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Å 1 an d s
s e s
N2 33/1963.

1 a , n d s k a p s s t y r e 1framställning 'till Ålands landsting

med förslag till andra tillägg till ordinarie
inkomst- och utgiftsstaten för landskapet
Åland under år 1963.

Förevarande förslag till andra tillägg till ordinarie inkomst och utgiftsstaten under detta år föranledes av under året uppkomna
frågor, i vilka beslut tidigare icke kunnat fattas speciellt då i fråga om inträffade lönejusteringar. Lönejusteringarna, som behandlas
i en särskild till denna framställning ansluten bilaga, har i enlighet med tidigare praxis i sifferbudgeten upptagits till erforderligt
belopp utan särskild specifikation av undermomenten. Under avlöningsmomenten har även beaktats anslag för dyrortstillägg i enlighet med
det lagförslag varigenom dyrortstillägg för andra dyrortsgruppen
skall erläggas även på orter, som hör till första dyrortsgruppen.
Likaså har finansministeriets beslut om erläggande av övertidstilllägg beaktats.
Närmare motiveringar i övrigt framgår av detaljmotiveringarna.
Landskapsstyrelsen får vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga följande förslag till andra tillägg till ordinarie inkomstoch utgiftsstaten för landskapet ~ land under
år 1963.
Mariehamn, den 27 november 1963.
vägnar:

På

Lantråd .

Landskapskamrer

- ~-

Henrik~.
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för ordinar'ie
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4. Av landskapet
budgetens förverkligande ...................~ •.• ·•• ·••• .• ~
Summa I kap. 598.268
·-~

'

~

~ t i ' 1

598i268

Summa 5 Avdelningen 598. 2Ei8 . .
Summa inkomster ' ink 598.268 ·
=~================~=========

U T G I F T E R.
1 Huvudtiteln. liandstinget.

===========================
I. Allmänna landstingskostnader .•

2. Arvode åt landstingets sekreterare och notarie ·(förslagsanslag) .............._. .. ...................... .

3. Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) ...••
4. 1 kanslist och renslCriverska •••••••••••..••"<::.:. ~

12. Revisionskostnadei •••••• ,~· ········;;~ •.•.
Summa I kap. 5~114 ·
Summa 1 Huvudtiteln 5.114

..•..

~;; ;;:~i i.

2.200
800
114
2.000

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen.

==================================
6. Expensmedel

..

I "" Cent.: valförval tningskostnader .
'
~

............. •...........•..... • .•.• .• .. .
~

6.000

Summa I kap. 6 • 000Summa 2 Huvudtiteln 6.000
3 Huvudtiteln. Polisvården.

===========================
I. Polisinrättningen i Mariehamn.
•••••••••••••••••••••

500

8, Drifts- och underhållskostnad.e.r..f .ör motorfordon •••••••

1.300

4 • Telefonkostnader ( förslagsanslag)

Summa I kap.. 1. 800
II. Polisväsendet pä lande t,
l. Avlönin gi,r ·
'Rxpensmedel

• •

e • • • • • • e • • • • e e

GI

•

e e e t e • • • • • • e • e • • • f • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • .. • e. • • • • • • • • • • • • • • • •

~

5.000
. _ ..... •

• r• = •-·•- •~

••

500
I
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5. Polisernas uniformering och utrustning

(förslag~anslag)

7. För rörlig trafikövervakning •••••••.•••.••••••••
Summa II kap~ 6.202
Summa 3 Huvudtiteln 8.002

500
202

~ ;.

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

I. Särskilda avlöningar.
1. Avlöningar
1 distriktsläkare

• • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

• • •. •

185

~

5. Landskapshälsosyster-barnmor.,s kans av löning •.••••• , ...
Summa I k ap . 956
II. Ålands centralsjukhus.
1. Avlöningar ............ •· •...••....•...... .........•...
··· ····· ·
Summa II kap. 40r000
V. Kumlinge sjuks tuga.
1 . Avlöningar
•
·• ...•..................
..
..
2. Vikariatsarvoden
Summa V kap. 1. 0.50
VI. Särskil~a anslag.
10 .: ,Kostnader. för 3 platser i Åb-~landi'.f barns jukhµs {för-- - · ·
slags~~s l~-~) ..............._._ .......................... .
Sum~~ VI kap. 20.198
Summa 4 Huvudtiteln 62.2 04

771

..

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

-..

40~000

..

500
550

... . .. . . ... ..•...... .. . . . . . . . . . . ....
~

'

~·~ -~

20 ..198

--

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildnings-

d

================= ====~======~~========~=====

n

väsendet.

-----------------

I. Å-1-and·S· l yceum.
1. Avlöningar •.•. ..=~- ... •••• ••••••• ~ • • • • •· • • • ... .. ~- ·•·• • ·• • • • • • • ·~ .

Summa I -.k _a p • . 900
II. Folkskolväsendet.
Folkskolins;pektören.
1.. Folkskolinspektörens avlöning ••••••.••.•••• .• -•••••••••.
Summa II kap. 54
.. .
III. Ålands sjöfartsläroverk.
1. Avlöningar
.........•.... .......... ,
2 • Tjänstgörings- och timarvoden •• '•.·• '· ·•.•••.••.•.•..••• • •
lo. Underhåll av inventarier •••••••••.•••••••••••
•• •••••
Summa III kap. 12 . 569

900

"

I

I

l

54

~

.

~. ~

.......

~

-~

.... .
.

2.063
l0.356
150

na
nl

81 5
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V, Ålands yrke~skola.
1. Avlöningar:

1 vaktmästare j mån. (A 7) ...•......
2 städerskor, 4 mån. (A 2) ••••••....

