 ( Sund) arvdde för 

1 2 månader (A 12) , ....•••••••••.. 

ålder~tillägg (förslagsanslag) ···•••• 

dyrortstillägg (f ör slagsans l a g ) •••••• 

kriminalpolistillä gg, (Jomal a och · 

7.140 

91768 

5 ~ 712 

19.000 

1. 400 

Sund) ( förslagsans l a g) ••••••• ~ ,; ' i 9 20 

ersättningar för övertids- och söndag s-

arbete (förslagsans lag) •••.•••••• 6~ 200 

fjärrortsti llägg (förslagsanslag) ••.• 2.400 

lönejusteringar (förslagsanslag ) •••.• 100 

2 . Beklädnadsbidrag å 93 .•...•.....••••••..•......•...... 

3. Ersättningar å t landspolisen för resor (förs l agsanslag) 

4 . Expensmedel .....•..................................... 

5. Poli s ernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 

6 .. För polishäkten .................. , ........ ~ ~ ......... . 

7. För rörlig trafikövervakning (förslagsanslag ) •..•.•••• 

8, ·Till l andskapsstyre l sens disposit i on för polisväs endet 

på 1 and e t • • • • • • . . • ~ • . • • . • .• , , . • , . • . , , , . . . . , , ~ , , . , ~ , • • 
Summa II kap, 20 4,100 

Summa 3 Huvudtiteln 4 51, 092 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
===================================== 

440 

17 2.760 

1 .860 

8.000 

4.000 

2.500. 

1,980 

5 , 000 

B,ooo 

I. Distri k tsläkare och landskapshä lsosyster-barnmorska._ 

1. Avlöningar: 

1 distrikts l äkare, grundlön ( A 2 3) .•. ,,. 

å lderstil lägg ( förslag s anslag ) ....... . . 

dyrortstillägg 'förs l ags anslag) •• •••. 

fjärrortstillägg (fö rs lagsanslag~· ··· 

l önejustering (förslagsanslag ) • • , •••• 

9. 60 0 

3 •. 100 

37 0 

900 

100 14. 070 

/ , 
I • 

I 

I' 
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2. Resekostnader och dagtraktamenten för distrikts l äkaren 

(förslagsanslag ) ................................... . 

3. Distriktsläkarens kanslimedel •••••••••••..•......••..• 

4. Kumlinge läkarbå t (förslagsanslag) •••••••...•••.•.•.•. 

5. Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning: 

grundlön (A 23) ••.•••..••••••••••• 

ålderstillägg (förs lagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••.• 

9.600 

3.100 

370 

100 

6. Landskapshälsosyster-barnmorskans resekostnader 

(förslagsanslag) .................................. . 

7. Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel ••••..••• 

8. Landskapshälsosyster-barnmorskans kanslimedel och hand-

bibliotek ......................................... . 

Summa I kap. 36.560 

II. Ålands centralsjukhus. 

1. Avlöningar: 

Läkare. 

chefsläkararvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 överläkare,grundlön å 23.028 (B 1) 

2 avdelningsläkare, grundlön å 11.904 

(A 27) •• .•••• · • • • • · • • • • · • • • • • • • • 
Skolad sköterskepersonal. 

1 översköterska, grundlön (A 21) ••• 

10 avdelningssköterskor, grundlön 

å 6.732 (A 16) ..••.•.•.•••••••• 

1 nai-tsköterska, grundlön (A 16) ••• 

2 bitr. avdelningssköterskor, grund-

lön å 6.192 (A 1 4) ............ . 

5 specialsköterskor, grundlön å 

6.192 (A 1 4) .•.••.••••.•••••••• 

14 sjuksköterskor, grundlön å 

5,.940 (A 13) .................. . 

4 barnmorskor, grundlön å 5.940 (A 13) 

Övrig sko l ad personal. 

1 sjukgymnast, grundlön (A 1 4) ••••• 

1 farmaceut, å rsarvode (A 8) ••••••• 
g hjälpsköterskor, årsarvode å 

4.884 (A 8) ...................• 

10 barnsköterskor, årsarvode å 

4.884 (A 8) •••••••••••••••••••• 

4.800 

92. 112 

23.808 

8.688 

67.320 

6.732 

12.384 

30.960 

83.160 

23.760 

6. 192 

4.884 

43.956 

48.840 

441 

2.000 

300 

4.500 

13.170 

1.500 

720 

300 
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5 tekniska biträden, årsarvode å 

5 . 07 6 ( A 9 ) . . . . . . . . . . . . . .•.• o •• 

Kontorspersonal. 

1 syssloman, grund lön (A 25) 7/10 •• 
1 bitr. syssloman-bokförare, grundl ön 

(A 18) 7/ 10 . .................... . 
1 kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode ( A 12) 7 /10 .•.••.•••• 
1 byråbiträde, årsarvode (A 8) ••••• 

1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 7/10 
Övrig kvinnlig personal. 

1 kosthållerska, grundlön (A 15) 8/10 
1 bitr. kosthållerska, årsarvode (A 10) 

8/10 ... •· ........................ . 

1 tvätt- och linneföreståndar i nna, 

årsarvode (A 11) 8/10 ..•••..••.• 
3 telefonister, årsarvode å 4.344 

(A 5) 8/10 ..................... . 

3 kokerskor, årsarvode å 4. 176 (A 4) 
8/10 ........................... . 

1 b~gerska, ärsariode (A 4) 8/10 . •••. 
2 maskintvätterskor, årsarvode å 

4.344 (A 5) 8/10 ··············~· 
4 tvätterskor, årsarvode å 4.176 (A 4) 

8/10 eeee•oee••••••••••••••••ete• 

2 sömmerskor, årsarvode å 4. 176 (A 4 ) 
8/1~ ............................ . 

1 baderska-städerska, årsarvode (A 4 ) 

1 baderska, årsarvode (A 4) ••••••••• 

8 sjukhuspraktikanter, årsarvode å 

1.440 ................... ....... . 

7 köksbiträden 1 årsarvode å 

3.852 (A 2) 8/10 .......••••••••• 
6 servererskor-diskerskor, årsarvode 

å 3.852 (A 2) ..................• 

18 sjukhusbiträden, årsarvode å 

3.852 (A 2) ••••••••••••••••"•••o 

Övrig manlig personal. 

1 maskinmästare, grundlön (A 20) 7/10 
2 maskinskötare, grundlön å 5.280 . 

(A 10) 8/10 ••........•.••.•.••...•. 

25.380 

7.468 

5.217 

3,999 
4,884 
3.419 

5.165 

4.224 

4,397 

10.426 

10.023 
3.341 

6.951 

13.364 

6.682 
4,176 
4.176 

11. 520 

21.572 

23.112 

69.336 

5.771 

8.448 

442 
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1 chaufför-vaktmästare, grundlön (A 11) 

8/10 .............................. . 4.397 
1 snickare-ambulansförare, års arvode 

(A 10) 8/10 • . • . . . • • . • • • . • • • •• ••••• 4.224 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode 

( A 9 ) 8I10 • • . . • . . • . . . . . • • • • • • • • • . • • 4 • 061 

3 eldare, årsarvode å 5.076 (A 9) 8/10 12. ~82 

1 eldare, årsarvode (A 8) 7/10 ••••••.. 3.554 

1 hjälpkarl~ årsarvode (A 6) 8/10 •••.. 3.610 

Gemensamma löneförmåner. 

läkarnas sjukhustillägg •...•.••••.•••. _ 52 .910 

å lderstillägg (förslagsanslag) •••.••.. _ 50.000 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••. 27.500 

ersättning för söndagsarbete (förslags-

8l1s.lag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 80. 000 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) •. 60.000 

semestervikariatsarvoden (förslagsans lag)51.000 

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 27.500 

beklädnadsbidrag ··················~··· 3.952 
anslag för tillfällig personal (för-

slagsanslag) ••.•..•.•...•••••••••• 

övertidsersättningar (förslagsanslag) . 

8.000 

6.500 

lönejusteringar (förslagsanslag) ••••.. 20.000 

2. Kosthållningen (förslagsanslag) .•.•••...•..•.•...... 

3. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •• 

4. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••..•.••.•..•. 

5. Tvätt- och rengöringsmedel inkl. vattenavgift (för-

slagsans lag ) ..................................... . 

6. Utgifter för röntgen-, laboratorie- och poliklinik

verksamhet (förs lagsanslag) ••••••••••.....•••.••••. 

7. För själavården ..................................... . 

8. Underhåll av fastigheten ••.•..••.•••••....•.•..•..... 

9. Underhå ll av inventarier .•....••.•.•••....••....•.•.. 

10. Underhåll av sjukhusområdet ......................... . 

11. Diverse utgifter ••.•......••.•••••••••••••.•....•..• 

12. Anslag för konsultationer (förslagsanslag) ....•••.•• 

443 

1.140.037 

92.000 

80.000 

101. 300 

30.400 

47.000 

720 

28. 700 . 

16.000 

7.000 

32.500 

2.000 

13. Arvode och resekostnader f ör ögonläkare (förslagsanslag) 1.000 

14. Arvode åt läkare för läkarintyg och -utlåtanden, för 

vilka uppbäres avgift eller ersättning (förslagsanslag) 

15. Hyra för läkarbostad (förslagsanslag ) •••.••••..••••.• 

4.500 

6.000 

I 
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16 . Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) 

17. Brandstodspremier (förslagsanslag) ••••..••.•....••.. 

18 . Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sjukhuset ....................... ,. ................. . 

Summa II kap. 1.658.057 
III. Ålands centralsanatorium. 

1. Avlöningar: 

1 sanatorieöverläkare, grund l ön (B 6)2/J 23.040 
1 översköterska, grundlön (A 21) •••. 8.688 
1 avdelningssköterska, grundlön (A 17) 7.068 
1 laboratorie- och röntgensköterska, 

grundlön (A 17) 1/2 .•..••••••••• 
1 natt sköterska, grundlön (A 17.) n • • 

1 assistent~köterskaJ grurtdlÖn (A 14) 
2 .sköterskebiträden I årsarvode å 

4-. 8-S·4~-~-A - -8 ) . J. ( , , , , l J • ' J • ' ' • • • l • • ' 

1 arbe-tste~tJeut; . g;unil löfl · ( A l2) • ~, 
1 bad~rskaj ärsarvode (A 4) - - id ~: ,,. ,; ~ -.. 
3 serv~rerskbr-diskerskor, årsarvod~ 

å J,852 (A 2) i•dJiL~L.d&la.& 
1 avdelningsstäderska, årsarvbde (A 2) 

1 avdelnings.s.täderskal årsarvode (A 2) 

1/ 2 4 6 ' ~ • ~ • • • i ~ • .i l I i • • • 1 1 1 i i • • 4 • 4 ' 

1 sysslomarlj gruridl~n (A 25) 2/10 ·~·' 
1 bi tr' syssloman.:..bokf<;irare' grund·lön 

( A 18.) 2/10 . ·• . ;-i , , •• · .... : ~ ' ' ... ~ ~ d 

1 kassör-centrallagerförestån'dare, 

årsarvode (A 12) 2/10 . :i.'.• ... ~ •• 
1 kontorsbiträde, årsarvode · ~A 8) 2j10 

1 kosthållerska, grundlön (A 15) 2j10. 

1 bitr1 kosthållerska, grund l ön (A 10 ~ 

2/ 10 ........•......... ' ......... . 

1 tvätt~ och linneföreståndarinna, års-

arvode ( A 11) 2/10 ....... · •.•••••. 
3 tel~fonister~ ~~~arvode å 4.344 (A 5) 

2/10 . , ' .. ' ... ·' ......... ........... . 

3 kokerskor ~ ~rsar•ode å 4.176 (A 4) 

2/ i 0 ~ ~ ~ •• •• ~ J , ,, • ~ • ~ ' l ~ ••••• ~ ••••• 
1 bagerska, · ä~sarvode (A 4) 2/10 ••.•• 
2 maskintvätterskbr* årsarvode å 4.344 

3.534 
7~068 

6 ,192 

5,712 
41176 

1,926 
2;133 

1.490 

1.142 
977 

1.291 

1 ~ 055 

1,099 

2.606 

2.505 
835 

444 

58.000 
1. 400 

9.500 

I' 
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(A 5) 2/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 tvätterskor, å rsarvode å 4.176 
' 

(A 4) 2/10 ...................... . 

2 sömmerskor, årsarvode å 4.176 

( A' 4 ) 2I1 0 • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • ·• • 

7 köksbiträden, årsarvode · å 3.852 
-

( A 2 ) 2/10 ••.•.••..•...••••••••• 

1 maskinmästare, grundlön (A 20) 

2/ 10 •.................. ..... ! •••• 

2 maskinskö~are, grundlön å 5.280 

(A 10) 2/10 •••••.•.••..••••••••• 

1 chaufför-vaktmästare, grundlön (A 11) 

2/10 ............................ . 

1 snickare-ambulansförare, årsarvode 

(A 10) 2/10 ..................... . 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, års

arvode (A 9) 2/10 •.••.•••••••••• 

4 eldare, årsarvode å 5.076 (A 9) 2)10 

1 hjälpkarl, årsarvode (A 6) 2/10 ••• 

bekläariädsbidrag . .•• ~················ 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• • • 

ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) , , ,~ · ·········~····· 
dejoureringsarvoden (förslagsans1ag) 

1.737 

3.340 

1.670 

5.392 

1.649 

2.112 

1.099 

1.056 

1.015 

4 .060 

902 

408 

15.lbO 

2.900 

11,600 

11.700 

semestervikariatsarvoden (förslagsanslag)l0.700 

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 3.000 

löne justr..eringar •...•••••.•.•••••••••• 1.000 

2. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

3. Tvätt- och rengöringsmedel inkl. vattenavgift (för-

..... 

slagsanslag) ~ , .. , ................ , ..... , ......... ~ .. 
4. Kostnaaer för operationer samt för vård päannat sjukhus 

( försl~sanslag) r' .............••.•• _, ~ .•. ............ 
5, Underhåll av inventarier •.•• -~•••••••• r ·······•······· 
6 ~ Underhå ll av fastighet en ..•.•• ~ • , ••• i. ••••• ~ • • •• ~ ~ •• • •• 

7. Diverse utgifter ···~·i•····~ .. ~ ~ ,.~ .....•..... ~~ ..... , 
' ' . 

8 . Kosthållningen ( förslagsanslag) . ••• , •• • ••• • . • • •• • • • • • 'T • 

9. Värme och lyse ( förslagsanslag ) •••••• ~· ••• , .• • ~·· ~ •· •• , ••.• · 

10. :Barnbidrags - o. folkpen s ionsavgifter (förslag s anslag) 

11. Brandstodspremier •• •• ~ ••••.•• ;••••••4••••••••••••·~•· 

445 

188.153 

6.000 

8.600 

2.000 

1.000 

4.200 

3.500 

23.000 

25.300 

9.300 

500 
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12. Till landskapss t yrelsens disp osition f ör central-

sanatoriet ............... •-. -.... ·• ............ .. . 
Summa III kap. 272.053 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

1. Avlöningar: 

1 dispensärsköterska, grundlön (A 17) 

1 lab~ - och r öntgensköterska, 

grundlön (A 17) 1/2 ..••••.•••••• 

1 städerska, årsarvode (A 2) 1/2 •••• 

1 syssloman, grundlön (A 25) 1/10 ••• 

1 bitr. syssloman-bokförare, grundlön 

(A 18) 1/10 •••••..•••..•.••••••• 

1 kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode (A 12) 1/10 ••••.•••••• 

1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 1/10 

1 maskinmästare, grundlön (A 20) 1/10 

7.068 

3.534 

1.926 

1.067 

745 

1 eldare, årsarvode (A 9) 1/10 •••••• 

tuberkulosbyråns andel i sanatorieöverläka-

571 

488 

824 

508 

rens avlöning •..... .•.•...•.••••• 

ålderstillägg (förslagssnslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dejoureringsarvode (förslagsanslag) • 

beklädnadsbidrag ..•..••••••••••••••• 

ersättning för söndagsarbete (förslag s -

anslag) ........ · ............... • .. •. 

lönejusteringar (förslagsanslag) •••• 

11.520 

3.400 

600 

550 

96 

200 

500 

2. Medicinalier ( f örslagsanslag) •.•••••••...•••.•..••. 

3. Hyra till centralsanatoriet för dispensärlokalen jämte 

inventarier ........................................ . 

4. Värme och lyse ( förslagsarislag) ••••••••.•••.•..•..•• 

5. Diverse utgifter ..................... a •••••• ~ •••••• 

6. Fr i bostad, värme och lyse för dispensärläkaren 

och dispensärsköters kan (förslag sanslag) ..•.•...• 

7. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) 

8. Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) ······~····· 

9. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulosbyrån 

Summa IV kap. 68.447 

V. Kumlinge sjukstuga. 

1. Av l öningar: 

1 läkare, arvode ...................... . 

1 sköterska, grundlön (A 13) •••••••••.. 

800 

5.940 

446 

500 

33.597 

3.000 

8.000 

3.400 

350 

4.300 

2.000 

13.500 

300 

I 
I 

1 
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1 sköterska , år sarvode (A 13) •.•••••••• 

1 ekonom och gårdskarl j årsarvode (A 9) 
1 kokerska, årsarvode (A 3) ••••••••••• 

1 städerska, å rsarvode (A 3) ••• • •••••• 

hyresbidrag för sköterska ••••••••.•••• · 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

5.940 

5.076 

4.008 

4.008 

180 

2.500 

700 

2.200 

ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag) 2.000 

tvätt hjälp .... ~ ...................... . 

lönejustering (förslagsanslag) •••••••• 

120 

100 . 

2. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ••••••••••.•••••••••••. 

3. Kosthållningen (förslagsanslag) •.••••••••••••••••....• ~ 

4. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •••.•• 

5. Värme och lyse ( f örslagsanslag) •••••••••••••.••••••.•••• 

6. Inventariernas underhåll .••••.••••••••••••••.••••••••••. 

7. Diverse utgifter ....................................... . 

8. S jukhusområdets underhå ll •.••..••••••••••••••••••••.•••• 

9. Byggnadernas underhåll ••.••.•.•.•..••••••••••.••••••.••• 

10. Till landskaps styrelsens disposition. för s jukstugan •••• 

Summa V kap. 47.972 

VI. Särskilda anslag. 

1. Bidrag till avlönande av stads- och kommunallåkare 

( f örslagsanslag) ...................................... . 

2. Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (förslagsanslag) 

3. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (förslags-:-

ans 1 ag ) . ~ • .• • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • 

4. Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (för-

slagsanslag) ........................................ e • • 

5, Bidrag till avlönande av kommunala hälsosyster-barnmorskor 

( föislagsanslag) ...................................... . 

6. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (förslags-

441 
<;_ ' 

33.572 
2,500 

4.500 

1.200 

J.800 

600 

650 

250 

750 

150 

30.000 

250 

10.000 

10.000 

20 .. 000 

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 

7. Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus (för-

slags ans lag ) .......................................... . 

8. Understöd ·åt kommuner för deltagande i anläggnings~ 

och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus ••..••••••.••• 

9. Understöd åt kommuner för deltagande i driftskostnaderna 

vid Ålands centralsanatorium ••••.••••••••...••••••••••• 

10, Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus (för-.. 

24.500 

15 .ooo , 

15.000 
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slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 . Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barna-

vård ( förslagsanslag) •••.•••.••••••••••••..•..•.•••.. 

12. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och 

skol tandläkare ( förslagsanslag) •.••••••••••...•.••.•. 

13. Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (för-

slagsanslag) ..................................... , .. . 

14. Bidrag till Kumlinge apotek •.••••• .••••••••••••..•.•••. 

15. Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r.f •••••••. 

16. Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för ambulansflygningar . . . 
17. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och 

s jukvårdsändamål .............................. ...... . 

Summa VI kap. 658.550 

Summa 4 Huvudtite ln 2.741.639 

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

I. Åland s lyceum. 

1. Avlöningar: 

7 äldre lektorer, grundlön å 

10.104 (A 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 yngre lektorer, grundlön å 

8.244 '(A 20) ·····"'·················· 
1 yngre lektor, årsarvode (A 20) •••• 

1 lärare i teckning och kalligrafi, 

grundlön (A 19) •.•.••.••••.••••• 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 6) •••• 

1 sånglärare, arvode ••.........••••. 

1 gårdskarl-eldare, grundlön (A 9) ·~ 

1 vaktmästare, grundlön (A 9) ••••••• 

5 städerskor, årsarvode å 3.852 (A 2) 

rektorstillägg· ••.•......•.•..•.•...• 

ålderst illägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

kompetenstillägg åt yngre lektorer 

(förslagsanslag) •.••.•.••••....•• 

förhöjningar efter vissa år (förslags-

anslag) ......................... . 

lönejustering (förslagsansiag) •••••• 

ersättning för söndagsarbete (för~ 

s l agsanslag) •.•••.•••.•••.•.••••• 

70.728 

65.952 

8.244 

7.848 

4.512 

3.000 

5.076 

5.076 

19.260 

1.9 44 

36.000 

6.200 

5.000 

4.300 

1.000 

900 

448 

56.000 

9.000 

24.800 

4.000 

5.000 

4.000 

8.000 

3.000 
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ers ättning för öv ertidsarbete (för -

slagsanslag) ...................... . 

övertims- och timarvoden (förslags-

1.500 

anslag) •••• ~; ••••.••.••....•••••••• 100.000 

undervisning i ' språkklubbar (för-

slagsanslag) •••••••.•....•••••••••• 1.000 

2. Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag) 

övertime-och timarvoden ·~············· 51.000 

rektorns arvode ........ .- .. . , ~ ~ 1 
••• ~ ••••• 

vaktmästarens arvode .••.••.••...•••••• 

4.100 

225 

3. Undervisningsmaterial och bibliotek •••••••..•••••••• 

4. Städning (förslagsanslag) •.•.•.•••••••••••••.•..•••. 

5. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) • ••••......•. 

6. Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi 

( f örslagsanslag) ................................. . 

7. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••••••..•••.•••. 

8. Diverse utgifter ••• ~ •• ~~ ..•..•.•.•••••••••••..•.••.. 

9. Underhåll av inventarier •.•...•..•••••••••••••.••••• 

10. Underhåll av byggnader •.••.••...•..••.... - .......... . 

11. Undersökning av elevernas hälsotillstånd 

12. Till landskapsstyrelsens disposition f ör 

Summa I kap •. 467. 7 55 

II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektören. 

1. Folkskolinspektörens avlöning: 

grund lön ( A 27 ) •••••..••••..•..••••• 

ålderstillägg ••••.•••..•....••.••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

förhöjning efter vissa år •.•...••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••.. 

. . . . . . . . . . . 
lyceet •••. 

11.904 

4.392 

411 

1.200 

100 

2. Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie (för-

slagsanslag) ...................................... . 

3. Folkskolinspektörens resekostnader (förslagsanslag) • 

4. Hyra för kanslirum .................................. . 

Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

5. Mariehamns stad (förslagsanslag) ................ \ ••••• 

6. Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet av

löning (förslagsanslag) ' .· .' .' .' •.•.••••..• : •· •• \ :. •.. ~ . • •• 

7. Understödsansiqg för folkskolorna på ~andet (förslags-

an s 1 ag ) •. ·. . . . . • . ..•• • • ; · . .. .. '·~ • ·::·i • • t,~ • • ·• •••• ..;. . •••••• .;~· , • • • 

347.540 

55.325 

7.240 

2.500 

39.800 

2.700 

1.450 

2.750 

3.000 

3.000 

2.350 

100 

18.007 

630 

3.000 

720 

175.000 

920.000 

315.000 

449 
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8. Extra understöd för upprätthållande av folkskolv äsendet 

9. Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av 

folkskollokaler (förslagsanslag) .•••••••.•.•.•..• 

10. Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskollokaler (för-

slagsanslag) ............. ....................... . 

Särski lda utgifter för folkskolväsendet. 

11. Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medel~ 

lösa främst svaga och sjuka folkskolbarn (förslags-

ans lag ) ............................................ . 

12. Diverse utgifter •••••.•..•.••••••••••••••.•.•..• ~. · . 

13. Extra arbetskraft ( förslagsanslag) ••••••••••••••.•• 

Summa II kap~ 1.668.570 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

1. Navigationsskolavdelningen, avlöningar: 

1 överlärare, grundlön (A 26) ••••.•• 

3 lektorer , grundlön å 10.104 (A 24) 
' 

rektorstillägg ••••••·············••• 
å lderstillägg (förslagsanslag) .••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .~~ •• 

timarvoden ( fö~slagsanslag) •...• • ••• . 

hemarbetsersättning (förslagsanslag) 

parallellavdelning (förslagsanslag): 

timarvoden ........•................• 

hemarbetsersättningar .••..•.. , ••••••. 

Skepparsko lan : 

timarvoden ...... ... .................. . 

hemarbetsersättningar ••••.•••.•••••• 

2. Maskintekniska avdelningen, avlöningar: 

11 .. 268 

30.312 

1.344 

10.700 

1. 200 

16.500 

8.100 

17. 700 

2.750 

7 .950 

1.100 

3 lektorer, grundlön å 11.268 (A 26) 33.804 

rektors- och avdelningsföreståndararvode 1.344 

å lderstillägg (förslagsanslag) .•••.• 6.850 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 1.220 

förhöjning efter v issa år (förslags-

anslag) ......................... . 

timarvoden (förslagsanslag) .••••• , •• 

hemarbetsersättning (förslagsansl~g) 
parallellavdelning (förslagsans lag) : 

timarvoden . · ......................... . 

hemarbetsersättningar . . . . . . . . . . . . . . . ··. 

640 

22.750 

9.400 

12.700 

2.550 

450 

40.000 

150.000 

40.000 

800 

1.750 

3.663 

108.924 

91.258 

I 
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3. Gemensamma avlöningar~ 

1 vaktmästare, g rundlön (A 10) ..•.• 

1 kanslist (årsarvode) ········~···· 
2 städerskor, årsarvode å 3.852 (A 2) 

å lderstillägg (förslagsanslag) .•••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

ersättning fÖr veckovi la (vaktmästaren, 

förslagsanslag) ••••••••••••.•••• 

5.28 0 

3.162 

7.704 

2.676 

513 

675 

ersättning för övert idsarbete (vaktmästaren, 

förslagsanslag) ••••••••.•••••••• 540 

rådgivande kommissionens arvoden 

lönejusteringar (förslagsanslag) 

4. Extra kurser (förslagsanslag) 

... 

undermaskinmästarkurs .•••••..•.•••• 

radiotelegrafistkurs .•..••••.•..••• 

kurs i kyl teknik ••••.•..•.•.• ~ ~ •••• 

5. Undervisningsmaterie.l och bibliotek: 

för navigatiortsskolavdelningen ••••. 

600 

2.300 

6.000 

23.000 

1. 500 

2.400 

för maskintekniska avdelningen ••••• 4.000 

6. Värme, lyse och vatten samt hyror (förslagsanslag) 

7. Tryckningskostnader ( f örslagsanslag) ..... · •..•..•.... . • . 

8. Expensmedel: 

för navigationsskolavdelningen 

för maskintekniska avdeln ingen 

..... 

.. ..... 
. . . 

900 

1.050 

9. Underhåll av byggnaden ••..••.....•••••••••• ~ •.••..•••• 

10. Underhåll av inventarier ..••.•..••••••••••...•.•..•.• 

11, Laboratoriernas driftskostnader ••••••••••.....•....•. 

12 . För exkursioner (maskintekniska avdelningen) ••••••.•• 

13. St i pendiemede l (båda avdelningarna) ·······~·········· 
14. Specialföreläsningar (förslagsanslag ) ••••.•.••.•••••• 

Summa III kap. 276.882 

IV. Ålands sjömansskola. 

1. Avlöningar : 

1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 23) 9.600 

1 lärare i allmänna ämnen, årsarvode (A 20)8.244 

2 yrkeslärare, årsarvod e å 7.848 (A 19) 15 .696 

1 arbetslärare, årsarvode (A 18) . . . • • 7 .452 

å lderstillägg (förslagsanslag) .•••••• 6.800 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

rektorsarvode (förslagsanslag) ••••••• 

1.600 

4.338 

23.450 

6.400 

8.000 

1 . 700 

1.950 

1.500 

650 

1.300 

500 

250 

500 

, I 
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lärarnas timarvoden och hemaroets -

ersättningar ············~······· 
extr a anställd personal .•••• •••••• _ •• 

direkt ionsarv ode n •••.•••••••••..••• 

l önejusteringar (förslagsanslag) ••• 

31.500 
4.500 
1.560 

200 

2. Städning (förslagsansl~g ) •••!·~··•••••••••········· 
3. Hyror ( f örslagsanslag) .•• ,, .". ~ , 1 1 ! ••• , •••••••••••••• 

4. :Bräns le, lyse, kraft och vattent iförs lagsans lag) ••• 

5. Råvaror och verktyg (förslagsaniS}:a,g) ,' ,"ll irr ,r· 1 ,., •••• 

6. :Bibliotek och undervisningsmateriel (fÖ"1;:s l ags-ans lag) 
1" ,._ f .l ,, ' .. ,· . .• . ' 

7. Expensmedel .......••.......... , . , . , • • , , ·.; •.• ~ .• ... ,. 
, 

8. Inmontering och reparation av maskiner och inventaL 

rier samt underh~ll av lokaler ········ ···~ ······· 
9 . Tryckningskostnader .......... ................... ;~ , .•. , , · ••• 

lOT Elevernas kost och logi (förslagsanslag): 

utspisningsköket ......... ............. . 

internatets omkostnader ••...• _ ...... 

" f 

52.000 -
7.650 

11. Förstahj älpsutrustning •••.• -•••••••••• ~ •••• • • •..••. 

1. Avlöningar: 

Summa IV kap. 213.380 
V. Ålands yrkesskola. 

