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12. 

Ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under 

år 196 5. (m 29/1964). 

Ltn Harry Lindfors finansmotion om anslag för inrättande av 

en för alla åländska kommuner gemensam medicins vårdanstalt för 

kroniskt sjuka patienter. 

Ltn Harry Lindf ors finansmotion om höjning av anslaget under 

4 Ht. II-13. (Arvode och resekostnader för ögonläkare). 

Ltn Curt Carlssons finansmotion om anslag för anläggande av 

brygga i Geta, Iångö, jämte väg från allmänna landsvägen till 

denna brygga. 

Ltn Rickard Lindroths m.fl:s finansmotiom om anslag för uträ 

ning och breddning av landsvägen Träsk-Delvik samt i Brändbolst 

Sunds socken. 

Ltn Ph. Eklöws m.fl:s finansmotion om anslag för byggande av 

landsväg till Långnäs färjhamn i Lumparland. 

Ltn Viktor Arvidssons finansmotion om anslag för projekterin 

av väg i Lemland, Järs cmed anslutning i framtiden till Marieha 

Ltn Olof Janssons m.fl:s finansmotion om anslag för inrättan 

av tre VHF-stationer, nämligen ombord på trafikbåten Käkar samt 

bilfärj~rna Föglö och Vårdö. 
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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 
f örslag t i ll ordinarie inkomst- och utgifts
stat för l andskapet Åland under år 1965. 

Föreliggande budgetförslag följer i huvudsak uppställningen i se
naste års budget. 

I finansutskottets betänkande m 13/1963 har vissa påpekanden gjorts 
beträffande de under 9 Ht. I kap. 3 mom. förda utgifterna för Ålands
delegationen1 vilka vid avräkningen ställes utom kolumn, såsom utgöra 
de utgifter, vilka bör utgå ur enskilda medel. Landskapsstyrelsens ka 
rerarkontor har i saken kontaktat Ålandsdelegationens sekreterare, so 
även förklarat att utgifterna kunde erläggas direkt ur enskilda medel 
på i finansutskottets betänkande skisserat sätt men, att nuvarande fö 
faringssätt vore att anse som det smidigaste och att en ändring i vis 
mån medförde olägenheter för Ålandsdelegationens ledamöter. Landskaps 
styrelsen har därför avstått från vidare åtgärder i saken. 

Finansutskottet har vidare i förenämnda betänkande berört frågan o 
detaljgranskningen av landskapets utgifter. Landskapsstyrelsen har ti 
vidare icke kunnat föra fram något förslag till lösning av frågan en·· 
den förutsätter ingående överväganden angående denna nya tjänstemans 
uppgifter och ställning i övrigt. 

Sedan landskapsstyrelsen emellertid erhållit bokföringsmaskin, har 
bokföringsuppgifterna i huvudsak överförts till kassan. Huvudbokförar 
har kunnat avlastas det mera rutinmässiga arbetet, och torde kunna ät 
s i g uppgifter i n om kamreraravdelningen såsom att utföra beräkningar 
dyl. i högre grad än tidigare. Detaljgranskningen och den interna ko 
t r ollen på annan nivå än den nuvarande rent siffermässiga kontrollen 
se s dock icke därmed. 

Vid den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet 
år 1962 1 v ilken slutfördes under 1964 i det att avräkningskalkylen f' 
lades Republ ikens President för godkännande 1 har Ålandsdelegationen 
lämpat ett nytt förfarande beträffande de av landskapet upptagna fin 
sieringslänen. I kalkylen hade nämligen såsom inkomst beaktats poste 
100.000.000 gmk under 5 Avd . I kap. 4 mom. "Av landskapet upptagna f 

sieringslån för ordinarie budgetens förverkligande" samt såsom utgif 
50.000.000 gmk under 12 Ht. I kap. 4 mom. "Avkortningar på av landsk 
upptagna finansieringslån för ordinarie budgetens förverkligande". H 
igenom har det belopp, som för ''år 1962 av statsmedel i samband med a 
räkningen bort av statsmedel utgivas till landskapet blivit 50.000.0 

gmk mindre än det varit i fall nämnda poster helt lämnats utan avsee 
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såsom s~ett vid tidigare utjämningar vid samma situation t.ex. vid av
räkningarna för åren 1954 och 1957. Då det nya utjämningsförfarandet 
kunde tänkas medföra vittgående konsekvenser för landskapets finanshus
hållning påpekade landskapsstyrelsen sakförhållandet och konsekvenserna 
därav i skrivelser till Ålandsdelegationen och Finansministeriet. Land
skapsstyrelsens skrivelser föranledde icke annan ändring än den, att 
landskapet såsom extra förskott erhöll ett belopp om 50.000.000 
gmk motsvarande 500.000 nmk. Förenämnda förfarande har föranlett land
skapsstyrelsen att redan från år 1963 anteckna de erforderliga lånen i 
finansieringsbalansen med undantaget att för sagda år i landskapets räk
ning under 12 Ht. I:4 antecknats 500.000 nmk såsom återbetalt finansie
ringslån, vilket belopp hänför sig till finansieringsskulder från år 
1962. Till följd av ovanstående har momentet 5 Avd. I kap. 4 mom. och 
12 Ht. I kap. 4 mom. slopats i förevarande budgetförslag. 

I riket har lönerna i enlighet med det s.k. R-avtalet fastställts 
att under åren 1964-1965 höjas dels med en nivåjustering och dels med en 
just~ring p.g.a. höjda levnadskostnader. Nivåförhöjningen utgör 6 pro
cent frän den 1 januari 1964 och 3,8 procent från den 1 februari 1965 
medan ersättningen för stegrade levnadskostnader faställts utgå, då 
levnadskostnadsindex uppnått poängtalen 164, 171 och 182 med i de två 
första fallen 3,1 procent och i sistnämnda fall med 4 1 1 procent beräk
nat på grundvärdena för vederbörande år. 

I februari 1964 uppnåddes poängtalet 164 och i september sagda år 
171. Ovanstående lönejusteringar har beaktats i landskapsförvaltntngen. 

Vid uppgörandet av budgetförslaget för är 1965 har dock icke före
legat annat än löneklassernas grundbelopp för år 1965 vari icke ingår 
indexförhöjningar. Ehuru de från oktober 1964 utbetalade lönerna med in
dextillägg överstiger 1965 års grundbelopp har landskapsstyrelsen ansett 
det riktigt att i budgetförslaget endast anteckna förenämnda grundbelopp. 
Indexjusteringen har beaktats såsom en klumpsumma under vederbörande mo
ments tidigare anslag för lönejustering vilkas rubriker ändrats till 
löne- och indexjustering. I regeringens budgetproposition har även i 
samband med en fortgående gropjustering föreslagits höjningar av löne
klasserna för vissa tjänstemän och befattningshavare. Dessa har även 
beaktats i budgetförslaget. 

De löneförhöjningar, som för landskapets tjänstemän kan hänföras till 
ovan stående har icke ansetts erfordra ytterligare förklaring i detalj
motiveringen. 

Vid uppgörandet av budgetförslaget har även i övrigt beaktats anslags
äskandena i regeringens proposition till inkomst- och utgiftsstat i ri-
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ket för år 1965. Senare har emellertid den nytillsatta regeringen före-

tagit nedskrivningar av särskilda anslag. 
Vid uppgörandet av förevarande budgetförslag har de föreslagna ned

skärningarna icke förelegat, varför alla hänvisningar till regeringens 

budgetproposition hänför sig till den först ~-vgivna budgetframställ

ningen. 
Föreliggande budgetförslag slutar på 20.146.955 mark mot 15.648.869 

mark i ordinarie budgeten för år 1964. I tilläggsbudget för innevarande 

år har dessutom beviljats 470.333 mark. Utgiftsstegringen utgör ca 

25 %. 
Skiljaktigheterna mellan budgetförslaget för år 1965 ocb de hittills 

budgeterade medlen för år 1964 framgår av följande tablå: 

Hittills budge- ~inskning - För år 1965 föreslås 
terat för år 1964 Ckning + summa 

• 
Inkomster 

t 

1 Avd, 155,000 10.000 145.000 
2 Avd. 649.675 + 44.925 694.600 

3 Avd, 823.793 + 83.742 907.535 
4 Avd. 575.000 + 150.000 725.000 
5 Avd. 13.915,734 + 3.759.086 17.674.820 

Summa 16.119.202 + 4.027.753 20.146,955 
================~=~=============================================== 

Utgifter" 
0 

1 Ht. 207.318 + 7.934 215.252 
2 Ht. 560.504 + 105.184 665,688 
3 Ht. 471.112 + 109.659 580.771 
4 Ht. 2.741,639 + 547.343 3.288.982 
5 Ht. 3.817.621 oj- 1.413.124 5.230.745 
6 Ht. 1.083.110 + 106.809 1.189.919 
7 Ht. 1.795.448 + 234.596 2.030.044 
8 Ht. 413.010 + 24.114 437.124 
9 Ht. 924,350 + 173.800 1.098.150 
10 Ht. 2.144.680 + 144.200 2.288.880 
11 Ht. 1.945.400 + 1.171.000 3.116.400 
12 Ht. 15.010 10.010 5.000 

Summa 16.119.202 + 4.027.753 20.146.955 
~=====~==============~===================================== 

äcningen i regeringens budgetförslag för år 1965 jämfört med år 1964 
utgör 1 för de egentliga utgifterna 15,5 % för de inkomstbringande kapita 
utgifterna 23,2 % och för de icke inkomstbringande kapitalutgifterna 
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35 , 7 %. 

De största ökningarna i landskapets budgetförslag utvisar 4 Ht ., 
Hälso- och sjukvården, 547,343 mark, 5 Ht. Undervisnings- och bildnings 
väsendet 1.413.124 mark, och 11 Ht. , Understödslän 1.171.000 mark, Ök
ningen under 4 Ht. orsakas i första hand av lön justeringarna med därti 
anslutna utgifter medan åkningen under 5 Ht. och 11 Ht. hänför sig till 
förutom löneförhöjningarna, ökade bidrag och lån, närmast för folkskol

väsendet .. 
Under inkomster har anslaget för skattefinansiell utjämning beräk

nats till 17.472.720 mark medan i statsverkspropositionen för detta än
damål antecknats 14.000.000 mark. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen där förslags- och reserva
tionsanslag som tidigare betecknats med (f) respektive (r). 

Med hänvisning till ovanstående fär landskapsstyrelsen vördsamt före 

slå 

Marie hamn 

att Landstinget måtte antaga följande för
slag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat f ö 
landskapet Åland under är 1964 samt bemyndiga 
landskapsstyrelsen att upptaga för budgetens f ö 
verkligande erforderliga lån. 

den 13 november 1964 . 
Pä 

~~ 
Landskapskamrer \..... enrik Gustafsson. 



' . 

-5-
I N K 0 M S T E R. 

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

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 

1. N~jesskatter .... ~ ..................................... . 

2. Apoteksavgifter .................. ................... , .. .. 

3. övriga skatter och avgifter av skattenatur ••••••••••• 

Summa I kap. 145.000 

Summa 1 Avdelningen 145.000 

2 Avdelningen. 
=============== 

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 
Ålands centralsdjukhus. 

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

30.0 
30.0 
85.0 

J. Personalens kosthållsavgifter •••••••••••••••••••••••• 25.0 

4. Avgifter och ersättningar för läkarintyg och -utlåtanden 6.0 

5. Ersättningar för undereökning och vård av försäkrade 

patienter •-. ·.· ... · ................................... . 

6. Inkomster från poliklinik •••••••••••••••••••••••••••• 
7. Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och 

4.0 

35.0 

driftskostnader •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 250.0 
Ålands centralsanatorium. 

8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••• 2.0 

9. Personalens kosthållsavgifter ••••• · •• ·.................. 4. 0 

10. K0 mmunernas andelar i föregående års anläggnings-

och driftskostnader •••••••••••••••••••••• .•••••••••• 120.0 
11. Hyra från tuberkulosbyrån för dispensärlokalen jämte 

inventarier . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . • . . . . . . 8. 
12. Hyra från tuberkulosbyrån för dispensärläkarens 

t järlstebostad •••••••• .••••• , ................... , . • • • 3. 
Ålands tuberkulosbyrå. 

13. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-

och diiftskostnader •••••••••••••••••••••••••••••••• 27. 

Kumlinge sjukstuga. 

14. Dag- och övriga vårdavgifter • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • 5 • 
15. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• 5. 

Summa I kap. 694.600 

Summa 2 Avdel~ingen 694.600 
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3 Avdelningen. 

=============== 
I. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Marihamn. 

1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen •• 

2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse in-

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

komster ........................................... . 

Elevavgifter 

Vederlag för 

Elevavgifter 

Vederlag för 

Elevavgifter 

Vederlag för 

Ålands lyceum. 

• • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • ~ • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands sjöfartsläroverk. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands sjömansskola. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands yrkesskola. 

9. Terminsavgifter ...................................... . 

10. Inkomst av bespisningen ••••••••••••••••••••••••••• 

11. Inkomst av arbetsverksamheten ••••••••.•••••••••••• 

202 

110.000 

500 

38.000 

2.500 

17.000 

880 

18.ooo 

3.500 

1.000 

2 .. 500 

15.000 

12. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftsko-Btna.der l~7.500 

13. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 2.DOO 

14. Inkomster från fartygselektrikeravdelningen ••••••• 1.000 

15. Inkomster från Ålands handelsskola •••••••••••••••• 8.875 

Ålands lantmannaskola. 

16. Elevavgifter • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

17. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

18. Inkomst från skollägenheten på Jomala gård •••••••• 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

19. Elevavgifter 

20. Vederlag för 

21. Elevavgifter 

22. Vederlag för 

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

Ålands husmodersskola. 

t t t t t t t t t e t t t t t t 0 t t • t t t t t I t t t t t t t t t t I I 

naturaförmåner samt diverse inkomster 

Grelsby plantskola. 

23. Inkomst från försäljning av plantskolealster •••••• 

24. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Ålands fruktförsök. 

25. Inkomst från fruktförsäljning ••••••••••••••••••••• 

26. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

820 

3.500 

52.700 

500 

900 

980 

900. 

10.000 

2.500 

2.750 

1.230 
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Ålands försöksfält . 

27. Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster 

Vägavdelningen. 

28. Hyror och övriga inkomster ••••••i••• • ••••••••····· 

övriga inkomster av blandad natur. 

29. Ränteinkomster från av landskapet beviljade under-

stödslän ....................................... . 

30. Inkomster från försäljning av registerbrickor ••••• 

31. Diverse inkomster ••••..••••••••••• .•••••••••••••••• 

32. Inkomster från lantbruksavdelningens arbetsmaskiner 

33. Inkomster från forstavdelningens arbetsmaskiner ••• 

34. Kommunernas andelar i föregående års kostnader för 

underhåll av bygdevägar ••••••••••••••••••••••••• 
35. Kommunernas ersättningar för kostnader föranledda av 

lagstiftningen om sysselsättning •••••••••••••••• 

36. Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande 

byggnadsplaner ................................... , -

37. Avgifter för fiskekort •••••••••••••••••••••••••••• 

38. Sjukf örsäkringsersättningar •••••••••••• ~,. ~., ••••• 

Summa I kap. 907.535 

Summa 3 Avdelningen 907.535 

4 Avdelningen. 
------------------------------

I. Till landsk~pet ~terburna understödslån. 

1. Avkortningar på understödslån •••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 700.000 

II. Ersättningar, som för byggande av bygdevägar 

med stöd av väglagen skola indrivas hos kommu

nerna. 
1. Kommunernas andelar i föregående års kostnader för 

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

Summa II kap. 25.000 

Summa 4 Avdelningen 725.000 

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

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

203 

500 

6.ooo 

320 .. 000 

2.000 

10.000 

35.000 

12.000 

45.000 

1.000 

av 

20.000 

500 

500 

25.000 

a) Förskott för år 1964 •••••••••••••••••••••••••• 17.472.720 
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b) Utjämni ngsr eglering f ör tidigar e å r ••••••••••• 

2 . Ränteinkomster från finansiering smedel ••••••••••••• 

3. Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid 

avräkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända 

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

Summa I kap . 17 . 674 . 820 

Summa 5 Avdelningen 17 . 674 . 820 

200.000 

100 

2 . 000 

Summa inkomster mk 20 . 146 . 955 
================================= 
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u T G I F T E R. 

1 Huvudtiteln. Landstinget. 
============================ 

I. Allmänna landstingskostnader. 

1. Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resekost-

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

2. Arvode åt l andstingets sekreterare och notarie (för-

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

3. Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) 

4. 1 kanslist och renskriverska, avlöning: 

grundlön (A 15) ••••••••••••••••••••• 7.104 

å lderstillägg •••••••••••••••••••••••• 1.968 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 400 

löne- och indexjustering (förslags-

anslag) ••••••••••••••••••••••w••• 1.000 

........ 

5. Stenograf er ( f örslagsanslag) ••••••••••••••••.••••••••• 

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

7. Till kanslikommissionens disposition för avlönande av 

extra arbetskraft .......... , ....................... . 

8. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och 

städning (förslagsanslag) ••••••$••••••• • •••••••••••• 

9. Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek ............... , .............. .D ............ . 

10. För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) 

11. Revisionskostnader (förslagsanslag) .••••••••••••.•••• 

12. Expensmedel .....•.................................... 

13. Kanslikommissionens dispositionsmedel •••••••••••••••• 

Summa I kap. 215.252 

Summa 1 Huvudtiteln 215.252 

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

I. Centralförvaltningen. 

1. Avlöningar: 

1 lantråd, grundlön (B 7) ••••••••• 

1 lagberedningssekreterare, grundlön 

( B 3) •••••••.•••.••.•.••••••••• 

1 äldre sekreterare, grundlön (B 2) 

1 yngre sekreterare, grundlön (A 29 ) 

1 kamrerare, grundlön (B 1) ••••••• 

1 vägingeniör, grundlön (B 2) ••••• 

41.664 

29.532 

27.312 

14.760 

25.332 

27.312 

2.n"·' va 

150.000 

7.200 

8.300 

10.472 

7.500 

480 

900 

10.500 

400 

500 

13.000 

5.500 

500 

I 

I 
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l agronom, grundlön (B 2) 

l kolonisationsinspektör, grundlön 

( A 29 ) .... • ..... • • • ·• ·• • • .. • • .. • • • • • • • 
1 forstmästare, grundlön (B 2) •••• 

l försöksledare-forstmästare, års-

arv o d e ( A 2 9 ) • • • • • •. • • • • • . • • • • • • 

1 arkeolog, grundlön (B 1) .••••••• 

1 landskapsarkitekt, grundl9n (A 30) 

1 byggnadsinstruktör, grundlön (A 22) 

l huvudbokförare, grundlön (A 20) 

l registrator och arkivarie, grundlön 

(A 17) .... .........•. ... • • • • • • · •• • 

l kassör grundlön (A l4) ••••••••••• 

l kanslist och bibliotekarie, grundlön 

(A 15) .....•.•......... • · · • · • • · · • 
1 bitr. bokförare och kassör, grundlön 

( A 12 ) •.••.• - ...•...........•... 

1 vaktmästare, grundlön (A lO) ••••• 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 8) .•. 
2 renskriverskor, grundlön å 5.376 (A 8) 

1 renskriverska, årsarvode (A 8) ••• 

1 telefonist, grundlön (A 8) ••••••• 

1 bokföringsbiträde, årsarvode (A 8) 

1 chaufför, årsarvode (A 11) ••••••• 

1 städerska, årsarvode (A 3) ••••••• 

arkivarietillägg åt kanslisten ••••• 

maskinskrivningstillägg (förslagsanslag) 

älderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

27 ~ 312 

l4.760 

27.3l2 

14.760 

25.332 

15.672 
l0.056 

9.072 

7.776 
6 .816 

7.l04 

6.288 

5.808 

5.,376 

l0.752 

5,376 

5,376 

5.376 
6.036 

4.404 
3l2 

1.000 

30.000 

1.000 

40,000 

2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamen-

ten och resekostnader (förslagsanslag) ••••••••• , • , •• 

3. För lagberedningskommitt~er (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) ••••••••• 

200 

50.000 

3 .. 000 

25.000 

50.000 

35.000 
20.000 

l2.500 
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9. Hyra för lantrådets t 'jänstebostad (förslagsanslag) ...... 

10. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel •.••••••••••••••.• 

Summa I kap. 665.688 

Summa 2 Huvudtiteln 665.688 

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

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 

1 polismästare, grundlön (A 23) ••• 10.560 

1 poliskommissarie, grundlön (A 19) 8.628 

2 överkonstaplar, grundlön å 7.416 (A 16)14.832 

14 äldre konstaplar, grundlön å 6.816 

( A 14) ...•..•.•..• · . · · • • • • • • • • • · 
2 yngre konstaplar, grundlön å 6.540 

(A 13) , .................... .....• 

3 yngre konstpalar, grundlön å 6.288 

( A 12 ) ............... •-••• I ••••••• 

4 extra konstaplar, arvode för sam

manlagt 2o mån. (A 12) •••••••••• 

1 kanslist, grundlön (A 9) ••••••••• 

1 extra maskinskriverska, årsarvode 

( A 8 ) •••••• , , •••••••••.. _, .•••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) • • • • 
arbetstids- och övertidstillägg (för-

slagsanslag) •••••••••••••.•••••• 

ersättningar för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••• 

kriminalpolistillägg (förslagsanslag) 

arvode för grodmän (förslagsanslag) 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

95.424 

13.080 

18.864 

10.480 

5.592 

5.376 

27.000 

7.500 

17.000 

25.000 

J.400 

500 

20.000 

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

4. Telefonkostnader (förslagsanslag) ••••••.•••••••••.• 

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

6. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••••••••••••• 

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

8. Tirifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning 

9, Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrättningen 

207 

1 . 200 

4.000 

283.236 

2.852 

4.000 

3.000 

1.500 

20.000 

6.000 

1.000 

1.500 
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10. Forsling av frän Sverige utvisade finländska medborgare 

(förslagsanslag) •o••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 

11. Avlönande av extra konstaplar under tiden för poliskurs, 

sammanlagt 12 mån. . ................................ . 

1. Avlöningar: 

Summa I kap. 330.888 

II. Polisväsendet på landet. 

2 överkonstaplar, grundlön å 

7. 416 ( A 16 ) •••••. " ••••••••••••• 
8 äldre konstaplar, grundlön å 

6.816 (A 14) •••••••••••••••••••• 

3 yngre konstaplar, grundlön å 

6.540 (A 13) • • •. • • •• • •• •. • • • •• •• 
5 yngre konstaplar, grundlön å 

6 .. 288 (A 12) ......................... . 

3 yngre konstaplar (Jomala), årsarvode 

(A 12) för sammanlagt 20 män •••• 

extra arbetskraft Jomala ••..••••••• 

2 extra byråbiträden, årsarvode å 

5.376 (A 8) ................. , .•. 

1 extra konstapel (Sund) arvode för 

12 mån. (A 12) ••.•..•••••••••••• 

ålderstillägg (f örslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

kriminalpolistillägg (Jomala och Sund), 

(förslagsanslag) ................ . 

arbetstids- och övertidstillägg (för-

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

ersättningar för söndagsarbete (för-

slagsanslag) ••••••..•••••••••••• 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) •• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

14.832 

54.528 

19.620 

31.440 

10.480 

2 .. 490 

10 .. 752 

6.288 

25.000 

2.000 

1.000 

10.000 

10.000 

3.000 

15.000 

2. Beklädnadsbidrag å 9 3 ................................ . 

3. Ersättningar ät landspolisen för resor (förslagsanslag) 

4. Expensmedel .......................................... . 

5. Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 

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

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

8. Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet 

på landet ......................................... . 

203 

1.500 

6.300 

216.430 

1.953 
8.ooo 
5.000 

2.500 

2.500 

5.500 

8.ooo 
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Summa Il kap. 249.883 
Summa 3 Huvudtiteln 580.771 

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

I. Distriktsläkare och landskapshälsosyster-:-barnmorska. 

1. Avlöningar: 
1 distriktsläkare, grundlön (A 23) 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 
.dyrort .stillägg (f örslagsanslag ) •••• 
fjärrortstillägg (förslagsanslag) •• 
löne- och indexjusteringar (f örslags7 

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

10 ~ 560 

3.500 
450 

1.000 

1.500 
2 , Resekostnader och dagtraktamenten för distriktsläkaren 

(förslag.sanslag) ................................... . 

3. Dis:-triktsläkarens kanslimedel ••••••••••••••••••••••• 

4. Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) ••···· ~- ······· ···· ·· 
5 ~ Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning: 

grundlön (A 23) ••••••••••••••••••• 10.560 
ålderstil[ägg (förs1agsanslag) •••• 3.500 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 450 
löne- och indexjustering (förslagsanslag)l.500 

6, Landskapshälsosyster-barnmorskans resekostnader (för-

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

7 . Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel ......... . 
8 , Landskapshälsosyster-barnmorskans kanslimedel och 

haridbi bliotek .................. -· .................... . 

Summa I kap. 44.340 
Il. Ålands centralsjukhus. 

Läkare. 
1 . Avlöningar: 

chefsläkararvode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. 800 
4. överläkare, grundlön å 25. 332 (B 1) 101. 328 
2 avdelningsläkare, grundlön å 

13.872 (A 28) •••••••••••••••••••• 27.744 
Skolad sköterskepersonal. 

1 översköterska, grundlön (A 21) •••• 9.552 
10 avdelningssköterskor, grundlön å 

7 .416 (A 16) ••••••••• ••••• ••••••• 
1 nattsköterska, grundlön (A 16) •••• 
2 bitr. avdelnin~ssköterskor, grundlön 

å 6.816 (A 14) ••••••••.•••••••••• 

74.160 
7 .416 

13 . 632' 

17.010 

2 ~ 500 

300 
6,000 

16.010 

1.500 
720 

300 
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5 specialsköterskor, grundlön å 

6.816 (A 14) •••••••••••••••••••• 
14 sköterskor, grundlön å 6.540 (A 13) 
4 barnmorskor" grundlön å 6.540 (A 13) 

övrig skolad personal. 
1 sjukgymnast, grundlön (A 14) ••••• 
1 farmaceut, årsarvode (A 8) ••••••• 

9 hjälpsköterskor, årsarvode å 5.592 
( A 9 ) ........................... . 

10 barnsköterskor, årsarvode å 5.592 
( A 9 ) ...................•....... 

6 tekniska biträden, årsarvode å 

5.808 (A 10) ••••••••••••.•.••••. 
Kontorspersonal. 

1 syssloman, grundlön (A 25) 7/10 •. 
1 bitr. syssloman-bokförare, grundlön 

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

arvode (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. kosthållerskat årsarvode (A 11) 

34.080 
91.560 
26.160 

6.816 
5,376 

50.328 

55.920 

34,848 

8.215 

5.737 

4.402 
5.376 
3.763 

5.683 

8/10 ........... ..................... 4,829 
1 tvätt- och linnef öreståndarinna, 

årsarvode (A 11) 8/10 •.•••.•••••••• 4.829 
3 telefonister, årsarvode å 4.980 (A 6) 

8/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 11.952 
3 kokerskor, årsarvode å 4,980 (A 6) 

8/10 ........... ' ................... . 
1 bagerska, årsarvode (A 6) 8/10 ••••.• 
6 tvätterskor, årsarvode å 4.788 (A 5) 

8/10 e e e I e e e e e e I • e e e e e I t e e • e e • I e e e I e 

2 sömmerskor, årsarvode å 4,980 (A 6) 

11.952 
3.984 

22.983 

8/10 ... -•........................... 7 ,968 
1 baderska-städerska, årsarvode (A 6) 4.980 
1 baderska, årsarvode (A 6) ••••••••••• 4.980 
8 sjukhuspraktikanter, årsarvode å 

1.848 ••••••••••••••••••.•••••••••••• 14.784 
7 köksbiträden, årsarvode å 4.404 (A 3) 

8/10 . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 '662 

210 
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6 servererskor-diskerskor, årsarvode å 

4.404 (A 3) •••••••••••••••••••••••• 26.424 
18. sjukhusbiträden, årsarvode å 

4.404 (A 3) ••••••• •••• ••••••••••• •• 79.272 
övrig manlig personal. 

