
N2 31/1963 .• ---· 
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 me 

förslag till första tillägg till inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet Ålands enskilda 

medel under å r 1963. 

Se dan landskapsstyrelsen överlämnade sitt förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för landskap et~ enskilda medel under år 1963 hava framkom

mit frågor och anslagsäskanden , vilka fö ranlett förevarande . förslag 

till första tilläggsbudget för innevarande år. 

Innevarande räkenskap sår beräknas utvisa en brist på cirka 65.000 

mark, emedan de i budg~ten upptagna finansieringslånen icke upptagits 

år 1963 utan i stället '!'e9erverade ;.J11;l+-(1;..h-Lnedel. Förevarande' t illäggs

budget har dock balanserats med vad som under vissa inkomstmoment in

flut it till större belopp än tidigare upptagits. 

Ans lagen motiveras närmare i detaljmotiveringen. 

Land skapsstyrelsen får vördsamt föreslå 
att Landstinge t måtte antaga följande för

slag till första tillägg till inkomst- o_ch ut 

giftsstaten för landskapet Ålands enskilda me 

del undei Ar 1963. 

Mariehamn, den 21 november 1963 , 

På landskapsstyrel~ar: 

Lantråd ~ohansson~ 
Z/ /!._ r . -

/P-·~ ~ -Landskapskamrer Henrik Gu ::fsson. 
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INKOMST~R. 

2. Försäl.]ning av virke från landskapets skogar .•..•.. 

4. Arrendeavgifter från landskapets boställen och 

fiskerier ....................................... . 

11. Bidrag av ordinarie medel för Ålands folkhögskola • 

13. Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus' anlägg

nings- och driftskostnader för år 196 2 •...••.•.. 

778 

20.000 

2.500 

5.417 

218.331 

Summa inkomster mk 246.248 
=========================== 

- UTGIFTER. 

I. Landskapets skogshushå llning. 

8. Premier för skogsförsäkringar .•....•••••••....•...• 

120 Repfrration av bostäder för skogsarbetare •....•...• 

Summa J kap. 1.365 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

A. Ålands folkhögskola. 

1. Avlöningar -. , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 • • • • • 

6. Expensmedel .......................... " ............ . 

10. Understöd för mindre bemed lade elever .•••.••.....• 

A. Ålands folkhögskola summa 5.332 

Summa II kap. 5. 332 · 

III. Hälso- och sjukvården. 

3. Bidrag .för sjuktransporter i skärgården •••.••••.•••• 

10. Bidrag till Ålands centralsjukhus anläggnings- och 

driftskostnader för år 1962 (förslagsanslag) ...•• 

Summa III kap. 218.831 

IV. Särskilda anslag~ 

9. Bidrag för elektrifiering i avlägsna trakter (r'eser-

vat ionsanslag) ................................... . 

V. Investeringsutgifter. 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Anskaffande av i nventarier till Ålands folkhögskola 

, 3. För installation av centralvärme i -Ålands folkhög

skolas skolhus jämte s.k. kavaljersflygel samt 

vissa ombyggnadsarbeten i skolhuset ....•......... 

465 

900 

2.200 

1.820 

1.312 

500 

218.331 

700 

19.000 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet summa 19.700 

Summa V kap. 19.700 

VII. Finansieringsutgifter. 
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5. Avkortade inkomstrester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020 

Summa VII kap. 1.020 

Summa utgifter mk 246.248 
============================ 

Detaljmotivering. 
================== 

INKOMSTER. 

Förutom 13. Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus' an

läggnings- och driftskostnader för år 1962 torde inkoms tpos

terna icke erfordra närmare motivering . 

13. Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus anläggnings- och 

driftskostnader för år 1962. Momentet nytt. 

I:l2. 

II:l. 

Anslag 218.331 mk. I enlighet med landskapslagen om fördelning 

av driftskostnaderna vid Ålands centralsjukhus av den 20 juli 

1960 (ÅFS 17/1960) skola kostnaderna f ör kommunernas andel av 

underhåll och drift vid centralsjukhuset för åren 1960-62 be

stridas med landskapet Ålands enskilda medel. För de sålunda av 

landskapet övertagna kostnaderna äger vederbörande kommun · er

sätta landskapet enligt den s.k. skattöreprincipen. Förenämnda 

interimistiska lag har år 1963 den 4 juli förnyats att gälla 

även åren 1963-1965. För ernående av överensstämmelse med stad

gandena i förenämnda lagar har landskapsstyrelsen såväl på in

komst- som på utgiftssidan upptagit vederbörliga anslag till 

samma belopp. 

UTGIFT:RR. 

I. Landskapets skogshushå llning. 

Premier för skogsförsäkringar. 

Tillägg 465 mark. Tidigare beräknat anslag synes otillr2.ckligt. 

Reparation av bostäder för skogsarbetare. 

Tillägg 900 mark. Tillägget avser smärre reparationer av de 

gamla bostäderna, vilka tidigare icke förutsatts. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

A. Ålands folkhögskola. 

Avlöningar. 