1 lärare i yrkesämnen, grundlön (A 23) 
1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 23) 
1 yrkeslärare, grundlön (A 19) .•••••. 
1 yrkeslärare, årsarvode (A 19) .••.•• 
1 yrkeslärare, arvode (A 19) .••.••••• 
2 arbetslärare, grundlön å 7.452 (A 18) 
3 arbetslärare 1 årsarvode å 7.452 (A 18) 
1 föreståndarinna-kokerska, årsarvode 

(A 9) ......••.••...... · · · · · · · · •• •-•• 
·1 köksbiträde, årsarvode (A 2) •••••••• 

1 eldare-gå rd skarl, årsarvode (A 9) ••• 

1 vaktmästare, årsarvode (A 8) •••••••• 

4 st äderskor, årsarvode å 3.852 (A 2) • 
1 tvätterska-köksbiträde, årsarvode (A 2) 

l ekonom , årsarvod e (A 18) .......••••• 
l kanslist-kassörska, årsarvode (A 8) • 

ålderstillägg (förs lagsans lag) •.•••••• 

dyrortstillägg (förslagsans lag) .•••••• 

ersättning för söndags- och övertids-

9.600 
9.600 
7.848 
7. 848 
7.848 

14 .904 
22.356 

5,076 
3.852 
5 .076 
4.884 

15.408 
3.852 
7.452 
4.884 

13.850 
3.100 

452 

91 .490 
5.500 

25.800 
5.500 
9.000 
8.000 
4.500 

1. 620 
2.000 

59.650 
320 
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arbete (förslagsanslag) ........ 

bibliotekariens arvode •••••••••••• 

skolläkarens arvode •.•..•.•.•••••• 

rektorstillägg •••••••••.••.••..••• 

direktionsarvoden •••••.••••.•••••.• 

lärarnas timarvoden (förslagsanslag): 

dagkurser ....................... .. . 

kvällskurser ..................... . 

hemarbetsersättning •••...••••.•••• 

lönejustering (förslagsanslag) .••• 

2.650 

912 

1.000 

1.068 

1.800 

49. 500 

9.500 

9.200 

500 

2. Elevernas flitpengar (förslagsanslag) . . . . . . -. . . . . . . . 
3. Städning (förslagsanslag): 

löner .................... • ...... · . · . 

rengöringsmedel och städredskap •••• 

4. Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) 

2.000 

5.300 

. . . . . . . . . . 
5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) .•••••.•.•••••.• 

6. Expensmedel ........................................ . 

7. Undervisningsmateriel •.••..•..•••.•••••••••.•..•••.. 

8. Bibliotek ........... ................................ . 

9. Underhåll och reparation av maskiner och inventarier 

( f örs lagsanslag) .......... ................... .. ..... . 

10. Underhåll av byggnader och gårdsplan •••••••.••••••. 

11. Bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagianslag) ••• 

12. Elevbespisningen (förslagsanslag) •••••••••..•..•••. 

13. Elevernas hälsovå rd och förstahjälpsutrustning (för-

slagsanslag) ............................ · ........ . 
.:Eolk-

14. Barnbidrags- ocrvpensionsavgifter (förslagsanslag) . 

15. Brandstods- och olycksfallsförsäkringspremier (för-

s 1 ags an s 1 ag ) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

16. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan 

Summa V kap. 483.143 

VI. Ålands folkhögskola. 

1. Bidrag till Ålands folkhögskola (förslagsanslag) 

Summa VI kap. 120.000 

VII. Ålands lantmannaskola. 

1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundlön (A 24) •.•• 

1 andra lärare, grundlön (A 24) •.•• 

föreståndartillägg •.•••••.••••••••• 

t imlärare ...... • .................. . 

10.104 

10.104 

564 

2.950 

453 

223.568 

10.800 

7.300 
64.000 

1.500 

4.800 

10.000 

6.000 

10.000 

8.180 

63.600 

39 .86.0· 

4.110 

11.175 

12.000 

6.250 

120.000 

I 

I 
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ålderst illägg (förslagsanslag) .•••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••.••• 

förhöjning efter vissa år (förslags-

4.140 

700 

ans lag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 8 

kosthållerska •••••••..•..•......••••• 2.746 

gårdskarl . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-764 

semestervikariatsarvoden (förslagsanslag) 2.000 

lönejustering •••••••.••.•••.•...•.••• 200 

Värme och lyse (förslagsanslag) .•••.•••••••.•••••••• 

Städning ..................... ........................ . 

Undervisningsmateriel ••.•.•••...•••••••••••••.•...•. 

Expensme del ........................................... . 

Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen •.•.••••... 

Direktionens resor och dagtraktamenten •••••••..•••.. 

Underhåll av skolplan och stängsel •••.••••.•....••.. 

Underhåll av byggnader •.•.• ..•.•.•••••••••••....•.•.• 

Underhåll av inventarier ..•...•.••••••••••..••.•... 

Anslag för kurser .................................. . 

Elevbespisningen (förslagsans lag) ••.••••••••••••••. 

Först ah j älpsu tru stning ....•.•••.••••••••••...••.••. 

Skollägenheten på Jomala gård. 

Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag): 

a) löner, semesterarvodensamt barn-

bidrags- och pensionsavgifter ••. 22.940 

b) övriga löpande utgifter •..•••.•• 17.260 

Summa VII kap. 90.800 

VIIL Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

1. Avlöningar: 

1 vävlärarinna, grundlön (A 18) . . . . . . 
1 sömnadslärarinna, grundlön (A 18) •• 

föreståndarinnearvode .•.•.....• ~ ••••• 

kosthållerska ••••••..•..•..•..••••.•• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••.•••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .••.•• 

övertimarvoden (förs lagsanslag) •.•••. 

biträdande lärarinna i spånad ..•••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

7.452 

7.452 

396 

2. 746 

2.550 

600 

6.000 

252 

100 

2. Värme och lyse ( förslagsanslag) > ........•........... 
3. Undervisningsmateriel ••..•••.••••••••••••••.....•..• 

4. Expensmedel ........••............ o •••••••••••••••••• 

454 

36. 100 

4.900 

1.000 

800 

1.500 

800 

1.200 

750 

1.400 

200 

200 

1.650 

100 

40.200 

27.548 

3.500 

300 

1.500 

Il 

' 

,, 
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? • Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsans lag) 

6. Underhåll av trädgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
7.. Underhåll av byggnader •.•.•••.•.••••••••••••••••.•• 

8. Elevbespisning (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 

Summa VIII kap. 37.748 

IX. Ålands husmodersskola. 

1. Avlöningar: 

1 lärarinna i huslig ekonomi, 

grundlön (A 18) •••••••••••••••••• 

1 lärarinna i kvinnlig slöjd, grund-

lön ( A 1 8 ) .....•................. 

vaktmästare, arvode ••••.•....••.••••• 

föreståndarinnearvode •.•.••••••••••• 

övertims- och timarvoden •.••...••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •.•••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••••• 

7.452 

7.452 

3.000 

396 

6.000 

2.650 

800 

100 

2. Hyra , värme och lyse ( förslagsanslag) •••••..••.•••. 

3. Undervisningsma~eriel och arbetsredskap ••••••..•••• 

4. Underhåll av byggnader och inventarier •••••••••••.• 

5. Expensrnedel •-.• .... .......................... , ........ . 

6. Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

7. Elevbespisning (förslagsanslag) ..•••••••••••••••••• 

Summa IX kap. 37.400 

X. Fornminnesvården. 

Ålands museum. 

1. Avlöningar: 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 12) ••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) .•••• 

extra arbetskraft ••••••.••.••....•.• 

5. 712 

200 

300 

1.500 

2. Hyror, lyse och städning •.•••.•..•••••••••••••••.••.• 

3. Handbibliotek och komplettering av museiföremål ..•••• 

4. Expe·nsmedel .......................................... . 

Övriga anslag. 

5. För arkeologiskt fältarbete ••••.••••••••••...••••••.. 

6. Bomarsunds fornminnesområde ••..••••••••••••.•..•.•.•• 

7. För publiceringsverksamhet .•••.•••••••••••••..••••••• 

8. För mikrofilmning av åländska arkivalier ••••••••••••. 

9. För underhåll och inlösen av gamla byggnader •••.••••• 

800 

300 

2.000 

1. 800 

27.850 

2.000 

300 

3.750 

1.000 

700 

1.800 

7.712 

9.800 

2.500 

2.000 

7.000 

37.000 

2.500 

1.000 

2.000 



• 
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10. För bevarande av 4 m/bk Pommern som museifartyg 

Summa X kap. 74.512 

XI. Socialt bi ldningsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

1. Biblioteksinspektörens arvode .••.••••••••••.•.••.•• 

2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslags~nslag) 

3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) •••.•.••••• 

4. För inköp och inbindning av facktidskrif~er i bib-

lioteksinspektörens arkiv ........................ . 

5. För kurs- och föredragsverksamhet .••••••••••.••.•.• 

6. Diverse utgifter •••••••.•••••••.••••••••••••••.•••. 

Annat socialt bildningsarbete. 

7. Understödjande av studiecirkelverksamheten ••.•.•••• 

8. Understöd åt medborgar- och arbetarinstitut (förslags-

an slag) ......................................... . 

Summa XI kap. 126.734 

XII. Ålands yrkesvägledningsbyrå. 

1. Avlöningar: 

1 distriktsinspektör, grundlön (A 26) 

å lderstillägg (förslagsanslag) ..•••• 

dyrortst illägg (förslagsanslag) .•••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••.•• 

11.268 

636 

350 

100 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) .••..•••. 

3. För yrkesvägledningslagstiftningen förutsatta läkar

utlåtanden och andra vid vägledningsarbetet behöv

liga utredningar över icke-skolelever (förslags-

anslag) .............................. , ............ . 

4 •. Hand bi b 1 i o te k ....................... ...... , ••••.••••••• 
5 Diverse utgifter •...••.• ····,···········1··j········· 
6· Kostnader för extra personal \förslagsans ag ··•····· 

Summa XII kap. 15.054 

XIII. Särskilda anslag. 

1. Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

ändamål ........ , ................................... . 

2. För främjande av idrott och fysisk fostran (reserva-

tionsanslag) .................... •.• ..... · .... ! • • •• • • 

3. Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar . . . . . . . . 
4. Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kultur-

organisationer ........................ , ........... . 

5. Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens 

skolverksamhet (förslagsanslag) •••••••••.••••.•..•• 

4rt8 
3.000 

1.824 

350 

93 .. 600 

200 

460 

100 

1.200 

29.000 

1 2.354 

1.500 

100 

150 
200 
750 

45.000 

52.500 

6.000 

23.000 

23.500 

I/ 

Il 
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6. Understödjande av skolgå ngen för elever i läroverk •• 

7. Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (för-

slagsanslag) ..................................... . 

8. Kommunal upplysningsverksamhet ····••o•••••·········· 
9. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen •••••.•. 

10. Understöd åt Betania församling för upprätthållande 

.av läsesal för sjömän •••.•... ; •.••••• , •...••..••• 

11. Till landskaps styrelsens disposi ti .on för undervisnings-

och bildningsväsendet ••.•.••.••••••••••••..••••.• 

1 2. Understöd åt författare och översättare •••••..••..• 
. ., ,, t. 

Summ?- XIII kap. 202 .350 

Summa 5 Huvudtiteln 3.814.328 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
--------------------------------------------------------------------------

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk

samheten. 

1. Avlöningar: 

1 byggmästare, grundlön (A 23) •••••• 

1 husdjurs- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (A 22) •••••..... ~ .•.•••••• 

1 bokförings- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (A 22) •••.••.••.....••••• 

1 jordbruksinstruktör, årsarvode (A 21) 

1 trädgårdskonsulent, grundlön (A 19) 

1 bitr. trädgårdskonsulent, årsarvode 

( A 18 ) ............................ . 

personligt lönetillägg ••••.••..•••••• 

arvoden och resekostnader för maskin-

konsulenten ••••••••.••..•••..•••••• 

å lderstill ägg (förslagsanslag) .•••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

fjärrortstillägg (förslag sans l ag) •••• 

l önejustering •••••••.••.•.•.••••••••• 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

9.600 

9.132 

9.132 

8.688 

7.848 

7.452 

396 

8.000 

10.000 

4.000 

1.000 

100 

. . . . . .. . . . . . 
.' ... 

3, Allmänna kostnader för lantbrukets ins--truktions-

verksamhet .. -.................................. ; .... . 

4, Bidrag för torrläggningsar.beten (reservationsanslag) • 

5. Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) ··~····· 
6. Ny- och stenröjningspremier (reservationsanslag) ••••• 

7. För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps-

457 
2.000 

40.000 

1 .500 

600 

500 

5.000 

2.750 

75.348 

20.000 

3.500 

45.000 

10'. 000 

15 .000 

·- - - - - =-'----'=---=;o---=oJ 

I 

I 

·I 

I 
I 

I 

I 
I 
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skötseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Understöd för uppförande av A.I.V.~,silos (förslagsanslag) 

9~ Kreatursförädlingsföreningar ·······•••••••·········· 
10. Svin-, får- och fjäderfäskötselns främjande .••••... 

11. Trädgårds- och biskötselns främjande ···~··········· 
120 Lantbruksklubbverksamheten ••..•••••••••••.••.•••••• 

13. Lantbruksbokföringens främjande .••••••••••••.••.••• 

14. Jordbruksförsöksverksamheten: 

a) Ålands försökefält •...••.•.••••••• 13.774 

b) Ålands fruktförsök •••••••••••••••• 8.000 

c) lokala fältförsök och demonstra-

tioner , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

15. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskinanskaff-

ning (förslagsanslag) •••.••...••••••••••.•••..•.•. 

16. Understöd för byggande av anläggningar för vatten

försörjning (reservationsanslag ) •••••••..•..•.•••• 

17. Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag) •. 

18. Arvoden och kostnader för landskapet enligt land

skapslagen angående kolonisationsnämnder i land

skapet Åland (förslagsanslag) ...•••••••••...••••••• 

19. Torrläggnings-, väg- och ~kogsförbättringsarbeten i 

enlighet med jorddispositionslagen (reservations-

anslag) .......................................... . 

20. Underhåll och drift av maskiner och redskap för 

torrläggningsarbeteh (förslagsanslag ) ••••••••.••.•• 

21. Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) •• 

22. För sänkning av vattendrag (reservationsanslag) ••••• 

23. Premier för grävning av mindre avloppsdiken och kör

ning av jordförbättringsmedel till odlingar (reser-

vationsanslag) ................................... . 

24. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord

dispositionslån (förslagsanslag) ••••••••...••••••• 

25. Anläggningspremi e för nylägenhet (förslagsans lag) ••• 

26. Av inlösen av legoområden föranledda kostnader (för-

slagsanslag) .................... . • .......... • . · · · · • 

1. Avlöningar: 

Summa I kap. 612.222 

II. Fisket. 

1 fiskerikonsulent, grundlön (A 22) •••• 

1 fiskeriinstruktör, grundlön (A 18) ••• 

9.132 

7.452 

------~-~- - - - -- -- ---

20.000 

100 

45.000 

3.000 

2.500 

20.000 

300 

21.97 4 

1.000 

7.500 

5.000 

12.000 

10.000 

25.000 

200.000 

10.000 

15.000 

20.000 

15.000 

10.000 

I I 
:I 

/I 

11 

11 

I 
Il 
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å lderst illägg (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••....•• 

lönejustering (förslagsanslag) •••.•...•• 

2.500 

550 

100 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •••.•.•.•.• 

3. Fiskerinäringens främjande ........................... . 

4. Underhåll och drift vid romkläckningsanstalten ..••••• 

5. Fiskeriundersökningar (förslagsanslag) •••.•.••••.••.• 

6. Underhåll och drift av fiskefyrar •••••....••••••••••• 

7. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ••.•••••.•• 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) ••.••••• 

9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskeredskap och fiske

båtar (reservationsanslag) •••••••••••..••.••••.•••• 

10. Bidrag till fond för fiskeriförsäkringar •.•••••••••. 

Summa II kap. 131.534 

III. Tien privata skogshushållningen. 

1. Avlöningar: 

1 biträdande forstmästare, årsarvode 

(A 28) •••••••···········••n••••••••• 

1 skogsvårdsinstruktnr, grundlön ' (A 22) 

1 plantskoleskötare-bitr. skogsvårds

instruktör, grundlön (A 19) ••••••.•. 

1 for s ttekniker, årsarvode (A 19) . . . . . . 
1 forsttekniker, årsarvode (A 17) •••.•• 

ålderstillägg (förs lagsanslag) ••••••••. 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••..• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••••• 

12.612 

9.132 

7. 848 

7.848 

1 .068 
7.500 

1.600 

100 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsans l ag ) .•.••.••.•. 

3. Expensmedel ......................... ................ . 

4. Bränsle för plantsko l an (förslagsanslag) .••.•..•.••. 

5. Underhå ll av plantskolan •••••.••••••••..••...••••••. 

6. Underhåll av plantskolebyggnaden ••••••...•.••.••••.• 

7. Markförbättring vid plantskolan ••••••••..•••••. •.... 

8. · Arrende för plantskolans område •••••• ~ •..•.....••... 

9. Bidrag för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) 

10. Främjande av och tillsyn över den privata skogshus-

hållningen ...................................... . 

11. Undersökning av skogstyperna (förslagsanslag) •.•.•• 

12. Underhå ll och drift av maskiner och redskap f ör ar-

19.734 

6.000 

15.000 

3.500 

21.800 

2.500 

12.000 

25.000 

16.000 

10.000 

53.708 

22.500 

500 

1. 200 

20.000 

300 

4.000 

400 

80.000 

10.000 

12.200 
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beten i samband med skogsförbättring ar (förslagsanslag ) 17.000 

Summa III kap. 221.808 

IV. Särskilda anslag. 

1. Understöd åt föreningar: 

a) Ålands fiskarförbund .•••••••••••. 3.000 

b) Ålands Marthadistriktsförbund •••. 3.000 

c) Ålands Mejeriförbund ••••••••••••• 1.500 

2. Hemslöjdens främjande •••••••••••• • .. • ••••••••••.••.•. 

3. Understöd för tryggande av sysselsättningen (förslags-

anslag) ....................... , ........ ........... ~ 

4. Rådgivning för och annat främjande av hem- och små-

industrin ....•................. , ................ . 

5. För skogsarbetarutbildning •.•••••••••••••.•••..••.• 

6. Till landskapsstyrelsens disposi tian för näringarn·as 

främjande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa IV kap. 51.150 

Summa 6 Huvudtiteln 1.016.714 

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

I. Arbetsledning. 

1. Avlöningar: 

1 biträdande vägingenjör, grundlön (A 27) 11.904 

1 övervägmästare, grundlön (A 23) •••. 

2 byggmästare, grundlön å 9.132 (A 22) 

2 vägmästare, årsarvode å 7.068 (A 17) 

1 lagerförvaltare, grundlön (Al~) ••• 

personliga lönetillägg •.•.•••••••••.• 

ålderstillägg (förslags anslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Summa I kap. 97.048 

II. Väghållningen. 

1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 

a) sommarunderhållet (förslagsanslag) 

b) vinterunderhå llet (förslagsanslag) 

c) färjhållningen (förslagsanslag) ••• 

d) understödjande av b ilfärjetrafik 

Vårdö-Gustavs • .•..•. •• ••••••••••••. 

9.600 

18.264 

14.136 

6 .192 

2.352 

9.500 

2.000 

100 

685.000 

132.000 

187.000 

150.000 

7.500 

3.250 

10.000 

15.000 

12.400 

3.000 

7 4 ..-048 

23.000 

1.154.000 

' 

I 
. I 
I. 
I I 
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2 .. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggande ocy förbättring (re-

servationsanslag) ••••..•••••••••. 

b) för underhåll (förslagsanslag) o•• 

c) för förbättring av vägförhållandena 

i skärgården (reservationsanslag) 

d) understöd för iståndsättning av 

kommunalvägar, vilka skola övertagas 

78.000 

35.000 

12.000 

som bygdevägar (reservationsanslag) 13.000 

3. Bidrag till enskilda vägar (förslagsanslag) .••..•.•• 

Summa II kap. 1.295.000 

III. Sjökommunikationerna. 

1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

anslag) ........................................... . 

2. Upprensning av b å tleder (reservatiorisanslag) ••.••••• 

3. Till anläggning och underhåll av b å tbryggor (reserva-

tionsanslag) ..................................... . 

Summa III kap. 179.000 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

1. Underhåll av byggnader ••• ~ •••••••••••••••.••.•. •....•..•.. 

2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier .••••.•.•• 

Summa IV kap. 154.500 

1. Avlöningar: 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 

1 trafikinspektör, årsarvode (A 23) .. 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••.• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

extra arbetskraft och semestervikariats-

9.600 

2.300 

400 

100 

arvode ( f örslagsanslag) • • • • .• • • • • . . 1. 500 

2. Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

(förslagsanslag) .. .. ................................ . 

Övriga anslag. 

3. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) •..••••....•••.• 

4. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikations-

väsendet • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Summa V kap. 24.900 

Summa 7 Huvudtiteln 1.750.448 

461 

138.ooo 

3 ._000 

147.000 

2.000 

30.000 

19. 500 

135.000 

13.900 

2.000 

4.000 

5 .ooo 

I I 

! I 
i 

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

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

~. Social vårds inspektionen ( förslagsanslag) ••••• -••• ~ · •. ••• 

2. Olycksfallsf örsäkringspremier ( förslagaanslag) ••• -~ ••• 

3. Hälso-, läkar- och sjukvård åt landskapets arbetare 

( förslagsanslag) ................................... . 

4. Invalidvården (förslagsanslag) •••••••·········~······ 
5. Bostadsbidrag för flerbarnsfamilJer (förslagsanslag) • 

6. Understöd åt barnhem (förslagsanslag) •••••••••••••••• 

7. Byggnadsunderstöd för barnhem i Mariehamn •.••.••••••• 

8. Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) ••••••••• 

9. Sommarrekreation för barn, som ej äro folkskolbarn ..• 

10. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

slagsanslag) ................. •-. •. o •••••••••••••••••••• 

11. Understöd åt Föreningen Folkhälsan på Åland r.f. för 

upprätthållande av mentalhygienisk byrå . . . . . . . . . . . . 
12. Socialhjälpsutgifter, som skola ersättas av landskapet 

(förslagsanslag) ...................... _ ....... ~ ..... . 

13. Understödjande av nykterhetsarbetet ••••.•••••••••••• 

14. Bidrag för anordnande av , s~mester åt -överansträngda 
. , . 

husmödrar •••.... ·~ ...••.......• ~ ..•••................ 

15. För förebyggande socialhjälp •••••••••.•••••••••••••• 

16. Understöd åt kommuner, vilka i oskälig grad betungats 

av socialhjälpskostnader (förslagsanslag~) ••••••.••• 

17. Till landskapsstyrelsens disposition för sociala ändamål 

Summa I kap. 376.500 

II. Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 

1 .. Avlöningar: 

1 byråchef, grundlön (A 18) •••••••• 

1 avdelningsföreståndare, grundlön (A 18) 

extra byråbiträde, årsarvode (A 8) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •.••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••• 

7.452 

7.452 

4.884 

5.000 

1.000 

100 

2. Tillfällig arbetskraft ··················~·········· 
3. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) . . . . . . . . 
4. Hyra för arbetsförmedlingsbyråns lokal jämte lyse 

och städning förslagsanslag) •••••••••••.•••••..•• 

5. Expensmedel .•.•••..............•.••................ 

462 

1.200 

40.000 

10.000 

140.000 

20.000 

9.000 

60.000 

40.000 

500 

24.000 

5.000 

13.000 

1.100 

1.800 

300 

2.000 

2.000 

25.888 

2.442 

500. 

1.680 

6.000 

r 
I 

I 

I 
I 

,, 
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Summa II kap . 36. 510 

Summa 8 Huvudtiteln 413.010 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
--------------------------------------------------------------

I. Särskilda anslag. 

På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna såsom 

särskil da poster i budgeten (förslagsanslag) ..••••. 

Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) ..•••••.••.•.••• 

Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsans l ag) .•.•. 

Kommitt~er och sakkunniga (förslagsanslag) ••.•.••••.. 

På grund av landskapstjänst beviljade pensioner (för-

slagsanslag) •...................................... 

F~miljepension och begravningshjälp (förslagsanslag) 

Barnbidrags- och folkpensionsavgifter, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare äger erl ägga (förslags-

ans lag) ..... ··-· .. ... ,.. , -.... .... _ .. .. ·- .. --. . -• -•.-• .... ................ . 

8. Pensionsavgifter, som landskapet i egenskap av arbets

givare äger erlägga for arbetstagare i kortvariga 

arbetsförhållanden (förslagsanslag) •••••••••..•.••• 

9. Kostnader för förande av kortreg i ster över personer, 

vilka åtnjuta å ländsk hembygdsrätt •••••••••.••••••• 

10. Understöd til l turismens främjande ·~················ 

11. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslags-

anslag) ................... ......................... . 

12. Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) 

13. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) .•••• 

14. För utbildning av polismän (förslagsanslag) .•.•••.•. 

15. Stödjande av elektrifieringen på l andsbygden (för-

slagsanslag) ....................................... . 

16 . För undersöknings- och byggnadspublikationsverksam

heten för utvecklande av bostadsproduktionen för

anledda kostnader (förslagsanslag) .•..•..••.....•. 

17. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen föranledda 

kostnader ( förslagsanslag) •• , •••••...•..•.•• : ••..• 

18. Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande av 

bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

( förslagsanslag) .................................. . 

19. Av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten 

föranledda kostnader (förslagsanslag) •.••••••.•••• 

20. Brandstodspremier (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-------

r 

2.000 

23.000 
11 

4.700 

3.500 

' 
420.000 

20.000 

I 
120.000 

18. 000 
·1 I 

2.250 

32 .5 00 

9.750 

500 

20.000 

1.500 

75.000 

I 

1.500 I 
· 1 

4.000 

I 

30.000 

52.000 

6.000 
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21. Utgifter för skärgårdsnämnd (förslagsanslag) ..... • .. 
22. Fraktunderstöd (förslagsanslag) ••••••••••.••..••••• 

23. Till landskapsstyrelsens disposition för brandväsendet 

24. Understöd för främjande av brandskyddet (förslagsanslag) 

25 Arbetslöshetsersättningar (förslagsanslag) ••••••.••. 

26. Avskrivningar av understödslån (förslagsanslag) •••. 

27. På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt

ningar och friår (förslagsanslag ) •.••••••....... 

28. Av landskapslagen om sysselsättning föranledda kost-

nader ( förslagsanslag:) •••••••••••••......•.•••••. 

29. För planläggning av och utgifter i samband med för

valtningen av sysselsättningsärenden (förslags-

anslag) ...•...................•.................. 

30. Understöd åt kommuner, som råkat i svårigheter 

(förslagsanslag) ...................... .......... . 

Summa I kap. 924.350 

Summa 9 Huvudtiteln 924.350 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
----------------------------------------------------------------------------

I. Landskapsstyrelsen. 

1. Anskaffning av inventarier .••••••••••••.•.•••••.•••• 

2. Anskaffning av offset-dupliceringsmaskin •••..•.••••• 

3. Utbyte av tjänste bil ••...••.••••••• .••..•..••••....•. 

Summa I kap. 50.000 

II. Hälso- och sjukvården. 

1. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument ....... ..... · .........•................. . 

2. Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning 

3. Ålands centralsjukhus för uppförande av garage ••••.•• 

4. Ålands centralsjukhus för utbyte av ambulans •..•••.•• 

5. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventa-

rier och instrument •.•.•...••••••••••.••..••.•.•••• 

6. Kostnader för landskapets andelar i Gre lsby sjukhus 

7. Kumlinge s _jukstuga för installation av oljeeldning m.m. 

Summa II' kap. 192. 000 

IrI. Undervisnings~ och bildningsväsendet. 

1. Ålands lyceum för anskaffning av i nventarier m.m •.•.. 

2. 'Ålands lyceum för planering av skolområdet (reserva-

tilnsanslag) •• ' ••••.•..•• ~ .•••••••••••. .•••••.•••.•.• 

464 

3.150 

20.000 

5.000 

3.000 

10.000 

1.000 

8. 000 

20.000 

3.000 

5.000 

8.000 

30.000 

12.000 

61.200 

90.000 

1.000 

21.000 

4.800 

10.500 

3.500 

7. 500 

3.000 

11 

I 

I 
I 

I 

I 
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3. Ålands sjöfartsläroverk för vissa grundanskaffningar 

4. Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av radio-

telegrafiststation .•..•..•••••••••••.•...•.••.•••••• 

5. Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier 

och maskiner (förslagsanslag) •••••••.•••..•••..••••• 

6. {lands yrkesskola för anskaffning av inventarier m.m. 
1.. lands lantmannaskola för anskaffning av inventarier m.m. 
~ lands lantmannaskola för installation av oljeeldning 

9. Ålands lantmannaskola för förnyelse av avloppssystem 

10. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av 

inventarier ............... • ............. ·~ ......... . 

11. Ålands husmodersskola för planering av skolgården •• 

12. Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier 

13. Ålands husmodersskola för grundreparation av gårds-

byggnaden ... , ..............•••.•................. 

14. Folkskolinspektörens kansli för anskaffning av in~ 

ventarier ................................. · .. ~ ... . 

15 , Skollägenheten på Jomala gård för dräneringsarbeten 

och avloppsledning ••••..••.•••••• , .••.•••...••.•••• 

7.000 

31.100 

30.000 

21.000 
j ·.tbb 

500 

2.000 

1.400 

1.500 

34.200 

600 

6.350 

16. Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maskiner 1.000 

17. Skollägenheten på Jomala gård för grundreparation av 

arbetarbostaden ........... ~ ~ ...................... . 
Summa III kap. 162.150 

IV . Näringarnas främjande. 

1. Anskaffning av masktnerför torrläggningsarbeten ..... 
2. Anskaffnin'g av fiske fyrar .•••••.••••••.•.••..••••••• 

3. Anskaffning av markberedningsaggregat, släpvagn m.m. 

4. Grelsby plantskola för grundreparation •••.•••.• -•• -••. 

Summa IV kap. 28.200 

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservations-

8.500 

2.000 

10.000 

10.000 

6.200 

anslag) ...•........ -· . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. . 1.2 50 .. 000 · 

2. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) ••••• 120.000 

3. Anskaffning av ins t rument för trafikkontroll • • • .... • • . 1.000 

4. Anskaffning av svarv till garaget i Strandnäs ••••• ,. 10,000 

Summa V kap. 1.381.000 

VI. Polisvå rden. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Anskaffning av ny motor till polisbilen · .•• •••••.• .•• 1.300 

Polisväsendet på landet. 
•, 

2. Polishäkte i Eckerö ••.••••••.••• , • .•• • ................. . 15.000 
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Summa VI kap. 16 . 300 

VII. Särski l da anslag. 

1. Iståndsättande av byggnaderna på Nå t ö •.••..•••.••••• 

Summa VII kap. 11.150 

Summa 10 Huvudtiteln 1. 840.800 

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

I. Näringarnas främjande, 
" Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations-

verksamheten. 

1. Lån för torrläggningsarbe ten (reservationsanslag) •.• 

2. Lån för täckdikning (reservationsanslag) •••••••.•••• 

3. Lå n för främjande av hem- och små industrin till tryg

g ande av . sysselsättning (reservationsanslag) .••••• · 
. . . .. (rese rva tians.ans l~ 4. Lån för byggande av anlaggningar for vattenfOrsorJnl1rqr 

5. Jorddispositionslån (reservationsanslag) •..•••.••••• 

6 . Amorteringslån för främjande av upplagring av spann

mål1 _ potatis och trädgå rdsprodukter ••.••..••••••• ~ 

7. Löseskillingar f ör legoområden (förslagsanslag) .•••• 

Fisket. 