1.173
2.568
38

dyrortstillägg ••..•.•.••.•••••••..••
ersättning för söndags- och övertidsarbete ..••.•..•.••••••• ·. ·.-•.. ."
500
direktionsarvoden .•......••••••••••.
'. 105
4. Råvaror och arbetsredskap •••••••••..••• ~ •••.•.••.•.•

8. Bibliötek ••••••••••••••••· •,•••••••••••••••~•o••• ·••••
9 . Inmontering, underhåll och reparation av mas~iner
-

·.: -.. :.::···

och iny~:p.tc;:i.rier {:f.ö.J;'_$1ag,5~n9J.,ag) , .. • • , •. ' • f .11

l
lla ~1~vb~spi~ningerl . ~&lJa1.11.~••~l,,,,~!~j·l j 1~'''j~.,
.I

I

•

~

'

...

~1 ... .

a "'"" ...1•. ,_

, .. .i. '•

~ .• ... ,, ,

,,, •.i. .I:

.

I

. .

.• .

.

..

••

Summa V kap. 14.434
VII. Ålands lantmannaskola. ;

•

• ' ••. • l •
"

1~150

2.150
3 ..150

•

1. Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..-.......
.
.
.

5. Expensmedel . . . . . . . . . . . . . . . ._.................-.·· ....· ... .
6. Slö jdverktyg och verktyg för maskinhallen • •• • •• ·~ ..•.
Summa VII kap. 1.209
VIII. Ålands kvinnliga hemsl.oj:ci's~kola.
1. Avlöningar

4.384
3.600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -. ..... _..... .

309
300 ..
600

404

Summa VIII kap. 404
IX. Ålands lanthushä;l_lsskola.
1. Avlöningar .••... ,. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . · .... · · · ·

4. Underhåll av byggnader och inventarier .••.....••••.•
Summa IX kap. 654
X. Fornminnesvården.
Övriga anslag.
5. För arkeologiskt fältarbete •••••••.•.•••••••••••••••
Summa X kap. 2.400
XI. Socialt bildningsarbete.
Annat soc ialt bildningsarbete.
8. Understöd åt Ar.b etarinsti tutet i Mariehamn (förslagsanslag) ....... .... .• ........................ , , , .~ ·-· - • ..-.. · ~

404
250
n

2 .. 400

a
r

n
r

7.765

Summa XI kap. 7.765
XII. Ålands yrkesvägledningsbyrå. ·....
1. Avlöningar

.

'

~

••••••••••••••••••••••••••••• . ••

0

Summa XII kap. 46
Summa 5 Huvudtiteln 40.435

4

.

~ '~ - ~ • • • • •

46

na
.nl
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-§6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.
==========================~==~==~====

l. Jordbruket och dess binär-;l-ngar samt kolonisationsverksamheten.
14 . Jordbruksförsöksverksamheten:
··· ·-........,.~ -:-.

a) Ålands försöksfält .•..•• ••• ,•.•··. •• •• • • • •. ••• •• .

2.858
1

Summa I kap. 2.858
II. Fisket.
I

1 . Avlöningar .............

o

1.100

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

5. · Fiskeriundersökningar •...•••••••••.••.••..••.•...•

~.

58'7

arbeten i samband med skogsförbättringar ••.•.•••••

4.000

Summa II kap. 1.687
III. Den privata skogshushållnin-gen.

12 . Underhåll och drift av mask iner och redskäp för
Summa III kap. 4.000
Summa

6 Huvudtiteln 8.545

7 Huvudtiteln. Kommunikat ions väsendet.

======================================
I . Arbetsledning.
2 ·. 400

1. Avlöningar . . • . . . . . . . . . . . . . . .. • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summa I kap. 2.400
II. Väghållningen.

1. Underhå ll av landsvägar och bygdevägar .•.•..••••• _• .• •
Summa I kap. 100 .000
III. Sj.ökommunikationerna.
1. För upprätthållande av traf i k i skärgården • ·• ·• ~- ... _.,.....

100.000

~

. .... .. .

10.000 .

Summa III kap. 10.000
IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier.
1. Underhåll av byggnader ................................ .

5.000

Summa IV kap. 115 .. 000
Summa 7

Huvudtlt~ln

117.400

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.
=~== ========================= =

28. På grund av jorddispositions lagen beviljade nedsättningar o'c h friår ( förslagsanslag)

...........•.••.•.•

7.500

32. För uppgörande av grundkarta för landskapet Ål and
(reservationsanslag)

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

Summa I kap. 32.500
Summa 9

Hu~udtiteln.

32.500

25.000

n

.n

-610 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.
III
. Undervisnings- och bildningsväsendet.
··*
3. Å.lands lyceurrt ':for--Inståiiering . åv oljee ldn ing ..•.••..
4. Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av inventarier m.m.
7. Ålands yrkesskola för anskaffning av inven~arier .- ••. ~
12. Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier
16. Ålands museum för anskaffning av inventariBr m.m.
18. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för förbättring av
i

-

-

.

~

.

skolans avloppsbrunn. .................. .. ...... _._ ._ ._ ....... .
19 ~

Ålands fruktförsök för anskaffande av pump •..•••..••
Summa III kap. 14.490
V., Kommunikationsväsendet -:r
1. , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten .•.... ~ ,~~ ••• ~ · / ·
6 ,, Anskaffning av ny motor t i 11 m/ s Bränd ö .••.••••• ~ ••• ·•
Summa V kap. 257.660
VI. Polisinrättningen i Mariehamn.
1. Anskaffning av utrustning för grodmän .••••..• _
...... ...... ~_.. _
Summa VI kap. 1.000
VII. Särskilda anslag.
1. Inköp av Norrskiftet lägenhet i Nåtö by för nat ur~
skyddsändamäl . . . . . . . . . . . . . • . .. .•..

Cl

i: .

• • • • • • • • • • • • • • • ....

2. Inköp av gravfält i La by by .... •"• ........... , , ·•• :. ~ ..... ~ •

460
1.500
7.480
550
500
2.000
2.000

253.000
4.660

1.000

168
' 1-.500

Summa VII kap. 1.668
Summa 10 Huvudtiteln 274.818
11 Huvudtiteln.

Understöd.slån .. .