1 maskinmästare, grundlön (A 21) 7/10 6.686 
2 maskinskötare , grundlön å 6.036 

(A 11) 8/10 ••••••••••••••••••••••• 9.658 
1 chaufför-vaktmästare, grundlön (A 11) 

8/10 ............................ ,,. 
1 snickare-ambulansförare, årsarvode 

( A 10) 8/10 ..... ................... . 
1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode 

( A 9 ) 8/10 .•••••••..• , . , .. , •.•.. , . , 

3 eldare, årsarvode å 5.592 (A 9) 8/10 
1 eldare, årsarvode (A 9) 7/10 ••••••• 
1 hjälpkarl, årsarvode (A 7) 8/10 •••• 

Gemensamma löneförmåner. 

läkarnas sjukhustillägg •••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

ersättning för söndagsarbete (för-

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

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) • 

semestervikariatsarvoden (förslags-

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

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 

beklädnadsbidrag ••••••••••••••••••••• 

anslag för tillfällig personal (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••••• 

övertidsersättningar (förslagsanslag) 

löne- och indexjusteringar (förslags-

4.829 

4.474 
13.421 

3.914 
4.138 

67.300 
55.000 
30 . 500 

90.000 
70.000 

58.ooo 
30.000 

3.952 

8.800 
7.000 

anslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164.000 
2. Kosthållningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 
3. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •• 

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

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

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

6. Utgifter för röntgen-, laboratorie- och poliklinik

verksamhet ( f örslagsanslag) •••••••••••••••••.••••• 

211 

1.436.813 
98.000 
80.000 

101.300 

30.400 

47.000 
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7. För s'j älavården •••••• • •••••••• • •• ••• •• •• •• •••••• , • 
8. Underhåll av fastigheten .••••••••••••••••••••••••• 
g. Underhåll ev inventarier •••••••••••••••••••••••••• 

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

11. Diverse utgifter ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 . Anslag för konsultationer (förslagsanslag) •••••• • 

13 . Arvode och resekostnader för ögonläkare (förslags-
an.slag) .•............. , ....... , . , . , ........... . 

14. Arvode åt läkare för läkarintyg och -utlåtanden, för 
vilka uppbäres avgift eller ersättning (förslags-

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

15. Hyra för läkarbostad (förslagsanslag) ••••••••••••• 
16 . Socialskyddsavgifter ( f örslagsanslag) ••••••••••••• 
17. Brandstodspremier (förslagsanslag) •••••••••••••••• 
18 . Till landskapsstyrelsens disposition för centralsjukRuset 

Summa II kap. 1.987.133 
III. Ålands centralsanatorium. 

l, Avlöningar: 

1 sanatorieöverläkare, grundlön (B 6)~ 

2/ 3 •••••••.•••••••••••••••••• ·• •• 
1 översköterska, grundlön (A 21) ••• 
1 avdelningssköterska, grundlön (A 17) 

1 laboratorie- och r~ntgensköterska, 

grundlön (A 17) 1/2 •••••••••••••• 
1 nattsköterska, grundlön (A 17) •••• 
1 assistentsköterska, grundlön (A 14) 
2 sköterskebiträden, årsarvode å 

5.592 (A 9) •••••••••••••••• ,, ••• , 

1 arbetsterepeut, grundlön (A 12) ••• 
1 baderska, årsarvode (A 6) ••••••••• 
3 servererskor-diskerskor, årsarvode 

å 4.404 (A 3) •••••••••••••••••••• 
1 avde}ningsstäderska, årsarvode (A 3) 
1 avdelningsstäderska~ årsarvo:ie (A 3) 

1/ 2 .............................. . 

1 syssloman, grundl~n (A 25) 2/10 ••• 
1 bitr. syssloman-bokförare, grundlön 

( A 18) 2/10 •••••••••••••••••••••• 
1 kassör-centrallagerföreståndare, års

arvode ( A 12) 2/10 •• , •••••••••••• 

25.352 
9.552 
7.776 

3.888 
7,776 
6.816 

11.184 
6.288 

4,980 

13.212 

4.404 

2.202 

2.347 

1.639 

1.258 

212 

72 0 
28.500 
17 .ooo 
7.000 

32.500 
2.000 

1,000 

6.000 
6,000 

80.000 

1.400 
11. 500 
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1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 2/10 
1 kosthållerska, grundlön (A 15) 2/10 
1 bitr. kosthållerska, grundlön (A 11) 

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

1 tvätt- och linnef öreståndarinna, års

arvode (A 11) 2/10 •••••••.••.•••. 
3 telefonister, årsarvode å 4.980 

(A 6) 2/10 ••••••••••••••••••••••• 
3 kokerskor, årsarvode å 4.980 (A 6) 

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

1 bagerska, årsarvode (A 6) 2/10 •••.• 
6 tvätterskor, årsarvode å 4.788 (A 5) 

2/10 ................. " 0 •••••• .••••• 

2 sömmerskor 1 årsarvode å 4.980 (A 6) 
2/10 ' ............................. . 

7 köksbiträden 1 årsarvode å 4.404 

(A 3) 2/10 •••••· ••••••••••••••••••• 
1 maskinmästare_, grundlön (A 21) 2/10 
2 maskinskötare, grundlön å 6.036 

(A 11) 2/10 . ....................... . 
1 chaufför-vaktmästare, grundlön (A 11) 

2/10 ...... 0 ••••• ·• •••••••••••• ' •••• 

1 snickare-ambulansförare 1 årsarvode 

( A 10) 2/10 ••••••••.•.•.•••.•••.•• 
1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode 

(_A. 9) 2/10 ........................ . 

4 eldare, årsarvode å 5.592 (A 9) 2/10 
1 hjälpkarl, årsarvode (A 7) 2/10 •••. 
beklädnadsbidrag ••••••••••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

ersättning för söndagsarbete (förslags-

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

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) • 

semestervikariatsarvoden (förslags-

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

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 

löne- och indexjusteringar ••••••••••• 

1.075 
1.421 

1.207 

1.207 

2.988 

2.988 
996 

5,745 

1.992 

6.166 
1.910 

2.414 

1.207 

1.161 

1.118 
4,474 
1.034 

480 
22.000 

4.600 

13.000 
12.400 

12.100 
3.500 

18.800 
2. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) • • • 

213 

234.657 
8.200 
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3. Tvätt- och rengöringsmedel inkl. vattenavgift (för-

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

4. Kostnader för operationer samt för vård på annat 

sjukhus (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••• 

5. Underhåll av inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
6. Underhåll av fastigheten ••••••••••••••.••••••••••• 

7. Diverse utgifter •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8. Kosthållningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

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

10. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••••••••••• 

11. J3rand stod spremier •••••••••••• · ••••••••••••••••••.• 

12. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sanatoriet 

1. Avlönin gar: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 4 • • • • • • • • • • • • .. • 

Summa III kap. 316.457 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

1 dispensärsköterska, grundlön (A 17) 7.776 

1 laboratorie- och röntgensköterska, 

grundlön (A 17) 1/2 ••••••••••••••••••••••••• 3.888 

1 städerska, årsarvode (A 3) 1/2 ................. 2 .. 202 

1 syssloman, grundlön (A 25) 1/10 •••••••••••••• 1.174 

1 bitr. syssloman-bokförare, grundlön (A 18) 

1/10 •....•.. ..•.............•••..•......•...• 
820 

1 kassör-centrallagerföreståndare, årsarvode (A 12) 

1/10 .........................•.............. 628 

1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 1/10 ••••••••• 538 

1 maskinmästare, grundlön (A 21) 1/10 •••••••••• 

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

tuberkulosbyråns andel i sanatorieläkare~~n~~ 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

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

dejoureringsarvode (förslagsanslag) •••••••••••• 

beklädnadsbidrag ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag) •• 

956 

559 

l~.676 

4.000 

660 

1.450 

96 

250 

214 

8.600 

2.000 

1.000 

2.300 

3.500 

17.000 

25.300 

12 .900 

500 

500 

löne- och indexjusteringar (förslagsanslag) •••• 2.400 40.073 

2. Medicinalier och filmkostnader (förslagsanslag) •••• 

3. Hyra till centralsanatoriet för dispensärlokalen 

jämte inventarier •••••••••••.•••••••••••••••••••• 

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

5. Diverse utgifter ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.325 

8.000 

3.400 

350 
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6. Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren och 

dispensärsköterskan (förslagsanslag) ••••••••••••• ~ 
7. Socialskyddsavgifter •••••••••• _ ••••••••••••••••••••• 
8. Sk:ärmbildsfotografering (förslagsanslag) ••••••••••••• 
9. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulos-

byrån ........... ...................................... . 

Summa IV kap . 69 . 348 
V. Kumlinge sjukstuga. 

1 . Avlöningar : 
1 läkare ., arvode ••••••• .••••••••• 
1 sköterska, grundlön (A 13) •... 
1 sköterska, ärsarvode (A 13) •.• 
1 ekonom och gärdskarl , ärsarvode 
1 kokerska, ärsarvode (A 4) •...• 
1 städerska, årsarvode (A 4) .... 
hyresbidrag för sköterska ••••••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) •• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) • 
f järrortstillägg (förslagsanslag) 
ersättning för söndagsarbete (för-

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

940 
6.540 
6.540 

(A 9)5.592 
4.596 
4.596 

180 

3.500 
1.000 

2.500 

4.000 
120 

löne- och indexjusteringar (förslags-
an.slag) , ...................... t ... 1.000 

2, Vikariatsarvoden (förslagsanslag) •••••••.•••.••••• 
3. Kosthållningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
4. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) ••••• • ••••••••••••• 
6 . Inventariernas underhåll ••••••••••••••••••••.••••• 
7. Diverse utgifter •••••••••••••••••••••••••• •••• •••• 
8. Sjukhusområdets underhåll ••••••••••••••••••••••••• 
9 . Byggnadernas underhåll •••••••••••••••••••••••••••• 
10. Till land.skapsstyrelsens disposition för sjukstugan 

Summa V kap . 64.654 
VI. Särskilda anslag. 

1. Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare (för-
slagsanslag) ................ ~ ..................... . 

2. Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (för-
\ slagsa.rislag J •••• , ... _ •••••• , ••••••••• , .... . .. . ...... . 

3. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (för-
slagsanslag) ........................ " .... , ........ . 

4.500 
2 . 400 
8.ooo 

300 

47.104 
3 . 000 

5 . 500 
1.500 

3.800 
600 
700 
300 

2.000 

150 

35.000 

250 

70.000 
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4. Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (förslags-

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

5. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar

barnmorskor (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 
6. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

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

7. Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus 

( f örslagsanslag) ................................... . 
8. Understöd åt kommuner för deltagande i anläggnings

och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus, ••••••••• 

9. Understöd åt kommuner för deltagande i driftskost
naderna vid Ålands centralsanatorium •••••••••••.••• 

10. Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus 
(för slag sans lag) ........................ . ............ . 

11 . Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barna-

vård (f örslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och 

skoltandläkare (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 Sk:ärgårdsflyg för ambulansflygningar • 
17. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och 

ajukvärdsända1Ilål .................................. . 

Summa VI kap. 807.050 

Summa 4 Huvudtiteln 3.288.982 

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

I. Ålands lyceum. 
1. Avlöningar: 

7 äldre lektorer, grundlön å 11.124 

(A 24) ...•.... • ·. • • · • • • • • · • • • • • • • 77.868 

8 yngre lektorer, grundlön å 9.872 

(A 20) •••••• , , ................. · .. .. 72.576 

1 lärare i huslig ekonomi, årsarvode 

( A 18) ......•....•.........•••.. .. 8.196 

1 lärare i teckning och kalligrafi, 

grundlön (A 19) •••••••••••••••••••• 8.628 

216 

70.000 

20.000 

430.000 

30.000 

15.000 

15.000 

56.000 

15.000 

24.800 

6.000 

5.000 

4.000 

8.000 

3,000 
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1 kanslibiträde 1 årsarvode (A 7) •••• 

1 gårdskarl-eldare, grundlön (A 9) .. 
1 vaktmästare, grundlön (A 9) ••••.•• 

5 städerskor, årsarvode å 4.404 (A 3) 

rektorstillägg •••••••••••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

kompetenstillägg åt yngre lektorer 

5.172 

5.592 

5.592 
22.020 

1.944 
41.000 

7.500 

(förslagsanslag) •••• • •••••••••••• 5.000 
förhöjningar efter vissa år (förslags-

anslag) . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . 4. 300 

ersättning för söndagsarbete (förslags-

anslag) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . 1.000 

ersättning för övertidsarbete (för-

slagsanslag) ••••.••••••• .•••••••••• 1.600 

övertims- och timarvoden (förslags-

anslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • 118. 000 

undervisning i språkklubbar (för-

slag sans lag) ••••••••••••••••••••• 1.000 

löne- och indexjusteringar (förslags-

anslag) . .. ...... . ................ . 40.000 

2. Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag) 

övertims- och timarvoden •••••••••••• 60.000 

rektorns arvode ••••••••••••••••••••• 4.300 
vaktmästarens arvode •••••••••••••••• 252 

3. Undervisningsmateriel och bibliotek •••••••••••••••• 

4. Städning ( f örslagsanslag) ............................ . 

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

6. Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi 

(för slagsanslag) •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

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

8. Diverse utgifter ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9. Underhåll av inventarier ••••••••••••••••••••••••••• 

10. Underhåll av byggnader •••••••••••••••••••••••••••• 
11. Undersökning av elevernas hälsotillstånd •••••••••• 

12. Till landskapsstyrelsens disposition för lyceet ••• 

Summa I kap. 558.715 

II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektören. 

1. Avlöningar: 

217 

426.988 

64,552 

7.500 
2.800 

39.800 

2. 700 

1.600 

3.000 

3.000 

4.000 

2.675 
100 
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1. Avlöningar: 

1 folkskolinspektör, grundlön (A 27) 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 8) ... 
ålderstillägg •••••••••••••••••••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

förhöjning efter vissa år ····~····· 

maskinskrivningstillägg •••••••••••• 

13.104 

5.376 

5.500 

700 

1.400 

400 

löne- och indexjusteringar ••••••••• 4.000 

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. Understödsanslag för folkskolorna på landet (för-

213 

30.480 

744 

3.000 

720 

500.000 

1.020.000 

slagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 430. 000 

8. Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet 60.000 

9. Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av folk-

skollokaler (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 

10. Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskollokaler (för-

slag sans lag) ...................................... . 

Särskilda utgifter för folkskolväsendet. 

11. Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medel

lösa främst svaga och sjuka folkskolbarn (förslags-

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

12. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa II kap. 2.667.494 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

1. Navigationsskolavdelningen, avlöningar: 

1 överlärare, grundlön (A 26) ••••• 

3 lektorer, grundlön å 11.124 (A 24) 

rektorstillägg •••••••••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

timarvoden (förslagsanslag) ••••••• 

hemarbetsersättning (förslagsanslag) 

parallellavdelning (förslagsanslag): 

12.396 

33.372 

1.476 

12.700 

1.700 

22.000 

10. 550 

550.000 

70.000 

800 

1.750 
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timarvoden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
hemarbetsersättningar ••••••••• 
förberedande kurs (förslagsanslag) 

timarvoden .................... . 
hemarbetsersättninga~ •••••••••• 
Skepparskolan: 

timarvoden •••••••••••••••••••• 
hemarbetsersättningar ••••••••• 
löne- och inde. xjustering •••••• 

2. Maskintekniska avdelningen, avlöningar : 
3 lektorer, grundlön å 12.396 (A 26) 

rektors- och avdelningsf öreståndar-
arvode ......................... . . 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 
förhöjning efter vissa år (förslags-

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

timarvoden (förslagsanslag) ••••••• 
hemarbetsersättning (förslagsanslag) 
parallellavdelning (förslagsanslag): 

timarvoden ••• • •• • •••••••••••••••••• 
hemarbetsersättningar •••••••••••••• 
löne- och indexjustering ••••••••••• 

3 . Gemensamma avlöningar: 

1 vaktmästare, grundlön (A 10) ••••• 

1 kanslist (årsarvode) ••••••••••••• 
2 städerskor, årsarvode å 4.404 (A 3) 

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

ersättning för veckovila (vaktmästaren, 

18 . 500 
2.800 

9.900 
2.000 

8.700 
1.600 

13.000 

37.188 

1.656 

9.100 
1.300 

708 

25.500 
10.400 

17.700 
3.500 

10.000 

5.808 

3.162 
8.808 

3.000 
560 

(förslagsanslag) •••••••••••••••• 740 
ersättning för övertidsarbete (vakt-

mästaren, förslagsanslag) ••••••• 590 
rådgivande kommissionens arvoden ••• 750 
löne- och indexjustering (förslagsanslag)2.000 

4. Extra kurser (förslagsanslag): 

undermaskinmästarkurs •••••••••••••• 
radiotelegrafistkurs ••••••••••••••• 
kurs i kyl teknik ••••••••••••••••••• 

5. Undervisningsmateriel och bibliotek: 

8.000 

13.000 
1.650 

219 

150.694 

117.052 

25.418 

22.650 
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f Ör navigationsskolavdelningen ••••• 2 . 500 

för maskintekniska avdelningen ···~· 3.000 

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

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

8. Ex:pensmedel: 
för navigationsskolavdelningen 

för maskintekniska avdelningen 
. . . 
. . . 

1.000 

1.200 

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

10. Underhåll av inventarier ••••••••••••••••••••••••• 
11. Laboratoriernas driftskostnader•••••••••••••••••• 
12. För exkursioner (maskintekniska avdelningen) ••••• 

13. Stipendiemedel (båda avdelningarna) •••••••••••••• 
14. Specialföreläsningar (förslagsanslag) •••••••••••• 

Summa III kap. 339.814 

IV. Ålands sjömansskola. 
1. Avlöningar: 

1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 23) 10.560 

1 lärare i allmänna ämnenf års-
arv o de ( A 2 0 ) • • • • • • • • • .......... . 9.072 

2 yrkeslärare, årsarvode å 8.628 (A 19) 17.256 

1 arbetslärare, årsarvode (A 18) 8.196 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 6.900 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

rektorsarvode (förslagsanslag) ••••• 
lärarnas timarvoden och hemarbetser-

sättningar ........................ . 

extra anställd :personal •••••••••••• 

direktionsarvoden •••••••••••••••••• 
löne- och indexjusteringar (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••••• 

1.700 

4.780 

34.650 

7.315 

1.560 

5.000 

2. Städning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 

3. Hyror (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• 
4. Bränsle 1 lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) •• 

5. Råvaror och verktyg (förslagsanslag) •••••••••••••• 
6 , Bibliotek och undervisningsmateriel (förslagsanslag) 

7. Expensmedel ....................................... . 

8. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier 

samt underhåll av lokaler ••••••••••••••••••••••• 
9. Tryckningskostnader • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
10. Elevernas kost och logi (förslagsanslag): 

5.500 

9.000 

2.000 

2.200 

1.500 

800 

1.500 

600 

400 

500 

106.989 

5.500 

25.800 

5.500 

11.000 

8,000 

4,500 

1.620 

2.500 

22a 
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utspisningskoket • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
internatets omkostnader . ... . . . . . . .. . 

63.000 
7.850 

11. Förstahjälputrustning ••••••••••••••••••••••••• • •••• 

1. Avlöningar: 

Summa IV kap. 242.579 
V. Ålands yrkesskola. 

1 lärare i yrkesämnen, grundlön (A 23) 10.560 
1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 23) 10.560 
1 lärare i allmänna ämnen, årsarvode 

(-A 19 ). . .... , .... , .. , ............. . 
1 yrkeslärare, grundlön (A 19) ••••• 
2 yrkeslärare, årsarvode (A 19) •••• 
2 arbetslärare, grundlön å 8.i96 

(A 18) .......•• , , ..•.. ,, • -•••, ... .. 

2 arbetslärare, årsarvode å 8.196 
( A 18 ) ...•...•••...•.• , ......• , , 

2 arbetslärare, årsarvode å 8.196 
( A 18) 5 mån. • •••••••••••••••••• 

1 föreståndarinna-kokerska, årsarvode 

8.628 
8.628 

17.256 

16.392 

16.392 

6.830 

(A 13) ........•.•... ,, •....... , , . 6.540 

2 koksbiträden, årsarvode å 4.404 (A 3) 8.808 
4 städerskor, årsarvode å 4.404 (A 3) 17.616 
1 ekonom, årsarvode (A 18) ••••••••••• 8.196 
1 kanslist-kassörska, årsarvode (A 10) 5.808 
1 eldare-gårdskarl, årsarvode (A 9) •• 5.592 
1 vaktmästare, årsarvode (A 9) •••••• 5.592 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 17 .948 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

ersättning för söndags- och övertids

arbete (förslagsanslag) ••••••••••• 
bibliotekariens arvode ••••••••••••••• 

skolläkarens arvode •••••••••••••••••• 
rektorstillägg •••••••••••••••• , ••.•••• 

direktionsarvoden •••••••••••••••••••• 
lärarnas timarvoden (förslags·.nslag): 

dagkurser •••••••••• 73.280 
kvällskurser ••••••• 11.700 
hemarbetsersättning 14.340 
index- och lönejustering ••••••••••• 

5.310 

2.150 
925 

1.000 
1.176 
1.800 

99.320 
28.000 

2. Elevernas flitpengar (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • 
3. Tvätt och städning (förslagsanslag): 

221 

70 .850 
320 

311.027 
10.300 



-26-
löner . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 100 

rengöringsmedel och städredskap ••••• 7 .. 300 

4. Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) ••••••••• 
5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••• 

6. Expensmedel ••••••••••••·······················~···· 
7. Undervi sningsmateriel •••••••••••••••••••••••••••••• 
8. Bibliotek ............................... ........... . 

9 . Underhåll och reparation av maskiner och inventarier 

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

10. Underhåll av byggnader och gårdsplan•••••••••••••• 
11. Bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) •• 

12. Elevbespisningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 
13. Elevernas hälsovård och förstahjälpsutrustning 

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

14. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) ••••••••••••• 
15. Brandstods- och olycksfallsförsäkringspremier (för-

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

16. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan 
17. Fartygselektrikeravdelningen: 

a) 1 arbetslärares avlöning: 

årsarvode (A 18) ••••••• 8.196 
älderstillägg ........... 876 
dyrortstillägg ••••••••• 285 

timarvode •••••••••• , • • • 5. 820 
hemarbetsersättning ••• 487 
skolläkararvode ••••••• 96 
index- och lönejustering 1.500 

b) elevernas flitpengar •••••••••••• 
c) städning och annan 

extra arbetskraft ••••••••••••••• 
d) råvaror och arbetsredskap ••••••• 

e) tryckningskostnader ••••••••••••• 
f) expensmedel ••••••••••••••••••••• 

g) undervisningsmateriel ••••••••••• 
h) bibliotek ••••••••••••••••••••••• 
i) underhåll och reparation av maskiner 

och verktyg ••••••••••••••••••••• 

j) elevbespisningen •••••••••••••••• 
k) elevernas hälsovård och första-

hjälpsutrustning •••••••••••••••• 

17.260 
500 

3.000 

4.555 
800 

500 
820 

515 

700 

3,435 

410 

22Z 

11.400 
90.000 
1.050 
5.Soo 

11.000 

5.800 

10.900 

5,750 
50.000 
40.000 

4.550 
15.000 

8.600 

6.250 
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1) sociaillskyddsavgifter • • • • • • • • • • • 
m) studieresor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

870 

750 
Summa V kap. 621.242 

VI. Ålands folkhögskola. 
1. Bidrag till Ålands folkhögskola (förslagsanslag) 

Summa VI kap. 155.000 
VII. Ålands lantmannaskola. 

1. Avlöningar: 
1 föreståndare, grundlön (A 24) 
l andra lärare, grundlön (A 24) 

• • • • 
• • • • 

föreståndartillägg••••••••••••••••• 
timlärare ............... ............. . 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 
kosthållerska •••••••••••••••••••••• 
löne- och indexjustering ••••••••••• 

11.124 
11.124 

612 

3.000 
2.760 

400 

3. 575 
1.200 

•••••• 

2. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
3 • Städning • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ........ . 

4. Undervisningsmateriel •••••••••••••••••••••••••••••• 
5. Expensmedel ......••.•.......•....•..... , 11 •••••••••• 

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

7. Direktionens resor och dagtraktamenten••••••••••••• 
8. Underhåll av skolplan och stängsel ••••••••••••••••• 

9. Underhåll av byggnader ••••••••••••••••••••••••••••• 
10. Underhåll av inventarier •••••••••••••••••••••••••• 
11. ..Ailslag för kur ser .................... , ............ . 

12. Elevbespisningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 
13. Förstahjä:psutrustning •• .••••••••••••••••••••••••••• 

Skollägenheten på Jomala gård. 
14. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag): 

a) löner, semesterarvoden samt -

sociala avgifter ••.••••• ..•. ~ •. ; • • • • • 
b) övriga löpande utgifter •••••••••• 

27. 560 
24.170 

Summa VII kap. 101.425 
VIII. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

1. Avlöningar: 
1 vävlärarinna, grundlön (A 18) •••••• 
1 sömnadslärarinna 1 grundlön (A 18) 
före ståndarinnearvode ................ . 
kosthållerska . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

8.196 
8.196 

4J2. 
3.300 
2.900 

223 

34.115 

155.000 

33.795 
5.300 
1.000 
1 .. 000 
1;500 

800 
1.200 

750 
2.000 

200 
400 

1.650 
100 

51.730 
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dyrortstillägg (förslagsanslag) 

övertimarvoden (förslagsanslag) 
• • • • • • • • 

• • • • • • • 
biträdande lärarinna i spånad ••••••••• 
löne- och indexjusteringar (förslags-

700 
6.000 

252 

anslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 000 

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

J. Undervisningsmateriel •••••••••••••••••••••••••••••• 

4. Expensmedel ··········~··••••••••••••••••••••••••••• 
5. Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag) 
6. Underhåll av trädgården •••••••• , .......... . ........ . 

7. Underhåll av byggnader ••••••••••••••••••••••••• • ••• 
8. Elevbespisning (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 

Summa VIII kap. 42.276 
IX. Ålands husmodersskola. 

1. Avlöningar: 
1 lärarinna i huslig ekonomi, grund-

lön (A 18) e e I • I • • • e e • • I • I e • I e e I I 

1 lärarinna i kvinnlig slöjd, grund-
lön (A 18) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tillfällig arbetskraft ••••••••••••• 

föreståndarinnearvode •••••••••••••• 
övertims- och timarvoden ••••••••••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 
löne- och indexjusteringar (förslagA-

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

8.196 

8.196 
500 

432 
6.000 

2.900 

700 

1.000 

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

4. Underhåll av byggnader och inventarier ••••••••••••••• 
5. Expensmedel ..•...•.. , ..... , ...... , • , ......... , .. .• , .•• 

6, Direktionsarvoden och resekostnader (förslågsanslag) • 

7. Elevbespisning (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
Summa IX kap. 36. 924 
X. Fornminnesvården. 

Ålands museum. 
1. Avlöningar: 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 12) •••• 
ålderstillägg (f örslagsanslag) ••••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

extra arbetskraft ••••• • •••••••••••••• 

6.288 

500 
300 

8.600 

224 

30.976 
5.000 

300 
2.000 

800 

400 
1.000 
1.800 

27.924 
3.500 

300 
1.500 
1.000 

700 
2.000 
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löne- och indexjus.~ering ••••• : •••• l.000 
. . 

2. Hyror, lyse och_ städning . ..... ·· .......... ·: ·. ~ ••••••• _., .. . 

3. Handbibliotek och komplettering av museiföremål ••• 

4. Expensmedel ·····~··· ~ ····························~ 
. ö.rriga 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 •••••• 

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

summa X kap. 79.888 
XI. Socialt bildn~ngsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

1. Biblioteksinspektörens arvode •••••••••••••••••••••• 
2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 

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

4, För inköp och inbindning av facktidskrifteri biblioteks-

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

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

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

8. Understöd åt medborgar- och arbetarinstitut (för-

slagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
summa XI kap. 134.034 

XII. Ålands yrkesvägledningsbyrå. 

1. Avlöningar: 

1 distriktsinspektör, grundlön (A 27) 

ålderstillägg ( f örslagsanslag f "' •.•••• ~ 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

anslag ......................... . 

13 t l04 
:700. 

. 350 

1.500 

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

3. För yrkesvägledningslagstiftningen förutsatta läkar

utlåtanden och andra vid vägledningsarbetet behöv

liga utredningar över icke-skolelever (förslagsanslag) 

4. Handbibliotek .......... ..................... , .......... . 

5. Diverse utgifter •••••••••••····~··················· 
6. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) 

SUmma XII kap. 18,354 

....... 

16.688 

11.000 

2.500 

2.000 

8.000 

31.200 

2.500 

1.000 

2.000 

3.000 

1.824 

350 

93.600 

200 

460 

100 

2.500 

35.000 

1.500 

100 

150 

200 

750 
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XIII. Särskilda anslag. 

1. Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande 

ändamål ....••••..•..•.. , ...•........•...•.... , ....• , • .. • 45. 000 

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

t i on!sanslag) , ............. , ........................... . 

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

organisationer ••••••••••• , •••••••••• , •••••••••• , •••••• 

5. Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens 

skolverksam.het (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 

6. Understödjande av skolgången för elever i läroverk •••••• 

7. Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (för-

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

8. Kommunal upplysningsverksam.het •••••••••••••••••••••••••• 

9. Understöd åt Samf'undet Finland-Sovjetunionen •••••••••••• 

10. Understöd åt Betania församling för upprätthållande av 

läse sal för sjömän ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

och bildningsväsendet •••••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Understöd åt författare och översättare (reservations-

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

13. Bidrag till Ålands handelsskola 'fö~~lags~slag~ •••• ~··· 
Summa XIII kap. 233.000 

Summa 5 Huvudtiteln 5.230.745 

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

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksam.heten • . 

1. Avlöningar: 

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

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

1 husdjurs- och jordbrukskonsulent 1 

grundlön (A 22) ••••••••••••••••••• 

1 bok~örings- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (A 22) ••••••••••••••••••• 
1 jordbruksinstruktör, årsarvode (A 21) 

1 trädgårdskonsulent, grundlön (A 19) 
1 bitr. trädg~rdskonsulent, årsarvode 

( A 18) •••• .- ••••••.•••.••.••.• , •••• 

10.560 

10.056 

10.056 

10.056 

9.552 

8.628 

8.196 

52.500 

6.000 

24.150 

23.500 

2.000 

40.000 

1.500 

600 

500 

7.500 

2.750 

27.000 
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personligt lönetillägg • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
arvoden och resekostnader för maskin-

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

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

fjärr ort still ägg ( f örslagsanslag) •• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

876 

8.500 

15.000 

5.500 

1.200 

8.000 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • 
3. Allmänna kostnader för lantbrukets instruktions-

verksamhet .......................................... . 

4. Bidrag för torrläggningsarbeten Creservationsanslag) 

5. Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) •••••••• 

6. Ny- och stenröjningspremier (reservationsanslag) ••••• 

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

skötseln ..................................... , .... . 

8. Kreatursförädlingsföreningar ••••••••••••••••••••••••• 
9, Svin-, fär- och fjäderfäskötselns främjande •••••••••• 

10. Trädgårds- och biskötselns främjande •••••••••••••••• 
11. 

12. 

13. 

4-H verksamhet en ................................. , •••• 

Lantbruksbokf öringens främjande • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jordbruksförsöksverksamheten: 

a) Ålands försöksfält ••••••••••••••• 15.842 

b) Ålands fruktförsök • • • • • • • • • • • • • • • 8 .070 

c) lokala fältförsök och demonstrationer 500 -------
Understöd för byggande av anläggningar för vatten

försörjning (reservationsanslag) •• ; ••••••••••••••• 

Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag) •• 

Arvoden och kostnader för landskapet enligt land

skapslagen angående kolonisationsnämnder i land

skapet Åland (för slagsanslag) ••••••••••••••••••••• 
17. Torrläggnings-, väg- och skogsförbättringsarbeten i 

enlighet med jorddispositionslagen (reservations-

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

18. Underhåll och drift av maskiner och redskap för 

torrläggningsarbeten (förslagsanslag) •.•••••.••••• 

19. Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) •• 

20. För sänkning av . vattendrag samt vattenståndsregle-

ringar (re·servationsanslag ) ••••••••••••••••••••••• 
21. Premier för grävning av mindre avloppsdiken och kör-

"2 ""I 
(.,, ' 

106 .180 

20.000 

3.500 

60.000 

15.000 

15.000 

20 .. 000 

45 .. 000 

3.000 

3.500 

22.000 

500 

24.412 

10.000 

5.000 

12.000 

10.000 

30.000 

200.000 

50.000 
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ning av jordf örbättringsmedel till odlingar (re-

servationsanslag) ................................... . 

22. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord

dispositionslän (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
23. Anl~ggningspremie för nylägenhet (förslagsanslag) •••• 

24. Av inlösen av legoomräden föranledda kostnader (för-

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

Summa I kap. 718.092 

II. Fisket. 

1. Avlöningar: 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

1 fiskerikonsulent, grundlön (A 22) •• 

1 fiskeriinstruktör, grundlön (A 18) • 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

10.056 

8.196 

4.000 

1.000 

2.000 

• • • • • • • • • • a • • 

Fiskerinäringens främjande ........................... , ... 

Underhåll och drift av romkläckningsanstalten •••••••••• 
Fi skeriundersi5kningar ( f örslagsanslag) , ................. . 

Underhåll och .drift av fiskefyrar •••••••••••••••••••••• 
Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ••••••••••••• 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) •••••••••• 
9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkesfiskare 

för anskaffning av fiskeredokap och fiskebåtar (reser-

vationsanslag) ..................... . , ........... , ...... . 

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

Summa II kap. 180.477 

III. Den privata skogshushållningen. 
1, Avlöningar: 

1 biträdande forstmästare, årsarvode 

(A 29) •••••••••••••••••••••••••••• 

1 skogsvårdsinstruktör, grundlön (A 22) 

1 plantskoleskötare-bitr. skögsvårds-

instruktör, grundlön (A 19) ••••••• 

1 forsttekniker, årsarvode (A 19) ••• 

1 forsttekniker, årsarvode (A 19) ••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag ) ••••• 

14.760 

10.056 

8.628 

8,628 

8.628 

10.000 

2.200 

15.000 

23.000 

15.000 

10.000 

25.252 

6.000 

15.000 

3.000 

28.725 

2.500 

20.000 

50.000 

20.000 

10.000 
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löne- och indexjusteringar (förslagsanslag)6.000 

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

3. Expensmedel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) •••••••••••• 
5. Underhåll av plantskolor:ra, (förslagsanslag) ••••••••••• 

6. Underhåll av plantskolebyggnaderna ••••• • ~; · ••• ·-••••••• 

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. Underhåll och drift av maskiner och redskap för ar

beten i samband med skogsförbättringar (förslags-

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

1. Underst öd åt 

a) Ålands 

b) Ålands 

c) Ålands 

2. Hemslöjdens 

Summa III kap. 234.200 

IV. Särskilda anslag. 

föreningar: 

fiskarf örbund • • • • • • • • • • • 
Marthadistriktsförbund •• 

Mejeriförbund ••••••••••• 

4.500 

J.000 

1.500 

främjande ................................. . 

3. Understöd för tryggande av sysselsättningen (för-

slagsanslag) ............................... •'- ..... . 

4. Rådgivning och annat främjand.e av hem- och små-

industrin .................................... ·., ...... . 

5. För skogsarbetarutbildning och skogskurser •••••••• , •• 

6. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

främjande • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Summa IV kap. 57.150 

Summa 6 Huvudtiteln 1.189.919 

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

I. Arbetsledning. 

1. Avlöningar: 

1 bitr. vägingeniör 1 grundlön (A 29) •• 

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

2 byggmästare, grundlön å 10.056 (A 22) 

2 vägmästare, årsarvode å 7.776 (A 17) 

1 lagerförvaltare, grundlön (A 14) ••• 

14.760 

10.560 

20.112 

15.552 
6.816 

223 

68.900 

22.500 
600 

1.200 

22.000 

400 

4.000 

400 
80.000 

5.000 

12.200 

17.000 

9.000 

3.250 

10.000 

19.500 

12.400 

3.000 
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1 kanslist- kassörska (A 1 2 ) ......... 
personliga lönetillägg •••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Summa I kap. 130 . 584 

II. Väghållningen. 

1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 

a) sommarunderhållet (förslagsansl ag) 

b) vinterunderhållet (förslagsanslag) 

c) färjhållningen (förslagsanslag) ••• 

d) understödjande av bilfärjetrafik 

Vårdö-Gustavs ••••••••••••••••••••• 

2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggande och förbättring (reserva-

6.288 

2.496 

12.000 

3.000 

9.000 

• • • • • • • • • • • 

790.000 

145.000 

220.000 

160.000 

tionsanslag) ••••••••••••••••••••• 90.000 

b) för underhåll (förslag sanslag) •••• 45.000 

c) för förbättring av vägförhållan-

dena i skärgården (reservationsanslag) 14.000 

d) understöd för iståndsättning av 

kommunalvägar , .. vilka skola över

tagas som bygdevägar (reserva-

tionsanslag ) .••.• , •••• •.• •••••••••• 

3. Bidrag till enskilda vägar (förslagsanslag) 

Summa II kap . 1.482.000 

15.000 

• • • • • • • • • • 

III. Sjökommunikationerna. 

1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

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

2. Upprensning av båtleder .(reservationsanslag) •••••• 

3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor (re-· 

servationsanslag) ................ "' ••••••••••••••• 

Summa III kap. 197.000 

IV. Vägavdelningens byggnader och inv entarier. 

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

2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 176 . 000 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 

• • • • • • • 

23[; 

100.584 

30.000 

1.315.000 

164.000 

3.000 

165.000 

2.000 

30.000 

21.000 

155.000 
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1. Avlöningar: 

1 trafikinspektör, årsarvode (A 23) ••. 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••• 
dyrortstillägg (förslagsansl.ag) ••••••• 

10.560 

500 

400 
ldne- och indexjusteringar (förslagsRnslag) 500 

extra arbetskraft och semestervikariats-

arvoden (förslagsanslag) •••••••••••• 1.500 

2. Till anskaffande av registerbrickoT för motorfordon 

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

övriga anslag. 

3. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) •••••••••••••••• 
4. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunika-

tionsväsendet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Summa V kap. 44.460 

Summa 7 Huvudtiteln 2.030.044 

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

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

1. Socialvårdsinspektionen (förslagsanslag) ••••••••••••• 

2. Hälso- 1 läkar- och sjukvård åt landskapets arbetare 

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

3, Invalidvården ( f örslagsanslag) •••• , ••••••••••••••• .••• 

4. Bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (förslagsa~slag) • 

5. Understöd åt barnhem (förslagsanslag) •••••••••••••••• 
6. Byggnadsunderstöd för barnhem i Mariehamn •••••••••••• 

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

8 . Sommarrekreation för baTn, som ej äro folkskolbarn ••• 

9. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

slagsanslag) ............... ~ ....................... . 

10. Underst öd åt Föreningen_ Folkhälsan på Åland r. f. / ' · -· 

för upprätthållande . av.m.e:'1..tfitlJ;i.ygienisk byrå •••••••• 

11. Socialhjälpsutgifter, som skola ersättas av landskapet 

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

12. Understödjande av nykterhetsarbetet ••••••••••••••••• 
13. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar .. , ... ..................................... . 

14. För förebyggande socialhjälp •••••••••••••••••••••••• 
15. Understöd åt kommuner~ vilka i oskälig grad betungats 

av socialhjälpskostnader (förslagsanslag) ••••••••• 

231 

13.460 

2.000 

4.000 

25.000 

1.500 

15.000 

140.000 

20.000 

9.000 
110.000 

40.000 

500 

24.000 

5.000 

13.000 

5.200 

1.800 

300 

2.000 
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16. Till landskapsstyrelsens disposition för sociala ändamål 

summa I kap. 389.300 

II. Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 

1. Avlöningar: 

1 byråchef, grundlön (A 18) •••••••• 

1 avdelningsföreståndaies 9.rgndlön (A 18) 
2 byråbiträden 1 årsarvodeJ~l 8) •••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •.•• 

löne- och indexjusteringar (förslags-

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

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

8.196 

8.196 

10.752 

5.000 

2.000 

3.000 

• e • • e e e e e I e t 

3. Hyra för arbetsförmedlingsbyråns lokal jämte lyse och 

städning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••• 
4. Expensmedel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa II kap. 47.824 

Summa 8 Huvudtiteln 437.124 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 

232 

2.000 

37.144 
1.000 

1.680 

8.ooo 

I. Pensioner och av landskapsstyrelsen i egenskap av ar

betsgivare erlagda sociala avgifter. 

1. Pensioner (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••• 
2. Familjepensioner och begravningshjälp (förslagsanslag) 

3. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••••••••••••••• 
4. Pensionsavgifter för arbetstagare i kortvariga arbets

förhållanden (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• 
5. Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) 

summa I kap. 738.000 

II. Särskilda anslag. 

........ 

1. På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna såsom 

särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) •••••••• 

2. Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 
3. Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) •••••• 

4. Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) ......... ..... 
5. Kostnader för förande av kortregister över personer, 

vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt •••••••••••••••••• 

6. Understöd till turismens främjande •••••••••••••••••••• 
7. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslags-

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

8. Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) 

500.000 

20.000 

150.000 

18.000 

50.000 

2.000 

23.000 

6.000 

3.500 

2.250 

36.500 

9.750 
1.000 



• ' • ' 

-37-

9. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) • • • • • • • 
10. För utbildning av polismän (förslagsanslag) •••••••••• 

11. Stödjande av elektrifieringen på landsbygden (för-

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

12. För undersöknings- och byggnadspublikationsverksamheten 

för utvecklande av bostadsproduktionen föranledda 

kostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 
13. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen föranledda 

kostnader ( f örslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 

14. Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande av 

bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

( f örslagsanslag) • , ................................. • 

15. Av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten 

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

16. Brandstodspremier (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 
17. Utgifter för skärgårdsnämnd (förslagsanslag) •••••••• 

18. Fraktunderstöd (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••• 
19. Till landskapsstyrelsens disposition för brandväsendet 

20. Understöd för främjande av brandskyddet (förslagsanslag) 

21. Arbetslöshetsersättningar (förslagsanslag) ••••••••••• 

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

23. På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt

ningar och friår (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 
24. Av landskapslagen om sysselsättning föranledda kost-

nader ~f örslagsanslag) •••••• , •••••••••••••••••••••• 

25. För planläggning av och utgifter i samband med förvalt

ningen av sysselsättningsärenden (förslagsanslag) •• 

26. Understöd åt kommuner, som råkat i svårigheter (för-

slag san slag) ....................................... . 

Summa IIkap. 1.360.150 

Summa 9 Huvudtiteln 1.098.150 

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

I. Landskapsstyrelsen. 

l. Anskaffning av inventarier •••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 10.000 

II. Hälso- och sjukvården. 
l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier 

och instrument ................... -• ............... . 

2. Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning 

20.000 

9.500 

75.000 

1.500 

4.000 

30.000 

52.000 

6.000 

3.150 

20.000 

5.000 

3.000 

10.000 

1.000 

8.ooo 

20.000 

3.000 

5.000 

10.000 

83.030 

100.000 
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3. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

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

4. Kostnader för landskapets andelar i Grelsby sjukhus ••• 

5. Landskapshälsosyster-barnmorskans kansli för anskaff-

ning av audiometer .................................... . 
Summa II kap. 202.180 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Ålands lyceum för anskaffning av inventarier m.m •••••• 

2. Ålands lyceum för planering av skolområdet (reservations-

231 

7.450 
10.500 

1.200 

1.000 

anslag) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1.100 

3. Ålands lyceum för utvidgning av värmecentralens bränslerum 11.200 

4. Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av laboratorie-

utrustning (reservationsanslag) ••••••••••••••••••••• 10.000 
5. Ålands sjöfartsläroverk för vissa grundanskaffningar 

och förbättringar ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6.250 
6. Ålands sjömansskola för anskaffning av invent~rier och 

maskiner (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••• 
7. Ålands yrkesskola för anskaffning avinventarier m.m ••• 

8. Ålands yrkesskola för planering av skolgården ••••••••• 

9. Ålands yrkesskolas fartygselektrikeravdelning för an-

skaffning av .maskiner •••••••••• ,._ ••••••••• , •••••••••• 

10, Å1ands lantmannaskola för anskaffning av inventarier m.m. 

11. Ålands lantmannaskola för planering av skolträdgården 

12. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av in-

ventarier ............................................. . 

13. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för särskilda grund-

förbättringsarbeten •••••••••••••••••••••••••••••••• 
14. Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier , 

15. Skollägenheten på Jomala gård för täckdikning •••••••• 

16. Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maskiner 

17. Skollägenheten på Jomala gård för grundreparation av 

arbetarbostaden • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • 4 • • 

Summa III kap. 137.700 

IV. Näringarnas främjande. 

1. Anskaffning av maskiner för torrläggningsarbeten ....... 
2. An skaffning av fiske fyrar •••••••••••••••••••••••••••• 

3. Porstavdelningen för anskaffning av maskiner ••••••••• 

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

5. Ålands försöksfält för uppförande av träskhus och 

laboratoriebyggnad ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

30.000 

17.500 

2.500 

19.800 

1.300 

950 

2.500 

9.500 

1.500 

1.600 

14.200 

800 

2.000 

5.000 
10.000 

3.000 

36.000 
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6. Lantbruksavdelningen för anskaffning av löksättnings-

maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa IV kap. 59.500 

V. Kommunikationsväsendet. 

1 . Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservations-

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

2. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) ~·•••• 

3. Anskaffning av instrument för trafikkontroll ••••••••• 
4. Byggande av väg till och färjfästen för färjlinjen 

Åland-Gustavs ••..........•..............• ........•.. 

5. Lager och garage i Saltvik ••••••••••••••••••••••••••• 
6, Anskaffning av gaskopieringsapparat •••••••••••••••••• 
7. Anskaffande av reservfärja •••••••••••••••••••••• , ..... 

Summa V kap. 1.861,500 

VI. Polisvården. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

l , Anskaffning av ny polisbil ••• , •••••••••••• , •••• , •. · •••• 

Polisväsendet på landet. 

2, Inventarieanskaffningar till vaktkontor •••••••••••••• 
Summa VI kap. 18.ooo 

1. 

2, 

3. 

4. 

Lån 

Lån 

Lån 

Summa 10 Huvudtiteln 2.288.880 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
----------------------------------------------------------------

I . Näri ngarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

för torrläggningsarbeten · (reservationsanslag) . . . . 
för 

för 

gande 

täckdikning (reservationsanslag) ••••••··~···· 

främjande av hem- och småindustrin till tryg

av sysselsättning (reservationsanslag) ••••••• 

byggande av anläggningar för vattenförsörjning Lån för 

( re servationsanslag) • , •••••••••••••••••••••••. •••••• 
5. Jorddispositionslån (reservationsanslag) ••••••••••••• 

6. Amorteringslån för främjande av upplagring av spannmål, 

po t atis och trädgårdsprodukter •••••••••••••. •••••••• 

7. Löseskilling för legoområden (förslagsanslag) •••••••• 
Fisket, 

8, Lån för främjande av fiskhushållningen (reservations-

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

"3 .... 
fo1 J 

3.500 

1,320.000 

130.000 

1 .000 

305.000 

2.500 

3,000 

100.000 

15.000 

3.000 

60,000 

15.000 

250.000 

50.000 

700.000 

60.000 

80.000 

50.000 



.... 
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Skog shu shållni!'.'e.?BJ:t . , 

9. Lån för skogsförbättringsarbeten •••••••• • \•••••••••••• 
Summa I kap. 1.323.400 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••····~···•••••••• 
2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolbyggnader 

( f örslagsanslag) , , •••••••• , ••••• , ••••••••••.••••••• 

3. Lån för anskaffning av och grundförbättringar på bib

lioteksbyggnader ( f örslagsanslag) •••••••••••••• , •• 

Summa II kap. 595.000 

III. Särskilda anslag. 

1. Bostadslån (reservationsanslag) ••••••••••••••••••••• 
2. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av hus-

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

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

4, Amorteringslån för tryggande av sysselsättningen •••• 

5. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (förslags-

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

6. Av brandlagstiftningen förutsatta lån (reservations-

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

7. Amorteringslån åt Mariehamns stad för utbyggande av 

hamnanläggningar ••• , .............................. . 

Summa III kap. 1.198.000 

Summa 11 Huvudtiteln 3.116.400 

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

I. Avräknings- och ränteutgifter. 

C)3"" ,.., 0 

• 
I 

I 
I 

58.400 

25.000 

560.000 

10.000 

460.000 

30.000 

100.000 

100,000 

5.000 

3.000 

500.000 

1. Vid avräkning återgående utjämningsf·örskott (förslagsanslag) -

2. Utbetalningar till l andskapets enskilda medel för vid av

räkning utom kolumn ställda inkomster (förslagsanslag) 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansiering s-

lån (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• •••••• ••• 
Summa I kap. 5.000 

Summa 12 Huvudtiteln 5.000 

5.000 

Summa utgifter mk 20.146.955 
============================== 

I 
I 

- -
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Detaljmotivering. 

INKOJ.\.'lSTER. 

Anslagen upder flertalet inkomstmoment har beräknats dels eft er bo 

slutet för år 1963, dels efter de belopp, som på vederbörande ,moment 

hittills influtit samt dels slutlig en vad som i särskilda fall beräkn 

inflyta under år 1965. 

Ytterlig are motivering torde därför icke vara erforderli g utöver 

de moment, som nedan särskilt beröres. 

1 Ayd.I:l. 

3 Ayd. I: 1. 

1 Avdelningen. 

I. Skatter och av~ifter av skattenatur. 

Nöjesskatter. 

Anslag 30.000 mark. Minskning 25.000 mark. På grund av 

tillkomsten av en ny bio grafskattelag (FFS 366/64) med 

ändrade grunder för beräknande av skatten vid filmföre

visningar, vilka bestämmelser även tillämpas inom land

skapet, synes inkomsterna av detta slag nöjesskatter hel 

bortfalla. 

3 Avdelning en. 
I. Inkomste r av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

Stadens andel i kostnad erna för polisinrättning en. 
+ 

Anslag 110.000 mark. Ökning 27.561 mark. Anslag et har d 

na gång upptagits till avrundat belopp. 

Ålands yrkesskola. 

Landskapsstyrelsen har ansett det ändamålsenligt och 

behövligt bl.a. för fördelring en av kommunernas kostnadsa 

delar att specificera inkomstmoment en på nedan angivet s · 

Indriv:dng en av kommunernas andelar i anläggning skostn 

derna har ännu icke kunnat påbörjas. Anslaget föreslås k 

stå med oförändrat belopp. 

Ordn:llgsnumren för de under och efter Ålands yrk esskol 

följande momenten har ändrats. 

3 Avd.I:9. T0 rminsavgift er (Momentet nytt). 

Anslag 1.000 mark. 

3 Avd.I:lO. Inkomst av bespisning en (Momentet nytt). 

Anslag 2.500 mark. 
3 Avd. I:ll. Inkomst av arbetsverksamhet en. (Momentets rubrik ändrad). 

(tid.' A.I:9)Anslag 15~000 mark. Minskning l.QOO mark. 
3 Avd. I:l2. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader .• 

(Tid.3 A.I:lO). Anslag 157.500 mark. 
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3 Avd. 1:13 . Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

(Moment et nytt). 

Anslag 2.000 mark. 

3 Avd.I:l4. Inkomster vid fartygselekt~ikeravdelning en (Momentet n 
Anslag 1.000 mark. 

3 Avd.I:15. Inkomster från Ålands nandelsskola.(Momentet nytt.) 
Anslag 8.875 mark. Såsom närmare angives i ' motiveringen 

till utgifterna under 5 Ht.XIII:l3 föreslår landskapsst 
relsen inrättande av en tvååri g handelsskola med intagn 

av elever till första klassen höst.:t.e-rminen 1965. Då sko 
kommer att arbeta i yrke.s-sk·olans lokaliteter, kommer hä 
i:z:ikomster till yrkesskOlan i form av hyra, andel i brän 

· tii:y,§.e ~ kraft och vatten sa11t andel i vissa gemensamma be 
_ .. -· ~-f.kt:tni;ngshavares avlöning . 
-.·· · · ··< ·. B;frii~ inkomster av bla~ad natur. 

3 ·1 AV'd'• J.:..:-:}?r §Ju~f.::"::3ä 4 1ttg;;HJ1'S:a etningcg ~ omentet nytt) • 
. , - ·:·· -···fuislag.-50'0 11arlc. I enlighet. med den nya s jukförsäkring_s 

gen, som trätt i kraft under är 1964, är arbetsgivaren i 
vissa ~all berättigad att av sjukförsäkringsbyråerna up 
den arbetstagaren annars tillkommande dag- och moderskap 

penningen sarat även ersättning för läkar- och sjukvård. 
. . B . Av"cf e.lnin gen • 

I. Finansieringsinkomster. 
Avräkning s~ och ränteinkoraste~~ 

(5 Avtj..I:4). Av landska et u t 'a na finansierin:siän för Ordinarie bu 
getens förverkligl;inQ: .e. 

· I i t 

• j '. '. 

Anslaget föreslås utgå på grund av ändring av sättet fö 
bokföringen av finansieringslånen. 

"'! · I 
~ -, . 

I 
; ; ; 
f ' ... 

I ' 

. ' ' ' ~ \., (i 'ir 

'I' .. I
., ' ' ' 

;• f I ' . 

• 

I ·. 

~ ... - ........ _--==------"="'-----"=--=-----~--~~-~-----~_..:.__. _ ___,__ 
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1. Huvudti teln. Land?tinget. 

I. Allmänna landstingskostuader. 

Landstingsmännens arvoden, @agtraktamenten och r.esekost-

nader (f). .: 

Anslag 150.000 mark. Ökning i2.000 mark. 
,Föreslås höjt på grund av d ;~ - allmänna löne justeringarna, 
' M 

vi l,~a närmare berörts i den-, allmänna motiveringen. 

'_l kanslist och renskriverska ·, avlöning. 
- ( ,_ i . 

Anslag 10.472 mark. Ökning 1.864 mark. Motivering som unde 
( i 

1 Ht. I: 1. 

Bibliotekarie, arvode. 

An$lag 480 mark. Ökning 70 mark. Årsarvoden som detta och 

liknande, föreslås där icke annorlunda säges, höjda i pro- _ 

portion till de allmänna löne- och indexjusteringarna. _ 

(1 Ht.I:8). (Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (f) . 

Momentet utgår. Momentet föreslås överföras till 9 Ht .. _där 

anslag upptages under "Socialskyddsavgifter;; vilka land

skapet i egenskap av arbetsgivare äger erläggä"; :Landskaps,... 
. , 

styrelsen har i enl,i ghet med Finansu-t$}Lottets betänkande 

-, N2 8/1963 företagit nämnda överflyttn~ng beträffande alla 

kapitel där icke även socialskyddsavgifterna pä grund av· 

särskilda sk~l bör hål,las "' samman med .ifrågavarande inrätt

nin gs övriga utgifter. I socialskyddsavgiften ingår folk~ 

pensions- och barnbidragsavgift samt sjukförsäkringsavgift. 

2 Ht . I : l . 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

2. Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 

I. Centralförvaltningen. 

Avlöning ar. 

Anslag 464.988 ma~k. Ökning 79.184 mark. Beträffande de 

allmänna nivå- och indexjusteringarna i tjänstemännens lö- .. 
... ~: T ~:-

ner hänvisas till den allmänna motiveringen. Landskaps-

styrelsen bar därutöver funnit skäl till särskild gransk

ning av löneklasserna för följande tjänster. 

Yngre landskal?s sekreterare. 

Yngre landskapssekreteraretjänstens avlöning sklass har ti-

.digare be~örts i bl.a landskap~styrelsens budgetförslag för 

år 1963 (N2 32/1962), finansutskottets betänkande m 15/1962 

och landskapsrevisorernas berättelse för är 1963. Landskaps 

styrelsen har i detta skede icke ansett ytterligare motive

ring nödi g för den nu föreslagna förhöjningen från A 28 
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till A 29. Landskapsstyrelsen avser emellertid att före 

sitt slutliga beslut inhämta Ålandsdelegationens yttrande. 

Försöksledare- forstmästare. 

Enligt en av skogsforskningsinstitutet den 24 september 

1964 avgiven skrivelse anses befattning jämförbar med le

dare för skogsförsöksstation i riket såväl i fråga om ar

betsuppgifter som i lönehänseende. Även i detta fall avser

landskapsstyrelsen inhämta Ålandsdelegationens yttrande. 

Byggnadsinstruktör. 

Befattningen har i lönehänseende jämlikt Ålandsdelegationen 

beslut 11 maj 1955 jämställts med jordbrukskonsulenterna me 

är i detta nu en löneklass lägre än dessa. Befatningen för

utsätter ett självständigt arbete väl jämförbart med kon

sulenternas.' Byggnadsinstruktören har att handlägga en 

mångfald arbetsuppgifter, som hänför sig till olika avdel

ningar. Såsom byggnadssakkunni g är innehavaren närmast jäm

ställd med länsbyggmästarna i riket. Med beaktande av ovan

stående har landskapsstyrelsen ansett att byggnadsinstruk

tören borde erhålla samma lön som jordbrukskonsulenterna 

och byggmästarna vid vägavdelningen, vilka för närvarande 

utgår enligt löneklass A22, d.v.s. en löneklass läg re än 

länsbyggmästare. 