8. Lån för främjande av fiskhushållningen (reservations-

anslag) ............................ --............... · 

Skogshushållningen. 

9. Lån för skogsförbättringsarbeten ••••••••..•.••••.••• 

Summa I kap. 1.198.400 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

slagsans lag) •....................• • .............. . 

2. Amorteringslån för landskommunernas- folkskolbyggnader 

( förs 1 ags ans 1 ag ) . . · . . . . . . . . . . . • . . . .. . .. . . . . . . . . ·· • . . . . 

3. Lån för anskaffning av och grundförbättringar på 

biblioteksbyggnader (förslagsanslag) ••••••.••••••• 

Summa II kap. 99.000 

III. Särskilda anslag. 

1. :Bostadslån (reservationsanslag) ••••••••••••••••.•••• 
' . .. 

2. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus.

bocken utsatta trakter (reservationsanslag) ••••••. 

3. Amorteringslån för turismens främjande ..•••••••.•••• 

4. Amorteringslån för tryggande av sysselsättnin/ gen ••• 

466 

11.150 

40.000 

5.000 

180.000 

45.000 

700.000 

60.000 

80.000 

30.000 

58.400 

25.000 

10.000 

4.000 

400 . 000 

30.000 

100.000 

100 . 000 
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5. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta l å n (förslags-

ans l ag ) ................ .. ....•................ , ..... 
' •. 

6. Av brandlagstiftningen förutsatta lån (reservatiohs-

ans lag ) .....•....... ., ... · .. · ... • . • • • · · · · · · · · · · 1~ • • • • 

Summa III kap. 638.000 

Summa 11 Huvudtiteln 1.935.400 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
========~============================= 

I . Avräknings- och ränteutgifter . 

1 . Vid avräkning återgåe de utjämningsförskott (f örslags-

ans lag ) .....•...... , ............. . ..... ... ~ ......... . 

2. Utbetalningar till landskapets enski l da medel för vid 

avräkning utom kolumn ställda inkomster (förs lags-

467 

5.000 

3. 000 . 

• ans lag) ••• • ••••• • .................................. • . 10 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings-

l ån (förslagsanslag ) ••••.••••••••••••..••• ••• ••••.•• 5.000 

4. Avkortningar på av landskapet upptagna finansi e r i ngs l ån 

för ord inar ie budgetens förverkli gande (förs l agsanslag ) 10 .000 

Summa I kap. 1 5.010 

Summa 12 Huvudtite ln 1 5.010 

Summa utgifter mk 15.648 . 869 
================================ 
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~~~~~j~~~~~~~~~~~ 
I N K 0 M S T E R . 

Anslagen under flert alet inkomstmoment ha beräknats dels ef

ter bokslutet för år 1962 dels efter de belopp som på vedenbö

rande moment influtit per den 1 oktober 1963. 

Ytterligare fo.otiverihgår torde . därför icke vara erforderliga 

utöver de moment som nedan särskilt beröres. 

3 Avdelningen. 

I. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

l_Avd. 1:2. Avgifter för anlitande av grodBän samt diverse inkomster. 

Momentets rubrik ändrad, då polisinrättningen uppbär vissa 

avgifter för bl .a . blanketter . 

Ålands yrkesskola. 

3 Avd.I : lO. Kommunernas andelar i anläggnings- och drift s kostnader. 

Anslag 157.500 mark. Ökning 50.000 mark. De i yrkesskolan 

delaktiga kommunerna ha enligt landskapss t y r e lsens be s lut 

för underhå llskostnaderna under år 1962 påförts sammanlagt 

43.681:34 mark, vilket belopp influtit under år 1963. 

Under år 1964 beräknas kommunernas andel i anläggni;q.gs

kostnaderna kunna fastställas . Då betalningstiden enligt 

landskapslag en om yrkesundervisning normalt sträcker sig 

över fem år . vänt as endast endel av andelarna inflyta under 

år 1964. Anslag et har höjts i enli g h e t med de preliminära 

kalkylerna över vad som bör erläggas såsom första rat. -

3 Avd. I :32.Avgifter för fiskekort. Momentet nytt. 

5 Avd.I : l. 

Anslag 300 mark. Under år 1963 har l a ndskapssty r€lsen i förs 

t a hand sås om försöksverks amhet förs å lt fiskek.ort för fiske 

i Nåtö, Norrgård l ä genh et tillhöriga fiskevatten. Då denna 

försäljning av fi s k ekort avses fortsätta även framd ele s har 

upptagits ett ny tt inkomstmoment härför. 

5 Avdelning e n. 

I. Finans ierings inkoms ter. 

Avräknin gs - och ränteinkomster. 

Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a ) Förskott för år 19 6 4 J · · ':i . · 

b) Utjämning sre glering för tidi g are å r . 

Anslag 500.000 mark. Öknin g 499.990 mark. Den ordinarie 

skattefinansiella utjämningen för å r 1962 torde enligt pre

liminära kalkyler medföra tillskottsbet alning till under 
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1 Ht. I: 3. 

1 Ht. I: 4. 
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sagda år erhållna förskott. 

U T G I F T E R • 
1. Huvudtiteln. Land stinget. 

1 Ht . 

I. Allmänna landstingskostnader. 

Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (f ). 

Anslag 7.200 mark. Ökning 2.200 mark.Landstinget har medelst 

beslut av den 23 mars 1963 fastställt årsarvodet för lands-

ting ets sekreterare till ett belopp motsvarande grund lönen 

i löneklass A 4 med rätt att, ifall landstingssessionen för

länges med fem dagar eller mera utöver i lag fasstställda 

femtio dagar, erhålla förhöjning i proportion till förläng

ningen. Årsarvodet för notarien fastställdes samtidigt till 

halva beloppet av sekreterarens årsarvode, dock utan rätt 

till förhöjning av arvodet vid förlängning av sessionen. Års

arvodena bands samtidigt vid sagda löneklass A 4 även fram

deles. På g rund av ov anstående föreslås tidigare anslag 

höjt till 7.200 mark • 

Arvode åt utskottssekreterarna (f ). 

Anslag 8.300 mark. Föreslås höjt, då tidigare anslag visat 

sig otillräckligt. 

1 kanslist och renskriverska, avlöning. 

Anslag 8.608 mark. Ökning 406 mark.Momentets rubrik ändrad 

för att närmare ansluta si g till rubricering e n av övriga 

avlöningsmoment. I övrigt hänvisas till den allmänna motive

ringen angående lönejusteringar. 

Bibliotekarie, a rvode. 

Anslag 410 mark. Ökning 20 mark. Årsarvodena för es lås av 

landskapsstyrelsen höjas med belopp motsvarande den under år 

1963 inträffade allmänna lönejusteringen för tjänstemän och 

befattningshavare placerade i löneklass. På grund härav har 

anslaget under förevarande moment höjts med ca 5 %. 
Barnbidrags- och folkpension savgifter +(f ). 

Anslaget oförändrat. Momentets rubrik ändrad. Alla moment 

rörande sagda avgifter har i budgetförslaget givits samma 

enhet lig a och rikti ga rubrik. 

Revisionskostnader (f ). 

Anslag 13.000 mark. Ökning 6.000 mark. Ökning en avser kost

nader för avlönande av en sekreterare, som revisorerna i 

enlig het med 16 § i Ålands landstings be s lut om antagand e 

av instruktion för Ålands landskapsrevisorer, kunna anlita. 
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2 Ht . I:l. 

2 Ht.I:6. 
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Landskapets revisorer h a i ett ut l åtande ti ll l a ndskapssty

relsen delgivit sin a synpunkter på r evisionsväsendet och 

de framhåller därvid at t frågan om effektivisering av re

visionsarb e tet Jämpligast kunde ske geno m anstä llande av en 

närmast halvtidsanställd sekreterare med årsarvode. 

1 Huvudtit e lns s lutsumma: 

Ordina rie budgeten för år 1963 

I tillägg för å r 1963 

Budgetförslag för å r 1964 

Ökning 

197.39 2 

206.818 

9.426 

2. Huvudtiteln. Landskapss tyrelsen. 

I. Centralförva ltningen. Kapitlets rubrik ändrad. 

Avlöningar. 

.Anslag 371.560 mark. Ökning 8. 044 mark. 

Förutom de under år 1963 inträffade gro p justeringar för 

v is sa statliga tjänst er och befattningar, vilka för l and

skapets del beaktats och redovisas i andra tilläggsbudget 

för sagda ä r, har regeringen i en nyligen avlåten propo

sition föreslagit ytterligare vissa gropjust e ring ar räkn~t 

från den 1 janua ri 1964 . I anl edning av sag da proposition 

föreslås avlöningsklassen för registratorn-arkivarien och 

ett konto rsbiträd e (vägavdelningen) höjda med en löneklas s 

till A 17 resp. A 9. 

Expensmedel. 

Anslag 30. 000 mark. Ökning 6.000mark. För es l ås höjt då tidi.

gare ans l ag visat s i g, otillräckligt på grund av ökade kost

nader för kontorsförnödenheter, större t e lefonkostnader m,fl~' 

smärre utgifter beroend e på ökad personal. 

2 Huvu dtitelns s lut summa: 

Ordinarie budgeten för · år 1963 

I tillägg för år 1963 

Budgetförslag för å r 1964 

Ökning 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

525.216 

539.260 

14 .044 

I. Polisinrättningen i Mari ehamn . 

3 Ht. 

Inkomst- och ut giftsst a t en för polisinrättning en i Mari e 

hamn har upptagits i budgetförsl age t efter hörande av Marie....: 

hamns stad och läns s tyrelsen i landskape t .Ål and. De därvid 

framförda påminnelserna har beaktats i förevarande budgetför

s l ag. 



3 Ht. I: 1. 

l_Ht. I: 2. 

3 Ht.I:4. 

3 Ht. I: 5. 
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3 Ht. 

Avlöningar. 

Anslag 218.640 mark. Ökning 18.192 mark. Ökningen motiverad 

av de under år 1963 inträffade g ropjusteringarna. 

Beklädnadsbidrag. 

Anslag 2.852 mark. Minskning 1.000 mark. Under detta moment 

har, förutom beklädnadsbidrag en, tidigare även förts kost

naderna för den uniform nyanställda polismän under första 

tjänsteåret har rätt att erhålla i stället för beklädnads

bidrag. Då ur anslaget egentlig en avsetts att erlägga en

dast de till visst markbelopp fastställda beklädnadsbidrag en 

har upptagits ett belopp för bidrag uträknat för 23 polismän 

medan under 3 Ht. I~ 5 upptagits ans lag för ev. anskaffning ar 

av nya uniformer varför rubricering en av sistsagda moment 

ändrats och givits en med ans l a g et under 3 Ht. II:5 överens

stämmande lydelse. 

Te lefonkostnader (f ). 

Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark. På grund av utökning 

av antalet befattningshavare vid polisinrättningens brott

målsavdelning erfordra s en ökning om 500 mark. 

Uniforoering och utrustning (f ). Momentets rubrik ändrad. 

Ansl ag 1.500 mark. Öknin g 1.000 mark.Se motivering under 
I 

3 Ht. I:2. På grund av anslag ets art föreslås det såsom för- I 

slagsanslag . 

(3 Ht.I:6). Ersättning för under tjänsteutövning förstörda kläder. Mo

ment e t föreslås utgå och ev. utbetalningar påföras 3 Ht.I!9. 

3 Ht.I:6. 

3 Ht. I: 7. 

Ordningsnumren för de följande moment en ändrad. 

Barnbidrags- och folkpensionsavgifter. Momentets rubrik änd

rad. (tid. 3 Ht. I:7). 

Anslaget oförändrat. Se motivering under 1 Ht. I:8. 

Drifts- och underhål lskostna der för motorfordon. (tid. 3Ht. I f8 
Anslag 4.500 mark. Ökning 1.000 mark. Det tidigar e anslaget 

har visat sig otillräcklig t. Den nuvarande tjänstebilen,som 

anskaffades efter rekommendation av inrikesministeriet, har 

visat sig icke uppfylla förväntning arna såvitt angår motorn. 

Motorn h a r haft vissa f abrikationsfel och bilen har särski l t 

under år 1963 fått und e r g å större r eparationer. Sålunda har 

bl.a kamaxeln utbytts tre gånger på grund av material fel. 

Ehuru leverantören stått för kostnaderna för dylika repara

tioner har defekt e rna även medfört andra kostnader, som er-
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lagts av polisinrättningen. Utgifterna under momentet beräk

nas även under år 1963 stig a till närmare 5.000 mark. På 

grund av de relativt höga drifts- och underhållskostnaderna 

har polisinrättningen föreslagit upptagande av anslag år 

1964 för anskaffande av en ny tjänstebil. Landskapsstyrelsen 

har emellertid omfattat de i länsstyrelsens och stadens ut

låtanden framförda åsikterna att ett byte av den nuvarande 

patrullbilens motor skulle bliva ekonomiskt mera fördelaktig 

än inköp av en ny bil, varför landskapsstyrelsen under 10 Ht 

VI:l upptagit anslag för utbyte av motor för polisinrätt

ningens bil. Underhållskostnaderna torde med en ny motor 

något kunna nedbringas. Utgifterna sammanlagt under momentet 

beräknas dock stiga till 4.500 mark. 

II. Polisväsendet på landet. 

Avlöningar. · 

Anslag 172.760 mark. Ökning 23.906 mark. Under förevarande 

moment har beteckningen "poliskonstapel" ändrats till den 

riktigare benämningen 11 konstapel 11
• Överkonstaplarna i Jomala 

och Sunds distrikt, som tidigare varit i olika löneklasser, 

har i samband med den under år 1963 inträffade gropjustering 

hänförts till samma löneklass och på grund härav förts samma 

såsom 2 överkonstaplar liksom även de tvenne extra byråbiträ 

dena. De under momentet jämfört med ordinarie budgeten för å 

1963 antecknade lönejusteringarna förutom äldre konstaplarna 

hänföra sig till den under sagda år inträffade gropjustering 

varom landskapsstyrelsen redogör för i andra tillä.ggsbudget 

för år 1963. I den i motiveringen under 2 Ht. I: 1 nämnda re

geringens proposition har äldre konstaplar vid landspolisen 

föreslagits uppflyttade 1 löneklass räknat från den 1 januar 

1964. Detta har beaktats för landskapets äldre konstaplar. 

Polisermas uniformering och utrustning (f ). 

Anslag 2.500 mark. Ökning 2.000 mark. Förutom kostnader för 

erforderliga uniformer avser anslaget täcka utgifter för för 

nyelse av utrustning såsom handklovar, tjänstevapen, battong 

o.dyl. 

För rörlig trafikövervakning (f ). 

Anslag 5.000 mark. Anslaget oförändrat. 

Årets trafikövervakning utvisar ännu tydligare än motsva

rande verksamhet s.enaste år, att motorfordon på våra vägar 

i stort sett iakttaga gällande hastighetsbestämmelser. Beakt 
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man det förhållandevis mycket stora .antal fordon, som sommar

tid äro i rörelse på vägarna, synes det klart, att probleraet 

med de höga hastigheterna och de därav ofta följande svåra 

trafikolyckorna icke spelar någon större roll i landskapet 

Åland. Sannolikt har dock den påbjudna hastighetsbegränsningen 

och den effektiva övervakningen bidragit till att moderera 

fordonens hastigheter. Det rörliga poliskommandots huvudsak

liga arbetsuppgifter har sålunda varit dels övervakningen 

av efterlevnaden av alla de bestämmelser, som givits för väg

trafikerandet i allmänhet och dels handräckningen åt den fas

ta polisen. Jämsides med denna rent polisiära verksamhet har 

polismännen givetvis också stått vägtrafikanterna till tjänst 

med råd och upplysningar i förekommande fall. 

Med hänsyn till landskapet Ålands tydligen år från år allt 

större betydelse såsom turistmål och med beaktande av den 

härav följande allt intensivare motorfordonstrafiken sommar

tid, har landskapsstyrelsen ansett motiverat att även i före

varande budgetförslag upptaga ett anslag för rörlig trafik

öv:ervakning. 

3 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1963 

I tillägg för år 1963 

Budgetförslag för år 1964 

Ökning 

405.524 

451.092 

45.568 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

4 Ht. 

I. Distriktsläkare och landskapshälsosyster-barnmorska. 

Kapitlets rubrik ändrad enär därunder numera föres även and

ra utgifter än avlöningar. 

Avlöningar. 

Anslag 14.070 mark. Ökning 882 mark. Tillägget föreslås med 

hänvisning till den allmänna motiveringen angående lönejuste

ringar. 

Kumlinge läkarbåt (f). 

Anslag 4.500 mark. Ökning 500 mark. Förutom direkta underhålls

och driftkostnader för läkarbåten föres på detta moment även 

båtförarens arvode och resekostnader. Med enahanda motivering 

som under 1 Ht. 1:6 föreslås grundarvodet för läkarbåtens 

förare höjt till 1.260 mark per år. Då även grunderna för 

förarens dagtraktamenten och resekostnadsersättningar 
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ändrats erfordras ett tillägg om 500 mark. 

Landskapshälsosystern-barnmorskans avlöning. 

Anslag 13 .170 mark. Ökning 1. 758 mark. Motivering som under 

mom. 1 i detta kapitel. 

II. Ålands centralsjukhus. 

Avlöningar. 

Anslag 1.140.037 mark. Ökning 87 .393 mark. Beträffande grop

justeringarna hänvisas till den allmänna rJotiveringen. De 

trenne sjuksköterskebefattningar med årsarvode en vid var

dera r.1edicinska, kururgiska och operations avdelningen, som 

inrättades i samband med andra tilläggsbudgeten för år 1962 

föreslås ombildade till ordinarie räknat från den 1 januari 

1964. För läkartjänsterna har anslagsmomenten sammanförts. 

Kosthållningen (f ). 

Anslaget oförändrat 92. 000 mark ... I budgeten för år 1963 änd

rades den preliminära fördelningen av utgifterna för kost

hållningen så, att centralsjukhuset påfördes 8/10 mot tidi

gare 7/10 och centralsanatoriet 2/10 mot tidigare 3/10 av 

de gemensamma kosthållsutgifterna. Denna fördelning har bi

behållits i förenämnda förslag. 

Den slutliga fördelning en av kosthållsutgifterna har emel

lertid landskapsstyrelsen redan för år 1962 fastställt en

ligt totala antalet vårddagar för sjukhuset och sanatoriet, 

vilket system landskapsstyrelsen avser att även fortsätt

ningsvis tillämpa. 

Kostnadstablån för den sjukhuset och sanatoriet gemensam

ma kosthållningen, räknat från 1959 har följande utseende: 

År Anslag Åtgått Belastnings- Antal Antal Kostn./ Kostn./ 
procent sam- vård- utspisn.utspisn.vård-

-------------------=m=-1 a=n=l-=a"-'g'-=t _ __ _,d:::...:a:::<g=· a=r ___ ~a_gar:: ___ ~ag _ dag 
1959 
1960 

1961 

1962 

. 1963 

11.500.000 11.528.597 

11.500.000 11.448.288 

11.500.000 10. 378. 416 

11.500.000 10.912.733 

115.000 nrak 66.300 rnik 

64,9 35.562 51.292 225 324 

67,0 

57,8 

62,6 

58,3 

36.702 52.041 

34.442 47.975 

3 4 . 2 81 48 . 3 6 3 

21.184 31.373 

220 312 

216 301 

225;64 318:33 

2:llntlk3:13 nm 

Kostnaderna per utspisnings- respektive vårddag för år 

1962 har sålunda i enlighet med de siffror som i tablån 

ovan antecknats för sagda år, fastställts lika för sjuk

huset och sanatoriet. Enligt den tidigare tillämpade föF

delningsgrunden skulle sjukhusets kostnader per utspisnings

dag uppgått ti 11 205, 66 gElk. 
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Underhåll av fastigheten. 

Anslag 28. 700 mark. Ökning 22. 700 mark. Sjukhusbyggnaden har 

i d e tta nu varit i användning und er tio år. Under dessa å r 

har under för evar ande moment endast upptagits medel för smär

re ) r e para tione r. Emellertid utsätt es särskilt vissa avdel

ningar för stark förslitning varför de vor e i behov av grund

ligare reparation. På sjukhusledningens framställning har 

landsk apsstyre lsen därför beslutat föreslå en höjning av an

slaget, som avser att täck a kostnad er för arb e ten i kirurgi s 

ka och medicinska avdelningen, köket oCh tvättinrättningen. 

I kirurgiska och medicinska avdelningarna av ser underhål

let målning sar;1t uppsättning av skydds lis t er. Kostnaderna 

härför beräknas till 12.000 IDnrk. Erforderliga r e parationer 

i köket ut göres av målning, Iörnye l se av takbeklädnad, Uppsätt

ning av kakelplattor vid ånggrytorna samt särskilda smärre 

arbeten. Tvättinrättningen är i behov av målning samt en över

syn av ventilationsanordningarna. Sammanlagda kostnaderna 

för ~ök och tvättinrättning belöper sig till 13.350 mark var-

/
L 

av s anatori e ts del faller 2.670 mark. Med bibehållande av 

tidigar e grundanslag om 6 .000 mark skulle på s jukhus e ts del 

komma 28.700 mark. 

4 Ht.II : ll. Divers e utgifter. 

Anslag 32.500 IJ.ark •. Ökning 2.500 mark . Föreslås hqjt på grund 

av inträffade priss t egringar. 

4 Ht.II:l4. Arvode å t l ä kar e för läka rintyg och -utlåt and en,för vilka 

uppbäres a v gift elle r e r s ättning {f). 

Anslag 4.500 mark. Minskning 700 mark. Ansl age t s ynes på 

g rund av erf a r enheterna från föregående å r kunna sänkas 

något. Dett a utgiftsmoment avses a tt helt täckas med in

komster upptagn a und e r 2 Avd. I :4. 

4 Ht . II:l5. Hyra för läkarbos tad (f ) . 

Anslag 6. 000 mark. Ökning 1. 600 mark. Överläkar en vid rönt

gen avdelning e n har såsom känt icke kunnat beredas tjänste

bostad på sjukhusets områ d e sås om övriga sjukhusläkare,utan 

har för hans del upphyrt s bostad ute i s t aden. Då denna tjäns

tebostad är mindre än vad gällande bestämmelser därom förut

sätte r avse r s jukhus l edning en undersöka mö jli ghetern a a tt upp- , 

hyra en annan bost ad för röntgenöverläkar en. För den för ~n 

ny bostad b eräknade hyran .föreslås en höjning av tidigar e 

ans l ag med 1.600 mark. 
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, 4 Ht.II:l6. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (f ). Momentets rubrik 

ändrad. 

Anslag 58.000 mark. Ökning 8.000 mark. Beträffande rubrice

ringen se 2 Ht. 1:8. Ökningen föranledes av de inträffade 

lönejusteringarna. 

·4 Ht.II~l7. Brandstods~remier (f). 

4 Ht.II:l8. 

Anslag 1.400 raark. Ökning 100 mark. Motiveras av förhöjda 

försäkringar. 

Till landskapsstyrelsens disposition för centralsju~huset. 
, ,. i 

Anslag 9. 500 mark. Ökning 2. 000 mark. Tillägget avser utgif-

ter för konsultation av arkitekt för planering av ev. om~ 

byggnader vid sjukhuset. 

Sedan överläkaren vid Ålands centralsanatorium meddelat, 

att antalet vårddagar vid sanatoriet kontinuerligt nedgätt 

i sådan omfattning, att beläggningsprocenten under senare 

år underskridit 50% har landskapsstyrelsen fattat beslut 

om att nedbringa platsantalet vid Ålands centralsanatorium 

från 50 plats e r till 25 platser räknat f r å n den 1 januari 

1963. Följden av detta beslut har varit, att en avdelning på 

santoriet, belägen i byggnadens tredje våning har kunnat 

stängas. Med beslut av den 6 maj 1963 har medicinalstyrelsen 

för sin del godkänt denna åtgärd. 

Chefsläkaren vid Ålands centralsjukhus har med a nledning 

av en förfrågan från landskapsstyrelsen förklarat, att cen

tralsjukhusets utryumen för röntgen~- - och l_aboratori eavdel- :"_.,-;{ 

ningarna äro otillräckliga men att det doc~ är synnerligen 

ovisst om centralsjukhuset vore betjänt av de friställda 

utrymmena i sanatoriebyggnaden. I sambar;i.d härmed har nhefs

läkaren också framhållit, att centralsjukhuset saknar lag

enliga befolkningsskyddsutrymmen. Överläkaren vid röntgen

avdelningen har slutligen i en särskild motiverad skrivelse 

närmare utrett avdelningens trängande utrymmesbehov, 

Landskapsstyrelsen har samtidigt behandlat ärendena an

gående den framtida användningen av sarntoriebyggnadens tred

je våning och c entralsjukhusets behov av utökade utrymmen 

för specialavdelningarna och härvid ansett, att något för

slag om en om- e ller tillbyggnad av Ålands centra lsjukhus 

knappast kan göras förrän en noggrann utredning med biträ

de av en byggnadsteknisk fackman företagits om möjligheterna 

till och kostnaderna för en sådan omdisposition av till-
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gängliga utryo.111en 9 att sanatori ebyggnadens tredje våning 

kunde utnyttjas för l asarettets behov. I sådant avseende 

har l andskapsstyre l sen nu und e r förevarande rnoo.ent reserve

rat 2. 000 mark, soo. skul l e möjliggöra anli t andet av en ar

kitektkonsult i detta ärende. 

III. Ålands centralsanatorium. 

4 Ht.III:l. Avlöningar. 

Anaag 188 .153 EJ.ark. Minskning 24. 282 mark. Vid behandlingen 

av budgeten för år 1963 var det ännu osäkert huruvida antalet 

vårdplatser v id sanatoriet skulle kunna reduceras. På grund 

av den starkt nedgående patientfrekvensen inskränktes, i 

avvaktan på medicinalstyre l sens yttrande i ärendet, persona

len så l ångt möj ligheterna då ansågs tillåta. Medicinalsty

relsen har sedermera meddelat .att den för sin del icke mot

sätter sig avvecklingen av den ena av sanatoriets hittills

varande två avdelningar. Landskapsstyrelsen kan därför i fö

revarande budgetförslag föreslå ytterligare nedskärningar av 

sanatoriets personalstyrka. Sålunda skull e följande befatt

ningar~_ indragas: 

1 avdelningssköterska 

1 assistentsköterska 

1 sköterskebiträde, och 

1 avdelningsstäderska. 

De t i d i gare inne h avarna av dessa b efattnin g ar har antingen 

s lut at eller kunnat överflyttas till centralsjukhus e t. 

Beträffande de under år 1 963 inträffade lönejusteringarna 

hänvisas till den allmänna rnot;i veri nf~en . . J;~=:r:nd:::ikr.i.ps~ty_j_'(~·: l . f:i ·pn :::::rn -· 
ser sakenlig t att l äkarens, lön d.elas mel l an sanatori e t (2/3) 
och tubeTlkulosbyrå n ··(l/}) ~ - : ·· · · · · 

4 Ht. III: 4. Kostnader för operationer sar.at för vård på annat sjukhus (f). 

Momentets rubrik ändrad för ernående av överensstämmel se med 

det verkliga förhåll a ndet. Anslaget oförändrat. 

4 Ht.III:5. Underhåll av inventarier. 

Anslag 1.000 mark. Minskning 700 mark. Den minskade belägg

ningen vid sana toriet medför att förevarande ans l ag kunnat 

nedbringas. 

4 Ht.III:6. Underhåll av fasti ghe t en. 

Anslag 4.200 mark. Ökning 200 mark. Av anslaget avser 2.170 

mark sanatori ets andel i de under 4 Ht. II: 8 nämnda gemensamr;.ia 

underhållskostnaderna medan resten reserverats för på sana

toriet ensamt a nko mmande utgifter. 
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Barnbidrags- oc.h folkpensions avgifter: (f) ,• . . ·~ ,_ .i Q 

Anslag 9 .3_00 ma~k- -. · lYhn-~kning h. 4op ma,:rk• Minsknihgen motive-
·,.... ~· se .... c _ . 

ras av ;mins kade- l~neut gifter. 

rv". Ål ands tuberku.i0,sJ:ly+ '1 • 

Avlöni%ar : 
Anslag . 33. 597 · ·r'lJs,tlt. ~ Ö:l(ni:gg 1!3 .~ QE,) 5 raark. ök:riihgen raoti v eras 

{ . ..,. 
' I. 

av de i:nträff ade grop~ och allmänna löne justeringar 'soCT rtär ... 
, I 

mar e berörts i den allmänna mo tiveri ngen, 

Barnbidrags- och folk-pensiorn=rq},rgifter (f). 

Anslag 2. 000 t1ark. Ökning.-80Ö mark. 

Tillägget hänför s i g till de stegrade löneutgifterna. 

Skärmbildsfotograf ering. (f). Momentet nyt t. 

Anslag 13.500 mark. Anslaget observeras för den vartannat 

år å t erkommande skärmbildsfotograferingen. Ordni:rrgsnumret 

för föl jande E10ment ändrat. 

V. Kumlinge sjukstuga. 

Avlöningar. 

Ans l ag 33.572 mark. Ökning 3.434 mark. Tillägget föresl ås 

CTed hänvisning till den allmänna mo tiveringen angående löne

jusl; eringarna. 

Vikariatsarvoden (f ). 

Anslag 2. 500 mark. Öknin g 650 mar k. På grund av de inträffa

de löneförhöjningarna erfordras ett tillägg om 650 mark för 

vikari ats arvoden~. 

VI. Särskilda ans l ag. 

Bidrag till avlönande av s t ads- och kommunalläkare (f ) . 

Ans l ag 30.000. mark. Ökning 4.000 mark. Höjningen motiveras av 

de inträffade allmänna löne justeringarna. 

].;hdrag t t ll avlön artd~ av kommuna l a h~lsosystrar (f ) . 

Anslag 1o.ooo · mqr~. Ökning 10 .000 mark. I juni 1963 har i 

riket givits l agar angående ändring av de kommunala b arn

morskornas och hiilsosystrarnas avlöning (FFS 350 och 352/63) 

varigenom sagda befattningshavare~ räknat frän den 1 au gusti 

1963, erhåll a avlöningen enligt ett·totalavl öningssyst em. 