~e=~=========~~------======= ~ ==

I. N2ringarnas främjande.
6. Amorteringslån för främjande av upplagring av spannmål,
potatis och trädgårdsprodukter •••.•....• ; .•...•••••
Skogshushållningen.
.
9. ' Lån för . skögsförbättringsarbeten ••••...••...•.•••• 'L".
Summa I kap. 43.250

2 ~2 50

41.000

Summa utgifter mk 598,268
==================~=~~====
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De tal Jr,no.tivering.
INKOM$TER~

5 Avdelningen.
!.. Finans i erinen:i:L.nkomst:er.
Avr~knings- och räJ;J.jji.,nkomster;.
,Av land~k,apet uppta.gna :(ih$llsi eringslånet'.Qr; ordinarie bud~etens f?r,v.;erkligande.
~..iJlägg 5af3J. 268 mark. Såsom statsanslag för skattefinansiell
utjämning hcir för år 1963 hittills budgeterats 12.898.697
mark. I rikets budget finnes under 15 Ht.II:8) Anslag för
landskapet Åland för skattefinansiell utjämning (f), upptaget 10.500.000 mark. På frarnställning av landskapsstyrel-.
sen har finanstninisteriet beslutat att för innevarande år
utanordna ytterligare 1.785.000 mark för tillgödoseende
av landskapets behov, varför landskapet i förskott detta
år beviljats 12.285~000 mark varifrån bör avdragas för den
skattefinansiella utjämningen för år 1961 under innevarande
är återgående förskott om 327.040:54 mark. För förverkligande av detta års ordinarie budget har landskapsstyrelsen på
grund av det knappa statsanslaget måst ty sig till kortfristiga krediter med vilka förevarande förslag nu balanserats.
UTGIFTER ..
1, Huvudtiteln. Landstinget.
I. Allmänna landstingskostnader.
Arvode åt landstingets sekreterare oc.h notarie (f).
Tillägg 2.200 mark. Tillägget erfordras på grund av landstingets beslut gällande från och med detta är enligt vilket
sekreteraren erhåller årsarvode bundet vid löneklass A 4
och notarien hälften därav.
Arvoden ät utskottssekreterarna (f ).
Tillägg 800 mark. På basen av detta år hittills och år 1962
erlagda arvoden synes tidigare anslag otillräckligt.
1 .kanslist och ..renskriverf;ka.
Tillägg 114 mark. Hänvisas till den allmänna motiveringen.
Revisionskostnader.
Tilägg 2.000 mark. Motivering som under 1 Ht.I~3 ..
2 Huvudtiteln. Landska;psstyrelsen.
I. Centralförval tningskostnader.
Expensmedel.
Tillägg 6.000 mark. Tidigare anslag synes otillräckligt när4

,d. I: 4.

it• I: 3.
It
I·4·
~·
0

'11-

819
-8mast på grund av ökade telefonkostnader och stegrad prisnivå.

J.

Huvudtiteln. Polisvården.

I. Polisinrättningen i

Ht. I: 4 •

Mariehamn.

Telefonkostnader.
Tillägg 500 mark. Tidigare upptaget anslag synes otillräckligt då grunderna för polisinrättningens deltagande i pclisernas telefonkostnader ändrats.

Ht. I: 8 •

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon.
Tillägg 1.300 mark.

Erforderli g t tillägg har beräknats på

basen av vad som tidi gare under året åtgått under förevarande moment. Ökningen av ut g ifterna torde till stor _del
bero på ideli ga r e parationer av den konstaterat svaga motorn,
vilken i ordinarie budgeten för år 1964 föreslås utbytt.
II. -Polisväsendet på landet.
Ht.II : l.

Avlöningar.
Tj]lägg 5.000 mark. Hänvisas till den allmänna motiveringen.

Ht. II : 4.

Exp e nsmedel.
Tillägg 500 mark. Motivering som under 2 Ht.I:6.

3 Ht. II: 5.

Polisernas uniformering och utrustning (f ).
Tillägg 500 mark. Tillägge t orsakas av under året inträffad
icke förutsatt förnyelse av förstörd utrustning.

3 Ht. II: 7.

Fö~

rörlig trafiköv ervakning.

Tillägg 202 mark. På g rund av smärre nyanskaffningar och
fler a körkilometer än före gående å r har tidi gare anslag vi/

sat sig otillräcklig t.
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården.
I. Särskilda avlöningar.

!_ Ht. I: 1.

Avlöningar.
Tillägg 185 mark. Se a llmänna motiveringen.

i.Ht.I:l,

Landskapshälsosyst e rn- barnmorskans avlöning.
Tillägg 771 mark. Se allmänna motiveringen.
II. Ålands centralsj~khus.

Ut. II : 1.

Avlöningar.
Tillägg 40.000 mark. Se allmänna motiveringen.
V. Kumlinge sjukstuga.
Avlönin gar.
Tillägg 500 mark. Se a llmänna motiveringen.
Vikari a tsarvod en.
Tillägg 550 mark. Erfordras på g rund av läng re semester-och
sjukledigheter än ti di gar e förutsatts.

82()
-9VI. Särskilda anslag.

;t . VI: 10.

Ht. I: 1.

IHt. II: 1.

Ht. III : l,

Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus (f ).
Tillägg 20 .198 mark. På g rund av bes.vär över fördelningen
av kostnaderna för Åbolands sjukhus har kostnaderna för åren
1960-61 omfördelats enligt HF:D: s utslag i ärendet. -Lan_ds kapet har debiterats ett tillägg, som bör erläggas delvis redan under detta år.
5 Huwd titeln. Und ervis ni'ngs~ och bi l.dningsväs endet.
I. Ålands lyceum.
Avlöningar.
Tillägg 900 mark. Se allmänna motiveringen.
II. Folkskolväsendet.
Folkskolinspektören.
Folkskolinspektörens avlöning.
Tillägg 54 mark. Se allmänna motiveringen.
III. Ålands sjöfartsläroverk.
Avlöningar.
Tillägg 2.063 mark. På gru nd av inhämtade uppgifter bl .a.
från handels- och industriministeriet angående de tekn~ska
skolornas föreståndararvoden har landskapsstyrelsen, räknat
-.
.
från den 1 oktober 1962 besiutat tillerkänna föreståndaren
för maskintekniska avdelningen vid sjöfartsläroverket ett
särskilt föreståndararvode motsvarande 4/5 av skillnaden
mellan honom tillkommande avlöning och denna avlöning förhöjd med två löneklasser. Till rektor för läroverket skulle
såsom särskild ersättning för på honom i avseende ä maskin- - ~
tekniska avdelningeri. ankommande uppgifter erläggas resterån!'1l~
de 1/5 av det sålunda beräknade föreståndararvodet.
'
Tjänst görings - och timarvoden (f).
Tillägg 10.356 mark, Huvuddelen av tillägget avser avlöning
åt timlärarc i maskintekniska avdelningens första klass,som
på grund av utrymmesbrist och stor elevtillströmning delats
i tvenne parallellklasser. Anslag härför har beräknats till
7.800 mark. I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen.
Underhåll av inventarier.
Tillägg 150 mark. Tidigare anslag har visat sig otillräckligt för .erforderlig målning av klasstavlor.
V. Ålands yrkesskola.
Avlöningar.
Tillägg 4.384 mark. På basen av de erfarenheter, som erhål_,,..