Städerska. 

På grund av de i regeringens budget-proposition föreslagn a 

gropjusteringarna har städerskans lön höjts från A2 till 

A3. 

Under centralförvaltningens avlöning ar har hittills upp

tagits vägavdelningens kassörska såsom kontorsbiträde med 

årsarvode. nå vägavdelningen numera är en av landskapssty

relsens största underredovisare anser landskapsstyrelsen 

det sakenligt att befattningen upptag es under 7 Ht.I:l. På 

grund av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna 

föreslår lands kapsstyrelsen en justering av lönen, vilket 

närmare motiveras under 7 Ht. 

Såsom i allmänna motiveringen nämnts har anslage t för 

lönejustering höjts och rubriken ändrats så att den inne

fattar även indexjustering , vilke t även gäller samtliga i 

budgetförslaget upptagna motsvarande anslag. 

Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten 

och resekostnader. 

Anslag 50.000 mark. Ökning 10.000 mark. Motivering som 
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2 Ht.1:4. 

2 Ht.1:5. 

2 Ht.1:6, 

3 Ht.I:l. 

3 Ht.1:6. 

3 Ht.1:7. 
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under 1 Ht. 1:1. 

Trycknings- och inbindningskostnader (f ). 

Anslag 25.000 mark. Ökning 7.000 mark. Föreslås höjt på 

grund av stegrade kostnader och ökade tryckningsarbeten. 

Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse och 

städning (f). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 4.000 mark. Landskapsstyrelsen 

underhandlar för närvarande om att upphyra lokaliteter för 

att kunna sammanföra vissa avdelningar, i främsta rummet 

arbetsförmedlingen och yrkesvägledningen, som haft sina 

kontor på skilda håll i staden, under ett tak. Landskaps

styrelsen har ansett lämpligast att föra hyreskostnaderna 

under 2 Ht. Då fråga är om nybyggt hus beräknas hyreskost

naderna bliva högre än hittillsvarande hyror. 

Expensmedel. 

Anslag 35.000 mark. Ökning 5.000 mark. Föreslås höjt på 

grund av stegrade kostnader och ökade arbetsuppgifter. 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

1. Polisinrättningen i Mariehamn. 

Avlöningar. 

Anslag 283.236 mark. Ökning 64.596 mark. På grund av de lö

nejusteringar , som föreslås i rikets budgetproposition 

för år 1965 har av fem yngre konstaplar (A 12), 2 flyttats 

upp en löneklass A 13. För semestervikarier och sommarper

sonal har upptagits anslag för avlönande av extra konstap

lar under en tid om 20 mån. dV,s. samma som under år 1964. 

Därutöver har landskapsstyrelsen upptagit anslag för avlö

nande av extra konstaplar för 12 månader under den tid den 

lll?nf~;r-ade po li sgrundkurs en pågår. Det erforderlig a beloppet 
/

nar or 
har upptagits under 3 Ht. I:ll. 

Erforderliga anslag för arbetstids- och övertidstillägg 

samt ersättningar för söndagsarbete har upptagits under 
tvenne undermoment. 

Kriminalpolistillägget har ökats med 1.000 mark för 

tillägg åt tvenne förhörsledare vid ordningsavdelningen. 

Socialskyddsavgifter.(' omentets rubrik ändrad, se 1 Ht. 1: 8). 

Anslag 20.000 mark. Ökning 10.000 sark. Ökningen hänför sig 

till de stegrade lönekostnaderna och tillkomsten av arbets

givarens sjukförsäkringsavgift. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 

' 1 

i 
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Anslag 6.000 mark. Ökning 1.500 mark. Under 10 Ht. föreslå 

inköp av en ny polisbil. Den gamla polisbilen skulle hålla 

i reserv för att användas under högsäsongen. Driftskostna

derna för båda bilarna beräknas till 6.000 qark. 

3 Ht. I : ll. Avlönande av extra konstaplar under tiden för poliskurs, 

sammanlagt 12 månader (f ). Momentet nytt. 

3 Ht.II:l. 

3 Ht.II:2. 

3 Ht.II:4. 

3 Ht.II:6. 

Anslag 6.300 mark. Under år 1965 planeras en polisgrund

kurs, närmare motiverad under 9 Ht. För avlönande av vika

rier för de av polisinrättningens poliser, som deltaga i 

kursen har anslag upptagits under detta moment skilt 

från övriga avlöning ar enär staden icke borde deltaga i 

vikariernas avlönande. 

II. Polisväsendet på landet. 

Avlöningar. 

Anslag 216.430 mark. Ökning 44.150 mark. Av hittillsvarande 

9 yngre konstapelsbefattningarna föreslås en (Rudolf Nor

din, Sund) ombildas till äldre konstapelsbefattning (A 14). 

Av återstående 8 yngre konstaplar har med beaktande av i 

regeringens budgetproposition föreslagna gropjustering ar 

3 yngre konstaplar flyttats upp en löneklass till A 13, 

medan 5 kvarblir i A 12. I Jomala länsmansdistrikt föreslås 

in:z:iittande av en yngre konstapel, årsarvode(A 12) för möj

liggörande av tjänstgöring vid de passgranskning s- och vakt 

kontor polisen ~pprätthåller i Eckerö, vid flygfältet och 
l 

sena:remöjligenftiångnäs. På samma grunder har tiden för av-

lönande av extra konstaplar i Jomala distriktet utökats 

från 15 till 20 månader. Genom utökade arbetsuppgifter inom 

samma distrikt föreslås ett arvode för extra arbetskraft 

beräknat enlig t hälften av lönen i A 6, avsett för extra 

renskrivning vid Jomala länsmanskontor. övriga förhöjningar 

föranledes av löne- och indexjustering ar och undermomenten 

har ändrats på enahanda sätt som under denna huvudtitels 

I avdelning . 

_Beklädnadsbidrag. 

Anslag 1.953 mark. Ökning 93 mark. Motiveras av utökad per

sonal. 

Expensmedel. 

Anslag 5.000 mark. Ökning 1.000 mark. Föreslås höjt på grund 

av stegrade kostnader och utökad personal. 

För polishäkten och vaktkontor (Rubriken ändrad). 

Anslag 2.500 mark. Ökning 520 mark. Från momentet avgår 



3 Ht.II:7. 

4 Ht.I:l. 

4 Ht.I:2. 

4 Ht.I:4. 

4 Ht.I:5. 

4 Ht.II:l. 
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kostnaderna för häktet hos ök. Wideman, emedan skilt häkte 

inrättats i Eckerö. 

Under momentet tillkommer kostnader för vaktkontoren 

i Eckerö och vid flygfältet samt senare ev. i Långnäs. 

Anslaget avAer kostnader för elström, städning, värme, 

telefon samt smärre kontorstillbehör. 

För rörlig trafikövervakning (f ). 

Anslag 5.500 mark. Ökning 500 mark. Anslagets användning be 

roende på landskapsstyrels ens särskilda beslut. Ökningen 

hänför sig till beräknade arbetstidstillägg och ersättnin

gar för söndagsarbete. 

4. Huvudtiteln. H~lso- och sjukvården. 

I. Distriktslärare och landskapshälsosyster-barnmorska. 

Avlöningar. 

Anslag 17.010 mark. Ökning 2.940 mark. Motiveras av de all

männa lönejusteringarna. 

R~sekostnader och dagtraktamenten (f ). 

Anslag 2.500 mark. Ökning 500 mark. Tidigare anslag synes 

lågt. 

Kumlinge läkarbåt (f ) . 

Anslag 6.000 mark. Ökning 1 .500 mark.Förutom båtförarens 

avlöning erlägges ur detta anslag även drifts- och under

hållskostnaderna för läkarbå ten. Då landskapsstyrelsen be

rättigat båtföraren att för resorna lyfta timpenning ut

räknat enligt löneklass A 10 erfordras höjning av anslaget. 

Landskapshälsosyst ern-barnmorskans avlöning. 

Anslag 16.010 mark. Ökning 2.840 mark. Motivering som un

der 4 Ht.I:l. 

II. Ålands centralsjukhus. 

Avlöningar. 

Anslag 1.436.813 mark. Ökning 296.776 mark. 

Läkare. Avdelningsläkarnas avlöningsklass har i enli ghet 

med förslag et i rikets budgetproposition höjts från A 27 

till A 28. Sjukhusledningen har även anhållit om inrättandet 

av en ny läkarbefattning vid obstetrisk-gynekologiska av

delningen. Då anhållan inkommit sent och grundmat erialet 

icke kan anses tillfyllest har landskapsstyrelsen icke hun

nit slutbehandla fråg an . Land skapsstyrelsen avser att, 

försåvitt den föreslagna befattnin gen befinnes motiverad 

föreslå inrättandet av befattning en i tilläggsbudget under 
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å r 1965 . 

Övrig skolad personal. Med samma motivering som ovan har 

hjälpsköterskornas och barnsköterskornas löneklass höjts 

från A 8 till A 9 samt tekniska biträdenas löneklass fr å n 

A 9 till A 10. 

Övrig kvinnlig personal. Me d enahanda motivering som ovan 

har följande lönejusteringar företagits: 

1 biträdande kosthållerska 

3 telefonister 

3 kokerskor 

1 bag erska 

2 maskin tvätterskor 

4 tvätterskor 

tid. fr.1.1 1965. 

A 10 

A 5 
A 4 
A 4 
A 5 
A 4 

A 11 

A 6 

A 6 
A 6 

A 5)6 tvät 
A 5 )ters-

)kor 

Anm. Landskapsstyrelsen anser icke skäl att numera skilja 

på maskintvätterskor och tvätterskor . 

2 sömmerskor 

1 baderska-städerska 

1 baderska 

7 köksbiträd en 

6 s ervererskor-diskerskor 

18 sjukhusbiträden 

Övrig manliB Eersonal. 

1 maskinmästare 

2 maskinskötare 

1 eldare 

1 hjälpkarl 

Med 

A 4 
A 4 

A 4 

A 2 

A 2 

A 2 

motivering som 

A 20 

A 10 

A 8 
A 6 

ovan~ 

A 6 

A 6 
A 6 

A 3 
A 3 

A 3 

A 21 

A 11 

A 9 
A 7 

Övrig a justeringar hänför sig till den allmänna lönejuste

ringen. 

Nya befattningar. Övrig skolad personal . 

Vid laborat. ri e avdelning en föreslås inrättandet av ett tek

niskt biträde, som skulle ersätta en praktikant. Detta skul

le inne bära en väsentlig förbättring fÖr behållandet 

av utbildad stampersonal i stället för tillfällig a prakti

kanter. Den friställda praktikanten skulle överforas till 

röntg enavdelningen. 

4 Ht. II: 2. ·· Kosthållning en (f). 

Anslag 98.000 mark. Ökning 6.000 mark. Fördelningen i d e t

ta budg etförsla g har icke skett såsom tidig are , enlig t för

delning 8/10-2/10 mellan lasarettet och sanatori e t, utan 



4 Ht.II:8. 

-49-
C) .il ,... 
ro1 <.ta 

på grund a~~ uppskattade antalet vårddagar såsom de förvän

tas fördelas mellan l asarettet och sanatoriet under år 

1965. Sammanlagda anslaget för lasarettets och s:anatoriets 
11 kosthållning är sålunda oförändrat men då antalet vårddagar · 

vid sanatoriet fortsättningsvis nedgått i förhållande till 

lasarettets föreslås denna fördelning för att undvika en 

ev. tilläggsbudgetering för lasarettets del. 

Kosthållsutgifterna för år 1963 uppgick till 3:43 mark 

per vårddag samt har under febr.aug. 1964 stigit till i 

medeltal 3:80 mark. 

Underhåll av fasti gheten. 

Anslag 28.500 mark. Minskning 200 mark. Sjukhusledningen 

har planerat att under närmast följande åren låta utföra 

underhållsarbeten så att en eller två avdelningar repare

ras årligen. År 196 4 ha utförts arbeten i kirurgiska och 

medicinska avdelningarna och under 1965 avser reparations

arbetena omfatta BB-avdelningen, operationsavdelningen 

samt tvättinrättningen. K~f-i;tnaderna härför beräknas till 

17.500 mark. På gru nd avjCiörrkarmarna av trä utsättes för 

stor förslitning i vissa avde lningar föreslås att ca 100 

dörröppningar förses med karmar av rostfri plåt till en 

kostnad av 30 mark per dörr. För målning och smärre re

parationsarbeten i bageriet, diskrummet och till köket an

slutna förrum beräknas på sjukhusets andel komma 2.000 mark 

samt för impregnering av växthuset 1.000 mark. Därutöver 

föreslås såsom tidigare 6.000 mark reserverat för smärre 

oförutsedda underhålls- och reparati onskostnader. 

4 Ht.II:9. Underhåll av inventarier. 

Anslag 17.000 mark. Ökning 1.000 mark. Föreslås på grund 

av kostnadsstegringarna. 

4 Ht.II:l4. Arvode åt läkare för läkarintyg och -utl§ta~?~n, för vilka 

uppbäres avgift eller ersättning (f ). 

Ans l ag 6.000 mark. Ökning 1.500 mark. Tidigare anslag 

beräknas bliva otillräckligt. FörhöjningBn mot iveras av 

motsvarande ökning på inkomsts idan under 2 Avd. I:4. 

4 Ht.II:l6. Socialskyddsavgifter. 

Arislag 80.000 mai:k: . Ökning 22.000 mark. Motivering som un

der 3 Ht. I:6. 

III. Ålands centralsanatorium. 

4 Ht.III:l. Avlöningar. 



-50- 246 
Anslag 234.657 mark. Ökning 46.504 mark . Av de befatt

ningar, som enbart hänför sig till centralsanatoriet har 

i enlighet med de i reg ering ens budg etproposition före~ 

slagna gropjusteringarna 2 sköterskebiträden i A 8 upp

flyttats till A 9, 3 serverers kor-diskerskor och 1 avdel

ning sstäderska i A 2 till A 3 samt en baderska i A 4 till 

A 6. Beträffande de befattning ar, som delvis hänföres till 

centralsanatori e t och delvis till sjukhuset och tuberkulos 

byrån hänvis a s till motiveringen under 4 Ht. I:l . Någon 

ytterligare nE&kärning av personalen har icke företagits 

i samband med budg etförslag et men i må n av möjlighet komme 

ev. icke erforderlig personal att överflyttas till lediga 

vakanser vid centra lsjukhuset och ledigblivna tjänster att 

icke besättas varför avlöningsanslaget slutligt icke torde 

uppvisa samma ökning s om nu förevarande förhöjning . Beträf 

. fande övri ga stegring ar hänvisas till allmänna motivering e 

4 Ht.III:2. Medicinalier och förbandsmaterial (f ). 

Anslag 8.200 mark.Ökning 2.200 mark. Från anslag et har 

förts kostnaderna för skärmbildsfilmerna till 4 Ht.IV:2 

enär dessa i huvud s ak användes vid dispensärbyrå n till en 

beräknad kostnad av 550 mark. Då emellertid äve n central

sanatoriet bör hå lla ett s .k. katastroflag er av medicinale 

och förbandsmaterial ha utgifterna beräknats till 8.200 

mark totalt. 

4 Ht.III:6. Und erhåll av fasti gh e t en. 

Anslag 2.300 mark. Mins knin g 1.900 mark. Centralsanatoriets 

andel av de under 4 Ht.II: 8 föreslagn a und erhållskostnade~

na för tvättinrättning en, bageriet, di s krum och köksutrym

men samt växthuset b e löper sig till 1.300 mark varjämte 

1 .000 mark re s e rve ras för smärre r eparationsarb e ten. 

4 Ht.III:S. Kosthållningen (f ). 

Anslag 17.000 mark. Mins kning 6.000 mark. Minskning en moti

veras av den fördelnings grund, som beröres under 4 Ht . II:l. 

4 Ht.III:lO. Socialskyd dsavg ift er (f ). 

4 Ht.IV:l. 

Moment e ts rubrik ändr a d. 

Anslag 12.900 mark. Ökning 3.600 mark . Mptiv ering som under 

3 Ht. I: 6. 

IV. Ålands tuberkulo sbyrå . 

Avlöning ar. 

Anslag 40.073 mark. Ökning 6.476 mark. Förutom justering arn 



I 

4 Ht.IV:2. 

4 Ht.IV:6. 

4 Ht.IV:7. 

4 Ht.V:l. 

4 Ht.V:2. 

4 Ht.V:J. 

4 Ht.V:4. 

4 Ht.V:7. 

4 Ht. V:8. 

4 Ht.V:9. 

4 Ht.VI:l. 
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av de befattn~ngshavares löner, vilka d e l v is för es under 

IV kap. och vilka justeringar motiveras under 4 Ht.II:l, 

hänför sig förhöjningarna i övri gt till de i allmänna mo

tiveringen närmare berörda index- och lönejusteringarna. 

Medicinalier och filmkostnader. Momentets rubrik ändrad. 

Anslag 2.325 mark. Minskning 625 mark. Trots att frå n 4 Ht 

III:2 överförts kostnaden för dispensärbyråns filmer,sy

nes tidigare anslag kunna minskas. 

Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren och dispen

särsköterskan (f ). 

Anslag 4.500 mark. Ökning 200 mark.Föreslås höjt på grund 

av justerade belopp för det beräknade hyresvärdet. 

Socialskyddsavg ifter (f ). Momentets rubrik ändrad. 

Anslag 2.400 mark. Ökning 400 mark. Motivering som under , 

3 Ht.I:6. 
I 

V. Kumlinge sjukstug a. 

Avlöningar. I 

Anslag 47.104 mark. Ökning 13.532 mark. Höjningen av kokerE 

kans och städerskans löneklass motiveras av de i allmänna 

motiveringen berörda gropjusteringarna. Förhöjning en av 

läkarens arvode föreslås på enahanda grund som biblio-

tekanens under 1 Ht.1:6. 

Vikariatsarvoden (f ). 

Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark. 

Kosthållningen (f ). 

Anslag 5.500 mark. Ökning 1.000 mark. 

Medicinalier och förbandsmaterial (f ). 

Anslag 1.500 mark. Ökning 300 mark. 

Diverse utgifter. 

Anslag 700 mark. Ökning 50 mark. 

Sjukhusområdets underhåll. 

Anslag 300 mark. Ökning 50 mark. Höjningarna av samtlig a 

för e stående mo ment 2, 3, 4, 7 och 8 under detta kapitel 

motiveras av stegrade lönekostnader och lönejustering ar. 

Byggnadernas und erhå ll. 

I 

Anslag 2.000 mark. Ökning 1.250 mark. Erfordras för målnine 

av yttertak och putsning av ytterväggar. 

VI. Särskilda anslag . 

Biorag till avlönande av stads- och kommunalläkare. 

Anslag 35.000 mark. Ökning 5.000 mark. På grund av löneför-

I 
I 
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hÖJrii~--- -~gfut-:---8\?;t~.idrag skall utgå för d~tstill.ägg 

.... ___ 4 Ht • IV: 6 • 
. • I . ~ .. ?°':;-:-· 

. - ·- ·:--·--.. :-.·, - .':. } . .. ·- .. .. . --... 
synes tidigare a-nslag oti:l,,:\-räckligt. 

Bidrag till upprätthällande av ~re~sby sjukhus.~ ·. · 

Ansl ag 430.000 mark. Ökning 130.000 mark. :'Bi)lraget fö~ å r 
1963 har fastställts till 300. 428: 59 mark:·:···-:Enligt s jukhu-, . . 

sets bud;5et för är 1965 skulle_J::krrå.skapsbidraget stiga til 
: ~- : - ·--.. 

427 .050:00 mark uträknat enlig.t föl-jande: 90 pati ent er x -=-:-----. 

:: ;~~------- - 365 dagar x 13 mark/dag. Då utgift:8-rn~ ~-:Und_er momentet dels 
~~.:~:· ~ - ~irser slutregleringen för år 196 4 och . clei's f ~t:-$:K9i;·t--för år 
....... -:---- ... 

· 19·65 torde föreslaget belopp erf6rdra9. · 

4 Ht.VI:7. Kostnader för landskapets plat~e:t-·; i G~e- lsby sju;khus (f) • 

4 Ht.VI:ll . 

... .. 

4 Ht. VI:l3 ~ 

5 Ht.I:l. 

5 Ht.I:2. 

. ; :······ ········· ·-,. . . 
Anslag 30.000 mark. Oknihg 5.50G" mar];c. Enlig t sj1:1-khusets 

-. ---·- · ~ \ 

budget kommer uttaxeringen per '}:ilå·t"s--an4el att vara 11: 50/ 

v årddag varför för landskapets 7 platser upptaget belopp 

erfordras. 

Understöd ä t rådgi vning_S:hY.:r'åerha i mödra- och barnavård (f ): 

Anslag 15 .000 mark. Ökning 6 .boo.··m?rk. Föresl ås höjt enär 

beloppen av läkararvod:~na vid f.ådgivningarna höjts (FFS 

5 4 5 I 6 3 ) • ·--~ ---:-: - ·-... . • I 

Bidrag å t kommuner för v~:_f~ationskostnader- (f). 

Anslag 6. 000 mark. Ökning ~2'-.boo rriark. Arv-oden för vaccina

tioner har höjts medeisi i .FFS 575/63 i nt age t beslut. 

5 Huvudtiteln . Und ervisnings~ och b:p .. dningsväsendet. 

I . Ålands lyceum. 
Avlöningar. 

Anslag 426.988 mark. Ökning 80.240 mark. Avlöningsklassen 

för kanslibiträdet och 5 städerskor har i enlighet med de ~ 

i re geringen s budgetproposition för år 1965 höjts me d 1 lö

neklass. Anslage t "Sångil.ärarens arvode 11 har slopats enär 

denne från den 1 augus ti 1964 erhåller sin avlöning från 

momentet "timarvoden". Höjningarna i övrigt hänför sig till 

de allmänna index- och lönejusteringarna, varom redo göres 

i a llmänna motiveringen, förutom kanslibiträdet, som med 

hänvisning till lönejusteringarnai samband med regeringens 

budgetförslag höjts till A 7. 

Upprätthå llande av para llellklasser. 

Anslag 64.552 mark. Ökning .9.227 mark. Vaktmästarens arvode 
i 

för varj e parallellklass har höjts från 25 till 28 mark. 

i övrigt hänför sig ökningen till de a llmänna lönejusterin

garna med ty å tfölj ande höjningar av tim- och övertimsarvo
den. 



5 Ht.1:3. 

5 Ht.I:4. 

5 Ht.1:7. 

5 Ht.I:8. 

5 Ht.I:lO. 

5 Ht.I : ll. 

5 Ht.II:l. 

5 Ht.II : 2. 

5 Ht.II:5. 
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Undervisningsmateri e l och bibliot e~ . 

Anslag 7 .500 mark. Ökning 2_69 m~rk, Anslaget avses för 

fortsatt upprustning av undervisningsmaterielen främst vad 1. 

gäil~r de naturvet~nskapli~~ ~~nena. - -stidniilS· Jr) •. 
• 

Anslag 2 _~ 800 mark. Ökning 300 m$rk. Tidigare anslag synes 

otillräckligt på grund av den fqrhöjda kostnadsnivån. 

Tryckninfskostnader. 

Anslag 1 1600 mark. Ökning 150 m~rk. Motivering som under 

före gående moment. 

Diverse utgifter. 
• I 

Anslag 3.000 mark. Ökning 250 mark. Motivering som ovan. 
. '· 

Underhåll av bygg!lC!~~F ~ · -< 

Ap,S, lag 4. Q\]ö mark_{ ö krj.J ng, 1;., ~ ooo rimrk . 

und ersök:qi_ng av e~J~vef'nas b.Eiis«~t..ilJstånd. 
Anslag 2.675 mark. Ökning 325 mqrk .• Föreslås höjt för at t 

kunr,+13t lit.~k~ · skoitkk~eµ§-. h.16 t~~E,{~i~~ar ti 11 två i månad en , 
'. : ~~ f j li .. ;~ . . - ' - . . . - .. . 

vilket torde erfordras med beaktande av det stora elevan-

talet. 

II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektören. 

Avlöningar. Momentets rubrik ändrad. 

Anslag 30.480 mark. Momentet~ rubrik har ändrats genom att 

under avlöningsrrioffientet även· förts avldnirigsanslagen för 

kc:mslibi. träd et 'f 1 vilka tidl~~re upptagits uhd er d~;tta ~k,pi
tels I moment I 13. På grund härav har såsom nytt,;·b.nder~oII1~nt 
även införts maskinskri vningstillägg. I övrigt'~ häriför-: ~i g 
ökningarna till de allmänna lönejusteringarna. 

FqlkSkolinspektörens semestertlk;$.rie. 

Ari~Fag 7 iVihark. ökning 114 m~rx ::-~ "Moti vering s om under i 
!:6. '~_.· __ c_:: :·-· · , . . ---~- .. 

___________ Laa<l;:S"l} aps bi drag f Q.r . .f.nJ .. k.sl«;>±V:as enc1 et • 
_ ::MariehafJJ®:-~s-:t-aC(:•tf'J. • •. . · > ··- . . -.:- · - · -

Ansfag --5'o'o·-~ö6d'~a.J='k. Ökning 325 -~-oOO mark. Det ordinarie 

bidraget enligt hittillsvarande grunder beräknas för Marie

hamns stad sti ga till 220.000 mark under är 1965. Marie-

hamns stad har därtill anhållit om att, såsom ä,/en vis sä' , __ 
städer i riket, jämlikt 77 § i folkskollagen erhålla bfci,rag 

på samma grunder som landskommun. Erforderlig t belopp skul-
- · :' ·: .J· .: 

le för 1964 års ut gifter stiga till 280.000 mark. Siaden 

har för åren 1962 och 1963 inlämnat ansökan om att erhålla 

I 

' 
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5 Ht.II:6 . 

5 Ht.II:7 . 

5 Ht.II:8. 

5 Ht.II:9. 
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b idrag på sagda grunder. Ansökningarna har ännu icke be

handla ts men l andskapsstyrelsen anser skäl att i föreva

rand e bud getförslag upptaga erforderligt anslag förs åvitt 

staden senare ev. kan befinnas berättigad till bidrag på 

förenämnda grunder. 

Tjänst e innehavarnas vid folkskolorna på l a ndet avlöning (f 

Ans l ag 1 .020 .000 mark. Ökning 100.000 mark. Motiveras av 

d e a llmänna index- och lönejusteringarna. 

Understödsanslag för folksko lorna på lande t (f ). 

I 

I! 

] , 

I 
I 
l 

i 

Anslag 430.000 mark. Ökning 115 .000 mark. Föreslås höjt då It 

tidi gare anslag uträknat på basen av 1 964 års hittillsva-

rande utgifter synes b liva otillräckligt. 

Extra understöd för upprätthållande av fo lksko lväsendet. 

Ans l ag 60.000 mark. Ökning 20.000 mark. Behovet tord e i 

detta nu vara svårt att fas tställa men förmodas stiga till 1 

I 
I 

nu upptage t be l opp. 

Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av folkskol-
1
: 

loka l er (f). 

Anslag 550.000 mark. Ökning 400.000 mark. Inkommand e å r mot . 

ses a tt fyra skolbyggen i olika ko mmuner i gån gsättas: På l s

böle (ny folkskolbyggnad, två lärare ), Geta (ny folkskol

byggnad, två lärare , kommunalb i bliotek ), Storby (ny skol

byggnad, ombyggnad av bostäder, kommunalbibliotek) samt Lem [ i 

l and (nya s kollokaler: tre lärar e, två bostäder~ kommunal- 1 

bibliot ek; åtminstone en första etapp behöver snarast för

verkligas). Planering och förhandlingar har redan länge på 

gått inom vederbörande kommuner och nu synes tiden för 

i gångsätt an det inträffa på samma år. Alla f y ra byggen är 

länge väntade och behöver nödvändi gt förverk ligas utan tids 

utdräkt. Geta och Eckerö kommuner behöver härvid betydande 1l 
byggnadsunderstöd. 