I stället för tidigare s t adgade vissa naturaförmåner har av

löningen justerat s uppåt med 4 lönek l asser. Vidare har dessa 

befattningshavare berätti gats erhålla f järrortstillägg då 

sådan t utgår till motsvarande statstjäns-tt elle.r befattning. 

Fjärrort s tillägget erl ägges i s in hel het ur statsmedel. 

På grund härav och då enligt gällan de l andskapslagar de 

.',·. 
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kommunala häl sosystrarna och barnmorskorna i l ands kap e t är 

berättigade a tt erhålla avlöning som för motsvar ande befa tt-

ningar 
• 

i rike t föres l ås detta och följande ans l ag höjt. 

Bidrag till avlönande av kommuna l a barnmorskor ( f). 

Anslag 70.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Se föregående moment. 

Bidrag för upprätthållande av Gre lsby sjukhus (f ) • 

Anslag 300.000 r:iark. Ökning 100.000 mark. Bidraget för 1962 

uppgick till 225.05 6:78 mar k. Enli g t uppgift e r baserade på 

sjukhusets budge tförslag för . å r 1964 beräknas landsk apsbi

drage t uppgå till c a 310.000 mark. Då u t gifterna under momen

t e t delvis avse l andskapsbidraget för å r 1963 torde fö~slaget 

belopp vara tillfyllest. 

4 Ht.VI:lO. Kostnader för tre platser i Åbo l ands barnsjukhus (f ). 

Anslag 56:.0.000 mark. Ökning 16. 000 mark. På g rund av högsta 

förv a ltningsdomstol ens utslag i besvär över fördelningen 

av kostnadsandelarna i Åbolands barnsjukhus för de senaste 

tre åren ha r en omför delning av kostnad erna skett varigenom 

landskapet ko mmer a tt å läggas tilläggskostnad er u nd e r år 19 64 

varför anslage t för s l ås höjt i enlighet därmed. 

4 Ht .VI: l2 . Bidrag till avlönande av kom11mnernas skolläkare och skoltand

läkare (f) • 

5 Ht . I: 1. 

.Anslag 24 .800 mark. Ökning 1 .800 mark • .Anslage t som avser så

väl ordinari e som extra unders töd b e räknas stiga under år 

19 64 till föreslage t b elopp. 

4 Huvudtit e lns s l utsu mma: 

Ordinari e budge t en· år 1 963 
, -

I tillägg 19'63 
I 

Budgetförstag för' år 1 964 

Öknin g 

2.466:289 

2. 7 41. 639 

275.350 

5 Huvudtit e ln . . Uhdervisnings- och bildningsväs endet. 

Åland s lyc eum. 

Avlöningar. 

5 Ht. 

Anslag 347.540 r:iark. Ökning 20.980 mark. Sång lärar en h a r hit

ti_lls , liksom v id liknand e sko lor i riket, e rhå llit ett visst 

arvod e . Mot a rvod e t vid l yc ee t har . svarat e n und e rvisning s

skyldighet om 6 veckotimmar medan för övriga· timmar erl agts 

timarvod e u träkn a t enlig t lönekl ass A 19 beräkna t efter 26 

timma rs und e rvisningsskyldighet. Då sånglärarna varit i oför-
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månligare s tällning ifråga om av löningsf örmånerna än tim

lärarna och då a rvodet icke höjt s i nivå med övriga löner 

:: . .:..:··-;:.... 

h ar i rikets budgetförsl ag för å r 196 4 , räkna t från den 1 

sept emb e r sagda år , sån glära rna föreslagits handhava under

visningen såsom ti mund ervisning . Motsvar ande förändrin g före

slår l andskapsstyrelsen v i d Ål ands l yceum. Då antal e t under

v i sningstimnnr i hus li g ek onomi vid l yceet för närva r a nd e ut

göra 32 och även fr ar;1de l es komme r att överstiga för l ektor 

5 Ht.I:2. 

5 Ht . I: 3. 

5 Ht.I:5. 

i detta ämne st a dgade 26 tirn_mars undervisningsskyldighe t har 

inrättats en l ektorsbefattni ng i huslig ekono mi (A 20). 

Be träffand e övriga förhöjningar hänvis as till den al l män

n a motiveringen. 

Upprätthålland e av parall ellklasser (f ) . 

Ans l ag 55.325 mark. -Ökni ng 4.000 mark. Ökni ngen föranl e des 

av d e på grund av de a llmänna löne jus~inga"rn a förhöjda över

tims- och ti marvod ena. 

Undervisningsmateri a l och bibliotek. 

Ansl ag 7.240 mark. Minskning 1.710 mark. Ehuru skolan fort

sättningsvis har b ehov avfö rnye l se av otidsenligt undervis

~-i~gsmat eri al ha r ans l age t kunnat rainska s något. Av före

slaget belopp avse r s törr e del en utgift e r för demonstrations

material i fysik och kemi. För b ibliot ek e t har upptagits 

normalt års ans l ag. 

Värme , lyse och vatten (f). 

Ans l ag 39.800 mark. Ökning 7.050 mark. Utgifterna för värme 

och vatt en beräknas till i stort sauraa belopp sora för å r 

1963. Kostnaderna för e l s tröt.i. beräknas däremot stiga från 

/oa 10 .000 mark t ill 17.000 mark beroende på de t stora anta

--:! l e t 1 juspunkter och olika e l aggr egat, för v ilk a strömåtgången 

- _: svårligen kunnat beräknas. 

5 Ht. I: 6. / ,.._ - Mat €;l:ii a l för undervi sning i s lö jd och hus lig ekonomi (f). 

Ans}~g 2. 700 mark. Minikning 230 mark. Anslage t har kunnat 

_::/. ::/ min,skas n ågot då se~jbte budge t J uppto g v i ssa anskaffningar 

- ' -- ·:/ ./ ; ay ,~ppgångsnatur. ::/ fl 
·2._ Pit./:}'. -' ,. ?'r::ic_kni~gs~os tnader .. (f). _ / .,_. 

"-. ··/: ' ' ,- · . :/.Aj31 ag l. _~5o_t_,1ar~ i o_kning 5~,/B1ark. Före slås, rjå g rund av 

_'.::·· "./ · : / ?fade tryckn1ngs~p~~ifi-~d8.r. , _./ ; 
i >_ffi't _.,.i: 11 .:/ . ~ nd:ersökning _av · ,~ le/ve-rnas ' ~ä~ otillstånd •. _--/·· 

I l . j -/ .Anslag 2. 350 mafk.· Ökning/J2'. _; :" k ~ Anslag 'e\ upptage t till 
I • I '· !/ ' r ,/ . , , I ' 

'/.- - 1 · _ / d e:: norme r so_rn-1 s·19b 1styr~ 1t'~ef-11 
u färdat :. i ~r'endet. 

/ _I - / -. ·1 . · ·1 11 • I 'j 
I / " ·-· -i I / - - .. " . . , ,_ . . , t - - , -- : - -1· -·-1· ·_-- ' ; -, ' , - i ,_ ;- • - - -I - I . ' I ·· -- I 

. / / I ~;: . ·:· / / .- . // .. · I I 

/ · / I · ./ / r_-: - l / l :;v ' ''./-'.• ' 
____.___ .'( . / . : .. '· . .... ··. / ... ~ l. ·;{ ' ·.· 
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II. Folkskolväsendet . 

Folkskolinspektören. 

Folkskolinspektörens avlöning. 
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.Anslag 18.007 mark. Ökning 227 mark.Hänvisas till den all

männa motiveringen. 

Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie. 

Anslag 630 mark. Ökning 30 mark. Motivering som under 1 Ht. 

I:6. 

Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

Mariehamns stad (f ). 

.Anslag 175.000 mark. Ökning 10.000 mark. Ehuru riksdagen 

kommer att föreläggas en proposition angående ändring av bi

dragen till städerna från nuvarande 33% till 25% har på basen 

av bokslutet för år 1962 och förskottsbidragen innevarande 

år och med beaktande av en understödsprocent om fortsättnings~ 

vis 33%, understödsbeloppet beräknats stiga med 10.000 mark. 

Tjänsteinnehavarnas vid folkskolornas på landet avlöning (f ). 

Anslag 920.000 mark. Ö . .:ning 60.000 t:lark. Motiveras av de 

allmänna lönejusteringarna, som även gäller folkskollärarna. 

Understödsanslag för folkskolorna på landet (f ). 

.Anslag 315.000 wark. Minskning 85.000 mark. Bokslutet för 

år 1962 upptog under detta moment 345.000 nymark. Sedan 

numera eftersläpningen av bidrag från föregående år upphört 

har, med beaktande av årets förskott, 203.000 nymark, och 

innestående bidr_ag, 86. 000 nyraark, utgifterna under år 1964 

kalkylerats till 315.000 nymark. 

Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet • 

.Anslag 40.000 mark. Minskning 30.000 mark. Såväl förskott 

som bidrag synes m~nska kraftigt, varför .. föreslås en minsk

ning om 30.000 mark • 

Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av folkskol

lo:k;aler (f). 

Anslaget oförändrat 150.000 mark. Ett flertal byggen befinner 

sig för närvarande under behandling såsot:l Enklinge, Tosarby, 

Ödkarby, Simskäla m.fl. Bland nya folkskolor som kan väntas 

bliva aktuella är bl.a. Pålsböle och Storby. ,,.., . 

i..Ht .II: 11 • . Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medellösa främst 
svag~ och. sjuka folkskolbarn .. (f) • 

.Anslag ,800 mark. Minskning 400 mark. Föreslås minskat då 

beh.ovet av bidrag synes ringa. 
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5 Ht.II:l3 . Extra arbetskraft (f ) • 

5 Ht . III: 1. 

.Anslag 3.663 mark . Ökning 1.253 mark. I riket har uppr~ttats 

gemensamma ka,n~lier för två a tre folkskolinsp ektörer . v :w=i. 
dess a kanslier finnes även en kanslist. Från och med inne

varande år bevilja de s på grund härav folkskolinspektören 

rätt att anställa kanslist med halvdags tjäns t ·göring. J;lå 
' emellertid denna kanslists arbetsuppgifter till huvudpal:'t.en 

.. 

omfattar arbe'te som rör folkskolj_nspektörens åligganden så-

som föredragande vid landsk a psstyrel sen och mindre det till 

befattningen som inspektör hörande arhetet har halvtids

tjänst göring visat sig icke vara tillfyllest. Landskapssty

relsen har ansett att kanslisten vid f olkskolinspektörens 

kansli för att hinna me d arbetsuppgifterna där borde vara 

anställd 8-9 månader • .Anslag har därfö~ upptagits till 3/4 

av avlöningen i A 8. Då det emellertid visat sig, svårt att 

anställa dylik arbetskraft för endast en del av året avses 

att kanslisten under de restera~de 3-4 månaderna skall kunna 

anlitas vid centralförvaltningen särskilt under semes tertid 

då arbetet vid folkskolinspektöre ns kansli är mindre. 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

På framställning av rektor för sjöfartsläroverket har 

landskapssty r e ls en vidtagit smärre ändringar av avlönings

momenten, så att de fasta avdelningarnas avlönings anslag 

hänförts under särskilda Iiloment mot att tidigare alla av

löningar upptagits under ett enda anslag. Därig enom är upp

ställningen närmare i överensstämmelse med övriga skolors. 

På grund av dessa ändringar har ökningen av de nya anslagen 

icke skilt kunnat antecknas. Jämfört med fjolårets ordinarie 

budge t har summan av avlöning arna under momenten 1-3 stigit 

med 24.099 mark • .Anslag har upptagits för parallellavdelningar 

för såväl navigationsskoleavdelninge n som maskintekniska 

avdelningen. 

Navi gationsskoleavd elningen, avlöningar • 

.Anslag 108. 924 mark • .Anslagsbehovet b eräknat enligt gälland e 

löner. Arvod e t för kanslisten :föreslås höjt med motivering 

som under 1 Ht. I: 6. Se för övrigt moti veri.ng en ovan. 

Ordningsnumren för de följ and e ri10menten ä.r:idrad • 

.2_Ht.III:2, Maskintekniska avdelningen, avlöningar . Momentet nytt . 

.Anslag 91.258 mark. Se motivering ovan . 
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GemensamIJa avl öningar. 

5 Ht.III:3~ Avlöningar (Mo mentet nytt). 

5 Ht.III:4 . 

5 Ht.III:5. 

AnsJ.; a~ 23, 450 mark. Se r:aoti vering ovan. 

Ex-tra kurser_ (f). Momentet nytt.~tid . 5 Ht.III:4,12,16,17). 

Anslag 30. 500 rilark. Under momentet har förts de tidigare undel:' 

olika moment ·:b_'pptag~a utgiftern a för undermaskinmäs tar-, ra

diotelegrafistkurs samt för kurs i kylteknik. SamL1anlagda 

anslaget är oförändrat. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 6.400 mark. Ökning 2 . 000 mark. Då undervisningsmate

rielen och biblioteket fordra;:. -ständig komplettering oah 

förnyelse samt prisnivån stigit föreslås det ordinarie ans la

get höjt me d 500 IJk till 2.000 mk för vardera avdelningen. 

Engångsutgiften 400 mk för navigationsskolavdelningen ·är 

beräknad för ko mplett eringar av viss a demonstratH)nssatser 

~teleteknik som avses för undervisningen i de radiotekniska 

navigationsinstrumenten. För maskintekniska avdelningen är 

engångsutgiften 2.000 mark speciellt avsedd för komplettering 

av ellaboratoriets utrustning raed olika mätinstrument, vilka 

visat sig erforderli ga på grund av ökat elevantal, samt för 

en större demonstrationssats i starkströmsteknik. 

5 Ht.III:6. Värme, lyse och vatt en samt hyror (f ). Momentets rubrik ändrad , 

Anslag 8.000 mark. Ökning 262 mark. Tidi gare anslag synes 

otillräcklig t på grund av stegrade kostnader. Hyran avs.es 

erläggas för upphyrande av gymnas tiks al. 

5 Ht.III:7. Tryckningskostnader. 

Anslag 1.700 mark. Ökning 200 raark. Ökning föranledes av 

stegrad prisnivå varjäIJte vissa nya betygsblanketter bör 

tryckas. 

2 Ht.III:8. Expensmedel. 

Anslag 1.950 mark. Ökning 250 mark. Motivering som under 

5 Ht. III:7 • 
.2..Ht.III:lO~ Und erhåll av inventari er. 

ADslag .650 mark. Ökning 150 .mark. Anslage t har visat sig 
" 

otillräckligt för underhåll av skolans ökade invent ari er. 

1 • .2.. Ht.III:ll. Iiaboratoriernas drifts .. kostnader. Rubriken ändrad 

,_ 

- \ 

' ' 

An$laBi 1~·300 mark. Ökning 400 mark. Då mask inlaboratorierna 

delvis utnytijar fysik-kem~laboratori e ts utrustning och agen

ser synes det riktig t att för a även s istsagda laboratoriums 
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löpande ·utgifter på detta moment och en ändring av rQbriken 

därigenom sakenlig. Höjningen oraakas dels härav och dels av 

vissa ny anskaffningar för kyllaboratori et. ])å tidi gar e an

slaget unde r 5 Ht . III:l2 endas t avsett mat erial medan avlö

ningarna påförts avlöningsmoment e t har ansetts sakenligt 

f .öra materiallrostnaderna under förevar and e moment . 
• ..., i 

. ( 5 Ht . III: 1 2 ). Svetsningskurs för El.ask in tekniska avdelningen. Momentet 
. /. J . 

. ·-
-~--i 

-. (5 

utgår. Se ovan und er 

Ht.III:l6.)Radiotelegrafistkurs 

5 Ht.III:4 • 

föregåend e r:10ment • 

(f). Momentet flyttat. Se ovan under 

• 
-;1 (5 Ht.III:l7) .Kurs i kylt eknik. Momentet f l yttat. Se ovan under 5 Ht. 

00 ~ III:4. 

5 Ht .IV: l. 

- .. i 

.... , 
\J "'! I 

. ---- 5 H t . IV : 2 • 

. A .2.. Ht • IV : 5 • 
J:: l;'.li ~ l 
;.;..:;::_,., 

2._Ht . IV:8. 

IV. Ålands s jömans skola. 

Avlöningar. 

Anslag 91.490 mark. Avlöningsmomentet har ändrats på ena

hand a sätt so m avl öningsmoment en vid Ålands sjöfartsläro

verk, varför under detta moment även hänförts tim- och öveF

timsarvod en. Lärarvakanserna ha fortsättningsvis upptagits 

till det antal, som erfordras då skolan komme i fullt arb ete. 

Avlöningsklassen för arbetsläraren föreslås i enlighet med 

under 2 Ht.I:l nämnda r egering sproposition höjd me d en löne

kl ass till A 18. 

Rektors ar v od et föreslås uil;;gå enligt samma principer som 

tidigare dock så att grund arvodet ned beaktan~e av inträf

fade lönejusteringar höj es ·till 312 mark per månad. I öv

ri gt hänvisas till de allmänna löne justeringarna. Ökningen. 

jämfört med tidigar e moment 1-2 utgör 3.586 mark. 

O~dningsnumren för följand e moment ändrade. 

Städning (f). (t i d. 5 Ht. IV:3). 

Anslag 5.500 mark. Ökning 3.570 mark . Ökning för anl edes 
.av a tt under detta moment även föres föruto m städning s

materi al, även städerskornas avlöning . 

Råvaror och verktyg (f ). (tiO.. 5 Ht. IV:6). 

Anslag 9.000 mark. Minskning 9.000 mark~ Anslage t föres lås 

minskat på grund av mindre anta l elever än tidigar e beräknats . 
1 

I 
Inmontering och reparation av maskiner och invent arier samt .., 

und erhåll av lokaler (tid. 5 Ht. IV: 9). ·1 

Anslag 1. 620 mark. Minskning 3. 380 mark. Anslage t har kunn:t 
minskas gen or.1 a tt behovet av nya maskiner syne s mindre ::: . .:.~ · 

und er år 1964• 
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5 Ht. IV~lO. Elevernas kost och log i (f).(tid. 5 Ht.IV:ll) • 

.Anslag 59.650 mark. Ökni,ng 27 .650.mark.Av anslaget avser 

5 Ht. IV: 11. 

5 Ht . V: 1. 

52.000 mark kostnader i samband med utspisningsköket medan 

7. 650 mark avser inter ~ . atets omkostnader. Tidigare anslag 

har beräknats endast för sannolikt antal kurser medan nu 

föreslaget anslag avser täcka kostnaderna för så stort an

tal elever som skolan beräknas få vid arbete i full utsträck

ning. 

Förstahjälputrustning . 

.Anslag 320 mark. Ökning 220 mark. Tidigare anslag har visat 

sig otillräckligt varför det föreslås höjt. 

V. Ålands yrkesskola. 

Avlöningar. 

Anslag 223.568 mark. Ökning 58.100 mark. Ålands yrkesskola 

har som känt mottagit och flyttat in-' ·i den rwa skol byggnaden 
- . 

där verksamheten kunnat vidtaga från början av "hösttermi'hen 

1963. Detta innebär att skolan numera kan arbeta i ändamå1B

enliga lokaler och i den i landskapslagen om yrkesundervis--
,_ 

ning förutsatta omfattningen. Från och raed innevarande läs-

år arbetar sålunda skolan -med följande fasta avdelningar: 

1) en bil- och motoravdelning med en 3.;..årig kurs för bil..i. 

mekaniker och två klasser (I och III) ::under vårterminen 

samt en klass under höstt eroinen; 

2) en handelsavdelni:ng med en 1- årig kurs för försäljare-
---

kontorister; 

3) en met a llarbetaravdeln:i,ng n1e d .en 2-årig ku.rs fö'r raetall-
, ~ 

arbetare och två klasser .samtidig t; ·-

4) en närings ekonomisk avaelning raed __ en'- 2i'~ig k~rs för ko'

kerskor-kallskänkor-servi tris er och eri klass pr år; 

5) en $Ömnadsavdelning med en 2-årig.,_ -_kU:rs f br yrkessömmers.r... 

kor och en klass pe r å r; ,, 

6) en träb earbetningsavd elning mecl _,i_e.n 2.:..åri g 'kurs för in-

redningssnickar_e och en klass p er ' år"·., '---,_. 

Där jämte h a r land@kansstyre:Lsen _. be_s lut_at -a-tt elektricite ts-sasom "tla igare . ·- , . . -_ 
avdelningen/ skall arbet a 'rn:ed ep 1:~ärst~'- 'kurs :för fartygselektri-

ker. 
'1 • -i•.. ~ 

• . - . '. I,.' ' • ~' 

Den i . samband med - !' ~.'ttiläggsbudgeten' fö,_r innevarande år 

beslutade int er:tmi(3 t {~k'~- 2~iårig~ lpl~~-en för.~ fr,isö~skor- bar

berare vid to g v~q läs.året .~ början O'ch-1.f ort~är t.v. 

På g rund av förefintliga behov fötesl ås följ ande till-
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fälliga aftonkurser, nämligen: 

1) en kurs vid bilavdelningen omfattande 60 tim1ilar under höst

terminen. Kursprogrammet fastslås senare efter det behovet 

inom detta yrkesområde närmare undersökts; 

2) en gassvetsningskurs ot1fattande 120 timmar vid metallar

betaravd,e lning:en under vårterminen; 

3) en el-svetsningskurs omfattande 90 timmar vid metallarbe

taravdelningen under hÖstterminen; 

4) en kurs i husbehovssömnad omfattande 180 timmar vid söm

nadsavdelningen-. Kursen omfattar bägge termin_erna; 

5-7) tre nybörjarkurser i maskinskrivning 8.__7_5 timmar vid 

handelsavdel.ningen 1 en under vårterminen och två under höst

terminen; 

8) en fortsättningskurs i maskinskrivriing omfåttande 50 

timmar vid handelsavdeluingen under vårterminen; 

9) en kurs i reklam och skyltning omfattande 50 timmar vid 

handelsavdelningen under vårterminen; (ny) 

10) en kurs för snabbutbi ldning av kokerskor-kallskänkor 

omfattande 75 timmer vid näringsekonomiska avdelningen under 

vårterminen; 

11) en kurs i ytbehandling omfattande 75 timmar vid träbe

arbetningsavdelningen under höstterminen (ny) 

12) en kurs i köttstyckning omfattande 30 timmar (ny) . 

Då fartygselektrikerkursen fortfarande kvarstår har 

den för en ev. landelektrikerkurs år 1963 inrätt ade befatt

ningen såsom lärare i yrkesämnen, årsarvode för · 5 rriån. t.v. 

utgått och anslag för motsvar ande arbets l ärare v id fartygs

el ektrikerkursen upptagits för hela året. 

Med beaktande av befattningarnas art har lan ds~apsstyrel

sen beslutat föreslå att följande lärarbefattningar med års

arvode ombildas till befattningar med grundlön , räknat från 

1 januari 1964, nämligen, en lär are i yrkesämnen (Sanders), 

en lär are i yrkesämnen (Eklund) och tvenne arbetslärare (Vir

tanen och Jansson). I övrigt har beträffande lärarnas antal 

el l er avlöning ar, förutom a llmänna justeringar, icke före

slagits några ändringar. 

Vid uppgörandet av utgiftsstaten för år 1963 beräknades 

behovet av övri g personal vid nya yrkesskolan försiktigtvis 

lågt. Erfarenheten skulle senare få utvisa, huruvida skolan 

kunde komma tillrätta därmed eller ytterligare personal var 
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erforderlig . Det h a r också redan under den tid skolan arb et a t 

i nya skolhuset visat sig att personalstyrkan varit för snävt 

tilltagen. En enda person har sålund a icke möjlighet a tt sköt a 

uppgifterna för den sammanslagna tjänsten såsom vaktmästare

eldare-gårdskarl. Skötseln och tillsynen av de omfattande 

pann- och fläktcentralerna, sko lans tekniska anläggningar 

samt gårdsplanen kan icke förenas med vaktmästarsysslorna, 

som redan de giva fulltidssysselsättning. Landskapsstyr e ls en 

föreslår därför att vaktmästare-gårdskarl-eldarbefattningen 

indrages o~h i stället för eslås inrättande av en vaktmästare 

(A 8) och eh e ldare-gårdskarlsbefattning (A 9). 
Den totala städytan vid sko lan har visat sig utgöra c a 2.800 

m2 . Noroalt beräknas f .n. ·städytan för enva~ städerska vid 

andra skolor till högst 800 m2 , vilket vid yrkesskolan skulle 

betyda arbet e för 3! städerska. Då emellertid c a 1.200 m2 

består av svårstädad verkstadsyta samt med beaktande av ar

betets fördelning har landskapsstyrels en ansett arbetet er

fordr a 4 heltidsanställda s täd erskor. På grund av att a r

betsbördan i köket även visat sig för stor för dess per

sonal på endast två personer föreslås ~mtidigt, : 

;- .. att be-

f a ttningen som tvätterska-städerska ombildas till tvätt erska

köksbi träde. Detta har redan prövats i praktiken och visat 

sig tillfyllest. 

Bibliotekariens arvode har höjts med motivering som und er 

1 Ht. I:6. Övriga förhöjningar hänför sig till den a llmänna 

löne justering en. 

Städning ( f). 

Anslag 7.300 mark. Ökning 1.540 mark. Undermomentet för löne r 

som avser utgiften för vägg- och storstädning?har kunnat 

minskas då tidigare anslag avsåg avlöning även för ordinari e 

städning. Anslag för rengöringsLJ.edel har höjts på grund av 

de större städytorna i nya sko lhuset. 

Råvaror och arbetsredskap (f ). 

Anslag 64.000 mark. Minskning 4.123 mark. Anslaget avser 

täcka kostnaderna för normala behovet vid skolans åtta av

delningar och har det kunnat minskas något sedan en del er

forderli ga lager anskaffats innevarande år . 

Tryckning skostnader (f ). 

Anslag 1.500 mark. Ökning 450 mark. Skolans årsberättelse 
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som tidigare endast utgivits duplicerad, avses från och 

med detta läsår tryckas. 

Expensmedel. 

.Anslag 4.800 mark.Minskning 3.803 mark.Sedan verksamheten 

i nya skolhuset vidtagit har behovet mera exakt kunna beräk

nas. 

Undervisningsmat eriel. 

.Anslag 10.000 mark. Minskning 2.300 mark. Föreslage t belopp 

motsvarar normalt behov och behovet har beräknat s vara nå

go t mindre än före gående år. 

Bibliot ek • 

.Anslag 6. 000 nark. Ökning 2. 000 mark. Den föreslagna för~ 

höjningen hör samman tied an s kaffning av kursböcker till 

de tre nyaste avdelningarna. 

Underhåll och reparation av rimskiner och inventarier (f). 

Rubriken ändrad. 

Anslag 10.000 mark. Ökning 172 mark . .Anslage t föreslås höjt 

på grund av utöka d maskinpark. 

Und erhåll av byggnader och gårdsplan. Momentet nytt. 

Anslag 8.180 mark • .Ansl age t avser, förutom smärre ut gifter, 

även und erhåll och iståndsättand e av gårdsplanen 2.800 mark, 

samt vinterunderhåll 2.700 mark. 

Ordningsnumren för följande Qoment ändrade. 

Bränsle, lyser kraft och vatten (f ). (tid . 5 Ht. V:lO). 

Anslag 63.600 mark. Ökning 17.394 mark. Anslagsbehovet 

har tills vidare uppskattnin gsvis kunnat b eräknas på basen 

av uppgifter från andra skolor. 

El evb espisningen (f ). (tid. 5 Ht. V:ll.) 

Ansl ag 39.860 ma rk. Ökning 27.060 mark. Kostnaderna har 

beräknats enligt antalet arbetsdagar (220), måltidens upp

skattade kostnad per elev (1:30 mk) och antalet elever (135), 

medan 1. 250 mark avser smärre kompletteringar av redskap~ 

Elevernas hälsovård och först a hjälpsutrustning (f ). (tid.5 Ht . 

V:l2.) 

.Ansl ag 4.110 mark. Ökning 2.283 mark. Anslaget har på försl ag 

av skolläkaren b e räknats till 30 mark per e l ev. 

Barnbidrags - och folkp ensionsavgifter. Momentet ny tt. 

Anslag 11.175 mark • .Anslaget införes under detta kapit e l för 

överskådlighetens skull, bl.a. för vid uträknande av delägar

kommunernas andel. 
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Brandstodspremier. Moment e t nytt. 

Anslag 1 2.000 mark. Motivering som under föregående moment. 

Ordningsnumret för följande moment har ändrats. 

Till l andskapsstyre l sens di sposition för yrkesskolan. 

Anslag 6.250 mark. Ökning 250 mark. Större del en av ans l aget 

eller 5.500 mark avser täcka kostnaderna för skolans studie

resor medan 200 mark avses användas för e l evernas klubbverk

samhet. 

VI. Ålands folkhögskola. 

Bidrag till Ålands folkhögskola (f ). 

Anslag 120 .000 mark. Ökning 22. 000 mark. Anslaget för år 19 62 

har av landskapsstyrels en slutligt fastställts till 

10.019.004 grnk eller 800.501 gmk större än under föregående ., 
å r. Vid pestämmandet av bidraget för år 1962 tillämpades 

för första gången statsrådets beslut av den 19.10 1961 an

gående bestämmande av hyresvärdet för bl.a. dylika skolors 

egna byggnader, vilket medfört att bidraget för hyresvärdet 

steg med 532.878 mark från år 1961. Tiå de investeringar som 

gjorts i folkhögskolans skolbyggnad kommer att beaktas v i d 

uträknandet av bidraget för år 1963 kan särskilt bidraget 

för hyresvärdet av de egna byggnaderna stiga ytterligare. 

VII. Ål ands l antmannasko la. 

Avlöningar. 

Anslag 36.100 mark. Ökning 1.128 mark. Med hänvisning till 

i a llmänna motiveringen omnämnd ändring av grunderna för ut

betalande av dyrorts tillägg har såsom nytt undermoment infört s 

dyrortsti],lägg. 

ne med arvode anstä llda kokerskans och gårdskarl ens löner 

förs slås höjda qed motivering som under 1 Ht. I: 6. Under förut

sättning att oljeeldnin g införes (10 Ht) kan gårdskarl ens lön 

räknas såsom besparing. 

Övriga förhöjningar motiveras av den al l männa löneförhöj

ning en •. 

2... Ht. VII: 4. Undervisnin g smateriel. 

2...._Ht .VII: 5. 

Anslag 800 mark. Ökning 300 mark,.. Föreslås höjt för srnätr e 

under år 1964 erforderliga kompletteringar. 

Expensrnedel. 

Anslag 1.500 mark. Ökning 100 mark. Tidigare anslag synes 

lågt beräknat varför en förhöjning föreslås. 
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!5 Ht. VII :6. - Slöj dverktyg och verktyg för maskinhallen. 
• • • ·i 

Anslag 800 mark. Öknin g 200 mark. Föreslås för anskaffand e 

'I av ny limpress. 

