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

Nr_~2_,_/_1, 9 7 3. r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till första till- I' 
lägg till ordinarie inkomst- och utgifts- I I 
staten för landskapet Åland under år 1973. 

Föreliggande tilläggsbudget föranledes i främsta rummet av 

Ålands sjömansskolas anhållan om åtgärder för anskaffande av ut

rymmen på grund av att sjömansskolan uppsagts från de upphyrda 

lokaliteterna i Sjömanshemmet. 

Hänvisande härtill och detaljmotiveringen nedan föreslår land

skapsstyrelsen 
att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till första tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1973. 
Mariehamn, den 15 januari 1973. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~)& hl 
Alarik Hä~il~~ 

Landskapskamrer ~l.--~~ 
enrik Gustafsson 
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INKOMSTER 
6 Avdelningen. 
============= 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster samt lån. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a) förskott för år 1973 ······················~···· 367.823 
Summa I kap. 367.823 

Summa 6 Avdelningen 367.823 

Summa inkomster mk 367.823 
================================ 

UTGIFTER. 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvård. 
-~------------------------------------------------------------------

II. Ålands centrals~ukhus. 

1. Avlöningar: (förslagsanslag) 

20. 

grundl ön er 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 ••• 0 • 0 • 0 0 • • • 1 e 98 3 

sjukhustillägg.................. 840 

Summa II kap. 2.823 

Summa 4 Huvudtiteln 2.823 

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

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

Prispolitiskt stöd för lantbruket oeoeooeoo•••ooo•o• 

Summa I kap. 35.000 

Summa 6 Huvudtiteln 35.000 

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

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

5. Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner (reservationsanslag)(ändrad motivering) ... 

14. Ålands sjömansskola för uppförande av tillfälliga 

2.823 

. 35.000 

köksu trymmen .. 0 ••• 0 0 0 • e ••• 0 ••• .••• Q 0 fil •• 0 0 • 0 0 0 ••• 0 • 0 • 3 30 0 000 

Summa III kap. 330.000 

Summa 10 Huvudtiteln 330.000 

Summa utgifter mk 367.823 
================================ 

j 
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Detaljmotivering. 
================ 

UTGIFTER 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvård. 
================================== 

II. Ålands centralsjukhus. 

± Ht.II:1 Avlöningar: ~f) 

Tillägg 2.823 mark. 
Finansutskottet har i sitt betänkande över förslaget till 

ordinarie årsstat för år 1973 anmodat landskapsstyrelsen 
att överväga om icke den nyinrättade tjänsten såsom över
läkare för barnsjukvården vid centralsjukhuset borde pla

ceras i · löneklass B 2 mot B 1 i landskapsstyrelsens för
slag. Med hänsyn till de av utskottet åberopade omständig

heterna och jämförelsen med övriga överläkare har land

skapsstyrelsen beslutat föreslå att tjänsten hänföres till 

löneklass B 2. Erforderligt tillägg· har upptagits för 

_grynq:lö:q · ·~2:ti:·-=~j~~4,qst·iJ.,lagg --:µ-µge;p 11 mån~der -medp,n för 
. ö~rigå, ~vlönj_ngskostP,P:de)::> - ii~:q,ga;r;;e - anslag ~·förutsatts 

. - -·- ~ . . . , . . .. . . -':--·: . ~ ., . . , . ~ .-- . ' . - ' 

fö~~l4! . - - ~ . 

6 H~yu~~i~~+n. N~~~~g~rnas. främj§n~~· 
~~=========~~;==~=====~=~~~~=~==~== 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

6 Ht.1:20 Prispolitiskt stöd för lantbruket. (Momentet nytt) 

Anslag 35.000 mark. 
Statsrådet har under år 1972 beslutat om prispolitiska 

stödåtgärder för lantbruket bl.a. om ett tillfälligt 

understöd för mjölkproduktion inom utvecklingsområdena 

(FFS 701/72) samt, med stöd av lagen om stabilisering 
av lantbruksinkomsten, om regionalt stöd för produktion 

av kött och mjölk (FFS 392-93, 695/72). Enligt besluten 
ges stödet i vissa närmare angivna regioner. 