Ht.rrr:2.

Ht.III:lO.

tin
1-

ne,

sär

u

unoch
lting
ännu
öjdis

nge
me
r-

t
änt
än

Ht. V: 4.

i_Ht .. V:8 .

5 Ht. V: 9.

.2..l!_t, V: 11.

-10li ts av verksamheten har landskaps styrelsen ~P9- framställning
av yrkesskolans direktion funnit erforderli gt att anstäl la
ytterligare personal. Yrkesskolan har sålunda berättigats
att såsom tillfälli g arbetskraft mot timarvode anställa ytterligare tvenne städerskor samt en vaktmästare. Dessa befattningar föreslås i _ ordinarie budgeten för år 1964 inrättade som e.o. befattningar från sagda års början_. Anslagen
för dyrortstillägg och övertidsersättning har äve~ visat sig
otillräckliga. Tidigare anslag för direktionssammanträden
var beräknade för tio sai;nmanträden, varför nu 1 då sammanträ-·
dena beräknas uppgå till 17 erforderli gt tillägg föreslås.
Råvaror och arbets redsk ap.
Tillägg 3.600 mark. Tillägget avser arbetsredskap till
fris.örskec:tvdelningen. Beslutet om inrätt ande av en intermi ttent frisörskeku:rs fatfaaes detta år och anslag härför intogs i första tilläggsbudgeten. På grund av bristande erfa--renhet om dylika kurser kalkylerades anslaget för l ågt och
för genomför ande av kursen erfordras ännu arbetsredskap
enligt följande: övningsperuker 1.000 mark, borstar 500 mark,
hårrullar 500, hjälpbord med tillbehör 1.000 mark samt handdukar 600 mark .
Bibliotek.
Tillägg 1 . 150 mark. Förutom inköp av läroböck er till de nya
avdelningarna har v id sko lans tidigare avdelningar vissa
läroböck er utbytts mot nya. På gru nd av de höga priserna på
läroböcker har det ordinarie anslaget visat s i g otillräckligt.
Inmontering, underhåll och reparation av maskiner och invent arier (f).
Tillägg 2.150 mark. För skolans härd-u,gn måste ett särskilt
ut rymme i magasinsbyggnaden inredas. För isolerings~~ostna~
der ventilation och elinstallationer erfordras ···--·2.150
mark.
·Elevbespisningen (f).
Tillägg 3.150 mark. Tidigare anslag beräknades enligt ett
elevantal om 90 varför då elevantalet frå n hösttermi _n ens
början är 120 ett tilläggsans l ag om 3.150 mark erfordras.
VII. Ålands lantmannasko la.
Avlöning ar.
Tillägg 309mark. Se allmänna motiveringen.
Expensmedel.
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Tillägg 300 mark. Erfordras på grund av oförutsedda omkostnader i samband med skolans 50-års.jubileum.
Slöjdverktyg och verktyg f?r maskinhallen.
Ht. VII: 6.
Tillägg 600 mark. Tillä gge t erfo rdras för inköp av en hyvelbänk samt komplettering av slö jdmaterial såsom vinklar, skruvtvingar m.m.
VIII Ålands kvinnliga hemslö jdsskola.
Ht. VIII: 1.
Avlöningar.
Tillägg 404 mark. Förestå ndarinnetillägg motsvarande 1 löneklass föreslås med stöd av lantbruksstyrelsens cirkulär i
ärendet, räknat från den l ''augusti 1963. Tillägg härför ut. gör 164 mark. I övrigt hänvisas ti 11 den allmänna mot i ve ringen.
IX. Ålands lanthushållsskola.
Avlöningar.
Ht. IX·: 1.
Tillägg 404 mark. Motivering som under 5 Ht.VIII:l.
Ht .IX: 4.
Underhåll av byggnader och inventarier.
Tillägg 250 mark. Tilläggsans laget avser nödigbefunna reparationer av avloppsledning samt reparations- och andra
arbeten på gårdsplanen.
X. Fornminnesvården.
övriga anslag.
Ht.X: 5.
För arkeologiskt fältarbete.
Tillägg 2.400 _mark. Landskapsstyrelsen har på försla g av
landskapsarkeolo ge n och för att kunna bevara forngrav arna
orörda inköpt av gravfältet invid vägen till Toböle, tillhörande Mellangård lägenhet i Laby, ett område omfattande
1/2 ha odlingsbar skogsmark. Kostnaden härför 1. 500 mark
har upptagits under 10 Ht.VII:2.För utbrytnings- och rösläggning skostnader har under förevarande moment upptagits
400 mark.
Såsom understöd för väg till fornbor ge n i Borgboda har
observerats 400 mark.
Resterande tilläggsanslag 1.600 mark avser merkostnader
för årets gravfältsundersökningar.
XI. Socialt bildningsarbete.
Annat socialt bildningsarbete .
Understöd åt arbetarinstitutet i Mariehamn (f)~
Tillägg 7.765 mark. Enlig t gä llande landskmpslag angående
understöd åt arbetarinstitutet i Mariehamn är staden berät-
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Ht.XII:l.