. 5 Ht.VII:7. Direktionens resor och dagtraktament e n . 

--- .... .. .. 

15 Ht. VII: 9 · 
r 
' 

I 
~ 

Ht. VII: 12 . 

Anslag 1 . 200 mark. Ökning 100 mark. Anslaget har beräknats 

för sex samhlanträden. 

Underhåll av byggnader, 

Anslag 1. 400 ma r k. Minskning 1.000 mark. FöTes l ås minska t på 

grund av insättning av bl .a. vinylgolv och andra reparationer, 

som minskat underhållskostnaderna. 

Elevbespisningan. 

Anslag 1 .6 50 mark. Ökning 130 mark. För es l ås hö,jt på grund av 

stegr ade kostnader. 

!(5 Ht.VII:l4). För tryckni ng av historik och matrike l . 

I 

Engångsanslag s om utgår. · 

Skollägenheten på Jomala gård. 

5 Ht.VII:l4. Skollägenhetens utgifter (f ). 

--

a ) löner , semesterarvoden aamt barnbidrags och pensionsav

gifter. 

b) övriga löpande utgifter. 

Anslag 40.200 mark . Ökning 1.200 mark. Budgetförslaget har 

baserats på de planer, som uppgjorts för gårdens drift under 

år 1 964, med beaktoode av den faktiska inkomst- och utgifts

fördelningen i l ägenheten s bokslut för senaste bokföringsår. 

I ans l aget för löner har beaktats inträ ff ade lönejus t e rin-

gar. 

Utgifterna har beräknats enlig t följande: 

Löner~ Förvalt a r arvode 3.144 
Arbetsledare 4.890 
Kreat~rsskötare 5.020 
Jordbruks arbetare 4. 030 
Tillfälliga arbetare 
och övertidsersättn. 
Arbetsgivarens and e l 
av folkpensions-barn-
b i drags- och pensions
för s. premier 
Olycksf allsförs.pr em. _ 
Löne jus t eringar (f ). 

Övriga löpande utgifter: 

Växtodling: 

3. 100 

1.080 
650 

1.026 22.940 
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Ve t erinär och med iciner 

Serainering 

Grisar o.vitaminpre p . 

Kraft- och mineralfoder 

Tvätt- o. desinf ekt.me del 

Övriga utgift e r 

Skogsb ruke t: 

Allraänna kostnader: 

Underhå ll av byggn a der 

-"- " 
-"- " 

vägar 

raaskiner 

El ström o. flytand e bränsle 

Försäkringar 

Div. ut gifte r 

3.200 

700 

500 

600 

300 

300 

400 

3.200 

200 

600 

1 .500 

600 

1 . 500 

2.000 

500 

460 

5.000 

5.000 

700 

6.560 

40.200 

VIII . Ål a nds kvinnliga h ems l öjdsskola. 

5 Ht.VIII:l. Av l öningar. 

431 
5 Ht. 

Anslag 27. 548 mark. Ökning 3. 376 mark. Före stånd arinna n 

för es l ås jämlikt Lan tbruksiil.inist eriet s cirkulär 4091/rv'I:M 

1 961 såsom för es t å ndarinne a rvod e erhålla ski llnaden mellan 

ordinarie löneklass en och närmas t hög r e l önek l ass . 

Såsom nytt und ermoment har införts dyrortstillägg och i 

övrig t har arvodena under momentet höjts i enlig h e t med in

träff ade lönejusteringar. 

5 Ht.VIII:~. Värme och l yse (f ). 

Ak2lag 3.500 mark. Öknin g 1 .000 mark. Ans l age t h a r på g rund 

a~ erfarenheterna frän s enast e e ldningsperiod föresla gits 

höjt med 1.000 mark . 

.2_ Ht . VIII : 4. Bxp ensmedel. 

An s l ag 1 .500 mark. Ökning 500 mark. För es l ås höjt på g rund 

av ökade kostn ader för städni ngsmaterie l • 

.2..J!t.VIII:5. Dire ktionsarvo den och resekostnader (f). 

Ansl ag 800 mark. Ökning 100 mark. Und e r detta moment ha r 

···förts de tidi gare under 5 Bt. VII I : 6 u_ppt agn a kostnaderna 

för för estånd a rinnans r esekostnader och dagtraktamenten · 
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varför ans l aget höj e s med 100 mark. 

(5 Ht.VIII:6). Resekostnader och dagtraktamenten för föreståndarinnan. -- Se motiv ering under för@gående moment. 

Ordningsnumren för följande moment har ändrats • 

. 5 Ht.VIII:6. Underhåll av trädgården (tid. 5 Ht.VIII:7.) 

Anslag 300 mark. Ökning 50 mark. För e slås på grund av den 

stegrade kostnadsnivån. 

5 Ht.VIII:7. Underhåll av b.yggnader. 

5 Ht.IX: l. 

5 Ht .IX: 2. 

.2. Ht • IX: 4 • 

L._ Ht. IX: 6. 

Anslag 2.000 mark . Ökning 1.000 mark.Förhöjnin gen avsedd a tt 

täcka kostnader för målning och mindre renovering sarbeten 

i sömnadssal och elevrum. 

IX. Ålands husmod ersskola. 

Rubriken ändrad i enlighet med landskapslagen ou Ålands hus

moderssko l a av den 4.7 1963 (ÅFS 23/63). 

Avlöningar. 

Anslag 27 .. 850 mark. Ökning 7 .728 mark. För eståndarinnearvodet 

bör på enahanda sätt som för l andskape ts övriga undervisnings

anstal t e r i lantbruk och husli g ekonomi utgå med en löneklass 

förhöjning. 

Då skolan numera ombildats till fast sko l a med 6 månaders 

kurs bör lär a rna i enli ghet med den om lärarnas vid läroan~ 

stalterna för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd undervis

nin gsskyldighet givna förordning en (FFS 132/58), övert i msar- ' 

vode, varom närmare bestämmelser även int agits i statsrådets 

b eslut om tillämpning av för enämnda förordning (FFS 287/58). 

Erforderligt ans l ag härför har upptagits under ett undermo

ment "övertims- och timarvoden" medan momentet "biträdande 

timlärare" slopats. 

Anslag e t för dyrortstillägg har införts medan övriga för

höjning ar hänför sig till den al l männa lönejusteringen. 

Hyra, värme och l yse (f ). Rubriken ändrad. 

Ans_l aget oförändra t 2 .. 000 mark. Rubrike n ändrad då under 

anslaget avses föras kostnaderna för upphyrande av bastu . 

Undherhåll av byggn ader .och inventarier. 

Anslag 3.750 mark. Ökning 2.750 mark. Erforderli g målnin g av 

skolbyggnaden har kostna dsb eräknats till 2.750 mark medan 

för reparation i skollokalen och s märre ut gift er för inven

tariernas und e rhåll har beräknats 1.000 mark. 

Direkt19nsarvoden och ~eseko~tnader (f). 
• • • i 'f p 

Ans la;g 700 mark. Ökning , ,~5.ö, ma'rk~ Tidigare anslag synes 
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otillräckligt v arför ansl age t för eslås hö jt. 

X. Fo~nminnesvärden. 

Ål a nd s mus eu m. 

Avlöningar . 

Ansl ag 7 . 712 mark. Ökning 1.764 mark. Föres l ås me d hänv i§ning 

till den allmänna motiveringe n. Tiet nuvar and e tillfälliga 

k anslibiträ de t erhåller lön enlig t A 8 . Sedan ko mp et ensford

ringarna f~r d en för es l agn a tjänst e n i A 12 f as tställt s och 

till tjänste n hör and e arb etsuppgifter pr _eci ser a ts avs er l and

skap ss t yr e ls en att ånyo l e digans l å tjänst en. Ans l age t för 

extra arb e t s kraft avser v aktmästare m.fl. arvoden. 

Hyror, lyse och städning . 

Anslag 9. 800 mark. Ökning 5.300 m9rk .- På grund av hyres avt a l 

av den 10 j anuari 1 963 har mus 8et til~~örsäkrats . en 180 m2 

stor läg_enhe t . i gården Tor ggat an ·5 i Mnr i eh amn. Grundhyr ah 

~tgör 320 mark/m2 • Förutom de ssa lokalit et er disponerar mu-_ 

see t för ste rre för e !l1å l tillfälliga utrymmen på llands ly-

ceums vind och i Apot eks gård ens käilare . . Tiå museet inom kor t 

mås t e avstå från sis tnämnd a ut r ymme har 2.500 mark k a lkyl e

r ats f ör hyra av ny a erforderliga magas inering sutrymmen. För

höjningen jämfört med hittills bud get e r a t för å r 1963 ut gör 

800 mark. 

Handbibliot ek och komplett ering av mu seiföremål. 

Ans lag 2. 500 mark. Mins kning 1. 000 mark. Ans l aget förd el as 

sålunda a tt 1.500 mark avses för komplett ering a v museiför e

mål och 1.000 mark för inköp och inbindning av böcker. 

Expensmedel. 

Anslag 2 .000 mark. Ökning 1.500. mark. Ökning en för anlede s 

av att tidigar e an s l ag vis a t sig otillräckligt för täckande 

av a lla smärre utgift e r i s amb and me d drift en och upprus t

ningen av rJ.useet. 

Övri g a anslag . 

För ark eologi s kt fält arb e t e . 

Ansla g 7.000 mark. Ökning 1.000 mark . Ans l aget inkluderar 

arkeolo gi s ka ut grävning ar samt rest aureringen av fornläm

ning ar och minnesmärk en eventue llt också undervatt ensund er

sökni.ngar . Unde r å r e t kommer Fö glö kyrka att undersöka s • 

Bomarsunds fornminnesområd e . 

Anslag 37.000 mark. Minskning 1.100 mark. Anslaget avs er 

forts att r e staurering av murverke n i Bomarsund. En approxi-
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mativ kalkyl över kostnaderna att rest aur e r a de ännu kvar-

stående murresterna i huvudfästningen utvisar e tt behov av 

56 .000 rimrk. Bristen på arbetskraft försvårar emellertid 

genomförand e t av så stora arbeten, varför för egentliga mur

nings- och s c haktningsarbeten under år 1964 föres l ås 30.000 

mar k. För röjningsarb e ten samt förlängning av vatten l edning 

har beräknats 1.500 mark. För skötse l n av g räsmat torna före 

s l ås inköp av en motordri ven g räsklippnin gsmas kin för 300 

mark. För vaktmästaren föres l ås samma a rvode, som enligt 

rikets budgetförslag av arkeo logi ska komraissionen erl ägges 

åt vaktrnästalfil vid Kastel ho l m, el l er 800 mark. För å t gärd er 

för i ståndsättning av begravningspl atsen på Prästö har res er

verats 4. 000 i~iark. 

För public eringsverksarahet. 

Anslag 2.500 mark. Ökning 500 mark.Ans l aget användes för pub

lic eri ng av vetenskapliga uppsatser rörande Ål and i årsskrif

t en Ål änäsk Odling . Föres l ås höjt på g rund av den stegrade 

kostnadsnivån. 

För underhåll o~h inlcren av gamla byvgnader. 

Anslag 2 . 000 mark. Ökning 500 mark .Föresl ås höjt för att v i d 

ev. inläsningar motsvara sitt ändamål . 

XI. Soc i alt bildning sarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

Biblioteksinspektöre ns arvode. 

An s l ag 1. 824 mark. Ökning 90 mark. M0 t i vering som under 1 Ht . 

I:6. 

Bi blioteksinspektörens resekostnader (f ). 

Ans l ag 350 mark. Ökning 50 11ark. Föreslås höjt på grund av 

stegrade r esekostnader. 

Bidrag t ill biblioteken (f ). 
Ans l ag 93.600 mark. Ökning 15.100 mark. Med beaktande av 

de beräknade b i b l ioteksutgifterna under år 1962 samt för modad 

stegring av de kommunal a bidragen till bibliot eken~ föreslås 

anslage t under momentet höjt, fördelat på följande poster: 

b idrag till kommunal a bib liot ek 37.000 mark, a n stalt sb i blio

tek 6. 000 mark 1 b i drag för g rundförbättringar 15.000 mark, 

privata bibliotek och blindbiblioteken 4. 000 samt för l and

skapsbibliot eket 31.6 JO mark . 

För inköp och inbindning av fackt i dskrift er i biblioteks

inspektörens arkiv. 
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Anslag 200 mark. Öknin g 50 mark. För e slås h ö jt på grund 

av stegrad e inbindning skostnader. 

För kurs- och föredragsverksamhet. 

Anslag 460 mark, Ökning 110 mark. Förel s ås på g rund av s teg

rade kostnader. 

Annat socialt bildning sarbete. 

5 Ht.XI:8. Understöd åt medborgar- och arb e tarinstitut.Rubriken ändrad. 

Anslag 29.000 mark. Ökning 6.000 mark. Genom landskapslage n 

om landskapsunderstöd till medborgar- och arbetarinstitut 

av den 4 juli 1963 (ÄFS 33/63) har landskapslagen um under

stöd åt arbetarinstitut i Mariehamn (ÅFS 5/47) upphävts, 

varför rubriken har ändrats i enlighet med gällande lag: .. 

Samtidigt har understödsprocenten höjts samt vissa ändring ar 

av grun~erna för bidraget skett varför anslag et föreslås 

höjt till 29.000 mark. 

XII. Ålands yrke svägledling sbyrå. 

5 Ht.XII:l. Avlöningar. 

Anslag 12.354 mark. Ökning 852 mark. Föreslås höjt med hän

visning till den allmänna motivering en. 

5 Ht.XII:4. Handbibliotek. 

Anslag 150 mark. Minskning 100 mark . Då en tillfredss tällande 

komplettering av bibliot eket kunnat ske und e r före gåend e å r 

föreslås en minskning av anslaget. 

5 Ht.XII:5. Diverse ut gifter. 

Anslag 200 mark. Minskning 100 mark. Motivering som under 

före gående filoment~ 

XIII. Särskilda anslag . 

5 Ht.XIII:l. Till vetenskapen, litteraturen och knnsten främjande ändamål. 

Anslag et 45.000 mark oförändrat. Föreslås följande fördelnin g : 

a) Ålands Folkminnesförbund, 5.000 mark. 

Ansla ge t oförändrat. 

b) Ålands Kulturstiftelse för u teckning av ortsnamn 1.000 J 
Anslag et oförändra t. 

c) Ålands Kulturstiftelse för etnografiska undersökningar. 

2.000 mark (tid. p. k.) 

Beloppet användes i samarbete med Kulturhistoriska institu

tionen vid Åbo Akademi. Pro grammet för år 1964 upptag er en 

undersökning av ren jordbruksbyg d. Tidig are punkt c ut går. 

d) Ålands Kulturstiftelse för urkundssamlingen. Anslag et 

nytt för år 1964, 6000 mark. 
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Ans lage t avses användas för tryckning av skatteb~ckerna 

1537-39, som för närvarande föreligga i korrektur. 

e ) Översättning av vetenskapligt areete, 1 . 500 mark. 

Anslaget nytt. I 1962 års budget upptog s ett anslag om 

600.000gmk för tryckning av dr. Aldur Erikssons undersök

ning angående åländska.blodgrupper. Anslaget har noterats så

som utgiftsre.st. Tryckning sarbetet torde kunna s lutföras vå

ren 1964. Tilläggsansla:get avser kostnaderna för översä1tning 

till engelska. 

f) Ålands Speimansgiller 1.550 mark. (tid. p. d). 

Anslaget oförändrat. 

g ) Ålands Sjöfartsmuseum, 2.000 mark (tid. p.e). 

Anslag et oförändrat. 

h) Ålands Fågelskyddsförening för vetenskapli g a fåg elboser

vationer 2.000 mark. 

Minskning 3. 500 mark. Av i budgeten för år 19 63 upptaget 

anslag utgjorde 3. 500 mark en engångsutgJ.ft' för grundförbätt

ringar av byggnaderna v id fågelobservationsanstalten på Sig~

hildskär, medan grundans laget utg jorde 2.000 mark, som före

slås oförändrat. 

i) Ålands konstmuseum, 4. 500 mark. (tid. p. g ). 

Ökning 500 mark. Anslaget avser hyra, lys e, städning m.m. 

vid konstmuseet. Såsom_ inkomst från museet beräknas 500 mark. 

j) För anskaffning av konstverk, till konstmuseet, 5.000 mk. 

(tid. p. h.) 

Anslaget oförändrat. 

k) Föreningen Brage , 200 mark, anslaget of$rändrat• 

1) För oförutsedda b e hov reserveras 14.250 mark. 

5 Ht.XIII: 2. För främjande av idrott och fysisk fostran (r). 

Anslag 52.500 mark. Ökning _l.500 mark. Föreslås höjt emedan 

större behov kan emotses. I riksbud g eten har en tidig are höj

ning förut icke observerats. 

L._Ht.XIII:3. Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar. 

Anslag 6.000 mark. Anslage t oförändrat. Föreslå s fördelat 

sålunda: 

a) Teaterföreningen i Mariehamn. 

Anslage t 2.000 mark oförändrat. 

b) Ålands Sång- och Musikförbund. 

Anslag 2.000 mark. Ökn:]nQ; 100 mark. 

c) För oförutsedda behov reserveras 2.000 mark. 
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5 Ht. 
Minskning 100 mark. 

5 Ht • XI I I : 4 . Bi dr ag för av lö nan_d_e_a_v __ v_e_rk_s_a_m_h_e_t_s_l_e_d_a_r_e_f_o_· r __ k_u_l_t_u_r_o_r_.g_,,.a,__..., 
I ' " 

nisationer. I ~ ·' t " , 

Anslag 23.000 mark. Ökning 1.500 mark. \Förffilås 
delning : . , . ·· ., J: 

a) Ålands Spel,mamigilles instruktör, o ~~ rändrat 
"'· s..1 .. .. 'I · 

1. 400 mark. ·' 11 

fö 1 j ande för-. 

anslag 

0 . 1, • ~ ~ 

b) Alands Säng- och Musikförbund s ~e~1 samhets- och bi trädan-

de verksamhets- och orkesterledare, 5. 00 mark. Ökning 590 mk. 

c) ilands Ung domsförbund , för folkdansledare,600 mark. Ökning 

100 mark. 

d) Ålands Ung domsförbund för avlönande av verks arnhetsledare 

och teaterinstruktör, 14.000 mark. Ökning 700 mark. 

Förhöjningarna unier punkterna b)-d) föreslås på grund av 

lönF~~rhe3 Jnin gar och stegringar 4- den allmänna kos tnadsni vän. 
e)/6förutsedda behov reservera 1.700 mark. 

5 Ht.XIII:6. Understödjande av skolgång en för elever i läroverk. 

Anslag 2. 000 mark. Ökning 500 mark. Genom att rikets förord- .. 1 

ning angående elevunderstöd innevarande år ändrats såvitt 

angår storleken av understöden (FFS 130/63) föreslås anslaget 

höjt. 

5 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1963 

I tillägg för år 1963 

Budgetförslag. för år 1964 

Ökning 

3.571.729 

3.814.328 
217.009 

I 

I 

I 
I 



6._JtL.I.l.l. .... 

6.Jit. ... ID. ... 

-68-

Q~_tlliY11.~titeln.__ITSC.iD&a:r..u.a~-fr~miia1.1~~ ... 

l ... _~QL~brlik~t-~~h-~~~~-Qill2Lin&aL_~amt_k~l~ui~ 

~ati~n~Y~rk~amh~t~n~ 

AYl.tniMar .... 

438 

r. Ht 
----~ 

An~l.ag_IS__li~_filaLk.__~kniDK_~~~iQ_filaLk~ Båsom nytt under

moment har införts "personlig tlönetilFigg" 9 vilket anslag 

motsvaran de en löneklass föresl å s att r ei knat från 1 janu

ari 19h4 erlq ggaså t nuvarande innehavaren av befattning en . 

såsom bitr~ dande trf:idgårdskonsulent 9 Henry Mattsson, för 

hans förtj~nstfulla a rbete s Krskilt vad beträ ffar tr~ d

gårdsodlingen i sk9rgården , 

I övrigt h!:i.nvisas vad betr2.ffar förhöjningarna under 

momentet till den allm8,nna motiveringen. 

Al.lm~nna_k~~tua~~L-f2r_l.antQL~k~t~_in~tLukii~n~Y~~k~~h~t .... 

An~l.ag-1~2QQ_m~k .... _Qkning_2QQ_filaLk~ F ör bibehålla ndet av 

instruktionsverksamheten på en tidsenlig nivå stä lles höga 

krav p å tekniska hj q lpmedel j såsom filmer, l j usbilder oc h 

övrig demonstrationsmateriel 9 vilket medfört ökade ut

gifter. 

~i~~ag_f2L_t~~kdikning:aL_LLL~ 
An2l.g_g__l.Q ... QQQ_filaLk.__tkning_2._QQQ_maLk._ 0kning en motiveras 

av stigande intresse f ör t~ c kdikning . För motsvara nde ~ nda

mål har i s tatsförslag et för å r 1964 observerats 1.500.000 
mark. 

~=-~~h_2i~UL2iniug:§.12.~fili~L-LLL~ 
An~l.ag_l.2._QQQ_maLk .... _Min~kniug:_2~QQQ__måLk .... Genom förord

ningen av den 15 . 7 19 63 om premier för ny- och stenröj

ningar har vissa inskrq nkningar för erhållande av nyod

lings premier införts, D~remot kommer stenröjningspremi e r 
f 

att bevilj a s enligt tidigare norme r . Då det f ör land-

skapet s vidkommande q r av största vikt att b ebruknings

del a rnas storlek inom skf:i.rgård s området ökas, borde nyod

lingspremier tillsvidare beviljas för odlare inom BrPi.ndö, 

Kökar, Sottunga, F öglö oc h Vårdö kommuner. 

lin~~L2iQ~_f2r_ldlill.f2~an~~-aY_AlY=2il~~ .... 

. An§l.ag_lQQ_filaLk .... _Min2kniug:_~QQ_maLk .... 

I statsförslaget för år 1964 h a r anslag för denna bidrags

form slopats. Landskapsstyrelsen anser emellertid att det 

i landskapets budg et borde bibehållas om i:i.n till reducerat 
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belopp . 499 
~Y;\J;l.~~r'.._och_fit_deLf~~kQi~~ln~_främian~~-

An~1.gg__lQ.Q.Q._mar'..k .... _Q~niM_ l) OQ._fil\a.r'..k-.. Ökningen mot i vera s -. av 
att nya galtar måste inköpas t ill landskapets _gp.l t stationer 

under år 1 964. 

1:r:-~~t~~=-~~h-~i~kQi~~ln~_fL~filiån~~ .... 
Au~lU-2. .... 5..Q.Q._filår'..k .... J2kuinet._5..Q.Q._~k .... :Med beaktande av den 

. . 
omfattande kursver k s amhet j so.m bedrive s av orgqni s ationerna 

på tri;i, dgårdsskötselns omr å de 'f:i.r ett h ögre anslag ~otiverat. 
' . ' V '. 

Bidrag har ur detta anslag . ~ rlagt s ,t lll Ålands .Fru'ktodlar-

förening och Ålands Handel ~trii qgår-~~m~, s1tc;i.r'förening. 
1å~~hL~k~kl~~~Y~r'..kliåfilh~;~n.... ~ . 
ÅUi1..lg.&_2.9. "-Q.Q.Q._filår'..k .... ~C:knlD&~2.._Q.Q.Q..J1l,~r:.~.... Okn ingen av ans 1 a g e t 
mo t iveras av : den a11m0nna regleringen av klubbledarnas l öner. 

' ·f 

Inom Åland s 4 H- distrikt ha r ;_v.en frågan om a\~. st~llande av 

en halvtidsanst ~ lld sekreterare upptagits 1 vilket ett ökat 

anslag ~ ven gi~er möjlighet till. 

~illlihLllk~h~kfQring~n~_fr'..äfiliån~~ .... 
åu~lgg__lQ.Q._mår'..k .... _~kniM_lQ.Q._filar'..k~ TTnder bokföringsåret 

I 

1963-64 kommer bokföringsli:i.genheternas antal att öka be-

tydligt j varför ett ökat anslag erfordras. 

l~L~QLllk~fQL~~k~Y~r'..k~å@.l~i~n .... 
åu~lgg_2.l .... ~li_maLk.... Qkuiug_i._~Q2._filår'..1L-. 
a) Ålands försöksf~lt 

Au~lgg_lJ. .... lli_m.aLk.... Qkniug_i .... 2.~2.-filåLk .... 
Utgifter framgå specific era de ur följande 

Anläggnings- och underhållskos tnader 

Handelsgödsel och utsä de 

Försöksledararvode 

Arbetskostnader 

Försöksresultatens publicering 

Andel i gårdens arbetskostnader 

Arrenden 

Telefon och Pos t 

Hyra för kanslirum 

Barnbidrag s- och folkpensionsavgifter 

Diverse ut gifter 

Summa 

tablå! 

3.000 

300 

3'~ i44 
5.000 

250 

400 

100 

300 
400 

480 

400 

13.774 

Und er anl i=tggnings- och underhållskostnader bar upptagits 

anslag f ör en ny såning smaskin avsedd att ersi:i.tta den tidi-
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gare inköpta, redan 1938 . Kostnaden h !=i,rför ber8knas till 

2.000 mark medan resterande 1000 mark ber~ knas 'åtgå till 

normala underhållskostnader. 

Löner f ör statens fö r söka stationer utgår enligt löne:

k l as s A 29 medan försnksledaren v id Ålands försöksf8lt 

erhållit ett arvode, som senas t uppgick till 1.902 mark 

500 

och hans grundl ön såsom l s rare vid lantmannasko l an utgår 

enligt A 25. Försåvitt försöksfijltet vore en f örsöksstat i on 

av den storleksklass, som statens försö k sstationer ~r , 

skulle försöksledaren vara ber~tti5ad till l ön enligt A 29 . 

Så l ä nge Ålands f örsöksfi=ilt arbetar i sin nuvarande om

fattning och försöksledartj ä nsten endast ä r en arvodes

tj~nst kan försöksledarens lön icke placeras i löneklass 

A 29 utan att en ny tj ~nst inrä ttas. I avvaktan på en 

omorganisation av den å l lindska lantbruks- och tr~ dgårds

f örsöksverksamheten i den riktning Åland s Försökskommitt e 

i ett be t i='i nkande i februari 1963 avgivit bl. a. om försöks:-. 

ledartj ä nst e n bör tjänsten _; ifråga be traktas såsom en ar

vodestj~nst. Me d beaktande likv~l av lden eftersl~pning a v 

arvodet som förekommit och de arbetsuppgifter som å lif ger 

försöksledaren, har l andskapss tyrel sen ansett sk0 ligt att 

försöksledaren, intill fören~ mnda omorganisation verkst~ llts 

skull e ber~ ttigas lyfta samma arv ode som förvaltaren av 

Jomala gård,för år 1964 3. 144 mark . 

'.~riga f örhöjningar föranledas av stegring ar i den all

fil::i nna kostnadsnivå n. 

b) ÅlauQ~_f::DJ..kt!Q).;:~Qk._ 
Au.~lM._~._QQQ._maI:k. Qkuing_1QQ._mar.k._ Utgifterna ha speci

ficerade f öljande utseende! 

Arbetskostnader, folkp. barnb. kapl. 

H~st- oc h traktorkörning 

Försöksledning 

Anskaffning och underhå ll av redskap 

Handelsgödse lmedel 

V!::i xtskyddsmedel 

Frukt l ådor 

Kylskåp 

Nyanskaffning av v ä xtmaterial (300 s t. 
fruktträ d för nya försök) 

Br~nsle till Brinkhaga 

Div. underhållskostnader vid Brinkhaga 

2.250 

750 
1.000 

250 

500 

100 

300 

550 

1.200 

600 
__ 2.QQ 
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6._Rt ..... 
Anslaget f ör försöksledning har höjts med beaktande av 

den allmänna lönejusteringen. Övriga kostnader har upp

tagists på basen av utgifterna under senaste år och det 

b er~knade behovet under år 196 4. 

c ) Lokala_fä.ltfQ.r:.2Q.k_Q..~h.-d.~mQ..U§..il'..aiiQ..n§.r:. ..... 
Au§.la.g§.t_g_fö..r:.änQ..r:.at_2.QQ_mar:.k

QiQ.r:.a.g_åi_2måhr:.~kar:.g,aill.fil.au§.l~tui:!JfLar:._till_m.a§.kinau§.kaffuirg_ .... 
I -statsförslaget f ör år 1 96 4 föreslås motsvarande anslag 

struket. La~dskapsstyrelsen anser emellertid att momentet 

såsom sådant bör bibehållas ~ven i 1 96 4 års landskaps

budget. 

U:.UQ..~r:.g,iQ..d._fQ.r:._~aud.§._aY._~nl~uiDft.ar:._f Q.r:._Y.aii§.ufQ.r:.= 

s ömiM_i.r:.L-. 
Momente t s rubrik K.ndrad. 

AU§.lag~I..-2.QQ_mark- Miug,kuiDK_2. .... 2QQ_ma~k~ 
Anslaget s ·i,nk t då mot svarE}nde anslag i rikets budget

f ör s l ag $8nkts med 25%. 

llu~§.r:.h~ll_Q.~Q_drift_aY._m.a2kin§.I:._Q..~h_J:§.Q§.kaJl_fQ..r:._tg_r:.r:.= 

l~gguiug_§.al'..h§.i§.n_{f l ._ 

An§.lag_2.2"-QQQ_mar:.k~ ~kning-~.._~QQ_ma~k ..... Tidigare anslag 
har visat sig otillr~ckligt varför det föres l ås höjt. 

. Miö..lktr:.an§.ILQ.r:.ihid.r:.ag_1__2kä:rg_är:.d.§.n_i.fl7 . 

An§.låg_2.QQ .... QQQ_mar:.kL Qk.utug_2.Q.._QQQ_mar:.k~ Ökni ngen mot i-
veras av under 1964 beräknad produktionsökning. 

:Er:.§.fili§.I'.._fQ.r:._g_I:.ä.Y.D.iM_aY._filiud.r:.§._SJ:YJ .. on12g,Q..ik§.U_Q..Q.h._kQ..D1lM 

aY.-iQ..r:.Q..fö..r:.hätt.r:.iug2m~Q..~l_till_Q..d.liMca.:r._.C.r:.l~ 
Au§.lag~l2~QQQ_mar:.k .... _QkututL_2_QQQ_mar:.k~ I s tatsförsl age t 
f ör år 1964 finnes f ör motsvarande ändamål uppt~get 

1. 500. 000 mark. 