Landskapsstyrelsen har konstaterat att av det åländska 

skärgårdsområdet Föglö kommun i sin helhet och delar av 

Vårdö kommun lämnats utanför de till dessa stödåtgärder 

b~rättigade områdena. 

Med dessa kommuner i ekonomiskt avseende jämförbara om

råden i riket såsom Houtskär, Korpo, Nagu m.fl., har 
likväl ansetts vara berättigade till ifrågavarande stöd

åtgärder. Föglö liksom Vårdö i sin helhet har ju även 
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klassificerats såsom hörande till utvecklingsområdeszon I . 
Uppenbarligen har, vilke t även bekräftats av jord- och 

skogsbruksministeriets tjänstemän, ett misstag skett vid I 1 

utarbetandet av det statsrådsbeslut, som gäller understöd 

i utvecklingsområdena (701/72) . Resultatet därav är att 
alla producenter i E'öglö och större delen av dem i Vårdö , 

under år 1972 inte kommit i åtnjutande av detta speciella 
prisstöd för mjölkproduktion liksom ej heller tidigare 

av de andra regionala prisstöden för mjölk och kött, 

Sedan landskapsstyrelsen uppmärksamgjort jord- och skogs
bruksministeriet på sakförhållandet har landskapsstyrelsen 

förutsatt att rättelse skall ske vid eventuella beslut om 
nya regionala stödåtgärder. 

Landskapsstyrelsen har emellertid också förutsatt att det 

prispolitiska understödet för mjölk, som erlagts inom ut

vecklingsområdena under år 1972, men som ej kommit Vårdö 
och Föglö till del, skall kunna utgivas till dessa kommuner 

ur landskapets ordinarie medel. Vid kontakter med jord-
och skogsbruksministeriet har utlovats förord för ett 

sådant förfarande. 
Landskapsstyrelsen har i sammanhanget diskuterat huruvida 
inte överhuvudtaget dylika speciella stödåtgärder borde 
Qmhänderhas av landskapet. Ur behörighetssynpunkt torde 

inte föreligga hinder härför. Möjligen ·kan praktiska skäl 

och förhållandet att de generella stöden för lantbruket 
utges av staten tala för hittillsvarande system. En över
föring av utbetalningen av de regionala understöden för 

lantbruket till landskapsmyndigheterna bör dock slce enligt 

överenskommelse så att dubbleringar undvikes . 

Lansskapsstyrelsen avser att vid diskussioner med jord
och skogsbruksministeriet närmare utreda dess a frågor. 
De nu aktuella understöden till Vårdö och Föglö beräknas 

stiga till 35.000 mark. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
· =~;~=============~========~~=~==~=~~ 

III . Undervisnings- och bildningsväsendet, 

Ht.III : 5 Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och 

!!!§&kiner (r). (Ändrad motivering) 
Genom att sjömansskolans undervisning är förlagd till nio 
olika platser i staden har skolan ofta behov av bil för 

att kunna transportera elever och material mellan de olika 
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platserna. Den praktiska undervisningen ombord på fartyg, 
som numera genom särskild överenskommelse sker på Rederi 
Ab Sallys vid Varvet upplagda fartyg, har accentuerat beho
vet. Denna undervisning sker för såväl däcks- som maskin
klassen under 30 dagar om året. 
Möjligheten att hyra bil för elevtransporter har under
sökts. Inbegärda offerter visar att årskostnaden därvid 
kommer att stiga till c, 7. 200 mark. 

Landskapsstyrelsen har med tanke på det behov av liknand~ 
transporter, som föreligger för eleverna vid lantmanna
skolan för resor till yrkesskolan, omfattat tanken på 
inköp av en bil under förutsättning att bilen ifråga kan 
utnyttjas för såväl sjömansskola.n som lantmannaskolan ooh 
i eventuellt andra liknande fall. Bilen föreslås få inkö
pas av sjömansskolan med utnyttjande av förevarande anslag 
och på lämpligt sätt användas av lantmannasl-colan enligt 

överenskommelse skolorna emellan. 