Enli g t nu gällande n or mal pris (skola med två lärar e kos

tar nu ca 32 gamla miljoner och skol a med tre lärare c a 

42,5 mi ljoner) skulle normalpriset för nämuda fyra byggen 

jämte godkänd standardförbättring vid Mångs t ekta folksk ola 

stiga till ca 1.325.000 nymark. Understöd enligt för olika 

kommuner ungefärligen tillämpad e und erstödsproc enter kan 

beräknas: ordinarie byggnadsbidrag (25-50%) 505.000 mark, 

ex tra b idrag 62.000 mark och amorteringslån 540 . 000 mark. 
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Rikets anslag f ör byg gnadsund erstö d har under senare år 

avs evä~t höjts. Landskapets anslag för ordinarie bidrag var 

tidigare ca 20 g . miljoner men har under senar år på grund 1 

av ringa skolbyggnadsverksamhet kunnat sänkas till 18 mil

joner och senaste två år 150.000 nymark, av vilka anslag 

dessutom flera år endast en miudre del behöviB och kunnat 

utnyttjas. 

År 1964 kommer dock ett avsevärt tilläggsanslag att 

erfordras. För år 1965 skulle således på grund av samman

fallande omständigheter, en kraftig anslagsförhöjning vara 

nödvändig om kommunernas lagliga och skäliga behov av 

skolbyggnadsunderstöd skall kunna tillgodoses. 

5 Ht.II~lO. Extra _byggnadsbidrag åt fatti g a och glest befolkade kommu

ner för anskaffande av folkskollokaler (f ). 

Anslag 70.000 mark. Ökning 30.000 mark. Ökningen hänför sig 

till bidrag, som erfordras för de under föregående moment 

nämnda folkskolbyggnader. 

Särskilda utgifter för folkskolväsendet. 

(5 Ht.II:lJ). Extra arbetskraft (f ). 

Momentet före slås utgå. Se motivering under 5 Ht.II:l. Av

löningar. 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

5 Ht.III:l. Navigationsskoleavdelningen, avlöningar. 

Anslag 150.694 mark. Ökning 41.770 mark. Ökning en hänför 

sig i första hand till de allmänna lönejusteringarna. För 

timarvoden och vissa andra tillägg för vilka ännu icke 

säkra uppgifter erhålli~ har anslagsbehovet uppskattats. 

Under momentet har även nu upptagits medel för parallell

avdelning och sk e pparkurs. Enlig t den nya förordningen i ri 

ket angående sjöfartsläroverken (FFS 521/64) skall för e l e-

ver med enbart f olkskolunderbyggnad anordnas f örbsredande 

kurser under en termin. Anslag för motsvarande kurser vid 

sjöfartsläroverket har beaktats i ett nytt undermoment. Så

som nytt undermoment har även införts ett anslag för löne

och indexjustering • 

.2_Ht.III:2. Maskintekniska avdelningen, avlöningar. 

Anslag 117.052 mark. Ökning 25.794 mark.Motivering som ovan 

beträffande förhöjningarna av avlöningarna. 

5 Ht.III:3. Gemensamma avlönin gar. 

Anslag 25.418 mark. Kanslistens arvode har höjt s med enahan

da motivering som under 1 Ht.I:6. Anslag et för rådgivande 

' 
·--.--------------------------~~~----=-~~~..--;=""~;::··=""''""..:·~ -=-·•·:k!:.::...;,.::,.,·~:..~-'llll >!I 



5 Ht.III:4 . 

5 Ht.III : 5. 

5 Ht.III :6. 
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kommissionen har höjts då samrra nträdenas antal förmodas st i 

ga i samband med överläggningar om läroverkets ev. till

byggnad. Förhöjnin garna i övrigt hänför s i g till lönejuste-

ringar och förmodade indexförhöjningar . 

Extra kurs er (f ). 

. 

11 ~ :1 e 
Anslag 22.650 mark. Minskning 7.850 mark. Med beaktande av I 
bristen på maskinb efäl föreslås att undermaskinmästarkurser 1 I 
t.v. anordnas årligen . Anslag för kurs i kyl t eknik föreslås I 
även under 1965 . Ökning en för dessa kursers del föranledes \

1 

:f 

av höjda timarvoden. Nu pågående t e legrafistkurs avslutas Il ' 
t 

under detta å r och nästa kurs föreslås påbörjas tidigas t 

hösten 1965. På grund härav har anslaget minskats dock med 

beaktand e av eventuella arvodesjusteringar. 

Und ervisningsmateri e l och bibliotek. 

11 a 

Il I 

11 ' 

\1 m 
Anslag 5.500 mark. Minskning 900 mark. För navig ationsskole

avdel ning e n har anslaget upptagits förhöjt med 100 mark til I 
2.500 mark medan för maskintekniska avdelningens behov upp

tagits J.000 mark. 

Värme, lyse och vatten samt hyror (f) . 

Anslag 9.000 mark. Ökning 1 . 000 mark. På grund av stegrade 

kostnad er och då skolan med hänsyn till den ökad e elevtill-

strönmingen möj ligen kan tvingas hyra und ervisnings loka l e r 

utom skolan har anslaget höjts. 

5 Ht.III : 7 . Tryckningskostnade r (f) . 
Anslag 2 . 000 mark. Ökning 300 mark. 

På grund av den stegrade kostnadsnivån synes tidigare an

slag otillräckligt vartill kommer nytr y ckning av e l ev

kort och betygsblanketter. 

5 Ht.III :8. Expensmede l . 

Anslag 2.200 mark. Ökning 250 mark . 

För navigationsskoleavdelningen föreslås 1.000 mark och 

för maskintekni s ka avdeln::tgen 1 .200 mark. Höjningarna 

motiveras av ökat e levantal och stegrad prisnivå. 

5 Ht.III:lO. Und erhåll av invent ar i e r . 

Anslag 800 mark . Ökning 150 mark. 

Motivering som ovan • 

.2_Ht.III:ll. Laboratonernas driftskostnader. 

Ansl ag 1.500 mark. Ökning 200 mark. 

Motivering som under 5 Ht.III:8. 

5 Ht.III:l2. För exkursioner (maskintekniska avdelningen ). 
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Anslag 600· ·mark. Ökning 100 . mark .Moti ve:r:ing soa ovan . 

5 Ht.III:l3. Stipendiemedel (båda avdelningarna). 

5 Ht.IV:l . 

Ansl.!"lg . 400 mark. Ökning 150 mark .Föreslås för navigations

avdelningens del höjt till samm13. belopp som reserverats fö 

ändamål e t vid Åbo navigationsskola. 

IV. Ålands sjömansskola. 

Avlöning ar. 

.A.Ilslag 106.989 maTk. Ökning 15.499 mark. Grundarvodet för 

rektor hpr i proportion till inträffade lönejusteringar lf 

5 Ht.IV:5. 

höjts till 365 mark/månad. Ans l aget för extra anställd 

personal har höjts avseende avlöning åt erforderlig extra 

kökshjälp och del tiP.sanställd int ernat;sf.öres:tåndare. · · I 

övrig t _ J:1än.f~t>:-S$g,~ ~cfitt1i'ti~e~ ti 11 de allmänna lönejusteringa 
---.-;· ;:;i~:-;:·;~- - -:~ . ' . ' ' ' ' .' . . . 

Råvaror och · verkt;g (f). 
Anslag 11.000 m:al;k. Ökning 2.000 mark. Föreslås höjt på 

grund av prisstegring ar. 

5 Ht.IV:9. Tryckning skostnader. 
Anslag 2.500 mark. Ökning 500 mark. Motivering som ovan. 

5 Ht.IV : lO. Elevernas kost och logi (f). 

Anslag 70.850 -mark. Ökning 11.200 mark. Utspisning skökets 

kostnader beräknas stiga till 63.000 mark och internatet s 

omkostnader till 7 .8 50 mark. Anslaget är upptaget till d e 

av ekonomiföreståndaren kalkylerade beloppen. Höjningarn~ 

motsvaras av stegrad kostnadsni vå. , :I \. I 

· · ·"·' ''"~~ -~~1;;··\.:v:.1\•r#!:firra·~\}r1t"e ~~ sko la. 
5 Ht • v: 1. · · · ·"' ':··Av1öilib.ga;. · · '· · 

Anslag 311.027 mark. Ökning 87.459 mark. Förjår 1965 före-
slås följand e program: 

Fasta avdelningar: 

1) ~ maskirire:parationsavdel:ni:ng , (o:ilavd. ) med en 3-åri g 

. I 
I I n 
l. 

I 

. . kurs för bilmekan±-ker och t .vå. .klasser samtidigt Cuncle r vår- 1 
) ' • • ',,.. ,I - · / ·~:.~ .-:; _,·· • I 

. te_rminen 1 och I.~~L.:i:i:n_der. -9'f>:s;t;:t·erpr.t'iien .11\1 Och; ±11; 

--::: ·:···~'-}--en··. al,e1{t'.tXt;fi-~ fft'k~vc1~in~ med en 2-årig kurs för land-
---,~;·-_ ~l~trrIK8r ~fkU:~s-~~. - b.9 t.Jar hö:s-tterm~nen 1955); . . . 
.... -:3-1··-e-i;r:-~Ffiir~t"~"knisk avdelning med en 1-årig kurs för för

säljare-kontorister; 

4) en metallarbetaravdelning med en 2-årig kurs för met-a.1.1-
arbetare· och två klasser samtidigt samt 

en 2-årig kurs för rörraokare (kursen börjar höstterminen. 
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1965 och avser arbeta med en klass åt gången); 

5) en näringsek ono misk avd elning med en 2-årig kurs för 

kokerskor-kallskänkor och en klass per år; 

6) en sömnadsavdelning med en 2-årig kurs för yrkessömmers

kor och en klass per år; 

7) en husbyggnads- och en träbearbetningsavdelnin g med 

e n 2-årig kurs för inredningssnickar e och två klasser .om 

vardera 6 elever samtidigt. 

Interimistisk avdelning : 

1) en t.v. interimistisk 2-årig kurs för frisörskor. Den 

pågående kursen avslutas den 31 maj 1965, och en ny kurs 

planeras för höstterminen 1965. 

Interimistiska kvällskurser: 

l) en kurs vid maskinreparationsavdelningen (bilavd.) om

fattand e 60 timmar under höstterrninen. Kursprogrammet fast

slås senare efter det behovet inom detta yrkesområde under

sökts; 

2) en gassvetsningskurs omfattande 120 timmar vid metallar

betaravdelningen under vårt~rminen; 

3) en e lsvetsningskurs omattande 90 timmar vid metallarbe

taravdelningen under höstt erminen; 

4) en kurs i husbehovssömnad omfattande 180 timmar vid söm

nads avdelningen, kursen onuattar vardera terminerna; 

5-8) fyra nybörjarkurser i maskinskrivning a 75 timraar 

vid handelsavdelningen, två under höst- och två under vår

terminen; 

9) en kurs för snabbutbildning av kokerskor-kallskänkor 

omfattande 75 timmar vid näringsekonomiska avde lning en under 

vårterruinen; 

10) en kurs i ytbehandling omfattande 75 timmar vid träbe

arbetningsavdelningen under höstterrainen. 

Interimistisk dagkurs: 

11) en kurs i maskinskrivning omfattande 75 timmar för kon

torsanställda delvis under arbetstid. 

Såsom av ovanstående framgår har l andskapsstyrelsen fun

nit det motiverat att på yrkesskolans dir ektions framstäl

lan för esl å två nya kurs er, för dels rörmokare och dels 

lande lektriker vardera med början från hösten 1965. Inom 

dessa yrken råder för närvarande brist på utbildad arbets

kraft. Kurserna förutsätt er två nya arbetslärarvakanser i 
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löneklass A 18. Då antalet timmar i allmänna ämnen även 

därigenom stigit för es l å s inrättandet av en lärarbefatt

ning i allmänna äranen i löneklass A 19. Förrän b efattnin ge 

besättes ämnar landskapsstyrels en dock . inhämta grundlig ar e 

utredning angåend e behovet av en särskild ämneslärare i ·•. 

stället för timlärare. Beträffande löneklass erna har dessa 

upptagits för lärare med full komp et ens varför landskaps

styrelsen vid b esättandet av befattningarna äger fastslå 

den faktiska löneklassen. 
Med beaktand e av kanslisten-kassörskans arbetsuppgifter 

har landskapsstyrels en ansett befattningen jämförbar med 

centralyrkesskolornas i riket kassörskor, varför tjänsten 

. har uppflyttats från löneklass A 8 till A 10. 

I enlighet med de i r ege:dngens budgetproposition för e

slagna lönejust eringarna har de 2 köksbiträdenas och 4 

s täd erskornas avlöningsklass höjts frå n A2 till AJ samt 

vaktmästarens från A8 till A9. 

Bibliotekari ens ar•ode har höjts me~ motivering som un

der 1 Ht.I:6, medan förhöjningarna i övrigt motiveras av 

de allmänna löne just eringarna. 

Vid fastställ a nd et av kommunernas ande l i yrkesskolan 

för år 1963 har l andskapsstyr e l sen efter hörande av han

de ls- ocbp_ndustriminist eri e t avskilt kostnad erna för far

tygs el ektrikeravd elningen såsom icke hörande till de kost

nader, i vilka kommunerna bör deltaga. I rike t är den hit

tillsv.arande fartygse lektrikerkursen förlagd till sjömans

skolan i Åbo och bekostas helt av staten. Fartygs elektriker 

kursen har för att redan i detta skede särskiljas fr ån öv

ri ga avdelning ar hänförts till ett särskilt 17 mom., vil

ket underlättar den slutliga förd elningen av yrkesskolans 

kostnader. 

Tvätt och städning (f ). (Momentets rubrik ändrad). 

Ansl ag 11.400 mark. Öknin g 4.100 mark. Eft er ändringarna 

av köksbiträdets arbetsuppgifter i samband med första till

läggsbud geten för år 1964 då hon b efriad e s från handhavan

det av tvätt en, skötes tvätt och väggstädning av timanstäTui 

personal liksom även storstädningen, för vilka uppgift er 

erfordras 4.100 mark. För städredskap och material erford

ras 7.300 mark. 

Råvaror och arb etsredskap (f ). 
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Ans l 9g .90 .. 000 mark . Ökni ng 26 . 000 mark. Ökning en moti v er 

. . '. ~ , . ;. ! I I ) .: , i . _, 

av de nytillkomna kurs erna. 

5 Ht. V: 5 •. ::.:·j~ - : ~y:ck:n-~~~$.t.nad er •. J f ). 
____ ... ~. ...... . . . ' -: ·:-. : ·_· .. ' · .. -. -? ·-~· ~ · .. . .... ... , . .. , 

5 Ht. V: 9. 
' . ".:-f' ,_ ~ ..• 

- . r.-..-. 

5 Ht. V: 10. 

5 Ht. V: 11. 

- ··Anslag 1.050. __ rn,ark ~ - 'IVb:nskriint} 450: -~11J8.rk. Tryckningen av s 
lans årsberättelse - b~;äicnas- - stig·a till nu föreslaget be l 

Underhåll och reparation av maskiner och inventarier. 

Anslag 10.900' mark. Ökning 900 ri1ark. Ök:n.;i,ng~m motiveras 

av kostnadsstegring och nytillkomna kurser. 

Underhåll av b?ggnader och gårdsplan. 

Anslag 5.750- mark. Minskning 2.430 m9rk. Anslaget avser 
.,. 1···' ., . 

malt und erhå.;Ll..:1, •.. ·. 
-~ . -. ~ -........ 

Bränsle, lyse / /!kraft och vatten (f). 
..~ - , -- ._~ ,,,~~.,.~ . , .... ,_, .. :• ( 

Anslag 50 .. oöo.'r \nark. Minskning 13.600 mark. På basen av 
. " 

farenheterna . ,från innevarande år har anslaget kunnat 
f • . . ,/ • 

kas. Från detta anslag avses äv en erläggas särskilda 

.. :·t ' _ siktning savgifter för de t ekniska anläggningarna. 
'5' . Ht • Y..·:-12. ...... _ :Ei~iie s pi sning en ( f) . · · ., · . -

5 Ht.V:l3. 

2._Ht.V:l4. 

5 Ht.V:l5. 

5 Ht.V:l6. 

5 Ht. V: 17. 

j .... .... 

Anslag 40.000 mark. Ökningj'.;4o:;i@?k. Ökning en motiveras 

kostnadsstegring och öka{r ~Ievantal. 
Elevernas hälsovård och förstahjälputrustning (f). 

Anslag 4.550 mark. Ökning.~ 440~·mark . Motivering som ov 
Socialskyddsavgifter (f}~·~ 

Momentets rubrik ändrad. 

Anslag 15.000 mark. Ökning 3.825 mark. Ökningen 
·' 

till de höjda avlöning sutgift erna. 

Brandstods- och olycksfallsförsäkringspr emier. 

Anslag 8.600 mark. Minsknin g 3.400 mark. Anslagsbehovet 

beräknats på basen av utgift erna under år 1964," vilka v 

sig mindre än tidig are kalkyler givit för handen. 

Till landskapsstyre ls ens disposition för yrkesskolan. 

Anslage t oförändrat 6.250 mark, har upptagits i första 

hand för elevexkursioner samt även andra oförutsedda ut 

gifter, vilka alla förutsätter att de få disponeras enl 

landskapsstyrelsens särskilda beslut. 

Fartygselektrikeravdelningen. Momentet nytt. 

Anslag 34.115 mark. 

Överflyttningen motiveras under 5 Ht.V:l. Under momente 
observe::oats 

har såsom undermoment/ alla de för avdelning ens verksamh 

erforderlig a anslagen motsvarande vart och ett av de un 

yrkesskolan i övrigt upptagna anslagen. 
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VI. Ålands folkhögskola. 

Bidrag till Ålands folkhögskola. 

Anslag 155.000 mark. Ökning 35.000 mark.Det slutlig a bidra 

get för Ålands folkhögskola för är 1963 har fasts tällts 
till 136.631:95 mark. Med beaktande av lönejusteringar och 

kostnadsstegringar och dä under är 1965 utbetalas 

förskott som fastställ es slutligt bidrag för 1964 synes 

slaget anslag erforderligt. 

VII. Ålands lantmannaskola . 

5 Ht.VII:l. Avlöningar. 

Anslag 33. 795 mark. Minskning 2. 305 mark. Undermomenten. 
':l''örhö jning efter vissa år'; 

"gårdskarl" och "seme stervikariatsarvodGn" har strukits 

såsom obehövliga. 

Kosthållerskans arvode har upptagits till 3.575 mark för 

13 månader med beaktande av semestervikarie och sålunda 

beräknat en~igt 275 mark i månaden. Därjämte har lantmannal 
skolan berättigats att höja hennes arvode vid ev. lönejust ~ 

ringar i proportion till de allmänna löneförhöjningarna. Il 

5 Ht ~ VII:2. Värme och lys (f) . 

Anslag 5.300 mark. Ökning 400 mark. Föreslaget anslag ba

serar sig på den bertknade bränsleförbrukningen under år 

1965. 
5 Ht.VII:4. Undervisningsmateriel. 

Anslag 1.000 mark. Ökning 200 mark. Föreslås höjt för be

kostande av erforderlig komplettering av undervisningsma

teriel. 

5 Ht.VII:9. Underhåll av byggnader. 

Anslag 2.000 mark. Ökning 600 mark. Ökningen synes erforder 

li g för att kunna bibehålla byggnaderna i skick. 
5 Ht.VII:ll. Anslag för kurser. 

Anslag 400 mark. Ökning 200 mark. Föreslås höjt då hittill 

varande anslag synes otillräckligt. 
5 Ht.VII:l4. Skollägenhetens utgiter (f ). 

Anslag 51.730 mark. Ökning 11.530 mark. 

Utgifterna har beräknats enligt följande: 

Löner: Förvaltararvode 3.910:-
Arbetsl edar e 

Krea tursskötare 

Jordbruksarbetare 

6.600:-

5 .' 440:-
5.160:-
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Tillfälliga arbetare 
och övertidsersättn. 

Arbetsgivarens andel av 
folkpensions-,barnbidrags
och pensionsförs.prem. 

Olycksfallsförs.prem. 

Lönejusteringar (f ). 

övriga löpande utgifter: 

Växtodling: 

Handelsgödsel 

Utsäde 

Bekämpningsmedel 

övriga utgifter 

Husdjursskötsel: 

Veterinär och mediciner 

Seminering 

Grisar och vitaminprep. 

Kraft- och mineralfoder 

Tvätt-o. desinf .medel 

övriga utgifter 

Skogsbruket: 

Allmänna kostnader: 

Underhåll av byggnader 

-"- " vägar 

-"- " maskiner 

Elström o.flytande bränsle 

Arrenden 

3.500:-

1.200:-

750:-

1.000:-

4.800:-

1.000:-

700:-

900•:-

350:-

350:-

450:-

3. 500:-

250:-

900:-

1.500:-

600:-

1. 500 :-

2. 500 :-

2.870:-

Försäkringar 600:-

253 

27.560:-

7.400:-

5.800:-

Diverse utgifter 600:- 10~170:- J4.l 

Summa löner och löpande utgifter 51.73 

VIII. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

5 Ht. VIII: 1. Avlöningar. 

Anslag 30.976 mark. Ökning 3.428 mark. Ökningen hänför sig 

till de allmänna lönejusteringarna. Kosthållerskans arvode 

har upptagits till samma belopp som vid lantmannaskolan oc 

får höjas på enahanda grunder. 

5 Ht.VIII:2. Värme och lyse (f). 

Anslag 5.000 mark. Ökning 1.500 mark. Sedan oljeeldning 

installerats under sommaren 1964 har anslagsbehovet beräk

nats till 5.000 mark. 
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5 Ht.VIII:4 . Exp~nsmedel. 

-·----·-- ·-· ·· 

Anslag 2 .000 mark. Ökning 500 mark. Föreslås hö.jt på grund 

av stegrade telefonkostnader och städnings löner. 

5 H;t .. -:;v:n:ir: 7. Un<lerhål.1 av byggnader. • 
. , 

5 Ht.IX:l. 

5 Ht. IX: 4. 

5 Ht.X:l. 

5 Ht .X: 2. 

L_Ht .X: 5. 

Anslag 1.000 mark. Minskning 1 .000" mark. Föreslås minskat 
dåc under io Ht

1

: ·\{ppt-;gi.ts ~~iag för större grundrepara-

tion. " 
IX. Ålands husmodersskola . 

Avlöningar. 

Anslag 27.924 mark . Ökning 74 mark. Vaktmästararvodet 

föreslås utgå och i stället införes anslag för extra ar

betskraft då halvtidsanställd vaktmästare sedan oljeeld

ning installerats icke synes erfordras men behov väl kan 

yppa sig för smärre arbeten. 

Värme och . ly.se. i.:f t. Rubriken ä.ndrad , 
Ansfa-g 3. 5öo· b).ark .' Öknih-g ·1·• 500 ~-ar:k· . Ko stnaderna för bräns 

.i e ·förvänt as stiga sedan olje eldning en installe rats. Hy'ra, 

som tidigare erlades för bastu har kunnat slopas. 

Underhåll av byggnader och inventarier. 

Anslag 1 .• 500 mark. Minskning 2.250 mark. Sedan skolans 

gårdsbygg:nad g enomgått genomgripande reparation under år 

1964 har anslaget kunn~t minska~. 

X. Forrimi·nnesvå r _den. 

Ålands Museu..m. 
Avlöningär. 

. I 

Anslag 16.688 mark. Ökning 8.976 mark. En översyn av mus e-

ets förhistoriska magasin har visat, att konserveringen av 

de arkeolo giska fynden har blivit eftersatt och att bety

dande arbete måste nedläggas på en ny genomgång av detta 

material. De stora arkeologiska ut grävningarna und er de 

senaste åren har även medfört en betydande öknin g av före

målsbeståndet. På grund härav föresl å s anslaget för extra 

arbetskraft höjt till 8 .~600 markt avsett för avlönand e av 

en konservator och en vaktmästare under 5 respektive 6 måna 

der. Förhöjningen i övrigt hänför sig till de allmänna löne 
justeringarna. 

Hyror, lyse och städning. 

Anslag 11.000 mark. Ökning 1.200 mark. Ökningen föranlede s 

av den stegrad~~ostnadsnivån. 

övriga anslag. 

För arkeologiskt fältarbete. 

, . 
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anslag 8.000 mark. Ökning 1.000 mark. Föreslås höjt på 

av stegrade arbetskostnader. 

Bomarsunds fornminnesområde . 

Anslag 31.200 mark. Minskning 5.800 mark. Anslage t avser 

fortsatt restaureringsarb ete i Bomarsund. Anslaget har 

nedbringats något då bristen på arbetskraft medfört att 

arbetena icke kunnat utföras i tilltänkt utsträckning. 

XI. Socialt bildningsarbete. 

Annat socialt bildningsarbete. 

Understödjande av studiecirkel verksamheten (f ) . 

Anslag 2.500 mark. Ökning 1.300 mEnk~slås höjt på grund av 

tillkomst en av ny lag i riket varigenom bi dragsbeloppen 

stiger. 

XII.Ålands yrkesvägledningsbyrå. 

5 Ht.XII:l, Avlöningar. 

Anslag 15.654 mark. Ökning 3.300 mark. På grund av gro p

justeringar' i samband L.1ed regeringens budgetförslag före

slå distriktsinspektörens avlöning höjd me d 1 löneklas s 

till A 27. I övri g hänför s i g stegringen till de a llmänna 

löne- och indexjustering arna. 

XIII . Särskilda anslag . 

5 Ht.XIII:l. Till vetenskapen, litteraturen och konst en främjande ända
mål. 

Anslaget 45.000 mark oförändrat. Följande fördelning före

slås: 

a) För Ålands Folkminnesförbund r eserveras oförändrat an

slag 5.000 mark. 

b) Ålands Kulturstiftelse för uppteckning av ortsnamn 

1.000 mark. Anslage t oförändrat. 

c) För etnologi s ka undersökningar oförändrat anslag 

2.000 mark. 

d) Ålands Kultu rstiftels e för urkundssamling en oförändrat 

anslag 6.000 mar!f..:_ 

e) För vetenskapligt arbete visande å ländska blodgrupper 

har tidigare res erverats 6.000 mark, vilket belopp uppta

gits såsom utgif tsrest. På grund av kostnadsstegringar 

samt då verket avses att publiceras även på engelska er

fordras ytterlig are 3.000 mark. 

f) Ålands Spe lmans gille oförändrat anslag 1.550 mark. 

g ) Ålands s,iöfartsmuseum, oförändrat anslag 2.00C mar·k. 
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h) Ålands Fågelskyddsförening för vetenskapliga fågelobser
vati oner oförändrat anslag 2.000 mark. 
i) Ålands konstmuseum 
Anslaget oförändrat 4.500 mark. 
j) För anskaffning av konstverk till konstmuseet. ·d 
Anslag 6.000 mark. Ökning 1.000 mark, föreslås på grund 
av stegrade priser. 
k) Föreningen Brage. Anslaget oförändrat 200 mark. 
1) för oförutsedda behov reserveras 11.750 mark. 

5 Ht.XIII:J. Understöd ät teatrar, sängkörer och orkestrar. 
Anslag 6.000 mark. Anslaget oförändrat, föreslås fördelat 
sålui.da 
a) Teaterföreningen i Mariehamn, 4.000 mark i första hand 
såsom bidrag för täckande av underskott vid årets Kastel
holmsspel. 

b) Ålands Säng- och Musikförbund, 
Oförändrat 2.000 mark. 

5 Ht.XIII:4. Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kulturo rga-
• 

nisationer. 
Anslag· 24.150 mark. Ökning 1.150 mark. 
Följande fördelning föreslås: 
a) Ålands Spelmans gilles instruktör. 
Anslag 1.500 mark. Ökning 100 mark. 
b) Ålands Sång- och Musikförbunds verksamhets- och bi trädan 
de verksamhets- och orkesterledare, 
Anslag 5. 600 mark. Ökning 300 mark • 

• 
c) Ålands Ungdomsförbund, för folkdansledare, 600 mark. 
Oförändrat anslag. 
d) Ålands Ungdomsförbund för avlönande av verksamhetsleda
re och teat erinstruktör 
Anslag 14.750 mark. Ökning 750 mark. 
e) för oförutsedda behov reserveras 1.700 mark. 

5 Ht.XIII:ll. Till-1andskapsstyrelsens disposition för undervisnings
och bildning sväsendet. 
Anslag 7.5oo ·mark. Ökning 2.500 mark. Ökningen 2.500 mark 
f öresläs reserverad för bidrag ät Ålands lärarförening~ 
för anordnande av planerad kursverksamhet instundande somma 

Bidraget avses utbetalas efter särskild redovisning. 
Föreningen har tidigare är på enahanda gruncffi.er b eviljats 
bidrag för motsvarande kursverksamhet. 
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5 Ht .XIII: 13 .Bidrag till Ålands handels skola. Momentet nytt. 