L6._tit .... 1J..2.!L... :Er:.§.fili§.r:._fö..r:._gmwikalkuin.g_fa:.L Momentet f öre s l ås . utgå , 

6._tit._L.:.2.~ 

Ordningsnumren för följande moment har ~ndrats. 

Eö..r:.Y.altniM§.al'..Y.Q.Q..§.u_Q.ch_Q.yr:.;iga_gg_ttgQ.r:.§.l§.§.1'.._fQ.r:._im~: ... d.= 
di§.QQ.§.iiiQ..U§.l~n~ (tid. 6 Ht.I~25). 

Au§.lag_2.Q .... QQQ._mar:.k.... 2kuin.g_§.._QQ.Q_mar:.k._ Höjningen av 
anslaget motiveras av antalet nytillkomna l ån. 

AY._inlQ.sen_e..y_l§.g_Q.Q.filDld.§.U_fQ.r:.an.l§.d.d.a~kQ.§.1.nad.§.:r_:_{fl~ 

(tid. 6 Ht. I ~27) . 

Aug,lag_lQ. .... QQ.Q._mar:.k .... Qkuing_~.._QQQ._mar:.k .... Under år 1963 ha r 
kostnaden för lantmqteriförr~ ttningar o.dyl. i samband med 
inlösningsförr~ttningar tillf~lligt påförts anslaget under 
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Fi Ht ____ .__ 

9 Ht . I!l. Landskaps s tyrelsen ans er sakenlig t att dessa 
/ 

utgifter påföres förevarande ans lag, som höjts i enlig-

het di:irme d. 

• 
Ayl ö niM12J::.._ ' 
AJJ&lgg_l~._'1.li_filåLk .... Qkni:ug_2. .... l1!_fil.äLk .... Betr2ff ande för
höjningarna h i:i nvisas till den allmi:i.nna motiveringen. 

Eie.keLil1äLing~n~~fr:--ifiliau~~ .... · , 
Ane.låg_l2 .... QQQ_ma:r.k. .... ~ine.knin&-2 .... QQQ_mark._ Ur ans l aget 
har beviljats bidrag för anläggande av isupplag i skär

gården. Då dylika upplag . finnes i de.~flesta byar df-ir 

fiske av mera betydande omfattning bedrives har anslaget 

minskats. 

rruQ~Lh~ll_~ch_~Lifi_Yi~L~filklä~kni:o.€..e.aue.tali~D..&... 

Ane.lg.g_l .... 2QQ_maLk .... Miue.kning_2QQ_ma:r.k.~ Föreslås minskat 
då tidigare ans l ag synes något högt med beaktande av de 

verkliga utg i~terna. 

Eie.k~Liuu~~Le.Q.kuinga:r:._(f 2..._ 
Ane.la&_2.l .... ~QQ_m~k,,_ Qkuing_~2Q_mark._ Enlig t de av kommis
s i onen för Husö fiskerivetenskapliga biologiska station 

uppgjorda planerna f ör 1964 skall verksamheten vid 

stationen forts i:i tta med delvis nya fiskeriförsök. För 

anskaffning av utrustning för dessa och för driften vid 

stationen erfordras förhöjt anslag. 

Lau~e.ka12.~te._arr~~l_i_~kade~§:-~tiningaL_f~L-fQL§.äkLa~~ 

fie.k~L~~§.kå12.._Q~Q_Q~iåL_(fl._ 
Ane.lag,_2.2 .... QQQ_maLk._ Qkniu&_2,_QQQ_maLk .... En ökad omfattning 
av f örsi:ikringarna har visat att!skadeers2ttningarna öka 

I 

i proportiori h~rtill. 

lll .... _:Q~U-12.LiY.ata_e.kQ.&e.hue.hä.l.lniug~n ... 
AYlö.nintr.aI:. .... 
Ane.lag_2.l._1Q~maLk.... QkniM-3.~6.iQ_m.aLko... Be tri:i,f fan de 1 ö ne
ju st eri ng arna hä nvisas till den allmi:i nna motiveringen. 

R~e.~L-Q~h-~ggtLaktam~ui~u_(fl. .... 
Ane.lgg_2.2.....2QQ_UJ.aLk~. Qkniug_6.._QQQ_mark._ Före s l agen förhöj
ning föranledd av .ökad personal. 

:J2.:r.ä.ue.l~_fii:r.-11lan1e.k~lau. .... _{f2.. .... 
Ane.lgg_l .... 2.QQ_filaLk .... Qkning_2.QQ_filaLk .... Anslaget för bri:inslet 
synes på grund av erfarenheterna från senaste eldnings

s~ song otillr~ckligt. 
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6-lii~-lllJ.2.... ~nQ~:r.h~ll_åY..Jllan.i§.kQ.lån._ 

6._lii ... lllJ.tL .. 

!n.§.lM_2.~QQQ_m12.1:k.._ Qkn.iJJE._1.._2QQ_fil.åLka.. På grund av 
svårigheterna att erh ålla plantor för de uppskattningsvis 

19.000 haj som borde planteras eller sås inom de närmaste 

10 åren, bör landskapets plantskola utbyggas. För an

l~ggande och driften av större plantskoleareal beräknas 

åtgå 7.500 mark, med vilket belopp anslaget föreslås höjt. 

A:r.:r.~nd~_fQ:r:._n.lan.t§.kQ.låU§._Q.fil:r.~d~ .... 
An.§.lag_4. 00 _@:11:.k.... Qku.in.g_l.2Q_må:r.k._ Föres 1 ås hö j t med hq n

v i sn i ng till under 6 Ht.III~5 nä mnd utbyggnad. Det nya 

plantskoleområdet arrenderas av Jomala pr~stgård på h~r-

för l qmplig mark till en kostnad av 50 mk/ha och år. 

~id:r:.ca.g__fQ:r._§.kQK§.f 2:r:.Q~ti~in.g§.a:r.h~i~u_L:r.L~ 
An§.lag_~Q._QQQ_ma.:r:.~ .... Qknin.g_2_Q.._QQQ_filark._ I statsförslaget 

för år 1964 ha r under II Ht.XIX, 3, 4 och 5, vilka om

fattar bidrag till kostnaderna för skogsförb? ttrings

arbeten premier förskogsdikning samt understöd för fr~m

jande av skogsodlingen upptagits sammanlggt 7.164.000 

mark, Föreslaget anslag om80,000 mark ä r i första hand 

avsett för projektet med u t dikningen av kärrmarkerna i 

Lemland. 

6._tli .... l I I J.lQ._ E:r:.ä.miand~_ay_g_ffi..:..iill2.Yn_Q.y~:r._d~n-12:r.iYaia_§.kgg§.h11§.h.~ll=. 

UiM~~ 

An§.lag_lQ._QQQ_må:r.k.... ~!in.§.kn.:hug_~._QQQ_i;g\2.:r.k.... Ans laget som 
tidi gare avsetts föravlönande av personal vid forstav

delningen har minskat u d~ ~ya arvodesbefattningar in

ri:ittats, Av föreslaget ·belopp avses 7. 000 mark såsom 

engångsanslag för forts~ttning av den år 1963 påbörjade 

skogstaxeringen i landskapet . 

6-tliLlllJ.l~.._ rrnd~:r.h~l~_Q_Q_Q_1:r.itt_9._Y._lQa§.kin~:r.-Q.<2.h_:r.~d§.ksm__fQ.:r._a:r:.h~t~n 

i_§.amhand_m~d_§.kg_g_§.fQ:r:.h~tt:r.i:u.&a:r:._LfL .... 
An.§.l.M_l1._00Q_ma:r:.k .... ÖkniM_l._QQQ_ma:r.k .... Före slås höjt då 
tidigare anslag synes otillr~ckligt . Endel av anslaget 

avses ti:i.cka kostnader för demonstrationer och undervis

ning, medan för utförda arbeten beri:iknas en inkomst, som 

upptagits under 3 Avd.I~28. 

6.Jit .... lY.J.4. .... 

1Y..__§:-.2:r:.§.kilda_anslag_._ 

R~MiY.u.in.g_f QLQ.<2.h_illlnat_f:r.ä.Illis.n\i.~_ay_h e m=._Q.g_h.2m~in.QJJ..§. t r in:..:. 
An§.lM_l2c.2QQ_fil.å:r:.k .... Qkn.in.g_2_._2QQ_IJ1a:r.k .... Utöver ett · allIIlÄnt 
anslag åt Ålands Företagarförening år 1964, 8,500 mark, 
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avses att ur ansl aget bevilj a hem- och småindustriför e t ag 

bidrag för e l-a nslutning savgifter 7 företr i?.desvis åt på 

lands~ygden etablerade företag . • 

EQ.:r._~kg_gsa:r.~~ta:r.~tbil~ning._ Momentet nytt. 

An~lag_l~..J:.QQ_ma:r.k .... För förbq ttrande och effektiverande 

av skogsarbetsmetoderna har i riket påbörjats skolning 

av skogsarbetare. För ~ ndamålet har b l. a. i riksbudgeten 

för år 1 96 4 upptagits 1.950,000 mark under 11 Ht.XVIII~7. 

Utbildningen sker dii rvidii statens och skogsvårdsnämndernas 

regi. Fors tavdelning en v i d l andskapsstyrel sen under söker 

för n i:i.rvarande möj lig heterna att i någo n fiorm även inom 

landskapet påbörja s kog s arbetarkurser. För realiserandet 

av dessa p l a nder har under fö r evara nde moment upptagits 

erforderligt belopp, 

Ordni ng snururet för följande moment i:indrad. 

1ill_lan~~kå12.~~tyrel~~n~_Qifil2Q~iiiQn_fQ.:r._nä:r.iuga:r.ua~ 

f:r.2miau1~~ (tid. 6 Ht.IV!5). 

An~lag_l._QQQ_ma:r.k~ Qkniug_l._QQQ_ma:r.k .... Tidiggre anslag om 

2.000 mark har n~rmast varit avsett f ör ~ren de n hörande 

under l antbruksavde l n ing en. För f orstavdelning ens mot

svarande behov f öres l ås 1. 000 mark. 

6. Huvudtitelns slut summa~ 

Ordinarie budget en för å r 19 63 908.598 

I tilH; gg 1963 

Budgetförsl ag för år 1 964 1. 016. 714 

Ökning 108 .116 

AY.lQ.niuga:r. .... 

An~lag_li~Qi~_rr@.:r.k .... ~kning_~l~~~~-ma:r.k .... De nya, med be

aktande av befattning shavarnas arbetsuppg ifter rikti gare 

beni:i.mningarna ha infört s. Såsom nytt anslag har upptagits 

"pe_csonliga lönetilli:igg" avseende de e fter vis sa t j i=i n s te

år åt v~grnästarena med å rsarvode erlagda löne~illäggen, 

varom landskapsstyrelsen n8,rmare redogör för i samband 

med II tilli=i.ggsbudgeten för år 1 963. V!:i,gavdelningens 

totala budget har under å ren 1953_62 s tigit från c?a 

90.000,000 gmk. till 275.000.000 gmk. eller uttryckt i 

1953 års penning v ä rde till c :--a 180. 000 . 000 gmk. Vii,rdet 

av det utförda arbetet skulle a lltså ha fördubblats , vilket 

beror dels på att riklig are vijgbyggnadsans l ag började 

r. 
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bevi~jas ung, år 1953, de l s på trafikens 8kning under 

ifrågavarande årtionde. Såiunda har bi l arnas antal Ökat 
I 

från c ?a 750 st. t ill c ~a 2. 600 vartil l kommer-isomma r tid 

~tt betydande antal turistbilar. 

Vid en jämförelse med f~rhållandena i riket kan bl . a. 

följahde siffror framläggasr 

ärlig medet- tili km_ väg bilv, 
antaL~ing. f Örbrukning/ing. per ing. per ing. 

VoV 265 1. 500. 000 llUilk. 265 1400 

Lst 1 2.750.000 il 700 2600 

Dä någon nedgång i arbetsmängden inte ~r att förutse, 

snarare torde~den tilJtagande f~rjtrafiken öka arbetet, 

torde anst ~ llandet av e r b i tr~dande v~gingenjör bliva 

ofrånkomligt. Med h~nsyn till att honom skulle i fr~msta 

rummet anförtros pl anerings- och projektering sarbeten , 

fnreslås att kompetensfordringarna skulle vara diplom

ingenjörsexamen inom byggnadsavdelningen samt att lönen 

skulle utgå enlig t A 27. 

Övriga förhöjningar hä nför sig till den allmänna löne

justeringen. 

ll.__V~gh~llning~th. 

llu~fil:häll_åY_låU~§.Yf.lgaL_OCQ_Qyg~~yi;ig_2~._ 

A.ia§.lM_lJ:.2!._Q.QQ_filåLlL ... . Qkn:i- ng_l!6.._QQQ_m.2:c.k._ 

a) ~~m.m.2:i:unde:i:h~l~~i._ 
Anglgg__fi~2~QQQ_m.~:i:k~_tknin&_l0~._QQQ_filå~k~ Landsvä garnas 
sammanlagda l ä ngd har under år 1963 ökat med ca 15 km 

eller 5% samt bygdevi=i.garnas med ca 35 km eller 22% 1 som 

medför en berä knad ökning av kostnaderna med ca 5%. 

Lö.nerna ha stigit med 12%, andra utgifter något mindre, 

L2:i.gges h'=\rtill de ökade kostnaderna fö r den alltmer till

tagande trafiken, borde årets budgetsansl ag höjas med 

108.000 mark till 685.000 mark. 

b) Vini~:i:~nQ~:i:h~ll.~i._ 
Ansl~_ll~~OOQ_filå~k~ Qknin&-~l._QQQ_filU:i:k~ På samma grunder 
som ovan föreslås att detta moment höjes med 21. 000 mark 

till 132.000 mark. 

c ) E.J..:i:ihå.llniM en.._ 

An§.lå&_l~I._OOQ....,m2:c.k._ Qkni~&-ll~QQQ_filå~k._ Dels på grund av 
uncfer detta år tillkomna :J._öne- m. fl. förlj.ö jningar, del$ 

på grund av emotsedd ökad trafilc under är 1964, föreslås 
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anslaget höjt med 17.000 mark till 187.000 mark. 

d 'f U.nQ.~:r.§.t.Q.Q.iau.Q.t.i_ay_Q.ilfä.r:.i§..t.:r.a:f.ik_Y.~:r:Q.Q.=.\111§.t.aY§. .... 
An§.J..aget_l2Q..._QQQ_ma:r:k_~fQ.~~nQ.:r.at.L För fortsatt understöd 
åt bilf;,;,r jan "Sk':irgårdsfi:ir jan" föreslås oförändrat 

150. 000 mark. 

Qi\U:a&_t.ill_kQ.filfilllnalYQga:r.~ 

An§.l.cag__J..l~~QQQ_ma:r.k~ Qkuiug_~._QQQ_ma:r.k~ 

a) EQ.:r._Q.ygg,au~~-Q.Q..h_:f.Q.:r.häitr:.iug_{r:_LL 
An§.lcag__I~LQQQ_ma:r:kL_Qkning_i..._QQQ_ma:r.kL För slutförandet av 
förbRttringsarbeten på kommunalvi=i,gar, vilka förklarats 

för bygdevägar samt för förbi:i.t tring av kommunal vägar i 

allmänhet, ett arbete för vilket en del kommuner visat 

stort intresse, föreslås en ökning av anslaget på grund 

av prisnivåns stegring med 6.000 mark. Anslaget skulle 

sålunda utgå med 78.000 mark. 

b) EQ.:r._11u.Q§..:r:h~ll._i.fL~ 
An§.l.ag_l2~QQQ_mar:.k~-~in§.kning_~..._QQQ_mä:r:kL Beroende på 
allman kostnadsökning ber3knas utgifterna för detta 

moment minska endast med 2.000 mark, ehuru antalet 

vqgkilometer nedgått med ca 13%. 

c ) EQ.:r._fQ.:c.b:-'.:i.it.:r.iM_aY._Y:iR:fQ.:r.hillanQ.~u.a_i_§.k-'.:i.r:g_~:r.~§..n_.L:r.L ... 
Ans la get 12. 000 mark oföri:' ndrat. 

d) U.nQ.V-:.§.t.Q.Q._fQ.r:._i§.t.~nQ.f2.:-::'..t.t.uiM_ay_kQ.filfilu.nalYi:i ga :r.~_Yilka 
§.kQ.la_Q.y§..:r:t.aga§._§.Q.fil_bvgQ_~y,.-2.ga_:r:_Lr:.LL 

Anslaget 13 . 000 mark oförqndrat. 

I1.L __ Q.iQ.kQ.fillJ111.UikaiiQ.n§..D1å ... 

EQ1:_1JJ212:r:~ith~llani~_a_y_t.:r.afik_i_§.k~r:.g~:r.i~n_Lfl. 
Au§.lcag__J..~1 .... QQQ_ma:r.kL Ökning_il~QQQ_filar:.k .... 
Understödet åt Ab Skärgårdsflyg föreslås höjt med 5.000 

mark till 35.000 mark. För subventionering av Ångbåts

aktiebolaget Ålands båtar för anlöpande av Sottunga och 

Käkar föreslås reserverat 30.000 mark. Ytterligare be

r ä knas utgifterna för landskapets trafikbåtar stiga med 

8.000 mark, 

T i ll_~J1J..ägg.n i ng_Q.Q..h.Ju1'1.~:r.b-.~l.l_ay_Q.~iQ.agg_Q.r:__[:r.L ... 

A.ll§.lag~lQ~QQQ_ma:r_ka.__Qkniug_l.Q..._QQQ_mar:.k~ 
Av anslaget berqknas 10.000 mark för utgifter i samband 

med f 8. rjtrafikens ordnande på linjen Prä.stö-Gustavs, 

medan 20.000 mark rese:J>veras för underhåll av konventio

nella bryggor. 

I . 
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l_H.t .... 
lY~_YäRaY.delntugens ,b,yggfiå~~L_och_iuY.~Qta~t~~ .... 

ll:.ud e~hä.U__g_y_Q.yggn.a9&L,_ 

AJ1e.lM-.l.9. ... 2Q.Q._m.ar k.... Qkutug-2.._Q.Q.Q._mar:.k .... 
, 

För sITI8,rre kompletteringsarbeten i de av yrkesskolan 

nume ra friställda utrymmena samt för mindre arbeten i 

garage- och lagerbyggnaderna i Strandn?cs föreslås 3.500 

mark. Utöver tidigare normalt anslag för underhåll 14.000 

mark erfordras på grund av kostnadsstEgringar ytterligare 

2.000 mark, varför momentets slutsumma ~r 19.500 mark. 

ll:.ndeLh.ä.U_aY._a~h~~e.m.ae.kin~-~~h inY.~U~åI:i~~ .... 
åne.~ll2...QQ.Q._ma~k.... Qkning_l2 .... Q.Q.Q_fila~k~ 
Föreslås höjt på grund av den allrn2nna prisstegringen 

samt ökade underhållsarbeten. 

Y~-~~Le.kil~a_aue.lag~ 
å.Y.lQ.niuga.~.... Anslag 13 • 900 mark. Ökning 9 28 mark • 

Eörhöjningen motiveras av de i allmänna 

ni=imnda löne justeringar::;: 

1J.11:l.Y.11~iiklne._e.l11~e.lli1!ID.a.l 

motiveringen 

Ordinarie budgeten för år 1963 

I tillägg:'.: för~.år 1963 

Budgetförslaget för år 1964 

Ökning 

1. 500. 792 
50.000 

1. 750 . 448 

199.656 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 

I. Särskilda anslag för soc iala ändamål. 

Socialvårdsinspektionen (f ). 

8 Ht. 

Anslag 1.200 mark. Ökning 100 mark. Föreslås höjt på grund 

av stegrad kostnadsnivå. 

Olycksfallsförsäkringspremier (f ). 

Anslag 40.000 mark. Ökning 7 .000 mark. Tidigare anslag synes 

otillräckligt. 

Hälso~ läkar- och sjukhusvård åt landskapets arbetare (f ). 
+:: 

Ansla g ;L 0.000 mark. Ökning 1.500 mark. Motivering som under 

fö regående moment. 

Byggnadsund erstöd för barnhem i Mariehamn. Momentet nytt. 

Anslag 60.000 mark. Den nuvarande barnhemsbyggnaden i Marie

hman för det av friförsamlingen Betania upprätthållna barn

hemmet har av socialvårdsmyndigheterna förklarats i flera 

avseenden icke fylla måt tet och krav har i anledning därav 
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ställts på att byggnaden tord e förnyas. Då det icke är tänk

bart att försätta den gamla byggnaden i erforderligt skick . 

och förenänm~a församling saknar resurser att uppföra nytt 

barnhem har Mariehamns stad planerat att övertaga barnhemmets 

verksamhet och uppföra nytt tidsenligt barnhem. Planerna 

går ut på att ett nytt barnhem skulle uppföras i etapper med 

början år 1964. Kostnaderna för hela projektet beräknas till 

450-500.000 mark. Första etappen har kalkylerats till 150.000 

mark. Enlig t lagen om statsunderstöd åt barnhera (FFS 852/49) 

kan inora vissa förutsättningar erläggas två femtedelar av 

barnhems grundlä ggningskostra:ler. På g rund härav har under 

momentet för år 1964 upptagits 60.000 mark. 

Ordningsnuraren för de följande momenten har ändrats. 

Understöd åt barnträdgårdar. 

Anslag 40.000 mark. Ökning5.000 mark. Föreslås höjt på grund 

av lönestegringar och utökad verksamhet. 

Understödjande av nykterhetsarbetet. 

Anslag 7.700 mark. Ökning 3.000 mark. Förhöjningen av ansla

ge t föreslås sås~IJ.~ $ngångsutgift för att bereda Ålands Nyk-· 
mo 1ligne t . 

terhetsförbund/~anskaffa den tidsenli ga filmprojektor,som · 

erfordras i förbundets föredrags- och upplysningsarbete. 

II. Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 

Avlöning ar. 

Anslag 25.888 mark. Minskning 432 mark. I samband med behand

lingen av försla ge t till ordinarie inkomst- och utgiftsstat 

för landskapet Åland å r 1963 beslöt landskapsstyrelsen före

slåf att byråchef en vid Ålands arbetsförmedlingsbyrå skulle 

jämställas med en e.o. chef ll. för arbetsförmedlingsbyrå i 

riket och att förty hans avlöning skulle ut gå enligt löne

klass A 20 ävensom att avdelningsföreståndaren vid arbets

förmedlingsbyråns sjömansförmedlingsavdelning skulle jämstäl

las med sektions föreståndaren för sjöbefälsförmedlingen vid 

arbetsförmedlingsbyrån i Helsingfors och att förty ©!Ckså 

hans avlöning skulle utgå enligt sagda _löneklass A 20. Dessa 

löneklasser infördes även i budgeten. 

Ärendet underställdes Ålandsdelegationen för förhandsut

låtande och med skrivelse av den 15 f-abruari 1963 meddelade 

delegationen, att för byråchef en vid Ålands arbetsförmedlings 

byrå kunde god kännas löneklass A 18 och för avdelningsföre

ståndaren för sjöraansförmedlingen löneklass A 17 • 

. . ' 
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Ehuru lands k ap sstyre l sen fortf a r ande anser, a tt e n uttöm

mande motivering blivit anförd till stöd för d e urs prungligen 

före s lagna hög r e löneklasserna, har landskapsstyrelsen dock 

för är 1963 sett si g nödsakad godtag a löneklas serna A 17 och 

A 18. Vid ärendets förnyade behandling i s ann.band med bud get

försla g et för är 1964 har landskapsstyrelsen icke ansett det 

realistiskt att före slä annan ändring av ifrågavarande . av

löning sförhällanden än att avdelningsföre ständaren vid sjö

mansförmedling savd e lning en ocksä skulle hänföras till löne

k lass A 18. Landskapsstyr e ls en motiverar sitt s tändpunkts-

tagande sålunda, att sjömansförmedlingsavdelningen och all

männa avdelning en omb esörjt i stort s ett samma antal förmed

lingar under ä r e t (1962) 9 att byråchefen viss erlig en till

kommer särskilda adu.1inis trati va arbetsuppgift er i hans e g en

s kap av chef för bägge avdelningarna u.rnn att sjömansförmed

lingens föreståndare dock arbetar helt s jälvs tändi g t och pä 

e g et ansvar, samt att sjömansförmedling en, som ombesörj e r för

medlingen av såväl befälspersoner som manskap 9 har sig för e 

lag d den ansvarsfulla och krävande uppgiften att förse den 

åländska hand elsflottan, som ut gör nästan 1/ 4-del av h e la 

rikets flotta, med befäl och manskap, e tt arbete som i hö g 

grad försväras av den omstiindig heten, att antalet erbjudna 

ledi g a platser i stor utsträckning översti g er antalet arbets~ 

sökande sjömän. 

övri g a förhöjning ar motiveras av den allmänna lönejust e

ring en. 

Tillfällig arb e tskraft. Momentet nytt. 

Anslag 2.442 rfiark. Anslag et avser att g iva föreständar e n för 

sjömansförmedling savdelninge n möjlighet att anlita erforder

lig kanslipersonal. 

Ordning snumren för de följand e momenten har ändrats. 

8 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budge t en för år 1963 344. 400 mark. 

I tillägg för ä r 1963 

Budgetförslag et för ä r 1964 413.010 mark 

Ökning 68 .610 " 
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9 Huvudtiteln. Div ers e anslag . _, 

I. Särskilda anslag. 

2.. :Ht'.·r: J. ~- På lag grundade utgifter 2 vilka icke äro up-etagna såsom sär-
·::::-~ : :·· ~}t{iå~· Jj"os.tEi:E ·i budgeten (f). ·,. ·· · ,·-

7

: " 

9 Ht. I: 5. 

9 Ht. I: 9. 

i 

Anslag- 2-:-o(fö"~ar1r;-·Minskning 13. 000 mark. År 1963 .under detta 

moraent upptaget anslag för kostnader i_ samband med landstings-. . 
valet avgår, medan det 1-ikas.å under raomentet upptagna belop-

pet för lantmäteriförrättningar o.dyl, vid inlösningsförrätt

ningar överföres til~ 6Ht. I:26. 
På grund av landskapstjänst beviljade pensioner (f ). 

Anslag 420.000 raark. Ökning 20.000 raark. Föreslås höjt till 

följd av förhöjda pensioner. 

Kostnader för förande av kortregister över personer, vilka 

åtnjuta åländsk hembygdsrätt. 
\ ; • ,~ .. " -1 • • • 

Anslag 2.250 mark. Okning 2.50 JTiark 1 .. :• ;' ' 4~ ; 11 ::; . . 

Med beaktande av att anslaget, som erlägges till häradsskri-

varen ett flertal år utgätt med samma belopp och bl.a. mantals 

skrivningsprovisionen höjts, föreslås en med sistsagda höj

ning motsvarande ökning av anslaget. 

9 Ht, • . IalO. Understöd till turismens främjande. 

Anslag 32.500 mark. Ökning 5.000 mark. På grund av erfaren

heterna från det gångna året och det starkt stegrade intres

set för Åland särskilt hos massmedia och tidningspress,radio 

och television såväl i riket som i utlandet har turistförening

en sett sig böra såsom hel tidstjänst inrätta den tidigare pä 

försök halvtidsanställda s.k. PR-mannen. Denna har, förutom 

propaganda och informations-verksamhet utöver landskapets 

gränser i ett flertal kommuner hållit föredragskvällar med ak 

tuella turistprogram och informationsverksamhet .. 

Inför säsong en 1964 föreligger behov av en orrrrattande pub

likationsverksamhe t för att ersätta tidigare upplagor av in

formationsbroschyrer. Sålunda avser turistföreningen utföra 

turistbroschyren "Åland" i 30.000 exemplar, "Ålandsturisten 

i 6.000 exemplar och en tysk respektive finsk informations

broschyr i 10-12 .000 exemplar samt päbörja en ny turistfilm. 

Under vären ämnar föreningen vidare anordna guidekurs och 

särskilda informationstillfällen. Då i riksbudgeten anslaget 

för turisttrafikens främjande föreslås till totalt 1.363.000 

nymark för år 1964 har i landskapets budget anslaget före

slagits höjt till 32.500 mark. 
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Av11~gdsfaptla5en om regl ering av byggnadsverksamheten för
an e a os na er • 
Anslaget 52.000 mark oförändrat. I avvaktan på utredning 

angående möjligheterna att inrätta en särskild landskaps

arki tekt samt fastställande av arbetsuppgifterna för en dy

lik avses att ur detta anslag taga kostnaderna för anlitande 

av arkitekt. vid uppgörande av byggnads planer och även i andra 

byggnadsärenden erforderliga utlåtanden. 

För planläggning av sjömansskolan. 

Anslaget utgår sås.om obehövligt. ' ··-.. ···-· ···- - · ·· ··- · ... ""·· · 

Ordnin gsnumren för de följande momenten har ändrats . 

På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsättningar 

och friår (f). 

Anslag 8.000 mark. Ökning 5.500 mark. 

Tidigare anslag synes lågt beräknat, varför med hänsyn till 

det ökade antalet ansökningar om friår och nedsättningar an

slaget föreslås höjt med 5.500 mark. 

9 Huvudtitelns s lut summa: 

Ordinarie budgeten för år 1963 

I tillägg för år 1963 

Budgetförslag för år 1964 

Öknin g 

908.400 mark 

924.350 
15 .950 

" 
" 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

I. Landskapsstyrelsen. 

1Q 1 Ht. I:l. Anskaffning av inventarier . 

10 Ht, I: 2, 
- -------- ·- -- ---=·· 

10 Ht,I~3. 
- ·- z ··-------· --- . 

. i lo. Ht. I: 4). 