Ht. III:14 !lands sjömansskola för uppförande av tillfälliga kökä
utrymmen (Momentet nytt) 

1 

!Qslag 330.000 mark. 
I sjömanshemmet, som ägs av sjömansföreningen i M:ariehamn 
har Ålands sjömansskola disponerat utrymmen för bespisnings
matsal samt kök för kockundervisningeµ. 
Den 24 oktober 1972 uppsades Ålands sjömansskolas hyres
avtal med Sjömanshemsföreningen beträffande dessa utrymmen. 
Uppsägningstiden enligt avtalet är 6 månader, men Sjömans
hemsföreningen, som avser att riva Sjömanshemmet för en 
nybyggnad, ser helst att sjömansskolan kunde flytta så 
snart som möjligt. 
Direktionen för sjömansskolan har undersökt olika möjlig
heter att upphyra lämpliga lokaliteter i stället för dem, 
som disponerats i Sjömanshernmet . Lämpliga utrymmen har 
dock inte stått att uppbringa. Annonsering härom har inte 
heller givit något resultat. 

Såsom ett andra huvudalternativ att lösa utryrnmesbehovet har 
direktionen föreslagit uppförande av en tillfällig pavil
jongbyggnad. Lämplig tomt härför har, av olika förslag, 
~nsetts vara den tomt, som staden tidigare ställt till 

disposition för sjömansskolans planerade B?P~88TI~d invid 
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' .Neptunigatan. Med fäiike '.På -pa-vilj_ong"Qyggnadens tillfä,lliga 
karaktär har direktionen föreslagit att den skufre pla
ceras på den del av tomten som avsetts för sjömansskolans 
framtida internatsbyggn.ad. Ilen skulle i så fall senare, 
och innan internatet .uppföres, kurihä utnyttjas- för till-. . . ... . . " - . ,. 

fällig kurs-verksamhet. Staden har för sin dei godkänt 
placeringen. 
Mo:t ,bakgrund av. ovanstående har inb.egä;rts-. -offerter från 
leverantörer av monteringsfärdigl :n,us av -paviljongtyp lämp-

-
liga för ändamålet. · 
Av kontaktade leverantörer har inlämnats två anbud avseehde, 
d(3t ena en ,tyggnad om 351 m2 och. det andr a ~n om 437 m~. 
-Efter ytterligare diskussioner in.ed leverantörerna om änd
ringar i rumsdisposi ti .~ner och beträffande leverans och 

installatioti av inredning och utrustning har direktionen 
för sjömansskolan föreslagit inköp av firman Isopals mon
teringsfärdiga paviljongbyggnad om 351 m2• Detta förslag 

_har omfattats av landskapsstyrelsen. 
Enligt de prelifu:inä:i:a kostnad.sberäkningarna skulle l~ostna
der na sammanlagt stiga till ca. 330.000 marlc enligt följand e 
specifikation. 
1. Byggnad ,i,nkl. -inredning och viss utrustning 

fritt lcaj Mariehamn 
. 1;. 

2 ~ Montering 
3. Underlag 
. 4. :Placering av dessa 
5, Transport och kran för lyftning 
6~ Dekompositionsbrunnar etc. 
7 . Elanslutningar 

. ; ,';.. 

8. Sprängning för avlopp etc. 
9. Extra dragningar, utjämningar 

10. Betongfundament, (plintar) 
11. Väg p~ området 
12. Diverse och oförutsedda utgifter 

Summa 

... 
mk 29 4 ~ 300 

-· 

4~ H40 

2. 500 
I • . 

2.500 
2.50Ö 
4.000 

3;. 000 

5.000 
}. qÖd 

. ·. ·< 

3. 000 . 
4.000 
,1. 360 

mk 330.000 
===================== 

Den föreslagna paviljongbyggnaden innehåller bespisningskök 
c . 60 m2, undervisni ngskök c. 30 m2, bespisningsmatsal c. 
90 . ni2, undervisningsma'tsal c. 30 m2 , santt erforderliga 
ekonomi- och sociala utrymmen. 
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I 