9,. 2 (.,, Q 

Anslag 27.000 mark. Landskapsstyrelsen har på grund av 

från olika l håll uttalade önskemål, undersökt möjligheterna 

att inrätta en två-åri g handelsskola i anslutning till Å

lands yrkesskola. Senaste vintersession inlämnade också 

ltm. Viktor Arvidsson m.fl. en hemställningsmotion i detta 

syfte. Då landskapsstyrelsen d~ssutom inhämtat, att man i 

Åbo överväger att upphöra med handelsskolans verksamhet fö 

någon tid framåt på grund av otillfredsställande lokalite

ter, anser landskapsstyr 2lsen det vara skäl att försöksvis 

inleda en handelsskolverksamhet i anslutnin g till Ålands 

yrkesskola hösten 1965 . Landskapsstyrä.sen har i denna upp

fattning fått stöd från flertalet av landskapets kommuner, 

om ock en viss tveksamhet beträffande kommunernas ekonomis 

ka förpliktelser framgår av de besked, som kommunerna läm

nat på en rundfråga från landskapsstyielsen.Sju kommuner 

har likväl tillsvidare icke besvarat frå gan. 

Enligt lagen den 26 maj 1939 om handelsläroverk (FFS 

155/39) och förordning en den 27 februari 1942 om privata 

och -kommunala handelsläroanstalter (FFS 165/42) erlägger 

staten 75 % av de godkända utgifterna i statsbidrag . Kom

munerna har icke skyldighet tillsvidare att upprätthålla 

handelsskolor eller att deltaga i kostnaderna för dem . I 

den mån kommunerna i rike t icke upprätthåll e r handelsskolo 

är det dock vanligt att de bidrager till kostnaderna för 

privata skolor. Handelsskolan i Åbo t.ex. upprätthå lles av 

Åbo stad. Till täckandet av den del av kostnaderna, som 

icke finansiera s med statsbidrag , uppbäres elevavgift er om 

50-120 mark per termin. 

r 

Landskapsstyrelsen har ansett det lämpligast att inl eda 

handelsskoleverksamheten inom ramen förJandskapets enskild 

medel, varvid i ordinarie inkomst- och ut giftsstaten endast I 
statsbidraget om 75 % av utgifterna upptages. Kommunerna 

skulle ick e åläggas att deltaga i kostnaderna för verksam

h e ten men skulle erbjudas tillfälle att mot viss ersätt

ning , preliminärt b eräknad till 1.000 mk per elevplats för 

h elt läsår, teckna platser i skolan, varvid tecknad plats 

skulle berättiga kommunen att hå lla minst en elev per plats 

i skolan. Övriga elever 

meriter i skolbetyg och 
skulle intagas på grund av deras I 
inträdesprov . Elevav gift erna skulle 

1 
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fastställas efter det kommunernas deltagande i skolans 

kostnader kan fastställas och med beaktande av landskapets 
1[-

mö jligheter att täcka återstående kostnader ur l andskapets 

enskilda medel. Då eleverna från landsorten och skärgården 

i de flesta fal 1 kommer att ha kännbara utgifter för sitt 1 - ,: ~ 
uppehälle i staden, torde det vara efters trävansvärt att 

terminsavgiften kan hå llas så låg som möjligt. 

Inrättandet av handelsskolan skulle dock icke tillsvidar 

medföra indragning av affärsbiträdeslinjen vid yrkesskolan. !f 
1. 

Det är sanolikt att denna linje fortfarande kan bibehållas, I 
då erf arenhetem a i riket visat, att inrättande av många 

nya handels skolor icke ers .ätter den praktiska affärsbi trä

desutbildningen , som had e bort bibehållas och som troligen 

kom er att å terinföras på många håll. 

6 Huvudtiteln. Näring arnas främjande. 

I. Jordbruk e t och dess binäringar samt 

kolonisationsverksamheten. 

Avlöningar. 

Anslag 106~180 mark. Öknin g 30.436 mark. 
Bfter jämförelser med personalens antal vid lantbruks

ingen jörsdistrikten i riket har landskapss t yrels en konsta

terat, att landskape t vore berättigat att anställa ytter

lig are en byggmästare vid lantbruksavde lningen. I ärend et 

har inhämtats Åbo lantbruksingenjörsdistrikts utlåtande, 

varur i lönehäns eende förordas avlöning enli gt löneklass 

A 22. 

I undermoment et "arvoden och r esekostnader för maskin

konsulenten" har ordet maskinkonsulent utbytts mo t den rik

tigare benämning en maskininstruktör. 

Ökningarna i övrigt motiveras av de allmänna löne- och 

ind ex justeringarna. 

Bidrag för torrläggning sarb e ten (r). 

Anslag 60.000 mark. Ökning 15.000 mark. 

Anslage t föreslås höjt enär flera större torrläggnings

arbeten kommer att påbörjas under år 1965. I regeringens 

budgetproposition finnes för mo tsvarande ändamål upptage t 

9.853.000 mark. 

Bidrag för täckdikning ar (r). 

Anslag 15.000 mark . Ökning 5.000 mark. 

I: 

På grund av ökat intresse för täckdikning med ty åtföljande I 
. I 
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behov av bidrag föreslås ans laget höjt. Landskapsstyrelsen 

anse;" även att denna form av rati~~a.~ .~sering bör · Yt:terli-
g are · intensif'-;:L-e,z:J~s_. . 

I. . ~ · __ . . l , ,. ··, - . .. 

Und erstod:-för--:up.ffi_öran.de. ·i:).v AI\f ...;;.sil,o.s....'._ __ ·-
·----~----- . · • . : : ' . . .. '"·- ·-···--- •• ' .. t . ; . :j : 

Momehtet '"f'Gre9Jä.s: µt gå såsom obehövligt , enär dylika ansla, 

icke n1era:-·i-f·rågakomma. . .. :··-----.. ~-~~1~ -.--

0rdning s numren för de följande momenten 

Trädgårds- ochbiskötselns främjande. 

Anslag 3.500- mark. Ökning 1.000 mark. 

har ändrats. 

För att ytterligare kunna int ensifi era rådgivningen i 

trädgårdsskötsel och speciellt i växthusodling föresl å s 

anslaget höjt. 

4-H verksamheten. Mo mentets rubrik ändrad . 

Anslag 22 . 000 mark. Ökning 2.000 mark. Motiveras av de all 

männa kostnads- och lönestegringarna. 4-H namnet har vunni 

internationell burskap, varför rubriken ändrats. 

··6 .. Ht ~I- -: l2 . Lantbruksbokföring ens främjande . 
' ·-

6 Ht . I:l3. 

A:hs lag 500 mark. Ökning 200 mark. 

Motiveras av utökat antal bokförings lägenhe ter. 

Jordbruksförsöksverks amhe ten . 

Anslag 24.412 mark. Ökning 2.438 mark. 

a) Ålands försöksfält. 

Anslag 15 .8 42 mark. Ökning 2.068 mark. 

Utgifterna framgår av följande tablå: 

Anläggnings- .och underhållskostnader 

Handels gö dsel och utsäde 

Försöks ledararvod e 

Arbetskos tnade. r 

Andel i Joma la gårds arbetskostnader 

Arrenden 

Public eringskostnader 

Telefon oc h post 

Hyra för k ans lirum 

Socialskyddsavgift er 

Diverse ut gifter 

b) Ålands fruktförsök 
Summa mark 

Anslag 8.070 mark. Ökning 70 mark. 

Ut gifterna fördelas sålunda 

3 . 000:-

350:-

3.910:-

6.000:-

400:-

200:-

250:-

300:-

462:-

570:-

400:-

15 .842:-

:d 

f 



6 Ht.I:l5. 

6 Ht. I: 14. 

6 Ht.I:l8. 

6 Ht.I:20. 

Arbetskostnader 

Försöks ledning 

Traktorkörning 
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Anskaffning och underhåll av 
redskap 

Handelsgödselmedel 

Växtskyddsmedel 

Frukt lådor 

Nyanskaffning av växtmaterial 

Bränsl·e ti 11 Brinkhaga 

Div.und erhåll vid Brinkhaga 

Summa tJ.ark 

3.000:-

1 . 170:-

800:-

250:-

500:-

250:-

400:-

500:-

700:-

500:-

8.070:-

c) Lokala fältförsök och demonstrationer. 

Anslag 500 mark. Ökning 300 mark. 

265 

Under år 1965 avser lantbruksavdelning:en att intensifie- · 
S· 

ra sin försöksverksamhet beträffande bekämpningen av flyg-

havre. För inköp av preparat erfordras en anslagshöjning 

om 300 mark. 

Bidrag å t småbrukarsammanslutnin ar till maskinanskaffnina 

i.f.h 
Momentet föreslås utgå enär motsvarande anslag icke före-

kommer i riket. 
I 

Understöd för byggande av anläggningar för vattenförsörj- ~ I · 

ning (r). 

Anslag 10.000 wark. Ökning 2.500 mark. 

Under å r 1965 torde flera nya vattenförsörjningsföretag 

komma att bildas, vilket måste hälsas med tillfredsställe l 

se med tanke på den relativt dåliga vattenförsörjningen på 

den å ländska landsbygden. För att i n ågon mån kunna med

verka till finansieringen av de planerade anläggningarna 

erfordras en höjning av anslaget. 

Underhåll och drift av maskiner och redskap för torrlägg

nin gsarbeten (f ). 

Anslag 30.000 mark. Ökning 5.000 mark. Föreslås höjt på 

grund av de allmänna justering arna i löneni vån. 

För sänkning av vattendrag samt vattenståndsregleringen. 

Anslag 50.000 mark. Ökning 40.000 mark. Momentets rubrik 

har ändrats. 

Anslaget har höjts under motivering att vissa omfattande 

vattenståndsreg lering ar planeras i norra Sund. För mot-
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s varand e ändamå l finnes i r egering ens budg etproposition 

för å r 1965 ett anslag om 5.000.000 mark . 

Förvaltningsarvod e n och övrig a gottgörelser för jorddis

posi tionslån (f ). 

Anslag 23.000 n ark. Ökning 3.000 mark. 

Föreslås höjt p å g rund av den ökade omfattning en av l ä ne

verksamheten. 

II. Fisket. 

Avlöning ar. 

Anslag 25.252 mark. Ökning 5.518 mark. 

Ökningen hänför sig till de allmänna löne- och indexjuste- p 

ring arna. 

Underhåll och drift av ro mkläckning sanstalten. 

Anslag 3.000 mark. Minskning 500 mark. Tidig are års er-

far enhet utvisar att föresla get anslag torde vara till- s· 

fyllest. 

Fiskeriundersökning ar (f ). 

Anslag 28.725 mark. Ökning 6.925 mark. 

Enlig t de av kommissionen för Husö fiskerivetenskaplig a 

biologiska station uppg jorda pro grammet skall verksamhe

ten vid stationen fortsätta med delvis nya fiskeriförsök. 

anskaffning av bl.a. ny motor till stationens bå t, sam För 

för 
f 

landskapets andel i stationens driftskostnader erford- ' 

ras föreslag et belopp. 

Landskapets andel i skadeersättningar för~försäkrade fisk- r 

redskap och fiskeb å tar (f ). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 25.000 mark. 

Landskapets andel i ersättningarna för skador på fiskred

skap och -båtar b e räknas stig a på g rund av ökat antal f isk6 

båtar och då nume ra även trå lre dskapen försäkras. 

Nedsättning av räntan på l å n, som beviljats yrkesfiskare 

för anskaffning av fiskredskap och fiskeb å tar (r). 

Anslag 20.000 mark. Öknin g 4.0oo· mark. 

Föreslås höjt på grund av höjda räntesatser. 

III. Den privata skog s hushå llning en. 

6 Ht.III:l. Avlöningar. 

Anslag 68.900 oark. Ökni ng 15.192 mark. 

Biträdande forst mästaren är sedan tidigare i lönehänseende 

jämförd med distriktsforstmästare vid skog svårdsnämnderna 

i rike t. Distriktsforstmä s tare n uppbär för närvarande av-
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löning enligt löneklass A 29 varför landskapsstyrelsen 

avser att genomföra mot~arande förhöjning för biträdande 

forstmästaren. Likaså är de skogstekniker vid skogsvårds

nämnderna vid vilka landskapets forsttekniker jämförts 

hänförda till löneklass A 19 varför landskapsstyrelsen 

föreslagit avlöningsklassen till A 19 för den av landska

pets forsttekniker, som tidigare varit placerad i A 17. 

Ökningen i övrigt hänför sig till de allmänna löne

och indexjusteringarna. 

6 Ht.III:5. Underhåll av plantskolor:oa. Rubriken ändrad. 

Anslag 22.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Förhöjningen motiveras av utökade plantskoleområden och 

stegrade kostnader. 

6 Ht.III:6. Underhåll av planskolebyggnaderna . 

. Anslag 400 mark. Ökning 100 mark. 

Motivering som under föregående moment. 

6 Ht.III:lO. Främjande av och tillsyn över den privata skogshushåll

ningen. 

6 Ht.IV:l. 

Anslag 5.000 mark. Minskning 5.000 mark. Anslaget har 

kunnat minskas sedan den år 1963 påbörjade skogstaxeringen 

slutförts. 

IV. Särskilda anslag. 

Understöd åt föreningar. 

Anslag 9.000 mark. Ökning 1.500 mark. 

k- i 
I 
I 

._t-, 
vd 

s-

a) Ålands fiskarförbund. Ansla 4.500 mark.Öknin 1.500 mk. 
--~~~_;;;._;;,;;..;;.;.;;;...;;;...;:;...;;;....;....;.;;.;,;;_...;_~..;._..;.;.1..1.-..:....;..~...;_-=-___.;;.;...;....;.___..;;.~.i....-_.;..~...;___..;.;~,1r 

6 Ht.IV:4. 

7 Ht.I:l. 

Det för Ålands fiskarförbunds allmänna verksamhet reserve- · k! 
rade anslaget föreslås höjt med 1.500 mark för att i första 

hand göra det möjligt för förbundet att bevilja sekretera

ren och verksamhetsledaren visst årsarvode. 

b) Ålands Marthadistriktsförbund. Anslaget oförändrat 

J .;_000 mark • 

c) Ålands Mejeriförbund. Oförändrat anslag 1.500 mark. 

Rådgivning och annat främjande av hem- och småindustri. 

Anslag 19.500 mark. Ökning 1.500 mark. Föreslås höjt på 

grund av den stegrade kostnads- och lönenivån. 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 

I. Arbetsledning. 

Avlöningar. 

Anslag 100.584 mark. Ökning 26.536 mark. Under momentet 

har upptagits anslag för kanslist-kassörska vid vägavdel-

I 
I -:<;:.-
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ningen, vilken befattning tidig are under beteckningen 

kontorsbiträde varit placerad under 2 Ht.I. Med beaktande 
lk-

av detta kontorsbiträdes arbetsuppgifter och ställning I 
såsom i första hand ansvarig för kassamedlen v id landskaps~ t 

styrelsens största underredovisare har landskapsstyrelsen vd 

ansett befattning en väl motsvara en arbetskassörska vid 

v~g- ~ch vattenbyggnadsstyrelsens distriktsförvaltning . 

På sagda g runder har landskaps styre lsen funnit mot i verat 

med ombildningen av den tidi g are kontorsbiträdesbefatt

ning en till en kanslist-kassörskebefattning i löneklass 

A 12. 

Befattning en som biträdande vägingenjör, vilken funnits 

upptagen i årets budge t har tvenne gån ger varit ledigan

slagen dock utan att kompetenta sökande anmält sig. Med 

beaktande härav och av vad som i landskapsstyrels en tidig a- .s. 
I 

re motivering framhållits anser landskapsstyrelsen de t 

motiverat att denna biträdande väging enjör placerades i 

löneklass A 29, d.v.s. en löneklass lägre än äldre ing enjör 

vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsens distriktsförvaltning. 
81 

Övriga förhöjningar hänför sig till da allmänna löne

och indexförhöjningarna. 

Resor och dagtraktamenten. 

Anslag 30 .000 mark. Ökning 7. 000 mark. Väg- och vattenbygg-
1

._ 

nadsstyrelsens direktiv angående byggmästarnas i riket 

schablonmässi ga dagtraktamenten har tillämpats inom land

skapsförval tnin g en. Då grunderna under å r 1964 ändrats s å 

att beloppet av dylika dagtraktamenten höjts med 50% i viss \ 

fall, synes tidig are anslag ot illräcklig t. 

II. Väghållningen. 

Underhå ll av landsvägar och bygdevägar~ 

Anslag 1.315.000 mark. Ökning 161.000 mark. 

a) Sommarunderhå llet (f). 

Anslag 790.000 mark. Ökning 105.000 mark. Den markanta 

höjningen av kostnadsnivån sedan hösten 1963, enkannerli

gen lönerna, ca 10% samt den ständig t ökande biltrafiken, 

där de utländska bilarna ingalunda sp e la en obetydlig roll, 

förors_aka en höjning av ans laget. Under året har dessutom 

väg längden ökat med ca 24 km e ller 5%, vilket även bidrag er 

till ökade kostrERder. 

b) Vi.nterunderhållet (f). 



7 Ht. II: 2. 
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Anslag 145 . 000 mark. Ökning 13 . 000 mark. Motiveras av 

prisnivåns uppgång samt större krav på sandning och andra 

åtgärder för trafiksäkerhetens höjande vintertid. 

c) Färjhållningen (f) . 
Anslag 220.000 mark. Ökning 33.000 mark. Ökningen hänför 
sig till, förutom den stigande prisnivån, även till ett 

emotsett större antal turer. 
d) Understödjande av bilfärjetrafik Vårdö - Gustavs . 

Anslag 160.000 mark. Minskning 15.000 mark.Minskningen 

.k-

t 

yd e 

I 

af f -
motiveras av kortare rutt sedan färjfästet på östra sidan 

av _YArdö tillkommit. Hittills under är 1964 har skärgårds- ppa 
{ ". 

~ärjan transporterat ca 12.300 personer och 1.500 bilar 

mot 8.955 personer och 1.092 bilar under hela år 1963. 
Bidrag till kommunalvägar: 

Anslag 164.000 mark. Ökning 26.000 mark. 
a) För· ,byggande och förbättring ( r). 

Anslag 90.000 mark. Ökning 12.000 mark. Avser fortsatt 

upprustning av de kommunala vägarna. 

n.m 
~s-

b) För underhåll (f). Anslag 45.000 mark.Ökning 10.000 mark @P 
Den, s peciellt s ommartid, ste:nkt ökande trafiken även pä 

kommunalvägar jämte allmän prisstegring motiverar en för

höjning av anslaget. 

c) För förbättring av vägförhållandena i skärgården (r). 
Anslag 14.000 mark. Ökning 2.000 mark. Motiveras av kost
nadsstegringar. 

d) Understöd för iståndsättning av kommunalvägar, vilka 
skola övertagas som bygdevägar (r). 

I-

ät -
ar 

ak 

Anslag 15. 000 mark. Ökning 2. 000 mark. Motivering. som under a-

föregående moment. 

III. Sjökommunikationerna. 
För upprätthållande av trafik i skärgården (f ). 

Anslag 165.000 mark. Ökning 18.000 mark. Förhöjningen hän

för sig till den allmänna prisstegringen. 

!1'.'U 

J. :;.-

.:r-

7 Ht.III : J. Till anläggning och underhåll av båtbryggor (r). än 
~k Anslaget 30.000 mark är oförändrat. Förutom det ordinarie 

underhållet av konventionella bryggor bör ännu omändrings

arbeten utföras på bryggor, vilka anlöpas av "Skärgårds
färjan" elle;r i framtiden av den blivande statsfärjan. 

IV. Vägavdelning ens byggnader och inventarier. 
7 Ht.IV:l. Underhåll av byggnader. 

er -nm1 
P " 0 

I 
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8 Ht. I :3. 

8 Ht.I:6. 

J 

270 
~, 

Anslag 21.000 mark. Öknin~500 mark. I 1964 års anslag t 

ingick en engångssurama om 3. 500 mark, som nu, ,i~t går för ut- . 
,_, - lk-

förand e av vissa kompletteringsarbeten i garagebyggnaden I 

i Strandnäs. 
~t

Under år 1963 färdigställdes en lager- och garagebyggna 
lVd 

i , Föglö, för vilken de årliga underhållskoEJtnaderna tills 
.... 

vidare kunna anslås . till 500 mark. Vidare borde en tidigar 

till yrkesskolans dispositi6h ställd smedja undergå mindre 

omändringar för en kostnad om "2. 000 mark. Förutom under hål ' 
0 

· ·af 
let belastas momentet med kost:n'ader för bränsle, lyse o. dy 

Underhåll av arb etsma kiner och inventarier (f). 

Anslag 155 .obo mark. _ Ökning 20.000 nrark. På grund av till

komsten av nya lands- och bygdevägar samt den stegrade lön ' 

nivån föreslå~ - ~~-ökning om 20.000 mark. 

V. Särskilda anslag. 

MotÖ:tifordo nstrafiken. 

Avlöningar. 

Anslag 13. 460 mark .,- Minsknin g 440 mark. Motiveras av mins- , 

kade å lderstillägg, -

8. Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 

I . Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Socialvårdsinspektionen (f). 
·_..,} 

Anslag 1.500 mark. Öknin g 300 mark. Med enahanda motiverin 

som under 1 Ht.I:6 föreslås socialinspektörens arvode höjt 

till 650 mark i året Bot tidigare 530. Ökningen i övrigt 

hänför sig till den stegrade kostnadsnivån. 

Olycksfallsförsäkr ingspr emier (f ). 

Momentet föres l ås överflyttat till 9 Ht.I:9. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Hå1so- läkar- och s jukvård åt landskapets arbetare (f ). 

Anslag 15.000 mark. Ökning 5.000 mark. Tidigare anslag 

synes lågt beräknat. 

Byggnadsund erstöd för barnhem i Marie hamn. 

Anslag 110.000 mark:. I 1964 års budget uppto gs under momen

tet 60.000 mark avs ett såsom urtderstöd för uppförande av 

ett nytt barnhem.i Marieharnn. Anslaget har emellertid icke 

utnyttjats. Den första etappen, som staden ämnar enligt 

planerna påbö rja under år 1965 har inklusive inventarier 

kostnadsberäknats till ca 260.000 mark. Då bidrag kan 

utgå med 2/5 har anslaget ökats med 50.000 mark • 
. ·' ·'' 

,_'I 
··-i 

gs-

ar 

ak 



ELHt . I: 12 . 

8 Ht.II:l. 

-75- 271 ,,., 

' PnderstödiaJ;tde av nykterhetsarbetet. 

Anslag 5.200 mark. Minskning 2.500 mark. Ålands nykterhets ik

förbund beviljades enaste ä r et t engångsanslag om J.000 

mark för anskaffande av filmprojektor, varför, med beaktan ~t

de å andra sidan av kostnads- och lönestegringar, anslaget ·1vd 
. ' 

föreslås sänkt med 2.500 mark. 

II. Ålands arbetsförciedlingsbyrå. 

Avlöningar. 

Anslag 3 7 .144 mark. Ökning 11. 256 mark. .A!bet sförmedlings- ,:af 

byrån har i sin budgetframställning anhållit om inrättan

det av en tjänst som kvinnlig arbetsförmedlare (A 13). 
Landskapsstyrelsen anser att byrån tillsvidare kommer till 

rätta med mindre utökning än den begärda i avvaktan på 

grundligare utredning och frågan ånyo bleve aktuell i och 

med flyttning till nya kontorsutrymmen. Landskapsstyrelsen gs

har i förslaget upptagit en ny befattning som byråbiträde 

{.A -sJ ·a·amt . slåpät den tidigare hel tidsanställda kanslisten 

vars avlöning erlag ts ur 8 Ht.IIg2, tillfällig arbetskraft . 
. I 

Byråbiträdet anses kunna betjäna båda avdelning arna. re r 

(8 Ht.IIg2). Tillfällig arbetskraft. Moraentet ut går. Se motivering ovan. 

8 Ht. II: 2. 

9 Ht.L;l. 

O:rdning snumren för de följande CTomenten har ändrats. 

~e .sor och dag trakt; amen ten. 

Anslag 1.000 mark. Ökning 500 mark. Föreslås höjt för att ät 

möjliggöra för byråchefen att besöka arbetsplatserna och 

arbetsgivarna i hö gre grad än hittills. .ar 

9 Huvudtiteln. Diverffi anslag . ak 

Under 9 Ht. har förts diverse anslag, som icke kunnat 

inpassas under andra Ht. Vissa av anslagen hänför sig 

emellertid till samma område och för vinnande av bättre u 

överskådlig het har landskapsstyrelsen delat Ht i tvenne ·::.-

kapitel. Erforderlig motivering torde framgå av kapitel

rubrikerna. På g rund av ändringen har ordningsnumren i 

hela huvudtiteln ändrats. I kap. I bar momentens rubriker 

förkortats i vissa fall då av kapitelrubriken torde framgå n 

vad ifrågavarande ans lag avs er. k 

I. Pensioner och av landskapsstyrelsen i egenskap av 

arbetsgivare erlagda sociala utgifter. 

Pensioner _ (f). 

Anslag 500.000 mark. Ökning 80.000 mark. Ökning en motive-

ras av förhöjda pensioner. 

r. 



9 Ht.I : 3. 

9 Ht._ I : 5. 

- -~ Ht.II:J. 

9 Ht.TT•6. 

9 Ht.II:8. 
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SQ.cialskyddsav &ift3 r. t 

Anslag 150 . 000 mark .. Öknins ._Jo .. ~po mark. Ökningen motive- äk
ras av ökade lönekos tnader samt att momentet påföres alla 

socialskyddsavgifter, som ic ke av särski'lda skäl bör er- et-
läggas av vederbörande inrättning. 

upder 1 Ht.I:8. 

\},J.;zotsf;::i.1lsförsäkringspremie:r (f) : 

Se i övrigt motiveringeisvd 

Momentet tidigare under 
. . '.' ... . ~ ., . . -· ..... 

8 Ht . I:2, 1. 

Anslag 50.000
1 

mark . Ökning 10.~po i ark. Landskapsstyrelsen aff 
har. omfattat finansutskottets uttalande att utgifterna un-

f c revar ande 
der/rubrik i sak närmare ansluter si g till 9 Ht. än 8 Ht ippa 
~å grund av stegrade löner och ökad personal erfordras ett . 

tillägg om 10.000 w.ark _till tidigare anslag . 
II . Sarskilda ans la~ 

Utgifter för Ålandsdel~gs Liptien -l/ ). 
~.Anslag 6.000 mark. Öknin g 1.300 m9-rk. Tidigare anslag sy-· gs-
nes otillräckligt. 
Unders:töd till turismens främjande. 

Anslag 36.500 mark. Ökning 4.000 mark. Den a l ltmer omfatta 

de turiströrelsen hap påfört Ålands Turistförenin g ökade 

arbetsuppgifter, varför föreningen bl.a. ansett sig böra 

ändra den tid i gare halvtidsanställda PR-mannens tjänst tilJ 

heltidsanställning äret runt. 

Kostnader för ersättning av älgskador (f ). 

Anslag 1.000 mark. Ökning 500 mark.Genom tillkomsten av 

den nya lagen om reglering av ä l gskador samt ökat antal 

älgar med ty åtfö l jande risk för ökat antal sk~defall syne 

tidigare anslag otillräcklig t. 

9 Ht.II:lO. För utbildning av polismän (f ). _ a-

~s.la?_ 9.500 mark. .~· -Ö.kl/l-·:hng 8.000 .marit .. Under hösten 1963 \ _ura 
oc h' våren 1964 har undarhandlingar förts med inrikesministe --:---· 
rie 't; s avdelning för polisärenden om anordnande av en svensJ , __ . 

s~~ä~i g grundkurs för polis~än. Det~a har ansetts vara nödJj 
vanet 2g t pä grund av att poliskår-en inom landskapet sedan 

1961, då vår senas te och första grundkurs föranstaltades, I 'nn 
till r~tt stor del ny rekryterats och för tillfä llet är an
talet outbildade ·p; lismän, vilka inne~ava orq.i~arie eller I k

extra ordi narie tjänst, sju, d.v.s. fyra yngre~lt onstaplar 
vid poli_sinr~ttnin gen i l\fariehamn, två i Jomala l änsmans
dis trikt ech en i KuNling e länsmansdistrikt. 

Såvida någr~å av de extra konstaplarna vid polisinrätt-
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ning en och i Jomal a di s trikt äro villiga att deltaga i 

kursen, blev deltagarantalet i varje fall mer än ti o . 

Polisinstitute t i Helsingfors kan emellertid ej anordna 

en sådan kurs j_nom överskådlig tid, varför kursen torde 

behöva gå i landskapets regi. Däremot finne s det gott hopp 

om a tt polisinstitutet kunde anordna en svenskspråki g kurs 

för underbefäl, vilket för landskapets poliskårs vidkom

mande vore synnerlig en välkommen. 