.Anslaget oförändrat 8.000 mark. Anslage t avser att täcka 

kostnaderna för normala nyanskaffningar av kontorsmöbler 

och .... wa~kin~r, 

il1-1~~a!_~~:Y,:.tL~~-- o!~s etduplic eri ngsmaskin. 

~~~6~!1t?E~~E[i_-_t __ ~O._?~~ --- m_a:r:'_~·- Anslaget föreslås bibehållet 
i ~yvakta.p. på möjlighet-er att erhål.la lämpligt utrymme, 

.'~·. '\\ 

Y-~~~e ___ ay,. 1~. ä~-s~ _e_~i _l. 
Anslag J,.2~,ooo mark. Ökning 1,000 mark, Under år 1963 hp,:r \:ll?n 

... ·- - .... ---•-- i· .. -· ···-·-· -- ··---> ==- -4-· - ··-· ---·-- · · - .. - ----...... .. _, ... -. .- ... 

ena av lahdskapets år 1956 inköpta tjänstebilar utbyttr? !llO·t 

ny bil, medan i enlighe t med i bud getförs l aget för år 1963 

den andra planerades att utbytas und er år 1964. För evarande 

anslag , som avser sistnämnda bil, 

förs ämrat utbytesvärde , 

,Anskaffnine; av bokfö ring s mi;wkin. 
;~ I c , 

Anslaget utgår. 

har höjts på grund av 
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II . Hälso- och sjukvården. 

lO Ht.II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och 

ins trutil.ent. 

Ansla@'. ''61.200 mark. Minskning 39 .. 230 mark. Följande ·anskaff

ning-ar. föreslås för sjukhusets del: 

1. För ordinär förnyelse oc;h k0tni:iletf~d:·fn~ av li:i,~a:rapparatur 
. :; :~~ . · : ,·: :··· ..... (j~·:::.\ · .:~ --·-·. • i-·· 

och instrument föresl.ås förhöjning · rn:~d 4.00Q _mar;K ,.,till 
25. 000 mark. . -· · - '. ' ' _:,, -· . .. 

2. )~n likströmsdefibrillator med tfltb'etl.br för ~p. kostnad 
• ·.r·. :-.., ~: _._ .. : .. 

·. om ,12·~ -000 mark. Apparaten ifråga användes v·id inträffade 

hjärts tillestånd förorsakad e vid olycksfall, blixtnedslag, 

elektriska stötar m.m. och avses dä genom elektriska impul

ser stimulera den upphörande hjärtfunktionen. Dylika hjärt

stillestånd inträffar r elativt sällan, men har man . ;ti<iigare 

varit hänilisad till manuell hjärtmassage, en metod, HCHB. dock 

g i V E\l'r begrtinsade möjligheter eftersom påverkan på hjärtmus-

, 1kJ:ln ·;:.:öliVer ofullständig. Defi brillatorns cardioscope-del 
··, "' 

:a_pvände's" dock dessutom för att följa patientens hjärtfunk

tion vid operationer på patienter med hjärtsjukdom. 

3. För ljusskåp med tillbehör till röntgenavdelnin gen. 

Kostnad 9.400 mark. 

För erhållande av korrekta röntgendiagnpser vid avläsning 

av flera bilder ?V samma objekt erfordras till röntgenaYdel

ningen ett siöff~ 1ljusskåp. Avdelningens nuvarande 1 jusskå'p 
,. -~· ~- . . . :· - c:~-c: . :·· 

skulle därvid ':kunna placeras på andra avcie-lning ar där 1 jus-

skåp är av beh6'.Jet påkallade, 

4. För fortsatt förnyelse av madrassförrådet föreslås 2.500 

mark. 

5. Elektrisk sug till medicinska avdelningen 2.000 mark. 

För sjukhuset och sanatoriet gemensamt föreslås: 

6. Ny maskingräsklippare, då den tidi gare år 1956 inköpta 
';' • _1 • 

maskinen dels är nedsliten och dels på grund av d_et,. ,.starka 
. . .. . ·:·(. -· -- · ;:J V ... 1:_:i \. __ . :_'j -~.. . 

1.,judet icke kan användas _på ~ndam~hfe'rt'l::t:g t "sä tf kostnad på 

?jqJ,tj'lusets,rdel J. 200 'ID.ark. .· ... , . · -
. ----------::~7 -. ( : ' 

7-:11.·j'NY pe(riSönsÖkare för en kö"$m:a:·cr~~Ö'm if ·61tiå1 t ~6 'irk:a 13. ooo 
~~·7VQ:ä:--;-il})~-fÖrandet av sju~hus et install~_:r_ad.es-- högtalar-

.i ---- - - - - - .. · -···---;-r·-·-:-.-.--~- -~ \ .. -· "l ~: ;'' 

sys,-t·erri:-;- som· av~ _~g att - arw~nd~~~fi):r per' sonsökning .. Detta sys-

t :em ·har ·v:-i~~i-t ;sig ___ 9ynner-li7?;~:r}n~ktl;~kt och störande och 

har i praktik:·;;~.i'6'k~ kunnat utnyttjas. Senare har i sjukhusen 

försökts med optiska per~ 6iis ökarsystem, men ej heller de 
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har visat sig lämplig a för sjukhus. Speciellt lämpli g a för 

sjukhusens behov har emellertid konstaterats vara det tråd- , 

lösa personsökarsystemet, som kunnat genomföras tack vare 

transistorn. 

Från 1959 har sålunda ett flertal sjukhus övergått till 

ett dylikt trädlöst personsökarsystem bl .• a. även mindre 

kretssjukhus. Även medic:inalstyrelsens sjukhusavdelning har 

fäst sjukhus ens uppmärksamhet på de möjligheter utnyttjande 

av olika teletekniska system erbjuder och för nya sjukhus 

torde det trådlösa personsökarsystemet numera redan från 

början ing å i byggnads:pro g ramme,t. Då olika system av denna 

trådlösa personsökare finnas att tillg å föreslås att ny per

sonsökare för sjukhuset anskaffas först efter landskapsstyrel

sens särskilda beslut. 

10 Ht.II:2. Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning. Ansla

get oförändrat 90.000 mark. Då anslaget på grund av att 

bl.a. rnedicinalstyrels ens yttrande icke inkommit icke kunnat 

utnyttjas under 1963 har det upptagits ånyo. 

10 Ht.II:3. Ålands centralsrjukhus för uppförande av g arage. Anslaget nytt. 

Anslag 1.500 mark. Föreslås för uppförande av enkla g arag e 

eller bilskydd vid de tvenne avd elningsläkarbostäderna. 

10 Ht.II:4. Ålands centralsjukhus för utbyte av ambulans. Momentet nyt:t. 

Anslag 21.000 mark. Sedan den nuvarande ambulansen från är 

1955 enli gt utlåtande av landskapets trafikinspektör icke k an 

godkännas vid nästa besiktning utan att därförinnan under

kastats en grundlig reparation~ före slås anslag för anskaf~· 

f ande av ny ambulans efter att landskapsstyrelsen tillsammans 

med sjukhusledningen kunnat fastställa lämpli g typ. 

Ordning snumren för följande moment har ändrats. 

10 Ht.II:5. Ålands cent+alsanatorium för anskaffning av inventarie r och 

instrument. 

Anslag 4.800 mark. Minskning 11.720 mark. Förutom sanatoriets 

andel i de med sjukhuset g emensamma kostnaderna reserveras 

resterande belopp för sanatoriets ordinära smärre nyanskaff

ningar. 

l_O Ht.II:7. Kumlinge sjukstuga för installering av oljeeldning m.m. 

Aneläg ·3.500 mark. På grund av betung ande arb e te med och sv~

righeter att anskaffa fast bränsle föreslås 3.500 mark för 

installation av oljeaggregat i den ena av eldning spannorna 

vid sjukstugan. 

I 
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III. Undervisnings- och biidningsväs endet . 

10 Ht.III:l. Ålands lyceur:i för anskaffning av imventarier m.m. 

•• 

Anslag 7.500 mark. Ökning 3.700 mark. Föreslås 2.000 mark 

för fors att förnyelse av pulpeter samt 2. 500 mark för inköp 

av särskilda redskap till gymnastiksalen såsom voltmatta 

och fyra mindre mattor och · transportvagn för "': barren. Emedan 

lyceet med sin stora mängd lysrörsarmaturer orsakat stadens 

elverk stora kostnader i form av s.k. reaktiv effekt har el

verket uppmanat landskapsstyrelsen att låta installera ett 

kondensatorbatteri för kompensering av förutnämnda effekt, 

då elverket annars övervägar att debitera kostnaden för 

denna reaktiva effekt. Kostnaden för ett kondensatorbatteri: 

3 .000 mark. 

10 Ht. III: 2. Ålands lyceum för planering av skolområdet (r). 
i 

Anslag 3.000 mark. Minskming 13.100 mark. Under åren 1962-, 
1963 har nyplaneringen av skolområdet slutförts såtillvida 

att nu återstår stängsel på östra sidan av gårdsplanen, be

räknat till en längd av 132 meter. 

10 Ht.III:3. Ålands sjöfartsläroverk för vissa grundanskaffningar. 

Anslag 7.000 mark. Ökning 3.200 mark. 

Inventarier. För navigationsskoleavdelningen föreslås samman

lagt 1.325 mark för tre sjökortsskåp samt för mörkläggnings

gardiner i instruraentsalen, där radarsimulatorn nu inst alle

rats. För maskintekniska avdelrrhgen föreslås 4oo· mark för ett 

rullbord och diverse ställningar för demonstrationsmaterial. 

Till förnyande av skolans cykelställ skulle dessutom erford

ras 250 mark. 

Laborat6rieutrustning . För att undervisningen vid maskin

tekniska avdelningen skall kunna följa utvecklingen borde 

laboratoriernas utrustning kompletteras med bl.a. följande 

_apparater: mätare för ::?pH och lednin gsförmåga i pannvatten, 

elektrisk pyrometer, elektrisk rökgasanalysapparat~ viskosi~ 

meter och mätoseillo graf .med fotografisk registrer~ng . Dessa 

apparater är emellertid rätt dyra, t.ex. en elektrisk rökgas

analysapparat betingar ett pris av 4.000-7.000 mk. De nämnda 
~ ' 

anskaffning arna måste alltså med beaktande av de bel9pp, 

som anslås för motsvarande ändamål i riket ske etappvis. 

Då antalet elever vid maskintekniska 1 avdelning en för när

varande är ca 0,75% av hela elevantalet vid statens tekniska 

läro ans tal ter föreslås för' ifråg avarande anskaffningar 
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5.000 mark, varvid hänsyn tae its även till det under 5 Ht. 

III:5 observerade beloppeto 

lO Ht. III:4.Ålands sjöfartsläroverk för anskaffnin g av radiotelegrafista~ 

tion. Momentet nytt. 

Anslag 31.100 mark. Då för undervisning i radiotelegrafist

kursen erfordras fullt tidsenli g apparatur och behovet av 

radiotelegrafister synes påkalla att kurser härför i fort

sättningen anordnasi1rli g en,9 har landskapsstyrelsen föresla

git förevarande anslag . 

10 Ht.III:5. Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner (f). 

Anslag 3.000 mark. Av anslag et har, på grund av att skolan 

arbetat endast i be gränsad utsträckning under år 1963 ut

nyttjats 1.391 mark, varför anslag för eventuella behov upp

tag es till tidigare belopp. 

10 Ht.III:6. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier ochmaskiner. 

Anslag 21.000 mark. Ökning 200700 mark. 

Den paketbil, sor;1 skolan nu disponerar är uttjänt och fort

satt underhål~och utbyte av delar synes oekonomiskt. Med be

aktande av det stora antalet dagliga transporter och det en

ligt uppgift vid motsvarande skolor i riket finnes en eller 

flera dylika transportvagnar föreslås 10.000 mark för utbyte 

av bil. 

I anskaffningsplanen för nya skolhuset fanns upptag et en 

kipphyvel fö·r metallarbetaravdelningen för vilken hyvel an

slaget av handels- och industriministeriet strök~ med motive

ring att hyveln bör anskaffas först då verksamheten vid avdel 

ning en kommit igång . Då avdelningen ifråg a är en av skolans 

äldsta och sålunda redan arbetat under ett flertal år samt 

att just hyvling ut gör en stor del av undervisnin gen föreslås 

8.000 mark för inköp av en kipphyvel. Vidare föreslås för 

inköp av särskilda städningstillbe~?oooå~~Fk:vätt- och bon

maskin, dammsug are och g olvbonare,.7Den fö r!skötseln av gårds

planen erforderlig a gräsklipparen föreslås skolan övertag a 

centra::Sjukhusets g amla maskin. 

19 Ht.III:7. Ålands lantmannaskola för anskaffnin g av inventarier m.m. 

Anslag 3. 500 mark .För anskaffning av två kylskåp till de -t,v,.~: 

lärarbostäderna föreslås 1.000 mark samt för inläggnin g av 

vinylplattor på g olven i .matsal och klassrum. Genom vinyl

g olven avses inbespara hittills erforderlig årli g lackering 
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av nuvarande trägolv. 

10 Ht.III:8. Ålands lantmannaskola för installation av oljeeldning . 

Anslag 3.000 mark. Förutom av bekvämare skötsel 9 jämnare 

och bättre uppvärmning och inbesparade arbetskostnader be

tingas den föreslagna ~mläggning en till oljeeldning dels 

av att tillgång en på brännved på skolläge~heten minskat, 
.. 

varför inköp av ved skett under de s;naste åren, dels av 

att veden framdeles med bättre ekonomisk behållning kan 

avyttras till massaindustrin. En jämförande kostnadskalkyl 

visar att årskostnaderna inklusive arbetskostnader stig er 

till ca 5.250 mark medan driftskostnaderna vid oljeeldning 

kalkyleras stanna vid 3.500 mark varvid skötseln av pann

centralen förmodas ske utan extra kostnad av gårdens e get 

folk. 

10 Ht.III:9. Ålands lantmannaskola för förnyelse av avloppssystem. 

Anslag 500 mark . Skolans avloppsledning mynnar för närvarad e 

ut i ett öppet dike ca 30 meter från skolan. Förutom obehag

li g lukt i vissa fall finnes risk för förorening från av

loppsdiket till skolans renvattentäkt. 

En förlängning av avloppsledningen samt byggande av en 

slambrunn beräknas erfordra 480 mark. 

10 Ht.III:lO.Ålands kvinnli g a hemslÖjdsskola för anskaffning av inventarier. · 

Anslag 2.000 mark. Fö r eslås för anskaffande av elspis samt 

för inköp av bl.a. byråer till elevrummen. 

10 Ht.III:ll. Ålands husmodersskola för planering av skolgården. 

Anslag 1.400 mark. En ~rforderlig upprustning av skolg ården 

har kostnadsberäknats till 1.400 mark,vari ingår förnyelse 

av gräsmätta, planterin g av träd, buskar, fruktträd o.dyl. 
1 

10 Ht. III: 12. Ålands hus1moder~akola för anskaffning av inventarier. 

Anslag 1~500 mark. Ansl ag et avses täcka kos thader för inköp 

av kylskåp samt smärre komplettering ar av inventarier i kök 

och elevrum. 

19 Ht.III:l3. Ålands husmodersskola för grundreparation av gårdsbyggnaden. 

Anslag 34.200 mark. Redan för I tilläggsbudg eten för år 1963 

anhöll direktion'en för Ålands husmodersskola om att inneva

rande år få utföra en upprustning av skolaB gårdsbyg gnad.Enär 

skolan då endast var inne i sitt först a läsår såsom stationär 

skola och detta ansetts vara en försökstid ansåg landskaps

styrelsen då icke fanns skäl att utföra grundlig are repara

tioner. Sedan skolan nu verkat i det närmaste tre terminer 
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har konstaterats att sko l an såsom stationär visat s i g s l å 

väl ut och att sko l an är i behov av utrymmena i g årdsbygg-

naden, som dock erfordrar en grundlig renovering för att 

lämpa sig för undervisnings ändamål. Förutom utbyte av värme

panna och införande av oljeeldning och c.entralvärme för båda 

byggnaderna till en kostnad om 15.000 mark avses i huvudsak 

följande arbeten utföras i går dsbyggnaden: omplanering av 

utrymmena med inredande av tvättstuga , ett färgeri, bastu 

med omklädnings rum samt s lutlig en ett rum för förråd samt 

s trykning och mangling med möjlighet att utnyttja detta även 

för sömnad. 

10 Ht.III:l4.Folkskolinspektörens kansli för anskaffnin g av inventarier. 

Anslag 600 mark. Ansla get avser fortsatt komplettering av 

invent ar i erna med arbetsbord och räknemask in . 

• 0 Ht.III:l5. Skcilläg enheten på Jomal a gård för dräneringsarbeten och av

loppslednin g . 

Anslag 6.350 mark. Ett omfattande dräneringsarbete har under 

senare år bl .a. torrlag t det s anka området kring "Moss en" 

med ca 5 ha åker. Tillrinningen från täckdikessystemen och 

kringligg ande sko g sområden har dock tidvis varit så krafti [ 

att den täckta avloppsstammen visat s i g underdimensionerad, 

med följd att de läg re delarna av åkrarna vår och höst un-

• 

der 2-3 veckors tid, då skörd, plöjning e ller sådd är aktuell, 

ställts under vatten. För att avleda överskottsvattnet under · 

de kritiska perioderna och slutgiltig t lösa problemet har en 

komplettering av systemet med en extra avloppsstam ansetts 

nödvändig . Beräknad kostnad 2.460 mark. Vidare ingår i ansla

g et beräknad kostnad för avhjälpande av sanitära oläg enheter 

i ekonomibyggnaderna g enom drag ande av avloppsledning från 

ladugården på en sträcka av 140 meter. 

10 Ht. III: 1 6. Skollägenheten på Jo m.al a gård för anskaffning av maskin:er. 

Anslag 1.000 mark. Anslaget avser inköp av ny såmaskin. 

10 Ht.III:l7.Skollägenheten på Jomala gård för g rundreparation av arbetar-

bostäder. • 
Anslag 8. 500 ma,rk. Ans lag för renovering av gamla arbetar-

::.·· 

bostaden å Jomala gård har observerats av bl.a. följande or-
/ ··· 

saker: 

Arbetarbostaden, en hitflyttad f .d. bondgård, är i mindre 

gott skick med främst dålig t isolerade väggar och go lv. Mot • 
de drag i g a golven har upprepade klagomål anförts. 
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Bostaden är i avsaknad av användbara garderober, förvarings

utrymmen och tvättrum. 

Det är önskvärt att den befintlig a, dug liga arbetskraften 

kan behållas vid gården och därför arbetarbostäderna sättes 

i ett bä~tre skick. 

IV. Näringarnas främjande. 

10 Ht.IV:l. Anskaffning av maskiner för torrläggn ingsarbeten. 

Anslag 2.000 mark. Då någo n större anskaffning inte planerag 

har fö:ie:sla ge t belopp ansetts tillfyllest. 

10 Ht.IV:2. Anskaffning av fiskefyrar. 

10 Ht. IV : 3. 

10 Ht.IV:4. 

10 Ht. V: 1 . 

Anslag 10.000 mark. Förförbättring av trål fiskarnas möj lig

heter att gå från fisk eplatserna väst~ och nordväst om 

Brändö till lossningsbryggan i Olsnäs i Gustavs vore en 

fiskefyr behövlig på fjärden me llan Hullberga och Jurmo. 

Anskaffning av markberedningsaggregat m.m. 

Anslag 10. 000 mark. Föreslås för anskaffning av det andra 

beredningsaggregat som ick e anskaffats under år 1963 samt 

för smärre kompl etteringar. 

Gre l sby p l antsko l a för grundreparation. 

Anslag 6.200 mark. Byggnaden vid p l antskolan har befunnits 

i behov av särskilda förbättring ar i samband med vi l ka upp

tagits ans l ag för utbyte av värmepanna. 

V. Kommunikationsväsendet. 

Vägbyggnads- och vägförbättri ngsarbeten (r). 

Anslag 1.250.000 mark. Ökning 125.00~ mark. 

Det totala ans l aget under detta moment var år 1962 

1.173.000 mark och beräknas f ör år 1 963 uppgå ti ll ca 

1 .250.000 mark . Arbetena på fasta Ål and skull e under budg et

året omfatta främst en ytterligare utbyggnad av vägarna m 
1,2 och 4 samt ytbehandlingsarbeten, medan åter arbetena i 

skärgården i huvudsak omfatta vägbyggen i anslutning till 

fär jtraf i ken Vårdö-Gus tavs samt en bro i Föglö . Ansl agsför

de l ningen skulle bliva följande: 
·"'.""' ' --~ . .' . __ .·:, , ·, ' < ~-; --

a ) För förbättring av en del av vägen (Marie hamn) - Sten-

brobacke - Bomarsund - (Präs t ö ) med början v i d Bomarsunds 

fästning föres l ås 200.000 mark. 

b ) D:o ev vägen Eartsgårda-Brusta 190. 000 

c) Förbättring av vägen Grelsby-Pål sbo
l e för vissa kompletterande arbeten, 
vilka icke ingå i den ursprungli ga 
planen för förbättring av sagda väg , 
föreslås 20.000 " 



519 
- 8 9-

.· 10 Ht. 

d) Byggande av väg Fiskö-Korsö, Brändö kommun . Pä grund av 

bl .a. den a llmänna prisförhöjnin gen sedan detta fGirslag ut

arbetades är 1961 torde de beräknade kostnaderna, 240.000 

mark, inte förslå, varför utöver tidig are beviljade 200.000 

mark föreslås 100 .000 mark. 

För planerad väg över Snäckö mellan Seg linge och Kumlinge 

har tidig are anslagits 100.000 mark. Landskapsstyre lsen har 

emellertid velat avvakta utvecklingen beträffande färjtra

fiken Åland-Gustavs förrän detta vägbygg e inle tt s. Då det 

synes nödvändigt att något göres för att anknyta Seglinge 

till skärgårdstrafiken avser landskapsstyrelsen att under 

instundande år göra en no ggrannare undersökning beträffande 

mö jligheterna att realisera projektet. 

e) För reservarbeten föreslås 60.000 mark samt för 

f) Byg devägars byggande och förbättrin g såsom tidig are 

50.000 mark. 

Nya arbeten. 

g ) . Förbättring av l andsvägen Näfsby-Frebbenby, Hammarland. 

De totala kostnaderna för förbättring av denna ~a 5 km 

läng a väg ha kalkylerats till 250. 000 mark. Speciellt som

mart id är trafik e n på denna rätt krokiga väg mycket livlig, 

varför en förbättring av densar:ama är av b ehovet. För för

bättring i första hand mellan Frebbenby och Kattby föreslås 

100.000 mBrk. 

h) Ytbehandling . För ytbehandling av väg sträckan Haralds

by-Hullby, 2900 m, sar;1t Godby-Grelsby, 2800 m, vilka vardera 

ligga mellan ytbehandlade väg ar, föreslås 120.000 mark. 

i) Förstärkning och förbättrin g av vägen Haraldsby-Hullby 

före ytbehandling , ans lag 40.000 mark. 

j) Bro över Kyrsunden, Fö glö. 

Anslag 100.000 r;mrk. Det nuvarand e färjläg ets läng d i Kyrk

sunden är endast ca 60 m, varför färjans ersättande med bro, 

med hänsyn till färjkostnaderna s amt tidsvinsten för trafi

kanterna, väl k a n Eloti veras. Vid förfråg an har s jöfartsstyre l 

sen meddelat, att den ej har något emo t att farleden genom 

Kyrksundet överbro as , blott fri underfart med 4,0 m ordnas. 

Beroe~de pä brons utförande- trä - e ller beständig t material, 

kan kostnaderna beräknas till 170.000 a 250.000 mark. Om 

träbrons livslängd antages till 25 år, torde företräde kunna 

g es denna brotyp, då kostnaderna härför ä r betydligt lägre 
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även om amortering s- och räntekostnader beaktas. För arbe~ets 

påbörjande, vilket i huvudsak skulle orråatta förhöjning av 

de nuvarande bankarna, föreslås 100.000 mark. 

k) Vägar till färjfästen på linjen Vårdö-Gust a vs. 

Anslag 200.000 mark. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har 

tillsatt en ko mr:.iitte för planering av en statsägd isgående 

färja på denna linje, i vilken komfilitte landskapsstyrelsen 

är representerad gen or;1 vägingenjören. Kommitten motser, att 

anslag för färjans byggande skall kunna upptagas i 1965 års 

riksbudget. Med tanke härpå och för att den nuvarande provi

soriska trafiken snarast skall få sin bästa möjl±ga utform

ning borde landskapet redan nu bygga vägar till de planerad8 

färjfästena i Vårdö och Brändö by. Vägen till östra sidan av 

Vårdö är för övrigt av behovet även för trafiken med småbå

tar från skärgården. 

Så snart ritningarna för statsfärjan blivit fastställda 

bör landskapet gå in för att bygga erforderliga färjfästen 

på den åländska sidan, varvid de nyssnämnda båda borde komma 

först i turen. 

Kmtnaderna för vägar till Vårdö och Brändö färjfästen ha 

kalkylerats till 200.000 respektive 300.000 mark. För dessa 

ändamål för es lås här 200.000 r.1ark. För väg och brygga på 

Vårdö har tidigare res erverats 100. 000 mark . Avsikten är at t 

bryggan i Vårdö skall utfornas så, att den även kan tjäna 

som ändpunkt för den provisoriska fä~jtrafiken, vilken där

i geno m kunde betjäna skärgården avsevärt bättre än nu. 

1) övriga arbeten. Ti.11 landskapsstyrelsens disposition 

70.000 mark. 

Anskaffning av vägmaskiner (r). 

Anslage t oförändrat 120.000 mark . Föreslås inköp av en ny 

lastbil för tunga transport er och snöplogning,i stället för 

en nu skrotfärdi g lastbil, tot a l kostnad ca 40.000 mark, samt 

vidare av transportband, skaksåll till krossanläggning m.m. 

Anskaffning av svarv till arage- och service 

anl~ggning i Strandnäs. 

Anslag 10.000 mark. Denna har vid behov av svarvningsarbeten 

anlitat bl. a. yrkes skolans metallavdelning, so m varit inrymd 

i vägavdelningens garag ebyggnad, och Mariehamns mekaniska 

verkstad. Då vägavdelningen ofta har behov att snabbt få 
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svarvarbeten utförda och då lämpliga utrymmen numera stå 

till buds, föreslås ett anslag om 10.000 mark. 

VI. Polisvården. 

Kapitlets rubrik ändrad och kapitlet uppdelat i tvenne av

delningar skilt för stadens och landsbyg dens polis såsom 

under 3 Ht. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

10 Ht.VI:l. Anskaffning av ny motor till polisbilen. 

Anslag 1 .300 mark. Se motiveringen under 3 Ht.I:8. 

Polisväsendet på landet. 

10 Ht.VI:2. Polishäkte i Eckerö. 

Anslag 15.000 mark. På grund av erfarenheterna från detta 

år i det under turistsäsongen livlig t besökta Eckerö har 

polismyndigheterna ansett det oundgängligt att därstädes in

reda ett häkte. Landskaps styre lsen har i ärendet fört under

handling ar med post- och telegrafstyrelsen om möjligheterna 

att i tullhuset få disponera erforderligt utrymme. Under

handling arna ha ännu icke l ett till resultat men i avvaktan 

därå aar kostnaderna för nödvändig a arbeten uppskattningsvis 

beräknats till 15.000 mark. 

VII. Särskilda anslag . 

10 Ht.VII:l. Iståndstättande av byggnaderna på Nåtö. 

Anslag 11.150 mark.Rikets naturskyddsinspektör Reino Kalliol 

föreslo g vid ett besök i landskapet att man på det av land

skaps s tyre l sen inköpta Norrgärds hemman på Nåtö borde upprät 

ta en biolog isk forsknin gsstation. Han vände sig även till 

Societas pro Fauna et Flora Fennica och uppmärksamgjorde 

sällskapet på Nåtö. Saken har nu utvecklats så långt att 

sällskapets forskare i flera omgångar besökt och inspekte

rat Nåtö. De har funnit Nåtö synnerligen lämplig t som bio

logisk forskningsstation. 

För att bostadshusen på Nåtö skall motsvara de anspråk 

som en forsknings station ställer bör de renoveras. 

Landskapets byggnadskonsulent V. Danielsson har uppg jort 

kostnadsberäkning för erforderliga reparationer, vilka kal

kylerats till 11.500 mark. 

Societas pro Fauna et Flora Fennicas förenämnda skrivelse 

är sålydande: 

"Till Ålands Land skapsstyrelse 

Landskapsstyrels en har i skrivelse i början av detta år 



522 
-92-

10 Ht. 

anmodat Societas pro Fanuna et Flora Fennica att inkomma 

med forskning splan för den planerade biologiska forsknings

stationen på Norrgårds hemman på Nå~ö i Lemland. Sällskapet 

meddelade i sin svarsskrivelse til l Landskapsstyrel:Bn att en 

sådanforskning splan .. kunde uppgöras först sedan 

skapet ut sedda forskare sommartid besökt Nåtö, 

av Sällskapets nu aktiva forskare inge n had e 

förhandskunskap om Nåtö. 

några av Säll-

detta emedan 
·, 

detaljerad 

Då numera dessa besök på Nåtö jämte kringliggande skär 

ägt rum får Sällskapet anföra följande~ 

Nåtö är mycket väl beläg et såsom plats för en biologisk 

forskningsstation, avsedd att bearbeta speciellt å ländska 

for skningsprobl em. Inom bekvämt räckhåll fi~nes här repre

senterade ett flertal av de för Åland karakt'eristi ska e ller 

speciella naturtyperna, flera av dem inor;i av ' ~andskape,.t av,

skil jda naturskyddsoraråden. För det fortsatta · handhavandet 

av dessa naturskyddsområden är det av största vikt att en 

möjligas t noggrann kännedom ernås om det nuvarande läget 

och, i de fall där naturvårdande ingrepp är av nöden, att 

följderna av dessa ing repp fortlöparle studeras. Norrgårds 

byggnader är väl dimensionerade me d tanke på en sådan verk

samhet i den om.f attning Sällskapet kan tänka si g att den för 

närvarande kunde utövas. 

Speciellt i fråga om handhavandet av lövängar och lundar 

int ar Nåtö en cent r a l position i forskningen genom at t här 

såväl på av Landskapet ägd mark som i övri g t finnes till 

varandra gräns ande likartad e marker med olikartad bruknin gs

historia, vilket möjliggör ett studium av växtlighetens 

och den till den bundna djurvärldens reaktion på olikartade 

ingrepp. Ur histori s k synpunkt spe ci ellt värdefullt är, att 

väsentliga delar av professor Alvar P a l mgren s d e talj e rade 

undersökning ar över löväng sområdena på Åland för e tt halv

sekel sedan utfördes på numera av Land s kap e t ä g d mark på 

Nätö .. 
Även frå g an om den fortsatta vården av idegransbestånden 

på Jungfruskär t arvar en undersöknin g som lämpligen kan utför 

med Nåtö som bas. Likaså bör en fortsatt undersökning av 

växtlighetens invandring till småskären kring Gripen ä g a rura 

- sora en fortsättning till fil .mag . Ulla Bärlund-Cedercreutz 

ingående und ersökning på 1930-talet. 
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De ovan nämnda forsknin gsuppgif terna är alla speciella 

för Åland och kan icke belysas genom undersökningar i övri g a 

delar av Finland. Sällskapet hoppas år 1964 kunna i gångsätta 

åtminstone några av dessa forskningspro jekt _, om blott nödiga 

utryrllmen står till förfogande på Nåtö. Forsknings stationen 

på Norrgård kunde emellertid därjämte tjäna som bas för 

en mångfald av andra forskningar, utförda av forskare från 

såväl Finland som Sverige och avsedda att belysa den å länds

ka naturen och dess särdrag. 

Ett fortsatt planerande av stationens arbetsprogram kun

de i tilläopliga delar ske genom samarbete me llan t. ex. 

Ålands Fågelskyddsförening och Societas pro Fauna et Flora 

Fennica, liksom även mellan Stiftelsen för rasförädling av 

skogsträd och vårt Sällskap. Även andra instanser, som vis at 

intress e för projektet kunna lämna vägande bidrag till sta

tionens forskning. 

Särskilt bör framhållas~ att stationens forsknin g icke 

kan förväntas konkurrera med den som i samarbet e med Land-

0kapet bedrivs på Åbo Akademis Biologiska Station på Husö. 

De två stationernas läge, natur och arbetsuppgifter är allt

förolikartade för att något sådant skulle behöva befaras. 

Det vore icke realistiskt att nu uppgöra ett detaljerat 

program för andra forskningsuppgifter än de inledningsvi s 

anförda, då sådana uppgifter i rätt stor utsträckning komme 

att utföras av forskare som för närvarande är bundna vid 

andra arbetsuppgifter. Det synes Sällskapet fullt klart 

att en fortsatt utforskning av Ålands natur i synnerligen 

hög grad skulle gagnas av de nu planerade åtgärderna för 

iståndsättande av Norrgård på Nåtö till en naturvetenskaplig 

forskningsstation. 

Helsingfors den 20 augusti 1963. 
K.O. Donner 
ordförande 

Hans Luther 
t.f. sekreterare 

I avvaktan på närmare åtgärder i förenämnt avseende 

och även oberoende därav har landskapsstyr asen ansett at t 

byggnaderna på Nåtö bör repareras i föreslagen omfattning. 

10 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinari'e budgeten för år 
I Tillägg för år 1963 
Budgetförslag för år 1964 
Minskning 

1963 1.661.620 
293.900 

1.840 .800 
114. 720 

mark 
Il 

" 
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11 Huvudtit eln. Und er s töds l å n . 

I. Näring arnas främjande. ,.. 
~~~~ ......... ~~~~~---~~ Rubriken ändP-a d. 