Ht.1:14.

ti g ad att lyfta visst förskott på understöd et. Dy1:'ikt förskott har tid i ga:i:e icke äskats. Pii g~nd av anhållan om förskott för innevarande är har landskapsstyrelsen även beviljat dylikt, V-i.lket .förutsätter e.tt tilläggsanslag om 7. 765
mark.
XII .. Ålands yrkesvä g ledni n 9sbyrå.
Avlöning ar.
Tillägg 46 mark. Se allmänna motive~ing en.
6 Huvudtit~ln. Näringarnas främjande.
I. J 0 rdbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
Jordbruksförsöksverksamheten.
a) Ål$ds försöksfäl t. På grund av stegrade .a rbetskostnader
erfordr as ett tillägg om 1. 500 IJark,sam,~för anJ~gningsoch underhållskostnade.r '"206 mark och diverse utgi_-1°-"'t:€~ '1.'00
mark.
Såsom i landskapsstyre ls ens framst·ä '1 1ning "t;i
;l.J.. ordinarie
......
budget för är 1964 närmare redogöres har lands·kaps styrelsen
ansett - försö~s le darens arvode böra utgå till samma be~op p
som förvaltarens för Jomala gärd. För är 19 63 föreslås arvodet utgå enli gt samma princip för vilket skulle erfordras
ett till ägg om 1 .058 mark.
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Fislret~

Avlöning ar.
Tillägg l.Ioo: ·mark. Se all männa motivering en.
r.,
.
Fiskeriund ersOkni M är.
...
_;_ ·' ·.
V
Tillägg 587 mä:fk. _.Til. lä gget avser anskaffande av en utombordsmotor för Hus~ biologiska station.
III. Den privata sko g sh~~hä ll nin g en.
Underhåll och drift av maskiner och redskap för . arbeten i
samband med skogsförbättringar.
Tillägg 4.000 mark . Enlig t uppg ift från nrstavdelning en är
tidigare upptaget ans l ag på grund av ökade reparationskostnader ~tillräckligt.
7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
I. Arbets1edning.
Avlöningar.
Tillägg 2.400 mark. Se al lmänna motiveringen ..
IT. Väghållning en.
Underhåll av landsväg ar och bygdevägar.
I

Ht. II • a
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-13Tillägg 100.000 mark. På gru nd av den relativt l ånga vintersäsongen under detta å r erfordras i tillägg härför 35.000
mark. Anslaget för sommarunde~hållet synes b ~ räknat på basen
av vad som hittills ut gått, otillräc klig t oc h beräknas stiga till cirka 640.000 mark varför ett tilläggsanslag om sammanlagt 100.000 mark föresl ås.
III . Sjökommunikationerna~
För upprätthållande av trafik i skärgården (f ) .
Tillägg 10.000 mark. Erfordras för fortsatt understödj ande
av skärgårdstrafiken till årets s lut .
IV . Vägavde lningens byggn.ader och inventari er.
Underhåll av byggnader.
Tillägg 5.000 mark.
, Erfordras på g rund av kostn a dsste gringar samt underhåll av ·
de . g enom yrke_sskolans bortflyttnin g . fr.i-s tällda lokalite terna
i s~!~nd näs.
9 Huvudtiteln. D:i-ve rse ans lag .
På grund av jorddipposi t ions l agen bevil jade n eds ättningar
oc}l friår (f).
Till-ä gg 7 . 500 mark. På grund av det stora antal e t ansökningar om neds ättningar och friår har tidi gare ans l ag Visat
sig otillräckli gt.
För uppgörande av grund-kart.a för l andskapet Åland (r).
.
Momentet nytt.
Anslag 25. 000 mark. -_ EnJ) ._gt de av l antmäteri styrelsen upp-.
g jorda planerna skull e vid uppgö randet av den hela riket ·omfattande grundkartan i skala 1:20.000 Ål and komma i turen
först omkri ng 1970. Då kartmaterial et för Ålands del för
närv arande är bristfälligt och från ett flert al håll utta1 ats önskemå l om förbättrade kartor ha r l ~ntoäteristyrelsen
v i d landskapsstyre ls ens förfr ågan förklarat s i g villig utför a k artläggning av Ål and under åren 19 63-1964. Anslage't
är upptage t till det baopp kartorna maximalt beräknas kos~a.
10. Huvudtit eln . I nvesterings ut gifter.
III . Undervisni ngs- och bildningsvä sende t.
Ål ands l yceum för instal l ering av ol jeeldning.
Tillägg 460 mark. Tillägge t erfordras på grund av indexförhöjningar samt smärre t illäggsarbet en utöver ursprungli gen
p l anerade.
Ål and s s jöf artslärov e::r;:k för anskaffning aw inventarier m.m.
i

Ht. I: 28.

Ht. I: 3 2.