Enligt preliminära planeringar 

s]3gits till tiden 1 februari - 24 

veckor. 

har en manskapskurs före 

april 1965 d.v.s. 12 

Som grund för ko s tnadsberäkningarna har polisinstitutets 

utbildning sprogram för unga polismän använts, ett program 

för 12 veckor, som s å ändrats att bilskola bortlämnats men 

i stället har undervisningsämnena i kriminaltjänst och 

utsökningstjänst intagits. 

Föreläsningsarvodena har beräknats enligt de principer 

som polisinstitutet för närvarande följer. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

I. Landskapsstyrelsen. 

Anskaffring av inventarier. 

Anslag 10.000 mark. Ökning 2.000 mark. Föreslå s höjt för 

7 

lpp 

gs· 

ä1 
ev. anskaffningar till de nya kontorsutrymmen landskapssty-

relsen f .n. för underhandlingar om att kunna f å hyra. 

(10 Ht.I:2.) Anskaffning av offset-dupliceringsmaskin. 

Ansl ag% har icke utnyttjats och synes för närvarande icke 

kunna utnyttjas varför det föresl å s utgå. 

(l·O Ht.1:3). Utbyte av tjänstebil. 

./..... Anslag et föresl å s ut gå . 

II. Hälso- och sjukvården. 
10 Ht.II:l. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och 

instrument. 

Anslag 83.030 mark. Ökning 21.830 mark.Följande anskaffnin

gar föresl å s för sjukhusets del: 

1) För ordinarie förnyelse och komplettering av läkarappa

ratur och instrument för eslås 21.000 mark. 

2) För transportabel röntgenapparat, avsedd att ersätta 

den tidigare redan under Godby-tiden anskaffade apparaten, 

30.000 mark . 

3) För anskaffn±:g av erforderligt mikroskop till labora-

iar 

ak 

a-
ru 

r-
1 

·n 

~k 

er 

m 
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toriet 9 4.500 mark. 274 
4) Kylskå p med 20 liters frysfack till samma avdelning , 

1. 200 mark. 
5) Utbyte av 4 aycken kylskåp avsedda för förvaring av 

mediciner, 1.880 raark. 
6) Fortsatt komplettering av madrasser till ett antal om 

50 st. och beräknad kostnad om 2.750 mark. 
7) Utbyte av gamla gardiner på BB-avdelning en i samband 

med renovering därstädes till ett belopp om 1.100 mark. 

8) För sängovantyg till medicinska avdelningen, 75 meter 

a 7:65 eller totalt ca 600 mark, samt 

gemensamt för sjukhuset och sanatoriet 

9) utbyte av gamla trähoar till dylika av rostfritt stål 

2 stycken till ett pris om sammanlagt 1.250 mark, varav 

på sjukhusets andel kommer 1.000 mark. 

10) En mindre tvättmaskin till tvättinrättningen 8.500 

mark varav på sjukhusets andel kommer 6.800 mark. 

11) För anskaffning av ytterligare tvenne frysskåp till 

köket för sjukhusets del 2.400 mark, vilket motiveras med 

att matvarorna nu må ste förvaras i kylinrättning utanför 

sjukhuset r.1ed därav följande olägenheter och tidsspillan. 

12) Då lämplig bagerived ställer sig .dyr, föresl å s 3.000 

mark för oljeaggregat till bageriugnen. På sjukhusets _ 

andel kommer därav 2.400 mark. 
13) För ny operationslampa till gynekologiska avdelningen 

4.400 mark. 

7 

t 

vd 

äi 

iar 

ak 
14) En snabbautoklav för sterilisering till kirurgiska ope 

tionsavdelningen 3.000 mark. 

10 Ht.II:2. Ålands centralsjukhus för avlopr;~-och vattenledning . 
a-

(10 Ht.II:3. 

10 Ht.II:4, 

10 Ht.II:3. 

Anslag 100.000 mark. Ökning 10.000 mark. Arbetet har på 
ru 

grund av särskilda omständigheter ännu .icke kunnat påbör jaE 
I -

varför anslaget i 1964 års budget, förutom vissa projekte- f 

ringskostnader f0rblivit outnyttjat. Arbetet har dock nu 

utbjudits på entreprenad och beräknas kunna slutföras und e1

1
~n 

år 1965. På grund av kostnads stegringar sedan den senaste I. k 

kalkylen g jordes erfordras .ytterlig are 10.000 mark. 

Ålands centralsjukhus för uppförande av garage. 

Ålands centralsjukhus för utbyte av ambulans, ut går.) 

Ålands centralsanatorium för anskaffring av inventarier 

och instrument. 

Anslag 7.450 m:ark. Ökning 2.650 mark. Förutom sanatoriets 
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'> 7 !'>• r- a 

ån~$r ::;:: - ;d-e med _ s ,:;J~khuset g,~p~n~~,w.m~ investeringskostnader-
., r ,;t ~-~~~~!..,,:,:"';.-1._~ . - _ · _,.._~ . ..:.:;. ... :~:4." . 

na 9 vilka så.Sofi'--' framgå'r -· av"i;nfc»ti.;~@~~~:der 10 Ht. II: 1 , k-

. u_ppgir~'. tj: (!l(t ')'/2"5 0 mark före slås anskaffningar: 

._;jJlJ:I-\:I 'i\ .~r· i' j[öFDnyrtt · ·röntgenrör till sanatoriets tomograf :2.,_ 700 

.. 1 ._ :n-r1·~t1 . 1 ;J "i; m~:Dki,r -r samt 

2) för si;irs&!ifl-da smärre nyanskaffnin gar 1. 500 mark. 

10 Hjj ;;II: 4. Kos tnader f rö!Jf T:tändslfapetå ·åii'd'e:f å~ i -:-d:Be i s1:YJ T ~ '.hlithus. 

Enlig t Grelsby sjukhus' budget:fS6'.l&ic\ig ~:RJiiJ klf~-:i-lnaderna 
för andelarna ut gå till samrri.a i!.i'f:JTEiTopp som utrd ~:J +föregåe nd e 

år, varför an s lage t förblir oförändrat 10.500 mark. 

10 Ht:~~TI: 5. Landskaps hälsosystern-barnmorskan s kansli för anskaffning p 

av audiome t er . 

Anslag 1.200 mark . Tidigare audiometer för hörselkontroll 

är utsliten. 

III. Undervisnin gs- och bildningsväs endet. 

10 Ht . III:l. Ålands lyc eum för anskaffnin g av invent ari er m.m. 

Anslag 7. 000 mark. För esl ås 1) fö':r-' rfyanskaffni n g av sär

,_~kilda gymnastikredskap 814 mark '9'°1 :2 ) fö r tryckpress att 
-- ~ ..... -, ... __ : "'*~v-änd.as vid undervi sning~tFi:~; :~"~bfiii~:~:9 610 mark, 3) för 

~'".'?-:-gt)i'+sk:urmaskin 
9 

el-d amm~ti~1åre\°"''ibh---;i~~-~lvbonare, sammanlagt 

2.350 mark samt 4 ) för komplettering av pulpetfö'rråd et c a 

10 Ht.III:2 . ·noods lyc eu m för planering av skolområdet. 

An~ffag 1.100 mar k. -Skol~~~--~å~d~plan har '· :~t~~~ii s under 

s 

år en 1962-19 63 försatts i ski ck i · enli ghet -me d av arkitek- n 

ten för ombyggnad en uppg jort' f örslag . Etne!I~~-fid '~ har det k 

_, visat sig att d<en smal a gräSiillatia, som ~f:_J~_lt; §. Dintill skol-
.. .. . ·-· -----·-·---- T: c.i ::i~~ us(;-:c:_y_aggffin :•-:i:CTk'.r@ T·Clt1xnnat håii~i-~'å&dtil Tg;äsmat{a_: ' ,-~tan förblivi t ·. 'T-;- ~ . i:t .. 

;, ) ry·:i:. ::'~- · u:p:rrt;ram1Y~,'d-·=(,l'e:i>'i g väg . Den b'or d-e därf'c5jt,_ :~rsättas med per 

man ent beläggning . Ytterlig are for dr as justering av vissa 

andra ytor. K:ös-trfäc'fe rn"åi fö'r : förenärifilld~-'c:r~rb·e,t en har kostnads 
beräknats till 1.100 - rifark~7TT .. F;· ll'-r r.:/ -: f.n:_. ~ 

r 10 Ht. III: 3. Ålands l y c eum för utvidgning av värmec entralens bränsle rum. 

An8..ag 11.200 mark. Den nuvarande bränsletanken rymmer 10 

ton, vilke t visat sig alltför lit et. Så lunda e rfordras på

fyllning mi nst en gån g i veckan und er kallar e vinterperio--

der. För a tt e limin era ri skern a vid ev. avbrott i olje

distributionen föreslås uppförande av en andra bränsletank ~ 

Storleken av denna har på grund av de små utrymmena måst 

ber gränsas till 15 ton. I samband med installationen av 
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den nya oljetanken kommer vissa av brandmyndi g heterna 

fordrade å t gär der att utföras i bränslerummet. Enligt 

ing i vet anbud skulle kostnaderna för byggnadsarbetet 

belöpa sig till 10.050 mark vartill ko mmer ind ex och 

smärre diverse kostnader. 

10 Ht.III:4. Ålands s jöfartsläroverk för anskaffning av laborator i e

utrustning ( r). 

Anslag 10.000 mark. Föres l ås för fortsatt upprustning 

av laboratorierna och för realiserand et av det i 1964 års 

b~dgetförslag skisserade programmet. I första hand kommer 

anslaget att utnyttjas för anskaffand e av r egl e rt eknisk 

utrustning 9 vilken blir allt vanligare på moderna fartyg . 

För att möjliggöra anskaffandet av större enheter med två 

å rs anslag föresl ås anslaget upptag et såsom reservations

anslag. 

10 Ht.III:5. Ålands sjöfartsläroverk för vissa grundanskaffningar och 

-förbättringar. 

Anslag 6.250 mark. På g rund av ökat el evantal fordras komp· 

lettering av pulpeter till ett belopp om 1.500 mark. 

Skolan har hittills saknat de audiovisuella undervisnini 

medel, vilka numera bör anses ingå i en dylik sko l as un

dervisningsprogram. För anskaffande av en filmprojektor 

och en bandinspelare för es l ås sammanlagt 4.250 mark. 

Ytterligare föresl ås 500 mark för särskilda planerings

arbeten på skolområdet. 

10 Ht.III:6r Ålands s jömansskola för anskaffning av inventari e r och 

maskiner. 

Anslag J0.000 mark. Anslage t har upptagits för eventuella 

behov i det fall skolan kommer att arbeta i full utsträck

nin g . 

10 Ht.III:7. Ålands yrkesskola för anskaffning av. inventarier m.m. 

Anslag 17.500 mar k. För att mö jliggöra visning av filmer 

och filmband i samband med undervisning en för es l ås 2.000 

mark för mörkläggningsgardiner i 5 klassrum och auditoriet 

För husbyggnads - och träbearbetningsavde lningen föreslås 

inköp av 1 st. f a n ersåg , 3.000 mark samt till kompletterin 

av snickerimaskinernas utrustning 3.000 mark. 

Vid skolan saknas e n kantmaskin för bockning av plåt, 

varför detta kunna t ske endast provisoriskt och g enom tids 

ödande arbete. För arb etsuppgift er, som fordrar användande 
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av kantrnaskin föresl å s inköp av en dylik till ett b eräk

nat pris om 2.500 mark. 
ör _andelsavdelningen föresl å s utrustningen komplet

terad med en elektrisk kassaapparat och för frisörskeavd 

ning en med tvenne ångapparater. · 

10 Ht.III:8. Ålands yrkesskola för planering ~v skolgården. 

Ans 1if-9,}. 5 00 mark. Avs er permanentning . av infart svägen. 
10 Ht. III: 9 • ~Ålgn:i,ds -'yrke sskolas -·f arty __i;selektrikeravdelnin · för ans af 

~Y maskiner • 
• .'I · • :,l.:. _: ' i 

Ans.rag "J.:;9.800 mark.Föreslås för anskaffning av bl.a. app 

ratiir för SAL-J.o gg och lastwinsch, vilka erfordras för 

avdelningens verksamhet. 

10 Ht.III:lO. Ålands lantmannaskola för a:nskaffnin '" ~\I'· :bmr_~ t a:r1-e r m. 

Ans~ag 1.300 mark. Avses för dammsugare och duplicering s 
·· '.~ 

10 Ht .II I :·U . ÅJ.ands i-åii.tm:anna~ola för IJl.a!').ering av skol gård en. 
-· . . -~~-.... ' , ,·· ~-... . . ' .:- .,.' 

Anslag 950 mark. Avser upprui;>.;t,~.~~ av trädgår d.en. 

10 Ht.III:l2. Ålands kvinnli ga hemslöjdsskola f8~ · anskaffning av inve: 

tarier. 

Anslag 2.500 mark. Anslaget avser inköp av kylskåp, väv

stolar samt smärre inventari er. 

10 Ht.III:l3.Ålands kvinnli ga hemslöjdsskola för särskilda grundförbä· 

ringsaroeten. 

Anslag 9. 500 mark. Skolans vindsvåning med elevrummen har 

länge varit i behov av grundli gare reparation. Skolan sak 

även ordentlig a tvättutrymmen. För avhjälP,~nde av dessa 

bris ter samt för o 1 j ee ldnin g _ ;[öres l å s 9. 50b mark. Kostna-
·... ........__ .. ·-

.· derna har kalkylerats till, o 1 j eeldning l..,_~20 mark, · sci,.gr 
--·-·- ,_;_\. Lo··- ... ·-- . ~-~-

"" . . ·•·"···-", ... ...... installation 1.110 mark, byggnadstekniska '-arbeten 3. 550 · ~-

mark och för administrations- och sociala samt smärre ar

betskostnader 2.200 mark. ----10 Ht. III: 15. Skollägenheten . . på Jomala. gård för . t~±kning . 

Anslag 1. 600 mark. A_-:_;- -~-JQ~J..a _g_årds åk-er~~eal å te:i-står än 
_, . . .. · · ...,._- - ~ 

5 ha, som icke täckdikats. Und er år 1965 planeras täckdik 

nin g för 2 ha medan resten skull e täckdikas under de föl-

.. jande å ren. 
10 Hf ~·IIT: 16. Skollägenhet en å Joraala å rd för anskaffning av maskiner 

Anslag 14.200 mark. Nuvarande skördetröskan är 8 å r gamm 

och anses nu något för å ldrad, varjärate den på grund av fö 

·:--;--- slitning erfordrar omfattand e reparationer. För rationell 

~-, •.:; . 
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drift föresl ås skördetröskan utbytas mot ny sådan, för 

vilken kostnaden vid utbyte har kalkylerats till 14.200 

mark. 

10 Bt.III:l7.Skollägenhe ten på Jomala gård för grundreparation av 
I 

arbetarbostaden. 

Anslag 800 mark. Under år 1964 har nedre våningen av ar

betarbostadBn reparerats. För utvidg ning av arbetarbostä

derna föreslås inredande av tv enne rum i vindsvåningen fö 

en kostnad om 800 mark. 

IV. Näringarnas främjande. 

10 Ht.IV:2. Anskaffning av fiskefyrar. 

Anslag 5.000 mark. För ev. uppsättande av fyr på Silversk 

i Saltvik är föreslag et belopp tillfyllest. 

10 Ht .IV: 3. Forstavde lning en för anskaffning av maskiner . 

Anslag 10.000 mark. Anslaget, som upptagits till samma 

belopp som under år 1964, avser smärre nyanskaffningar. 

10 Ht.IV:4. Grelsby plantskola för grund reparation. 

Anslag 3.000 mark. Avser smärre ännu erforderliga repara

tionsarbe ten. 

10 Ht.IV:5. Ålands försöksfält för uppförande av tröskhus och labora

toriebyggnad. 

Anslag 36.000 mark. I enlig het med Ålands försökskqmmitte 
sk11lle vid ut byggnagen .. av f örsöksverksagih~ten" ;på Al ands 

utlätande angaencre 1·or.soksver:Ksamheten pa Al~nc:. ffur oV.l\:~ 

fält uppföras ett kombinerat tröskhus och laboratoriebygg 

nad. Då Jomala gård är i behov av det utrymme i gårdens 

tröskhus, som försöksfältet nu disponerar, föreslås uppfö 

rande av förenämnda tröskhus och laboratoriebyggnad under 

år 1965. Kostnaderna har beräknats till 36~000 mark. 

10 Ht.IV:6. Lantbruksavdelnin ~ en för anskaffning av löksättningsmask in 

Anslag 3.500 mark. För demonstration föreslås inköp av en 

femradi g löksättningsmaskin av den typ, som numera användes 

i lökodling sdistrikten i Sverig e. 

10 Ht. V: 1. 

V. Kommunikationsväsendet. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 

Anslag 1.320.000 mark. Minskning 115.000 mark. Investering 

beloppen i riket för väg- och brobyggnadsarbeten uppvisa e 

fort gående stegring fram till år 1965. Så användes för an

givet ändau.1ål år 1962 ca 260.000.000, år 1963 276.000.000 

medan för år 19 64 är reserverat 318.000.000 mark samt efte 

i detta fall av re g ering en g jorda nedprutningar för 1965 

ca 310.000.000 mark. Även landskapets investeringar ha 
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· · ö:ka:... Dessa ut g jorde år 19hp 1.110.000.--:,wark, år 1963 
. \ . . 

1. 320.000 mark, medan för är,_. 196 4 bevil:Jats 1. 43 5.000 
\ • " . ~ . · ~ ... --· ··· 

mark. För år 1965 föreslås under detta r-m6trient --1-;3'20.000 
' ' 't , . I " ., . /~ ·· , • • . · ,.. . . • ' 

mark, fördel at enligt punkterna a-o. 

För byggande av färj,f äs ten järate till dessa ledande 

vägar längs rutten f~en blivande statsfärjan mellan 
· .. --- . .. 

Åland och Gus tavs f8res1å s ett skilt moment 10-V-4. Här 
är det ju inte enb art .. :f:;r;ågaom en intern Ålandstrafik, uta 

om Ålands förbindels~ ~~~ ~iket. 
På, ,örjade arb(3ten·· •.... 

a) För förbät~ri!:#(0"av vägdel en Bor:rnrsunds gård - Bomarsun 

fästning på vägen (Mariehamn) - Stenbrobacke - Bomarsund 

- (Prästö), f,Br~· slås 200. 000 mark. 

b) Byggand e av ' v.ä:i;-Fiskö - Korsö, Brändö. Ersättande av 
_;;;;- 1 .. '· -·· . 

det planerade ' fä_r-j:-Yaget mellan Fiskö och Korsö byar med 
--~ ··. ·' 

en vägbank eriof.d:sade ett tilläggsanslag , vilket skulle 

upptagas i 1_9-65· ·-ä~ s, bud ge t och som utg jorde 5 4. 000 mark. 
c) Förbät.tring av landsvägen Näf sby - -Frebb,.Bnby Hamm,arla 

I 1964 års .bud g".;t- var upptaget 100 .000 · niark för förbätt

ringen av väg en ru.ellan Frebbenby och Kattby. För s träckan 

Kattby - Näfsby å t er föresl ås här 150.000 raark. 

d) Bro över Kyrksund e t 2 Fö glö. För påbörjande av detta 

broarbete uppto gs 100.000 mark i föregående bud get. Total 

kostnaden beräknades då till 170.000 mark, varför här 

borde reserv eras 70.000 mark. 

e) För omläggning av västra utfarten genom Klinten har ti 

digare reserverats 40.000 mark. Av totalkostnaderna, som 

uppskattas stiga till 200.000 mark, föreslås här att upp
tagas 80.000 mark. 

f) För reservarbeten för esl ås oförändrat 60.000 mark samt 
för 

g ) Bygdevägar likaledes oförändrat 50.000 mark. 
Nya arbeten. 

h) Ytbehandling . För ytbehandling av de ombyggda väg arna 

Kattby - Frebbenby , 2.100 m, Bartsgårda - Brusta, 2.800 

m, Haraldsby - Kulla., 2~100 m, samt Prästgården - Rörs torp 

2.500 m, ell er sammanlagt 9.500 m, föreslås 200.000 mark. 

i) Väg Brändö by - Djurholnen, Brändö by. Den för Brändö 

kommun uppg jorda vägplanen förutsätt er att en väg bygges 

från Brändö by över Djurholmen till Björnholma., varifrån 
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väg en grenar si g dels mot Korsö och Fiskö byar, dels mot 

Åva och Jurmö byar samt vidare att ett färjfäste bygges 

på Djurholmen, som är beläg en strax norrom Brändö holme. 

Detta färjfäste skulle sålunda bliva en central punkt 

i Brändö. Även den för d en planerade statsfärjan Vårdö

Gustavs uppg jorda rutten förutsätter ett färjfäste på 

Djurholmen. Kostnaderna för denna 2 km lång a väg har kal

kylerats till 180.000 mark. Föreslås att denna gång upp

tag es 100.000 mark. 

j) Ombygg ande av landsvägen Deg erby-Byvik i Fö g lö. Erfor

derli g sten för brobankar.1a till Kyrksundets under byggna 

varande bro har delvis erhållits från ett berg i Byvik, 

vilket ur väg trafiksynpunkt borde bortskaffas. Samtidig t 

borde väg en på vardera sidan om detta berg omläggas på en 

sammanlag d läng d om ca l ko. Kostnaderna härför ha beräk

nats till 40.000 mark. 

k) Den nuvarande landsvägen Brusta - Strömma är synnerlig 

krokig samt dessutom ligger vägytan flerstädes l ågt i för 

hållande till omg ivningen. Väg en är därför svår att vinte 

tid hålla i trafikabelt skick. En ombyg gnad av denna 

6,5 km lång a väg har beräknats kosta 290.000 mark. För år 

1965 för e slås 80.000 mark. 

1) Vad ovan framförts i punkt k) gäller även väg en (Godby 

- Brusta - Höckböle - (Geta). Denna 7,5 km lång a väg är i 

stort behov av förbättring . Kostnaderna kan väntas stig a 

till 350.000 mark, av vilken summa föreslås att i budgete 

upptag es 80.000 mark. 

m) Väg en Kurnäs - Hummelvik borde uträtas i Listersby,Vår 

då denna väg del t~afikeras av bilar, vilka köra mellan fä 

fästena på Vårdö. Föreslå s 36.000 mark. 

n) I bud g eten för år 1962 och 1963 har upptag its samman

lagt 100.000 mark för byggande av en väg i .umling e frän 

Marskil till Snäckö ös : ödra udde, varifrån s e dan färjför

bindelse skulle ordnas till Se g ling e. Investering skostna

derna för 4,5 km väg samt två färjfästen ha beräknats till 

600.000 mark, vartill bör läggas anskaffning skostnaderna 

för en färja, ev. beg a gnad, om 50.000 a 100.000 mark. Fär

jans årliga driftskostnader samt väg ens underhåll kan berä 

nas till 8.500 mark per år. 

I brist på fullständi g projektering har detta vägbygge 
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ej kunnat i gån gsättas under år 1 964. Landskapsstyre l sen fö 

reslå r emellertid ytterl i gare 50.000 mark för detta ändam~ 

i nästa års budget. - Vid behandlingen av budgeten har äve1 

andra alter· ativ till lösning av seglingebornas trafikpro

blem framförts. Av dessa alternativ har landskapsstyre ls en 

ansett ett vara värt en närmare undersöknin g , nämligen för 

slag et att ordna färjförbindelse direkt från Se glinge till 

en lämplig angöring splats på Kumlinge-landet. Färjpasset b 

visserligen härigenom avsevärt längre än enlig t det ur

sprungliga alternativet, något som ju särskilt under men

förestid innebär en betydande nackdel. Men i stället kunde 

en sådan lösning realiseras avsevärt fortare än vägbygget 

över Snäckö, måhända redan under å r 19 65. Sannolikt skull e 

då också ans lage t på 150.000 mark förslå såväl för anskaff 

ning av en beg a gnad färja som för byggande av de t vå färj

fästena. Denna lösnin g utgör för övrigt inte hinder för at 

en väg längre fram drages över Snäckö. Landskapsstyrels en 

har beslutat att utredning en av det nya a lternativet för 

Se g ling etrafiken snarast mö jlig t skall utföras och att 

Landstinget vid vårsessionen 1965 skall föreläggas slutli g 

försl ag till lösning av denna fråga, varpå arbetena enligt 

den fastställda planen omedelbart skall påbörjas . 

o) Till landskapsstyrels ens disposition 70.000 mark. 

Om av en eller annan orsak besparingar skulle uppstå 

beträffande ovanstående underQoment, föresl ås att dessa 

skulle f å användas som komplettering för övrig a ovanstående 

anslag . 

Anskaffnin g av vägmaskiner (r). 

Anslag 130.000 mark. Ökning 10.000 mark. Anslage t skulle 

huvudsakli g en användas för inköp av en mindre grävmaskin, 

avsedd främst för vägunderhållsarbete samt till delbetal

ning av väghyvel. Av vägavdelnin gens 5 hyvlar äro tvenne 

överåri ga och böra ersättas med nya. 

Byggande av vägar till och färjfästen för färjlinjen Åland 

- Gustavs. Nytt moment. 

Anslag 305.000 mark. I tilläggsbud get för å r 19 64 upptog s 

100.000 mark för byggande av en brygg a på östra Vårdö. Denn 

skulle dels anlitas av den planerade färjan Vårdö-Gustavs, 

dels av trålare och andra mindre farkoster. Anläggning en 

är numera färdi g för att anlöpas av den nuvarande 11 Skär-
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gårdsfärjan" och andra smärre farkoster, raen måste komplet

teras med såväl landfäst e som stödpelare för att kunna be

tjäna den blivand e statsfärjan. För dessa arbeten skulle 

erfordras 200 . 000 mark. 

Färjfästet i Brändö by. Såsom i moment 1, punkt i) frarn

hå lli ts, planeras ett centralt färjfäste i Brändö by. Även 

har den kommitte, som uppg jort förslag till den nya stats

färjan, s å som ovan nämnts, bland bryggorna längs den bli

vand e rutten upptagit Brändö som en anlöpningspunkt och 

med avseende på skyndsamhetsordningen ställt den i första 

rummet. Även borde Seglinge brygga, såvitt mö jligt, aiiöpas. 

De preliminära byggnadskostnaderna ha kalkylerats till 

300.000 raark, varav i 1965 års budget skull e observeras 

100.000 mark. 

Planering av hamn på östra Åland. 

Då Landstinget vid senaste v årsession berättigade landskaps

styrels en att anlägga en landsväg från Krogs tad by till 

Lå ngnäs udde i Lumparland, skedde detta på villkor, att 

landskapet bl.a. skulle tillförsäkras rätt till inlösen av 

s åväl det av Siljarederiet som det av Vikinglinjen dispone

rade området på Långnäs och att slutförandet av Siljarede

riets påbörjade kajbygge skulle ske i samråd med larrskaps

styrelsen så, att kaj en skulle lämpa sig järaväl för angöring 

raed den planerade statlig a skärgårdsfärjan och med land

skapets skärgå rdsfärjor. Såväl Landstinge t som landskaps

styrelsen framhöll härvid uttryckligen, att detta engage

mang i Långnäs icke skulle innebära ett slutligt ställ-

nirg stagande till frågan var den s. k. storhamnen för land

skapets anslutning till den internationella bilfärjetrafiken 

Finl and~Sverige bör placeras. Denna fr åga är ännu under ut

rednin g bl.a. i en av kommunikationsrainisteriet tillsatt 

kommitte, där även landskapsstyr elsen är repr e sentera d. 
Vid förhandlingar: ned Siljarederiets representanter 

i somras framgick det, att rederiet icke ansåg sig kunna 

modifiera hamnbygget i Långnäs så, att kaj en kunde angöras 

av så små farty g sora den statli ga skärgärdsfärjan och de 

lokala skärgårdsfärjorna. I slutet av juni blev det även 

klart, att förhandlingarna med Vikinglinjen hade strandat 

i fråga om rätt för l ariBkape t att inlö sa dess område på 
Långnäs inom fem å r. 
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Under sådana förhålland en gälld e ej mera det bemyndi gan

de landskapsstyre l sen erhållit av Landstinge t beträffande 

byggandet av landsväg till Långnäs. 