Lån för byggand e av anläggnng ar för v attenförsörjning. / 

Anslag 45.000 mark. W~nskning 15.000 mark. Föreslås sänkt 

då motsvar ande anslag i rike t minskats. 

Lån för fiskerinäring ens främjande (r). 

Anslag 30.000 mark. Minsknin g 20.000 mark • .Anslaget har un

der år 1963 endast utnyttjats till ring a del varför nu för e

slaget anslag tillsammans med tidig are r eserveringar torde 

täcka behovet. 

Skog shushållning en. 

Lån för skogsförbättringsarbeten. 

A..-rislag 58.400 mark. Ökning 48.400 mark • .Anslaget höjt när- . , 

mast med tanke på behovet av lån vid de planerade utdikning- 

arna av skogarna i Lemland. I riksbud geten för år 1964 före 

slås för motsvarande ändamål under 19 Ht.II:l2 ett belopp 

om 8.000.000 mark. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

11 Ht.II:2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolbyggnader (f ). 

Anslag 70.000 mark. Minskning 10.000 mark. .Anslaget synes 

kunna minskas något. 

III. Särskilda anslag . 

11 Ht. III: 4. Amorteringslån för turismens främ,i ande. 

12 Ht.I:l. 

12 Ht.I:4. 

Anslag 100.000 mark. Ökning 150.000 mark • .Anslaget, s om un

der ett flertal år varit oförändrat föreslås höjt på grund 

av stegrad kostnadsnivå. 

11 Huvudtitelns slutsumr.ia: 

Ordinarie bud geten för år 1963 

I tillägg för år 1963 

Budgetförslag för år 1964 

Ökning 

1.917.000 mark 

1.935.400 il 

18.400 Il 

12 Huvudtiteln. Finansiering sutgifter. 

I. Avräknings- och ränteutgifter. 

Vid avräkning åt~rgående utjämningsförskott (f ) • 

.Anslag - . Mins kning 150. 000 . r;iark. 

Då ordinarie utjämningen för år 1962 väntas utvisa ~T.t land
skapet skul l e erhålla tillskottsbidrag har under momente-v 

icke upptagits något belopp ehuru rubriken kvarstår. 

Avkortning ar på av landskape t uppt agna finansieringslån 

för ordinarie budgetens förverkli gande (f ). 
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Anslag 10.000 mark. Ökning 9.990 mark. Tidigare såsom min

nespost upptagna belopp föreslås höjt. 

12 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1963 

I tillägg för år 1963 

Budgetförslag för år 1964 

Minskning 

155.020 mark. 

15.010 

140.010 
" 
11 

l 



523 

Till Ålands landsting. 

I Ålands landskapsstyrelses framställning N:o 26/1963 med 

förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landEkapet 

Åland under år 1964 ingår icke anslag för anställande av en land-

skapsarkitekt. 

Denna tjänst har vid ett flertal tillfällen diskuterats i Lands-

tinget tidigare och under senare tid har bl.a. Landstingets finans

utskott framhållit, att inrättande av en sådan tjänst allvarligt 

borde övervägas. Sålunda framhåller utskottet i sitt betänkande 

N:o 15/1962: "I detta samman..hang önskar utskottet ytterligare fram-

hålla, att landskapsstyrelsen borde undersöka, om icke en landskaps-

4J:'kitekttjänst borde inrättas. Landskapsstyrelsen saknar tillgång 

till sakkunskap på detta område, vilket med ta~e på samhällspla

neringen i landskapet är till stort hinder. De omfattande byggnads

företagen i landskapets regi liksom underhållet av landskapets bygg

nader påkallar också biträde av ojävig sakkunnig. Då någon arkitekt 

icke är verksam i landskapet, har landskapsstyrelsen icke heller 
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Till Ål ands landsting 

Under de senaste åren har talrika l andsvägar byggts ute i östra. 

skärgården t i ll nytta för i nbyggarna där o Tiden borde därför vara 

i nne att även Lemlands skärgård med byarna Jersö och Nåtö skulle 

erhål la l andsvägsförbindelse sinsemellan och med fasta Ålands väg

nät, varigenom bättre utkomstmöjligheter skulle öppna sig för be

folkningen därstädes. Den stora och vackra skärgården här är väl 

lämpad såsom rekreationsområde om somrarna och under menförestider 

kan en angöringsha8n för fiskekuttrar vara till stort gagn, emedan 

vattnen fyrser sent och går upp tidigt o 

Under hänvisning till ovanstående 

att ett belopp 

veras i landskapets inkomst- och utgifts-

stat för 1964 för påbörjande av landsväg 

till Jersö by i Lemlands kommun. 

Mariehamn den 15 november 1 963 
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MARIEHAMN 

Mariehamn, 

26. 11 

N:o 584 

63 
19 . 

Till Ålands Landskaps s tyre lse 

52 ) 

Till stadsstyrelsen inlämr.i.ades den 18 novemoer en s ri rive lse 

av följande lydelse: 

Till Stadsfullmäktipe i Mariehamn. 

Den 15 mars 1962 tog s i stadsstyrelsen i n itiativ tilJ en 

undersökn i Lg, huru vida det i framtiden vore f ördelakt i gt f ör 

Mariehanm att f å en yttre vinterhamn i s kärgården s öd er om 

sta de n, t.ex. 9a det s.k. Bör k ö, beläget öster om J ä r sö . På 

grund av vissa sonderingar har d o c k ärendet bordlagts med moti

veringen att ingen ny hamnanl tiggn i ng på Åland s kulle varö 8;n;ueJ L 

o ch att staden g e nom en dyli k undersökning skulle b efordra en 

utvec h· ling, som skulle mir.ska trafi k e n i stadens Västerhan r . . lV:ea 

ar1:LeJ.1.Li1..g C:i. v J c:: r·ram s ti:illr..ir.gar som de Samsegla::id e red er i ernc~, 

Si1ja rederiet o ch Åla~dsfärj an Ab, nylig e n gjort till ÅJ8nds 

landskapsstyrelse ar1gående vägar till r.ya hamnar lJå östrc.1 Ala:r,o 

ar..se vi att stadsstyrelsens ovar:nämnda motiv, vilket vi tidi.!:,ar .. 

omfattat, numera f örfa llit. 

Undertecknade önsY.a fn:i.n.hålla f ö ljande s ynpunl\. ter som·grun d 

f ör att en undersökrii r.~· om en yttre vinterhamn för Ivlari ehamYi 

;_;r b_ef sgad: 

l . lTLde r mån€·a &r ha de Samseglctr:d e rederierna framhållit att 

de ogärr1a a11lö9er Iv!ariehumL vir1tertid ~oå grund av den tr~r.. a 

far:i ed en (vid J8rsö) samt den e LJ i gt rederiernas up pfa ttr:. i, 

2. Sedan dessa r h~ erier ink öp t ett jordornrade i l~ngr äs frir h r 

'tord e de f ~ rr e J =e r senare, G. trnir1stone f < s · r vin tert r ~f j 

utbygga harr1n e·. , orn ic l-'.e en am1ar. läm pl i g haI!1r-, utan rle i 

1 r.8.mnda oltjgecheternF.J., ·:.Rn erbjudas. F0 ljö.en härav :ir 1 

lviar iehamns Ve.sterhamn ~ornmer att åtminstone fo r vi r-: er c, s 

i varje faJl förlora der trafi~, som de Sams ~glarie uc 

dti.rmed c::J lierade Sil ja rederiet samt av ul l 1 att d" 1r. 

mer.f ci resfartyget Aranda uppri-.itth&ller. 

3. En h amr D~ ova ~~ rtmnda Bör kö ( = Bj örJ.d:i .Kl u, b) s~u 
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omedelbar närhet av faret Ledsund - Nyhamn, och en farle' 

torde utan svårighet kunna dragas till hamnen: Fartyg, som 

trafikera . Riket - Åland - Sverige, b ehöva icke anlita de, 

tränga passagen söderom Järsö. Den extra gångtiden f ir ivviK

ningen till hamnen blir obetydlig. 

4. För stadens innevånare och fcretagare sk ulle en vinterhamn 

på Börkö vara fördelaktigare än en hamn t.ex. på östra 

Lumparland bl.a. på grund av kortare avstånd. 

5. Den föreslagna hamnen kunde under menförestiden bättr e än 

någon annan hamn i landskapet betjäna fiskeflotta n . 

6. Ar 1962 minskades nattbåtarnas invikning till Marie hamn frr-1; 

daglig till endast en gång i veckan, varvid dock Silj a 

rederiets färjor anlöpte staden de övriga veckodagar na. Le~, 4 ·~ 

arrangemang innebar angående posttrafiken till och fr å:ri 

landskapet en märkbar tillbakagång. Om nattbåtarna återi ~~et, 

kunde förmås att anlöpa Åland skulle härvid en f ör bättri.ttg 

uppnås. UEder förutsättning att olägenheterna an~:ående 

Marieha.IIUls Västerhamn elimineras torde en hamn var som helst 

på Åland kunna angöras av nattbåtarna i.ex. Börlcö, och poste 

·rn!ldP ge al lmär:hete :-: saIDII:9 service som vi :)å Å; '1.nri ·_p-_"' ,_,.,_ 

är varit vana vid. 

7. I framtiden kunde även oljehamnen flyttas till den yt tre har

nen och de n nuvarande natursköna platsen för oljehamnen ·stulJ 

då frigöras för lämpligare ändamål. 

8. Det ifrågavarande skärgårdsomrädet, söderom Mari eham11, som f · 

tillfället ty::vä:rr håller på att totalt avfolkas, s kulle f8 

ökade möjligheter för en bofast befoJ kning. Tµrist näri1 Lf';eI. 

inom området skulle ha alla möjligheter att utvecklas. 

9. F örut sä ttnir ... gen för hela pro j ekte~ är att Land skE1.pss tyTe lsen 

bygger v~g från Espholm till den blivande vinterhamn e TI (Börkö) 

Härvid 'bör även poäng teras vägens attrB.ktion för t uri2.t er. I 

Riket ha många vägar nyligen bygg ts just med tank e på att 

för res>.lnde visa natursköna vyer t.ex. de med t.o.m. o lje i:::;r-c:::: 

~erman e ntaJe v~garna vid P01®a 1 a, vil~a cirkla Jver S ~ imen 

fr,;n holme tiJl holme, och som av många turister anses ·L 

na turskönhet överträffa det berömda Punkaharju. 

Jo. -z.. Vä sterhamns utbyggnad bör sl{e av Landskap ssty.relsen, M<-lri..eL: .. : .. 

;ta~ ---el l;;-Lemlands kommun eller gemensamt av någon a\T cl.ess· , 

så att vi 11.cet rederiföretag som helst skall kunna 8.~örn ':::' · 
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I.Ie d hti.nvls~_in5 till 8.rbetsordni ng för Stadsfulllli; kti e 

Mar iehamn § 14 få vi a~h1llq att StadsfQllm~ktige måtte ~~v~ 

stad sstyrelsen i uppdrag a t t i br ä ds kand e ordn i r1~ ur.dersjka 

möjlighetern.a för att erL:i l l8 en yttre vi 11terh8.m'1 f· )r r.::J. ri..eh8rr.. .s 

stad inom det söderom I1Iariehar:m belägna s}dirt:&rdsorr~r»ldet J;i~sc1 -

Björxö - klubb . Härvid torde stadsstyre lsen i först a hr-ir.d 

1. undersöka huruvida . La ndskapsstyrelsen (eller sta 1er,) ;.:'.<.'.:J P 

utreda var ett läm pligt hamnområde för Ålands vint ertraf i. L 

skärgården söderom Mariehamn kan erhål la s, 

2. möjligheterna för landskapsbidrag fö~ vägbygge t, 

3. taga kontakt med Landskapsstyrelsen och Lemlands komrn'.lL om 

huru finansieringen av hamn bygget lämplig en ~can orunas , 

4. kontakta samtliga rederier, som kan anses vara intresser3Je 

av fråga n , oc h införskaffa deras utlåtanden. 

Mariehamn den 15 november 1963 . 
Fjalar Grönberg Viktor Arvid sso •1 

När stadsstyrelsen to g stäl l ning härtill fi:illdes n t tahn~dena 

huvudsakligen till förmån f ör i n itiativet. 

Bortsp+-t- -f'r §.r sR.kfö rhåll.8.nne+ 8.tt M": rieh 2. m;s VästPr'.1.·::i., :r 

enligt stadsstyre lsen s u_ppfatt r_ ir.g sommartid alltid korr...r:.e r att 

ha f-..illtec kna t _program, att döma av de se ria ste årenis ut vec i~l. ii,g, 

med en ständig t växande turism, f ö reli~ger doc~ f aV:tw:i at~ far

ledern a till hamne n är f ö r tr~nga. Utveckling e n sy~es g~ mot 

störr e och sna~b8re enhe t er i trafiken Finland - Sv erig e s a som 

öve r allt a~norstäde s, e1 ~ f j lj~ av de resandes krav pä större 

~~on fort och kortare restider . De nna utveckling kan enligt stad ~

styr elsen s e r h~ill iga uppfattnir;.g mötas på det f ör landskapets 

och stade:;1 s intresse r: mest gagneliga sätte t medelst e n uth8.m r, l1· 

Bör~~:J , där an.~cc··ringen är b ekväm me t'l. frit t o ch djupt vatte 1' , oc 11 

d~r tidsförlusten för i nvik n ing en från Nyhamnsfa ret närmar si~ 

rn i :.imUD för angöri r;.g av ålär:\'lsk hamn på de nra rut t. 

MRr iehamns stad har st ~dse hävdat, och h~vd~r f ortfHrand e , 

att r1~ir 'i.!' fr~ ... g-a om e tt he l 8. f asta Ala;-:.d s intresse. Sålunda (fr 

hc-t.rru1e1: anläggas med l andskapsmedel. 

Frn.r.tställ·-~ingen jämte 3.t f öljande kornmer : tar i lydels 0 ~JO~t ev 

f"-ret'-1 dE:'S ri.P·.-L 2 1 november sta.J sfullmäktige vi lk:::i härvicl oesl· ~ 

U.)pnu1, ,a stadsstyrelsen att i brådska:1de ordnii t; göra h~1i:vei ri i 

t i 1 l l n ·: d s '.-:: 8 .P s s t yr e 1 sen i 3.r e n d e t . I dy 1 i· c ·1 v sikt f ·0.:r st -i "' , 

se;, h~irmed vördsamt hemställa om 



att l andskRpsstyrel1er. s .. ul:e \Ttata~a e .._trt;v. 

a':.l ":ir~g aEd et av e 1 v:u1terham och :i.t.rför erfJr.er 

i de t s öder om Tv:a rie hamL bel·.;; 'J. s H-r>?"~1ri1soI'1r;J.ue" . , f r 

vis vid Bj ör~ökJubb , och ReJan r~ det uTr~tts 04 

s -< ri.da till iirojektets realis er· r e 

ntt landskapss t /relsen i a.e :: 'L a 3.Vf' ..... c Je s .1i~ 'p 

lerr, "_~· d s k ommun ävensom sarntli:?: ·-=t av 1'~0 JP -::; t er ~ 

re c.e rier. 

Stad s.-J. ire . tör 

stadsstyrelsers v~gnar: 

__....· ~~· ~ ---- V ....::-- · ~1/ , /. ·"".....,, 

Aror. Hajg- ~ m }_{ _ 

Stadsse.;..:reterac2 

/~//" . 
/~c/~(--0->-~ 

!v1ax Car _7 
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Till Ålande Landskapsstyrelse 

Marie hamn 

~ ft •') J -J •• 

I gårdagens tidningen Åland· kon!ronterades den åländska 

allmänheten med långt framskridna plane~. på anläggande av en 

storhamn i Långnäs i Lumparland, där Åland i framtiden skulle 

anslutas till huvudtrafikleden mellan Finland och Sverige. 

Ifrågavarande Långnäs, fasta Ålands östligaste udde, ha r 

utpekats såsom den lämpligaste platsen för en färjtrafik ös
terut, alltsedan planerna på !ärjtra!'ik över Ålands hav börj a

de taga fast form sommaren 1958. Rederiaktiebolaget Vikinglin
jen inköpte först ett hamnområde på platsen i avsikt att upp

rätta en färjförbindelse till Korpo och sedermera har de sam
seglande rederierna förvärvat mark i Långnäs för en hamn, s om 

all betjäna llanda tr i k hov inte blott åt öster på Å~o , 

utan även västerut på Stockholm och Norrtäl j e. Också s t at en 

har anmält sitt int resse för Långnäs slsom slut hamn förden 
planerade statsfarJ a n och i vissa f all f ör menföresfartyget 

Aranda . 

1 Planerna på n å ländsk tor hamn i Lå ngnä har vancerat 

s ningom under stundiga försäkri ngar att fast Å n . och 1 

ri ham s stads ieh v av god och regelbundn f')rbind l r 

1. ~örsummas. D åländska yndighetern har p deJt 
l g ts i ,ro · , tt Marieh r.s st d und r alla oms 

e au ·11 f b säkra d glig färjfbrbin e 
t v· ;t ' t run . Oc s lång D 

e ö l t h r 
n d 
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Man mås te göra kl art f ör sig, att det i detta f all giller 

t raf ikbehovet för Mariehamns stad och fasta Ålands kommune r , 

dä r f .n. över 83 % av landakaoets befolkning bor och dar den 

kommersiella verksamheten, främst rederirörelsen, havsfisket 

och industrien, huvudsakligen är förlagd. Under den allra när

maste framtiden kommer den åländska befolkningen i än högre 

grad att vara bosatt i Mariehamn och på fasta Åland. För denna 

befolknings ekonomiska utkomst och trivsel spelar färjförbin

delserna åt väster och öster en avgörande, man kan nästan sä

ga, en Bdesmättad roll. Och då man under dessa omständigheter 

skall försöka tänka sig mäjligheten av att fasta Ålands befolk

ni ng skall tvingas resa över Ålands östligaste udde till Norr

t ä lje och Stockholm , så borde de flesta inse, att en bättre an

knytningspunkt till den stora färjtrafiken än Långnäs måste 

uppsökas. 
Ingen förnekar Mariehamns och fasta Ålands behov av tätm. 

oc h regelbundna färjförbindelser, men däremot är det många, som 

unde rskattar betydelsen av att dessa förbindelser anordnas s å , 

att huvuemassan av fasta Ålands befolkning utan extra kostna

der och omak kan betjäna s i g sv a~samma. Det ta villkor s t äller 

Mariehamns Västerhamn i en särkl~s s framför var j e an na t aamn

förslag. 
Då emell ertid fär j orna blir allt större och snabbare för 

att tiiblfredsstäl}Al ., 9-r·t kategoriska k r avet från andra t rafi
kanters sida p~ förbinde l ser me llan ~inlands och Sveriges väg

nät, blir det allt svårare för rederi erna att göra avvikelsen 

från huvudrutten intill Mariehamn. Ma n måste därför numera bor

j a erkänna, att enda sättet att inkoppla fasta Åland i den sto

ra farjtrafiken är, att en hamn bygges invid djupvattensleden 
som går förbi Jårsö och Herrö i Lemland och Långnäs i Lumnar

land, en hamn, som med minsta tänkbara tidsutdräkt kan an göra s 

av bilfärjorna och passagerarbåtarna, samt i di gt som den ligger 

så nära Mariehamn och fasta Ålands centr um som möjligt . 

Med hänsyn till den åländska befol kningens l ökalisation 

ar Långnäs den sämsta av de föreslagna hamnplatserna på grund 

av s itt läge. Den bäs ta ur ålandsk synpunkt är, näst efter 

Ma r iehamns Västerhamn , Lemlands Järsö söder om Mgriehamn. 

J ärsös företräden f r amfor varje annat förs l a g är så av 

görande att man inte kan lämna op rövade all a t änkbar .. jli 

r att dr aga en v i g hi t ut och by gga en u .hamn få a i 

r t .. tt i nvid d.jupfarle en som passer r 



avst!nd av ca 4 km. Leden f rå n Rödhamn till t.ex. Björko Xlub

ben är bred , djup och ren. Även andra platser på Järsö kan sä

kert uppletas. Det viktiga är emellertid, att Järsöområdet ar 
det enda, där Mariehamns stad kan bygga e~ uthamn, som på grund 

av sitt läge, är bäst skickad att betjäna den överväldigande 

delen av Ålands befolkning. Det är ju inte rimligt att passage

rare och last från Åland västerut skall transporteras ända bort 
till Långnäs, för att sedan furas tillbaka till Jarsötrakten på 

färden mot destinationsorten. Järsö är även bättre lämpad såsom 

tull- och lotsstation, därför att en stor mängd mindre fartyg 

alltid kommer att anlita den kortare Degerbyleden i stället för 

att göra kroken runt Föglö Järsö, vilket de blir tvungna till 

om klareringen flyttas till Långnäs. Ofh slutligen lämpar sig 

Lemlands Järsö vida bättre som angöringsplats för fiskeflottan 

under menförestiden, enär vattnen här fryser jämförelsevis sent 
och går upp tidigt. Om Mariehamn lämnas utan vintertrafik, blir 

Västerhamn stängd för fiskekuttrarna och fiektransporterna en· 

längre tid än nödvändigt och just en dyrbar tid för fiskarna, 

emedan fiskprisen då plägar vara goda. 
Till detta bör ytterligare tilläggas att byarna Järeö och 

.;.'...tö söder om .'i.ariehamn .... nart borde vara i tur att få landevägs

förbindelse med staden; vilket skulle öppna möjligheter för ett 
ekonomiskt utnyttjande av denna rikt förgrenade skärgård på ett 

helt annat sätt än tidigare. Landsvägen ut till Järsö kommer u

tan minsta tvivel att trafikeras mera än de flesta av Ålands 

vägar inte bara under sommarmånaderna. 

Under hänvisning till ovanstående får undertecknade lands

tingsmän anhålla om att landskapsstyrelsen skyndsamt undersöker 

möjligheterna att draga en landsväg ut till Lemlands Järsö, som 

samtidigt kan nyttjas såsom väg till en färjhamn på Björkö-Klubb 
eller annorstädes inom området. 

Mariehamn den 15 november 1963 
~ 

I~ ?.4<~~/ 
I ~:;f~~~ 
p;J~~ 
~~<--- d~~ 

· C.rtf.ckr~~--

- - - ----~--.. 
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Betr. väg till Långnå.s 

Såsom våra repr(1-;entanter vid personLgt b 'SOK pct L nc kar 
relsen meddelat komma de samseglande rederierna att inkomrnanc... v r. 
påbörja uppförandet av ett farJlctgE i Langnås avsett c1.+-t bc·tj,.rd f ir]u 
turbatarna på linjerna Åbo-Norrtul· och Abo-Stockholm. FurJl et 
avsett att utbyggas så att detsammc k '"1 t 1 <lose mrrfon , artyg 
dvensom andra stat sverket t1llhori .:i. trai tartygs b"'nov. I i +- f 
planer skulle fä rjläg et stå färdigt d n l l pt mOE r 1964, 
v nter- och vårperioden de samsegland r d r --rna 
fartyg överflytta anlöpningarna av .Man h<i n till I 

På ovanstaende grunder anhalla v 
vägnar att Landskapsstyrelsen måtte i brcto 
fb r byggande av den redan av Landskaps styrt 1 ::H r o 1. 

och utstakade vägen till Långnäs. 

Hogaktn ng sfu~l 

AB 

-
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Till Ålands Landskapsstyrelse. 

Ålandafärjan A.b so grundades i april 1963 har und r den 
hitt i llsvarande trafikperioden transporterat cirka 70.000 p s ger re 

11 n eri e cli Åland • 

. _..._..,.1' för närvarantte me-å planer- p å n-
skaff ande av ytterligare tonnage för trafik ellan Sverige och Fi nl nd. 
Då Ålandsfär jan Ab anser det önskvärt att detta tonnage planeras med 
t anke p å r ege l bunden angöring av Åland och då en anknytning av den 

planerade :bilfärjeförbindelsen till Åland förutsätter mins t a mö jliga 

avvikning, är Ålandsfärjan Ah i nställd på att anlägga ett f ärj fäste 

pu Björkö i Föglö socken. Denna holme ligger i omedelbar närhet ti l l 
farleden och t orde u t an s"ltrr e svårighe t er kunna anknyt as till 1 nd-
s apets vägnät . 

Av fö r enämnda an ledning anhålle r Ålandsfärj an Ah att l an d
kapsstyrelsen måtte skr ida t il l ågärder f ör dragande av väg till en 

pl anerad hamnanläggning på Björkö. 

Vi önskar särskilt framhåll a att vi är beredda a t t st ·11a 
i rågavar and e hamnanlåggning även till ovriga trafikanters förfogande. 

arie hamn den 11 november 1963 

ÅLANDSFÄB / " 4 1 

U...Lv-t, l f--t b( I 

ti bolag e be or t i arie • 
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med vissa synpunkter i anledning av förslaget om inrättande av en 

e.o. arkitektbefattning vid landskapsstyrelsen. 

Landskapslagen den 22 december 1959 om reglering av byggnadsverk

samheten ålägger landskapsstyrelsen vissa övervaknings- och plane

ringsuppgifter, som i riket ankomma antingen på vederbörande läns

styrelse eller på ministeriet för inrikesärendena. Sålunda utövar 

landskapsstyrelsen högsta ledningen av och tillsynen över byggnads

väsendet och planläggningen av områden inom landskapet. Detta inne

bär, förutom annat, att landskapsstyrelsen fastställer dels region-, 

general- och stadsplaner och dels byggnadsplaner och byggnadsordningar. 

I riket fastställer ministeriet för inrikesärendena region-, general

och stadsplaner samt byggnadsordningar för städer och vederbörande 

länsstyrelse byggnadsplane~ och byggnadsordninget'L för landslrnmmuner. 

Landskapsstyrelsen äger också befogenhet att på eget initiativ vid

taga åtgärder för uppgörande av regionplan, byggnadsplan eller bygg

nadsordning för landskommun. Denna rätt och detta ansvar tillkommer 

i riket i avseende ä regionplan ministeriet för inrikesärendena och 

i avseende å byggnadsplan och byggnadsordning för landskommun veder

börande länsstyrelse. Finnes det påkallat mä landskapsstyrelsen 

också förordna om uppgörande eller ändring av generalplan för staden 

eller landsko- mmun samt om uppgörande eller ändring av byggnadsord

ning, stadsplan eller tomtindelning för staden. I riket tillkommer 

denna befogenhet ministeriet för inrikesärendena, förutom rätt att 

föro~dna om uppgörande av gene~alplan, i vilk~t avseende alltså 

landskapsstyrelsen äger befogenhet utöver motsvarande riksmyndighet. 

Däremot föreskriver landskapslagen icke skyldighet att ansöka om 

tillstånd från de kommunala byggnadsnämnderna för uppförande av ny

byggnad inom icke planerat område. 

Landskapsstyrelsen såsom högsta övervakande och fastställande 
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och dessa tätorters möjligheter att motsvara den framtida strukturen 

av planerat näringsliv (jmf. t.ex. utskeppsningsmöjligheterna från 

Godby-Haraldsby eller förutsättningarna för turistnäring i Storby). 

I samband härmed bör givetvi s också beaktas såväl land- som sjökom.-

munikationernas utveckling ävensom lokaliseringen av skolorna. 

De lokaliseringspolitiska åtgärder, som äro möjliga inom byggnads-

lagens ram kan tydligen avsevärt påverka näringslivets utveckling och 

därmed också hela landskapets framtida befolkningsutveckling och möj-

ligheter att fortleva med bibehållen eller framåtskridande social och 

ekonomisk standard. 

Med beaktande av ovan anförda synpunkter och då för närvarande 

någon enhetlig ledning och övervakning av byggnads- och samhällspla-

neringen inom landskapet knappast kan åstadkommas, synes det fullt 

befogat och motiverat att till landskapsstyrelsen i tjänstemannaställ-

ning anknyta en arkitekt. I anseende till det ansvar och de arbets-

uppgifter, som skulle åvila denna landskapets tjänsteman särskilt i 

jämförelse med en länsarkitekt, synes hans avlöningsförmåner vara 

kitektens rätt möjligtvis kan diskuteras, är 

det enligt löneklass A 30 åtminstone tills-

Mariehamn i november 1963. 

Äldre landskapssekreterare • <J_,i, ?~ .8;,, 
Jan-Erik Lindfors 