12..Bt ·III d,
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-14Tillägge t 1.500 mark erfordras för anskaffning av 25 a 30
~dpulpeter på grund av ökat antal elever.
is t il'l8
Ål ands yrkessk ola för anskaffnin g av inv ent ari er .
11Til\figg 1·480 mark. För den intermittent a frisö:rskekursen
upptogs · ~ för s t a tilläggsbu dge t 3.000 mark vilket preliminärt
1
inberäknades täck a kostnaderna för inventarieanskaffningen.
se,
Sed an emellertid den slutliga:. planerin gen utförts av fackt
män på område t har tidi gar e anslag visat~-sig -otillräc kli gt,
Nu före s l aget ans l ag avs er inköp av 8 to rkapparater ,._. _2 ångom
to rk apparater samt 8 stolar för sagda frisörske avdelning.
sär·
Ålands husmoders sko la f ör anskaffning av inventarier • Rubrijukken ändrad.
sTillägg 550 mark. Avser anskaffande av oljekamin till vävsar ut·
l en.
ninÅl ands museum för anskaffning av inventarier m.m.
Tillägg 500 mark. Avser invent a ri eänskaffnin gar, som befunnit s nödvänd i ga vi d överflyttningen till museets nya lokal.
unt och
Ålands kvinnliga .hemslö jds s kol a för förbättring av skolans
avlqppsbrunn. Mome ntet nytt.
ltAns tag 2.000 mark. På grund av hälsovårdsnämndens i Sunds
ings
kommun förelä gg ande och då risk förefinne s att nuvarande
ännu
bristfälliga avloppsl ednin g infekterar brunnarna hö r avloppsledningen läggas om och samtidi g t ny septiktank anl äggas.
Ål and s fruktförsök för anskaffand e av pump. Momentet nyt t.
dis.
Anslag 2. 000 mark.... Den tidi gare pumpen vid fruktför söket
ntrhar under de tt a å r ett par gånger bränts sönder. För de
dryga r eparationskostnaderna och an skaff ning av ny pump
för esl ås 2.000 mark .
V. Kommunikationsväsendet.
Vägbyggnads- _ocr: _v ägfö rb ä ttringsq.rbeten (r).
Tillägg 253 ..000 mark.
För ombyggnad av vägen Mari~hamn-Svinö
.,
er(m 3) på sträck an Söderby folk sko l a-Granboda, 7.700 m, i
Leml ands kommun har under å r en 1961-1963 beviljats 44.000.000 ' rt
vänt
grnk, till vilk et belopp även kostnadsförslagen, uppgjorda
t än
under åren 1959 och 1960 stega till. Dessa arbe t en äro numera slutförda och dä ri genom har he l a vägen Mariehamn-Svinö
nalblivit ombyggd . Tie totala kostnad erna .k unna numera beräknas
·nl ig
till 56.300.000 mark, Fördyringen härrör si g främst från
indexökningen, io
20 %för olika år, men även oväntat
i
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Ht.III : l6 .

Ht. III : 18.

Ht.III : l 9.

Ht. V: 1 .
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Ht. V: 6.

myc ket bergssprängning samt en något höjd standard på vägarbete och efterputsning av sidoområdena ha bidrag it till det
dyrare slutresultatet. Föreslås ett tillägg om 122.000 nmk .
För byggande av trenne fä r jfästen för den då planerade
Vårdöfärjan uppto g s i 1960 års budget 14.000.000 gmk, Projektet förutsatte att färjfästena på Prästö och Vfu>dö skulle
utföras på samma sätt som de för Föglö-färjan, varemot Töftö
~~g jläge skulle få ett enklare utförande. Emellertid-visade
/bottenförhållandena där v ara sådana, att enbart träkonstruktioner ej kunde använd a s, varför färjläget måste g es samma
utformning som de övriga , Urs prungli g en skulle färjfästena
byg g as för en 2, 2 ri1 djupgående färja, men ökades detta strax
före kontraktets undertecknande till 2,7 m, vilket även
fördyrade arbetet för färjlägena. Ytterligare uppfördes vid
Kurnäs färjfäste en extra kista för Vårdö-färja och vid
Prästö pålgruppen för "Skärgårdsfärjan". Vidare hade vägen
på Töftö mellan färjfästet och kommunalvä g en ursprungligen
planerats som kommuna lväg , men ansågs senare böra bygg as
so m byg deväg , vilket ökade kostnad erna för detta moment med
c a 2.000 . 000gmk. Även har indexförhö j ning med ca 10 %bidragit ti 11 att de totala kostnad ern a f ör fär jfästena sti."°"
git till ca 270.000 nmk , varför före s lås att här skulle upp'"'.'
tagas ett tilläggsanslag om 130.000 nmk.
Anskaffning av ny motor till m.s. Brändö.
Tillägg 4. 660 mark .. Tidi g ar e bud geterat ansl ag 40 .000 mark
har visat si g otillräcklig t .
VI. Polisinrättning en ; e.zi Mariehamn.
;
:
Anskaffnin ~ av utrustning för g rodmän ,
Tillägg l.'000 mark. Av tidi gare bud g eter a t apslag 1.,300
mark avsåg s 300 mark för anskaffning av smärre ko mp le t t ering ar av grodmännens utrustnin g medan 1.000 mark beräknades för polisinrättningens andel (1/2) i den för påfyllning
av lufttuber avsedda av väg avdelnin g en anskaffade kompressorn. Lämpligbefunnen kompressor kostar ca 3.200 mark. Polisinrättningens andel skulle utgöra 1.600 mark,varför då
av anslag et tidig are utnyttjats 700 mark erfordras 1.000 mk ,
i tillägg .
VIIF Särskilda anslag .
Inköp av Norrskiftet lägenhet i Nåtö by för naturskyddsändamål.
.
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Pri 9.e t på l ä genheten : ·ifråga var bundet
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Ht. VII :2.

d11-

vid index, vi l.lrnt ti d:j_gar e ick e kur:).na t f asts tälla s.
Inköp av g r avf ä l t i La by by. Moment'e t nytt.
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Anslag 1.500 mark·. Se lll.otiv e ring under 5 Ht .X :5 .
·'

se

· 11 Huvud tit eln . Unders:tödslän.
I . Näringarnas fri;i.1n jande .

t

··'!·-- - ·- --·- · .

Jordbruket och dess · .inäringar samt kolOnisationsverksam,...
h~:te.n.
. ' . ''

Ht ,t · 6 .
•• ;;>- ·

,.·/
.(

An1ort er~n gs_l ån för /rämj ,a nd ~'. ,av upplagring av sp,~X}-n:11-ä;J.., 7

po-

tatis oc J;i trädgårds:Produkter •
'

.