Tillägg 2.200 mark. På framställning av direktionen för Ålands 

folkhögskola och med iakttagande av normerna för f olkhögsko

lorna i riket har landskapsstyrelsen fastställt följande nya 



II: 6. 

D:10. 

77a 
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avlöningsklasser för lärarna vid f o'lkhögskolan: 

Förest å ndaren löneklass A 26 

Lärarinnan i huslig 
ekonomi " A 18 

Handarbetslärarinnan Il A 18 

Slöjdläraren " A 18 

Till lärarinnan i huslig ekonomi får dock erläggas en f ö 

höjning motsvarande en löneklass såsom ersättning för hennes 
arbetsuppgifter såsom husmor och biträdande föreståndarinn 

Ovannämnda nya löneklasser skall tillämpas räknat från och 

med den 1 oktober 1962. 

Räknat från den 1 september 196 3 får jämväl till sk-0lans 

vaktmästare erläggas ett arvode om 100 mark per månad s å som 

särskild ersättning för skötseln av skolans centralvärmean

läggning och för eldningen. 

Från och med början av läsåret 1963-1964 skall också arvo

det för timlärare vid folkhögskolan justeras sålunda, 

att till timlärare med akademisk slutexamen erlägges ett 

arvode per lektion, beräknat enlig t grunderna för tim- och 

övertimsersättningen å t motsvarande läroverkslärare; samt 

att till timlärare med folkskollärarexamen erlägges· ett ar 

vode per lektion, beräknat enligt grunderna för tim- och över 

timsersättning en åt kompetent lärare vid medborgarskola. 

För lärare med längre resväg till skolan erlägges därjä~te 

resekostnadsersättning i enlighet med gällande resereglemente 

Tie tvenne köksbiträden, som varannan söndag varit i tjänst 

har hittills icke erhållit ersättning för detta arbete, vilk 

landskaps styrelsen ansett bör ersättas retroaktivt för hela 

å ret. 

Tiärjämte f örmodas enligt en regeringsproposition i saken 

även tjänstemän bosatta p å orter tillhörande första dyrorts

gruppen retroaktivt från 1 juli få tillgodoräkna sig dyrorts 

tillägg enligt andra dyrortsgruppen. 

På grund av förenämnda justeringar av löner och arvoden e 

fordras ett tillägg om 2.200 mark. 

Expensmedel. 

Tillägg 1.820 mark. Tillägget erfordras för brandstodspremi 

vilka stigit på grund av höjda fnrsäkringsbelopp. 

Understöd för mindre bemedlade elever. 

Tillägg 1.312 mark. Erfordras på grund av ökat antal elever 
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I II. Hälso-~- :o-ch sjukvården. 

III:3. Bidrag för sjuktransporter i skärgården. 

Tillägg 500 mark. På grund av ökat antal ansökningar om 

sjuktransportbidrag synes en höjning av anslaget motiverat. 

III:lO . Bidrag till Ålands centralsjukhus' anläggnings- och drifts

kostnader under å r 1962 (f ). Momentet nytt. 

IV:9. 

V: l. 

V:3. 

Anslag 218.331 mark. Se motivering under Ink. 13. 

IV . Särskilda anslag. 

Bidrag för elektrifiering i avlägsna trakter (r). 

Tillägg - mark. Anslaget som icke utnyttjats detta år föresl 

ändrat till res ervationsans lag. Till landskapsstyrelsen har 

inkommit en ansökan för vilket anslaget torde komma i använd-

ning. 

V. Investerin gsutgifter. 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet; 

Anskaffande av inventarier till Ålands folkhögskola. 

Tillägg 700 r11ark. Ans l aget avses för anskaffningar av till

behör till kök och e levinternat erfo rderli ga på grund av ökat 

antal elever. 

För installation av centralvärme i Ålands folkhögskolas skol

hus jämte s.k. kavaljersflygel samt vissa ombyggnadsarbeten 

i skolhuset. 

Tillägg 19.000 mark . Sedan landstinget i tredje tilläggsbud

get för år 1962 till tidigare upptaget belopp om 7.170.000 . 

gmk beviljat ytterligare 11.330.000 gmk under motsvarande mo

ment slutfördes arbetena på ombyggnaden under våren 1963. 

ByggnadskomL1issionen anmälde sedermera att ytterligare skulle 

erfordr as 19.000 nmk e ller totalt 204.000 mark. 

Förutom vad i ärendet tidigare framförts har konstaterats 

att de renoverade och nyinredda utrymmena efter ommätning ut

visa följande volym: Skolbyggnadens volym 2. 800 m3 varav ny

tillkomna utrymmen för undervisningsändamål 595 m3 . Därtill 

kommer r enover ingen av kavaljersflygeln på 894 m3 . Den totala 

vo lyr,1en modernis erade utrymmen skulle sålunda ut göra 3. 694 m3 . 

Dett a skulle innebära att kostnaden för ombyggnaden utgör 

cirka 55 mark per m3. 

VII. Finansieringsutgifter. 

VII: 5. Avkortade inkomstrester. Mor,ientet nytt. 

Anslag 1.020 mark. Beloppet utgöres av kostnader för den del 

av den i Ab Al an tagna aktieposten, vilket icke återb etalats. 