Den av landskapsstyrel sen fastställd a vägplanen för ifrå

gavarande Jandsvägsbygge har e j heller vunnit l aga kraft 

ut an ligger för närvarand e under besvär i högs t förvalt

ningsdoms tolen, vars utslag torde kunna väntas för st under 

vårvint ern . På åtgärd av Lumparlands kommun kom.ne r emeller

tid den nuvarand e vägen från Klemetsby till Lån gnäs at t 

istå nd sättas s å , att Siljarederiets hamn kan trafikeras 

så snart den är färdig. 

Då en hamn för mindre färjb å t ar ej kunnat r ealis eras 

i samband med Silj ar ederi e ts kajbygge yid Långnäs, bo r de 

mö jligheterna att anlägga en särskild dylik hao11 på östra 

sidan av Fas ta Åland nu und ersökas . Denna hanm bör kunna 

anlöpas av den för rutt en Vårdö-Gustavs planerade skär

gårdsfär jan, ifall Vå rdö-färjan vintertid ej skulle förmå 

upprätthå lla sin trafik. Den planerade färjb å ten för Kökar 

borde också f å en tilläggsplats på Fas t a Ål and, som är be

lägen mö jligas t l ångt österut. Ehuru ans l ag för dessa båda 

färjor ännu ej beviljats, anser l a:ndskapsstyr els en de t vara 

skäl a t t r edan under den kommande v intern utföra erforder

liga undersökningi.r beträffande hamnens placBring och möjlig

heterna att förvärva behövli gt område för densamma. Man 

torde nämligen kunna vänta att anslagen ifråga s kall kunna 

angivas i en nära framtid. Med t anke på önskvärd koncentra

tion av trafiken synes Långnäs vara et t lämpligt alternativ 

för placering av denna mimdre färjhamn, om blott tjänligt 

område står att erhålla där. 

I detta sammanhang kan nämnas, att s jöfartsstyrelsen fram

fört planer på att l å t a menföresfartyge t Aranda angöra Lång

näs i stället för MariBhamn samt anhållit, at t l andskapet 

skulle or dna vägförbindelse till Långnäs. Landskapss t yr e l sen 

ans er dock, att Mariehamn bör vara ändpunkt för Arandas 

trafik och att den b l ott under särskilt svå r a isförhå llanden 

skulle stanna vid en hamn på östra Åland. 

Dandskapsstyrelsen har för avsikt att vid vårsessionen 

1965 förelägga Landstinget förslag till placering av den 

nämnda hamnen samt att i tilläggsbud ge t anhålla om mede l 
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för inköp av erforderlig t hamnområde och för byggande av 

väg till detsamma. 

Om hamnen i fråga placeras på annan plats än Långnäs, _ 

skulle vägtrafiken till den bliva av ganska blygsam omfatt

ning , varför endast en väg av lägre k1ass skulle behöva 

byggas. För],..ägges hamnen till Långnäs, kommer däremot vägen 

att belastas även med trafiken till Siljarederiets hamn 

och till den hanm Vikinglinjen i framtiden måhända anlägger 

där, varför fordri ngarna på väg ens klass blir avgjort 

hö gre, Landskapsstyrelsen a~ser det därför skäli gt att 

i .. sistnämnda fall som motprestation av Sil~ arederiets och 

Vikinglinjen fordra medgivandet, att deras hamnar skola 

bliva av allmän natur, d.v.s. mot nornal hamnavgift få an

löpas även av andra rederiers fartyg . 

Med hänvisning ti 11 det ovan anförda fir!eslår landskaps

styrelsen 

1) att under 10 Ht. V.4 upptages 5.000 mark för undersök-

ningar av lämplig hanmplats på östra Åland för landskapets 

skärgårdsfärjor samt för den planerade statlig a färjan på 

linjen Gustavs- Åland och menföresfartyget 11.I'anda att tan

göras under särskilt svåra isförhållanden; samt 

2) att landskapsstyrelsen erhåller i uppdrag att fortsätta 

förhandlingarna med SiljaredGriet och Vikinglinjen för upp

rättande av ett sådant avtal, att deras hamnar i Långnäs 

skola bliva av allmän natur, i händelse landskapet anlägger 
landsväg till Långnäs. 

Lager och garage i Saltvik. 

Anslag 2~500 mark.För uppbevaring av vägmaskiner och arbets

redskap har i Saltvik, Strömma arrenderats ett ca 5.000 m2 

stort område. För inlösen av detta område erfordras ett an

slag om 2.500 mark. 

Anskaffande av en gaskopieringsapparat. 

Anslag 3 .000 mark. Förframställning av s .k. arbetskc~pior 

" av kartor användes i dag ett slags på film reproducerade 

kartor i ett format som är olämpligt för den ljuskopierings

apparat, som nu finnes på landskapsstyrels en. Denna är icke 

heller ägnad för k;opiering av vägkartor, m •. fl. långa rit

nin gar, varför fä:.-~ slås att J.000 mark skulle reserveras för 

inköp av en ny kopieringsapparat. 

Anskaffande av reservfärja. 
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Anslag 100 . 000 mark . År 1962 anskaffades färjan Embarsund 

med uppgift att tjäna som reserv för "Vårdö" och 11 Fö gl ö" 

färjor unde r de tider dessa var t agna ur trafik för över

syn. Då Embarsund är något för liten för sagda uppgifter 

och även använd es för ord:barie färjni ng i Embarsund före

s l ås 100.000 mark för inköp av en något störr e begagnad 

färja av samma mo del 1 . 

VI & .Po +isvårdfill • '.P.R;J.~s ,i r}r.ä;t,tningen i Marie hamn. 

J,'._O , Et.V:I .. ~1. . .f\.:t;l§~~ffar,ig ,e .av ny polisbil. 
Anslag 1-5.000 mark. 

Den synnerligen starkt ökade turisttraf iken och därmed föl

jande expanderande biltrafiken såväl av inhemska som ut

l~n9. ska bilar har denna sommar uppvisat nya rekordsiffror,. 

E;_li gt .medde l ande från tullmyndigh eterna har antalet främ

mande perso nbil ar, som ankommit till l andskape t i juli 1963 

utg jort 2.640 men i juli 1964 5 .940 . Antal et t urister , sorn 

år 1963 uppskattades till ca 180.000 väntas detta år stiga 

ti ll ca 250.000. Färjtrafiken har likaså varit r ekord ar tad, 

och såväl i frå ga om anta l e t turer , tonnagets storlek som 

:kåpacitet har nya rekord uppnåtts . 

Allt detta har medfört, att po lisens arbete ökat i syn

nerlig en stor grad. Tjäfistebilens ställning_ i detta arbete 

är helt c entral, men en enda bil är icke. 1:i.era tillräcklig 

för alla uppgifter . Under hö gsäsongen 1964 bar polisinrätt

ningen därför varit tvungen att använda sig av en andra bil, 

som l andskapsstyre l sens vägavde lning ställt till dess för

fogande. 

Tjäns t ebilen, som anskaffad es vårvintern 1961, har nu 

gått 133 .48 5 km. Det har kunna t konstateras a tt medelta l et 

körkilometer för denna bil i förhå llande med gängse värden 

i rike t är synnerligen hö gt, vilket förklaras med at t det 

är inrättningens enda tjänstebil. Då den nuvarand e bilen 

icke utan s törre r eparationer kan användas föreslås anskaf

f ande av en ny polisbil, varvid den tidi gar e efter mindre 

repara tioner skulle kvarstå att användas under hö gsäsong . 

Anslag et inkluderar radio och annan utrustning . 

Polisväsendet på l andat. 
10 Ht. VI: 2. Inventari eanskaffningar till vaktk'oiitor ~ · 

Anslag 3 . 000 mark. J omala med fl~ra kommuners länsmansdist

rikt har i deita nu ett vaktkont or i Eck erö och skall vid 
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Mariehamns f l ygfält även upprätthålla ett vaktkontor. Ev. 
kan trafik till Långnäs medf öra att även där inrättas ett 

vaktkontor. För anskaffning av inventari er till förenämnda 

vaktkontor för esl ås 3.000 mark. 

11 Huvudtit e ln. Understödslån. 

I. Näring arnas främjande. 

Lå n. för torrläggningsarb et en (r) . 

Anslag 60.000 mark. Ökning 20.000 mark. Med enahanda motive

ring som under 6 Ht. I: 4 för eslås anslaget höjt. I r ege.

ringens budge tpro position för 1965 finnes för motsvarande 

gndamål upptage t 6. 000 .000 mark• 

Lån för täckdik~igg. 

J\,nslag , , 15.009, mark . Öknj,ng 10.00Q mark. Med enahanda 

motivering som und er 6 Ht . I:5 föresl ås anslaget höjt med 

10.000 mark. 

Lå n för frär:;i jand.E! av hem- . .och småindustrin till . tryggana.e 

av sysselsättning en (r) • . 

Anslag 250.000 mark. Öknin g 70 .000 r:;iark. Pågrund av det 

stora intresse t för hem- och småindustrilån samt att de t 

synes synnerlige1: angeläget för l an ds kap et att stimulera 

all indus triverksamhet föreslås ans lag et höjt. 

Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörjnin g , 

~slag 50.000 mark. Ökning 5.000 m9rk. Med motivering som 

under 6 Ht. 1:16 föreslås anslaget höjt . 

Fisk et. 

Låri. I ·ö.r .:frEi-wJa1Jd Ei ... .. 0;1-v . f:ts.~hushållning2n .(.f ),, . 
Anslag ~~.lJ?PQ1,. , PMJ+.k.• ,Ök:q;j._ng ,11?;0"'0,0,0 ",h1~rk,, •. Föreslås hCSjt då 
lånebcihov~~ f~tv~ntas stiga. 

II. Undervisnings- och bild:ringsväs end.et. 

11 Ht.II:2. Amorteringslån för land skommunernas folk skolby ggnader (f ) . 

Anslag 560.QOO mark. Ökning 48. 000 mark. 

Föreslås höjt med beakt ande av att lån kommer att utgivas 

för de under 5 Ht . II:9 nämnda skolbyggena. 

III. Särskilda anslag. 
11 Ht.III:l. Bost ads l ån (r) . 

Anslag 460.000 mark. Öknin g 60.000 mark. Då mo tsvarand e 

anslag i riket har höjts i förhå lland e till byggnadskostnads

indexstegring . och i rikets budgetförslag för 1965 upptagits 

105.000.000 mark föreslås anslaget höjt med 60.000 mark. 

11 Ht.III:7. Amorteringslån åt Mariehamns stad för utbyggnad av hamn

anläggninge:ri. 
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Anslag 500.000 mark. Då stad en avs er att ytt erlig ar e bygga 

ut sina hamnanläggning ar före s l å s att anslag , såsom även 

tidig are , upptage s för ändamål e t. Beviljandet av l ånet blir 

beroende av vidar e utredning. 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 

I. Avräkning s- och ränteut gifter. 

Utbetalningar till landskape ts enskilda medel för vid av

räkning utom kolumn ställda inkomster (f ). 

Anslag Minsknin~ 10 mark. Då utbetalning ar under 

d e tta moment icke väntas förekomma und er år 1965 föreslås 

anslag et not erat på enahanda sätt som under 12 Ht.I:l. 

(12 Ht.I:4). Avkortning ar på av landskapet upptagna finansiering slån 

för ordinarie bud getens förverklig and e (f ). Momentet före-

slås utgå på i allmänna motiveringen nämnda grunder. 
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Till Ålands landsting. 

Bland kommunalmän i landskapet har problemet med omvårdnaden av kro

niskt sjuka patienter länge varit ägnat att ingiva bekymmer. För när

varande förfogar De Gamlas Hem i Jomala över 22 platser på sjukavdelnin

gen. och Tro bergshemmet i IVIariehamn över 17 platser på enahanda avdelning. 

En~igt senaste uppgifter från auktoritativt håll i Helsingfors borde 

dock kommunerna förfoga över 2-3 vårdplatser per tusen innevånare för 

kroniskt sjuka patienter och därutöver helst också över ett par platser 

per tusen innevånare för lyteshämmade eller eljest vårdbehövande sam

hällsmedborgare. För hela landskapet Åland skulle alltså erfordras 50~60 

vårdplatser för kroniskt sjuka patienter och dessutom ett 40-tal vård

platser för den andra gruppen vårdbehövande medborgare. Helt utanför 

dessa siffror faller givetvis behovet av pensionärshem eller allmänna · 

vårdhem för friska åldringar eller friska, men värnlösa barn. Enligt 

beslut av socialministeriet och medicinalstyrelsen medgives dock icke 

längre kommunerna rätt att bygga sjukavdelningar vid de kommunala å~d

ringsvårdanstalterna för vården av kroniskt sjuka patienter . Däremot 

godtages, att ovannämnda lyteshämmade eller eljest vårdhehövande per

soner vårdas på kommunala sjukavdelningar. I stället för den mer eller 

mindre högtstående vården av kroniskt sjuka patienter på~ kommunala 

sjukavdelningarna, skall denna specialvård numera och för framtiden kon~ 

centreras till särskilda medicinska vårdanstalter s.k . .&-sjukhus. För 

upprätthållande av dylika ]-sjukhus torde för närvarande erhållas 25% 

statsbidrag men det är mycket sannolikt att denna bidragsprocent kommer 

att höjas. 

Redan nu är det alltså hö g tid att för l andskapet Ålands del utreda 

behovet av och möjligheterna till att inrätta ett B-sjukhus för samtliga 

åländska kommuner. För att i möjligast stor utsträckning kunna utnyttja 

redan förefintli ga personalbostadsutrymmen, medicinsk specialapparatur, 

köks- och andra allmänna utrymmen etc. borde detta ]-sjukhus tydligen 

inrättas vid Ålands centralsjukhus. Osökt faller härvid tankarna på Å

lands centralsanatoriums stora trevånings byggnad, som numera lyckligtvis 

behöver inrymma blott ett tiotal patienter. Kunde centralsah1toriets 

byggnad ställas till kommunernas förfo gande att användas såsom ]-sjukhus 

skulle detta innebära en mycket stor fördel för kommunerna. I gengäld 

borde komfuunerna givetvis bidraga till att i samband med en redan plane

rad om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus skulle uppföras en mind

re, ändamålsenlig lungavdelning. I v arj e fall bör behovet av en vårdan

stalt för kroniskt sjuka patienter beaktas i samband med förslaget till 
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en om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus. 

Under hänvisning till ovanstående får jag förty vördsamt föreslå, 

att i förslaget till inkomst- och utgift s
stat för landskapet Åland år 1965 skulle und er 

9 Ht. intagas ett särskilt anslag om förslags~ 

vis 10 . 000 mark för en förberedande planering 

och för andra inledande å t gärder för en omdis

ponering av Ålands centralsanatoriums byggnad 

till en för alla åländska kommuner gemensam 

medicinsk vårdanstalt för kroniskt sjuka pa

tienter. 

Mariehamn, den 19 november 1964. 

-!_~L -
Ha7'·.Y -LiJ6f ors. 
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Till Ålan~s landsting. 

Sedan en längre tid tillbaka har det tydligen icke varit möjligt för 

landskapsstyrelsen att överenskomma med någon ögonspecialist om regelbun~ 

na mottagningar i landskapet. Dock är alla medvetna om det stora beho

vec av en sådan specialistläkare. Veterligen voro ögonläkarnas mottag

ningar alldeles fulltecknade och förmodligen var det många hjälpbehövan

de, som överhuvudtaget ej alls kunde bliva mottagna. Fimellertid torde 

det också vara känt, att en stor del av ögonläkarnas patienter bestått 

av sådana personer, som önskat nya eller starkare glasögon. Dessa per

soner lida icke av någon egentlig ögonsjukdom men behöva givetvis sak

kunnigt utprovade glasögon. I många fall kan säkert optikerna i Marie

hamn utprova behövliga glasögon men i mera komplicerade fall och fram

förallt ifråga om skolbarn under 16 år måste läkare anlitas. 

Landskapsstyrelsen bör givetvis fortfarande allvarligen eftersträva 

att träffa överenskommelse med någon ögonspecialist om regelbundna mot

tagningar på Åland men om detta trots alla ansträngningar icke lyckas, 

vore det måhända motiverat att undersöka möjligheterna att från ögonkli

niken i Åbo erhålla någon läkare, som undergår specialistutbildning; för 

att på en eller flere orter i landskapet hålla mottagning för sådana pa

tienter och för skolbarn 9 som måste anlita läkare för att utprova glas

ögon. Detta förfarande kan kanske karaktäriseras som en nödlösning men 

den, som kommit i kontakt med hjälpbehövande personer eller med föräld

rar till barn med försvagad syn 1 vet vilken stor mission även en dylik 

läkare, som ännu icke i alla avseenden fullbordat sin specialistutbild

ning, skulle fylla. Jag önskar uttryckligen framhålla, att patienter, 

som förmodas eller konstateras lida av någon ögonsjukdom bör remitteras 

till specialistläkare. Sådana läka~resor äro numera också mindre ekono

miskt betungande, då sjukförsäkringen ersätter större delen avresekost

naderna. 

Möjligheterna att erhålla en tillräckligt skicklig ögonläkare, som 

skulle hålla mottagningar i landskapet, skulle givetvis avsevärt för

bättras om läkaren, utöver av honom uppburet patientarvode, kunde på

räkna dels naturligtvis ersättning för direkta resekostnader men dels 

också skäliga dagtraktamenten för den tid han befinner sig i landskapet. 

I nu föreliggande budgetförslag för år 1965 har under momentet 4 Ht.II -

13 upptagits 1.000 mark såsom arvode och resekostnader för ögonläkaren. 

Anslaget räcker sannolikt till för att täcka resekostnaderna men knap

past därutöver för dagtraktamenten eller "arvode". 

Under hänvisning till ovanstående får jag förty vördsamt föreslå, 
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att anslaget under budgetens moment 4 Ht. 

II - 13 skulle h~ jas från 1 .000 mark till för~ 

slagsvis 2.500 mark för att effektivt möjlig~ 

göra för landskapsstyrel sen att efter prövning 

erbjuda antingen en ögonspecialistläkare elter 

annan läkare, som undergår särskild utbildning 

till ögonspecialistläkare, ersättning för så

väl resekostnader som dagtraktamenten om han 

förklarar sig villig att i l andskapet Åland 

regelbundet anordna sådana ögonundersökningar, 

vartill hans kompetens berättigar honom . 

Mariehamn, den 19 november 1964 . 

,,L 7 L -
Hc;y-ry -Li_pd'f o rs • 
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Till Ålands landsting. 

Alltsedan trålfiskets början i landskapet har det visat sig att 

ett flertal trålfiskefartyg från olika delar av landskapet under långa 

tider av året sökt sig in till Lökholmen i Geta, där de dels försålt 

sina fångster, vilka förts med bil till Mariehamn, och _dels även haft 

tillfälle och möjligheter att företaga nödiga bunkringar. Då Lökholmen 
fjärden 

emellertid ligger alltför långt inomskärs med påföljd att xaxxxex där 

redan tidigt bl:lr isbelagda, vore det synnerligen behövligt att i när

heten anlägga en fiskebåtshamn jämte väg till densamma. Redan i samband 

med anläggandet av vägen till Hamnsundet i Saltvik fördes Långö i Geta 

på tal som en lämplig plats för en mindre trålfiskehamn. Med hänsyn 

till att det just i dessa trakter av Geta finnas ett flertal trål-

fiskare, vilkaaxa alla äro överens om att en fiskehamn i den s.k. 

Hamnen i Långö vore till stor nytta för deras näringsfång och då denna 

hamn ligger mycket lämpligt till för trålarna då de bedriva sitt fiske 

i våra nordliga vatten vågar man påstå, att en hamn på detta ställe 

under långa tider av året skulle betjäna en stor del av vår havsfiske

flotta. För att nyttan med denna fiskehamn skall bliva betydande måste 

även vägen ut till Långö förbättras och delvis byggas helt ny. Kost-.., 
:~ 

naderna för vägen, som är ca km lång, stiga enligt av sakkunning 
3~.~ 

utförd beräkning till 6ä.ooo mark och kostnaderna för brygga till 
/ t>.tn2 
-2--A, @s0r mark. 

Hänvisande till vad sålunda ovan anförts anhåller jag vö r dsamt 
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a tt ~andstinget i ordinarie inkomst- och ut-

giftssta ten för å r 1965 måtte upptaga ett anslag 

atJ, tl~V 
om ~8.90-0 mark under lo Ht. V kap. 8 mom. för 

anläggande av brygga i Geta Långö jämte väg från 

allmänna landsvägen till denna brygga. 

Mariehamn den 17 november 1964. 

-
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Till Ålands lands ting. 

Den växande biltätheten och den därav ökade trafikintensiteten stäl

ler stora anspråk på våra landsvägar~ I synnerhet vore det ur trafik

säkerhetssynpunkt mycket viktigt att sådana delar av vägarna där det 

förekommer branta kurvor med dålig eller ingen sikt och då dessutom vä

gen är så smal att ett möte är omöjligt, dessa vägdelar ofördröjligen 

borde breddas och uträtas, innan någon större olycka sker. 

Landsvägarna genom nor~a Sund är ett av de mest krokiga och svår

trafikabla avsnitten av det åländska landsvägsnätet~ I synnerhet från 

Träsk till Delvik samt i Brändbolstad finnes platser som snarligen borde 

uträtas och breddas. Flere olyckstillbud som har kunnat få katastrofala 

följder kan antecknas, men har dessbättre genom fö~arnas rådighet kun

nat avvärj-as. 

Ehuru vid med tillfredsställelse kan konstatera, att i förslaget 

till budget för år 1965 upptagits ett belopp om 200.000 mark för vägarna 

i Sund, avser vi dock med hänvisning till ovanstående vördsamt anhålla 

att Landstinget måtte besluta, att i 1965 

års budget för landskapet Åland 10 Ht.V:l, Väg

byggnads- och vägförbättringsarbeten ,upptaga ett 

belopp om 5.000 mark för uträtning och breddning 

av ovannämnda vägavsnitt. 
Mariehamn den 20 november 1964. 

12~~~~ 
Rickard Lindroth. 
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Till Ålands landsting. 

Under Landstingets vårsession fattade Landstinget beslut om att 

en landsväg skulle by ggas ut till den av Siljarederiet påbörjade 

hamnanläggningen på Långnäs i Lumparland, varvid också medel till 

detta vägbygge av Landstinget anvisades. Som vi alla känner till, 

kunde landskapsstyrelsen ej verkställa Landstingets beslut i nämnda 

fråga. 

Sedan dess har emellertid frå gor aktualiserats, som i högsta grad 

kan tänkas påverka det åländska näringslivet i ogyrm.sam r iktning, 

som vi också alla väl känna till. Under sådana förhållanden torde 

varje ansvarskännande ålänning inse, att en landsväg ut till Långnäs 

måste byggas. Detta så mycket mer, som en koncentration till Långnäs 

av den statliga skärgårdsfärjan och våra lokala skärgårdsfärjor, 

enligt Landstingets beslut av den 8 april detta år,vore den bästa 

lösningen. Nu har visserligen Lumparlands kommun i någon mån låtit 

förbättra den gamla ägovägen, men detta torde endast vara en åtgärd 

av interirrtis tisk natur. 

I landskapsstyrelsens budgetförslag säges klart och entydigt, att 

deras bemyndigande beträffande ett vägbygge till Långnäs färjhamn 

har förfallit. Om så är, antar vi undertecknade, att disponibla me

del för nämnda vägbygges förverkligande ej finnes tillgängligt, och 

under motiveringar som här tidigare anförts, anhåller vi vördsamt: 

att Landstinget i landskapets ordinarie 

budget för år 1965 under 10 Ht.V kap. obser

verar mark 400.000:- i och för byggande av en 

landsväg till Långnäs färjhamn i Lumparland, 

och under förutsättning att bygget inledes 

omedelbart, när domen i besväret över vägsträck

ningen är delgiven, försåvitt domen ej faller 

i för landskapsstyrelsen negativ riktning. 

Ma-



riehamn, den 19 november 1964. 
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Til~. Ålands Landsting. 

I föreliggande budgetförslag för år 1965 har under 

rubriken "Kommunikationsväsendet" upptagits ett rätt 

stort antal poster av varierande kostnadsstorlek för 

fullföljande av redan på~örjade vägarbeten ävensom för 

anläggande av nya vägar, broar och färgfästen, speciellt 

i Skärgården. 

I omedelbar närhet till Mariehamn finnes ett rätt 

stort skärgårdsområde med huvudöarna Nåtö och Järsö som 

för inte så länge sedan hade en rätt stor befolkning 

och med egen folkskola för sina barn. 

På grund av bristande kommunikationer har avfolkningen 

skett i snabl:b takt. Hade samma förmåner av vägar, färjor 

och broar kommit 4Jirsö till del som den övrigm skärgår

den, hade förhållandena varit de motsatta och ny bebygg

else uppstått. 

Sedan självstyrelsens tillkomst har nämnda ögrupp 
,4 c/if/ 

från det alimänna!gynna.ts i något avseende, varför jag 

nu anser tiden vara mogen för att något skall göras och 

får för den skull vördsamt föreslå att: 

landstinget i budgeten för år 1965 ville 

upptaga ett anslag om mk. 10.000:-- för 

projektering av väg i Lemland, Järsö och 

att densamma planeras så,-att anslutning 

till Mariehamn i framtiden kan ske utan 
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omläggning av densamma. 

Mariehamn, den 20 november 1964. 

tt:2r:_ l,/'u.,_,, &7~ 
Viktor Arvidsson. 
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'.l'ill Åle,nds 1 a n d s t i n G· 

'fr:-firb"ten för Kö ·ars oc1 Sotttniz;a I·ommuner, · / s Köhi,r, 1ar en ev de ert 

Öp)no, och av havsv",gen utsatta sjöle 'erna inora lv.ndskanet att trafFrnra och h r 

tless tom vissa år o" "'t u·:> rättht'..lla trafL·en nf sydöstro sk''rri',rden stl. gott som 

Elret r nt. Trots att n'i. 1da farled delvi~ l!låste anses sv~rn vir;erad och (l''rtill 

bristf"lligt belyst, ,ör i fråga varande trafikbåt re,_;elbt:nclne natt rer .. ven n<' er 

hösten och en del av vintern, då stormar, dimmor och ishinder ofta. te tt tr..,fiJ·

btiten, dess bes··ttni g oc.1 pass:'l.e_ero.re för större fara. Det oaI·tat t'r trafi b 0 te·1 

icke a.11 s försedd med nåf;ot slut, av modern navigeringsutr stnine;. Den mest k''nn

bara bristen är av .... sn.kne,den av en V..'"1F-sta.tion (rndiotel e·~on), ve.ri[,enom man ej 
a ... 

hittills från trafikbåten kunnat nå konto.kt med ytterv·:rlden anr>,,t tYid en del n-

göringsbryegor. Särs~ilt ~ombineringen med enföresfart~get Aranda tte i ö )Il 

isen vintertid har d':ri~enom visat sig problematisk, då r.-./ s KöI·ar genom ober"kn(l

de is 1inder tvingats stanna på andra ·n de pä förho,nd v-t lnde mötes lletserna. 

Med beaktande av att trafi.{båten är försedd med endast en motor och denna redo.n 

varit i brttl{ i '°,ts!:·illig11 ~r oc·1 möjlibheten av olyc!1:stillb d s.1ledes ic-:e ·:r 

sluten, vore en VI F-station orabord på. trafikbåten en betry[;gande till);ång för 

v··1 passagerare som besi.i.ttning. 

Q 

G -

Även för tom i de ovannämnda fallen ä.r en V' F-station en ofta be" övlig till1:(ng 

ombord pEl. ett passagerarfartyg i regul,ii.ib trafik. DetsaLlllla g:·11er även landska

pets bilfärjor, vil:{a vad F0 0 lö och Vc1rdö färjorna betr·: far, har betydande sjö-

r tter att avverka. Forutoo att vissa ovan berörda si tuat.ioner -i:an up_:i.'3t~ 'i.ven för 

nämnda r:rjor, föreligger ofta be'1ov av att dessa kunde stt'l. i Jcontakt ed trafil::en 

inom landskapet till f':rjornl:'.s angöringsplatser och s·:rskil t, då kombinering me 

andra trafikenheter på sjör tter är nödv'ndig. 

Med h''nvisning till det ovan anförda får undertecknade vördsamt n·reslu L..,n · s

tinget, att i den ordinarie inkomst- och tgiftsstaten för 1 ndr,kapet Åle.nd nder 

tlr 1965 upnto.ges ett n.nslag om 12000 mk för inr"ttande av tre VHF-sta.tioner, n 

ligen 01bord D~ trafikbå.ten w/ s Kökar liksom även bilf'irjorna ' F0Glö ' oc1 ' V rdö ' . 

M riehamn den 20 nove~her 196·• 

J 