<

Tillä gg 2.250
mark.
På grund av stort antal ansökningar er,
.

fordras ett till ägg om 2.250

fila r~ ,

Sk9gshushåli~inge n.
Lån för skogsförbättringsarbeten_.
.
'
\
Tillägg '41.000 mark.
Tillägge t avses för finansieringen
i

1 fit I: 9,
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av utdikningar av försumpade skDgsmarker i Leml and . Tidigare

0

budgeterat ans l ag uppgår till 10. 000 mark. I rikets bud ge t
har år 19 63 för under motsvarande moment uppt agits 7 . 000.000
mark.
Ordinar ie budgeten för å r 1963

lt

in
än

/

I tillägg
Fö res l ås: II tillägg
Summa

14 .561.980
369.490
598.268
15.529 . 738

möj
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i anledning av landskapsstyrelsens beslut den 17 oktober 19 63 om fast-

ställande av nya och förhöjda avl öningskl asse r för vissa av land skap e t s
tjänster och befattning ar räknat från den 1 juli 19 63.
Efter a tt ha tagit del av förordni nge n den 17 maj 1963 angående ändring av förord~mng en om av löning i stat ens tjänster ell e r befattningar har
iandskapsstyr elsen konstaterat, att särskilda tjänster och· bef a ttningar
inom stats förvaltnin ge n uppflyttats en ell e r fl era löneklasser. Då för
viss a av dessa tjänster el ler bef a ttnin g ar f inn as motsvarande ell er jämförb ara tjänster eller befattningar ino m självstyrelseförvaltningen har
landskapsstyr elsen anse tt de t påkallat a tt granska avlöningsfö rhå ll andena
också för härvarande tjänstemän ell e r bef at tningshavare. I samband med den
na mera rut inmässi ga granskning oc.h jämföre l se av löneklass ific e ringe n har
landskapsstyre ls en dessutom ägnat uppmärksamhet åt vi ssa sådana tjänst er
eller befattningar inom l andskapsförva l tningen, som möjligtvis med hänsyn
till jämfc5 rel se och avl öningskl as s borde ompiac er as.
Följ ande tjänste r ell er befattni ngar hava placerats i högre l ön eklass
enbart till följd av att mo t svarande eller jämförbara s t atst jänster offiplacerats.
Anm.
Tjänst ell er befattning
Jämförelse
Nuv.lkl. lkl .fr.1.7
1963
Q~Q~~e.!;t:Q~~§i~g~:Qg@~ .

Huvudbokfö rare
länsbokhållare 1 .1. A 19
Kassör
län skassör
A 13
Renskriverska och kansli-Renskriverska vid
eller kontorsbiträde
länss tyrelse
A7
Telefonist
-"A7
Bokförin gsb i träde
A7
-"Chauff ör
1 lkl .högre än äldre
vaktm.vid länsstyr el.A 10
~gti&y~s end et •
Överkonst. i stad
A 15
Öv~;k-;~;~;~1 i lVI-hamn
A 13
ä.konst. i stad
Äldre konstaplar -"A 12
Yngre konstaplar
"
y. -"-"Poli sinrä ttning ens
maskinskriverska
maskinskriv erska
A 7
Överkonstapel vid l ant- Överkonst.vid l ant- A 14)
Poli sen A l.5)
po li sen
'
A l? <
Äldre konstap l ar -"ä.kons t .
-"i

A 20

A 14

8
A 8
A

A 8

A 11
A 16
A 14
A 12
A8
A 16
A 13

l
-2-

jänst eller befattning

Jämförelse

ngre konstaplar vid lant- ä.konst. vid
olisen 1 kl.
lantpolisen
ngre konst~lar vid lant-y.konst. vid
olisen 2 kl.
lantpolisen
råbiträde vid l änsByråbiträde vid
ans kontor
länsmans kontor

Nuv. lkl fr.
lkl 1.7.63
A 12

A 13

Anm.
d-

1 konst. i Jomala distr.

st
11

A 11
A7

A 12
A 8

in..

se,

sjukvården.
~andskapshälsosyster

barnmorska
översköterska vid ÅC S
Avdelnings sköterska
Bitr.avd.sköterska
Specialsjuksköterska
Sjuksköterska
Barnmorska
Sjukgymnast
Apoteksföreståndare
Hjälpsköterska
Barnsköter ska
Tekniskt bi träde
Bitr.syssloman-bokför.

t

2 !kl.högre än läns- A 21
hälsosyster (ÅFS 35/49)
Översköterska 1 kl. vid
länssjukhus
A 19
Motsvarande beA 14
. fattningar vid
A 12
länssjukhusen
A 11
A 10
A 10
Medikalgymnast
A 12
A7
A7
A7
A7
E.o.ekonom 7 kl.
A 16

Kassör-centrallage rförest. bokförare 1 kl.
A 11
Kontorsbiträde
Byråbiträde
A 7
Kosthållerska
kosthållerska 1 kl.
h.l.
A 14
TVätt-o. linneförest.
Tvättförest.l kl.
A 10
CÅhaufför-vaktmästare
Chaufför vid l&nd- A 10
CS (ambulansförar e )
skapsstyre l sen
Snickare-ambulansförare 1 lkl lägre än ordinarie ambulansföraren
vid ÅCS
A 9
Eldare vid ÅCS
Eldare vid länssjukhus
A8
Sjuksköterska vid KumSjuksköterska
A lO)
A 11)
linge s jukstuga
~~~~~isningsväsendet.

A 23
om
säl

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

21
16
14
14
13
13
14
8
8
8

Motsvarande
justeringar
observeras
betr. per sonalen vid .Å lands ·
centrals anatorium.
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9

18

Numera e.o.
ekon.5 kl.

äm

A 12
A8
A 15

A 11
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A 10

A9
A
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----=====-=========

Gärdskarl-eldare ävensom Motsv.vid rikets
A8
Vaktmästare vid Ål. lyc eum läroverk
iaktmästare vid Ål.sjö- Ä.vaktm.vid statens A 9
artsläroverk
tekn.läroanst.
:årdskarl-eldare vid Ål. Motsv.vid statens
o1rkesskola
centralyrkessko lor A 8

juk·

A

9

A 10
A 9

, I
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Fnli
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-3jänst eller befattning

Jämförelse

Nuv.
lk.

lkl fr.
1. 7. 6 3

Anm.

dsti~

istriktsinspektör

Distr.insp.vid yr- A 25
kesvägl.byrå i riket

11-

A 26

in-

antbr'\3:t§9Y~g1g!gggg.
b====--------------

iskeriins truktö r

Fiskerimästare

A 17

Landskapsstyrelsen har härefter med särskild motivering i varje en-kilt fall (elle r enskild grupp ) godkänt nya och förhöjda löneklasser
ör följande tjänster eller befattningar:
Ny jämförelse Nuv. Ny lkl.
jänst eller befattning :f\Tuv.jämförelse
lkl
1 lkl lägre än kon- D:o(oförändrad) A 20 A 21
yggnadsinstruktör
sulent
filtr.bokförare o.kassör Bitr.bokförare vid 2 lkl.lägre än A 11 A 12
landskapsstyrelvid karnre raravdelningen länsstyrelse
s ens huvudkassör
Vaktm.vid centralförvalt- Vaktm.h.l.vid läns-Ä.vaktrn.vid länsstyrelse
A 8 A 10
ningen
styrelse
Distriktsbyggm.
Byggmästare vid l antb ruks- Ä.byggm.h.l.vid
avdel ningen
j ordf örbättr. verk- vid lantbr.ingensamheten
jörsdistr. (Åbo) A 21 A 23
Husdjurs- och jordbruksHusdjurs-resp. A 21 A 22
konsulent
jordbr.konsul ent
vid Finska hus h-,sällskapet
Bokförings- och jordbrukskonsulent
d:o
A 21 A 22
Fiskerikonsule nt
Fiskeriass.vid lant-Konsul ent vid A 21 A 22
br.styre l sen
lan tbr. avd.
Skogsvårdsins truktör
KJnsul ent vid lant- D:O (oförändrad) A 21 A 22
bruksavd.
Trädgårds konsulm.t
Lärare i trädgårds- överträd g .mäst. A 18 A 1 9
skötsel
vid statens lantbr.läroanstal ter.
Jordbruksinstruktör
1 lkl. läg re än
D:o (oförändrad) A 20 A 21
konsulenterna
Bitr.trädgårdskonsulent 1 l kl läg r e än träd-Lärare i träd gårds- A 17 A 1 8
går dskonsul en ten
skötsel 2 kl.vid
l antmannaskola i
rik et
Vägbyggmästare (överväg- övervägmästare vid D:o (oförändrad( A 22 A 23
!!§.stare)
VoV:s distriktsförvaltn.
Ä. byggmäst. 1 kl.A 20 A 22
Vtägbyggmästare (byggrnäs- Ä. byggmäst.2 kl.
~)
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änst eller befattning

-4Ifuv. jämförelse

r;w=ästare (byggmästare

Ä.vägmästare h.l.

0. )

Ny jämförelse

-"-

Nuv.
lkl

Ny lkl.

A 20

A 22

st~
11...

D:o (oförändrad)A 17 A 17
y.vägmästare vid
VoV:s distr.förvalt~.

·gmäst are e. o.

-"-"-

·gmästare e. o.
gerf örval t are vid
·gavdeln.

-"1 lkl.lägre än

förrådsförvalt.
vid VoV:s distr.
förvaltning

in..

A 17 A 17

se

A 12 A 14

t

itr. bokföraren och kassören vid kamreraravdelning en. Landskapssty:ielsen
ar ansett det vara ändamålsenligt att ställa biträdande kassörskan i
..
elation till huvudkassörskan. Då nu sistnämnda befattning omplacerats
en högre löneklass har också biträdande kassörskan kommit i åtnjutande .
v en grop justering.
Vaktmästaren vid centralförvaltningen. Vaktmästarma ansvar och arbetsppgifter ha år från år blivit allt större i samma mån, som ämbetsverket
tökats. Särskilt har landskapsstyrelsen också beaktat, att, till följd
av rådande utrymme sbrist i Stadshus et, flera avdelningar förlagts till
lokaliteter runt om i staden, vilket medfört ökad arbetsbörda för vaktmästaren. Den nuvarande vaktmästaren har också varit mycket länge i
tjänst och borde ocks4 u,.r den synpunkten tillåtas "avancera". Slutli g en
har landskaps styrelsen antecknat, att landskaps styrelsens va:K.tmästare
icke åtnjuter förmånen av tjänstebostad. Landskapsstyrelsens vaktmästare
åtnjuter för närvarande icke förmån en av tjänsteuniform eller motsvarande
beklädnads ersättning.
~ggmästaren vid lantbruksavdelning en. Det har varit ett gammalt önskemål, att denna byggmästares ansvarsfulla och omfattande arbetsuppgifter
skulle i tillbörlig mån beaktas vid fastställandet av befattningens löneklass. Det har icke varit lätt att finna en i alla avseenden motsvarande
statstjänst men efter vissa undersökningar har landskapsstyrelsen nu stannat' för den ovan fastställda nya jämförelsen. Ärendet avgjordes slutligen
med stöd av följande uttalande av distriktsing enjören i Åbo lantbruksingenjörsdistrikt (skrivelse 1.6 1963). "Beaktande av, att landskapets
byggmästare måste utföra alla möjliga upp g ifter,måste han vara mång sidi g
Och i möjligaste mån en kompetent man. För att få en sådan person till
Vakansen, varifrån det inte finns några möjligheter till befordran,anse~
jag det nödvändigt, att han likställes med lantbruksingenjörsdistriktens
d'
.
-·
lstriktsbyggmästare som hos oss är den högsta avsatsen.
Enligt den kännedom jag har om den nuvarande landskapets byggmästare,
kan jag rekommendera ovannämnda lösning".
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-5iusd jurs- och · ordbrukskonsulent Bokförings- och jordbrukskonsulent. Det
ar varit om möjligt ännu svårare att finna en lämplig jämförelse för
antbruksavdelningens konsulenter. Med beaktande av ait landskapsagronoen i lönehänseende jämföres med sekreteraren i ett lantbrukssällskap har
andskapsstyrelsen dock ans ett det bef.ogat, att jämföra lantbruksavdelingens konsulenter med motsvarande konsulenter i lantbrukssällskapen och
ä givetvis i första hand med konsulenterna vid Finska hushållningssällkapet i Åbo. Med skrivelse av den 10 maj 1963 har sekreteraren i Finska
ushållningssällskapet meddelat, att sällskapets husdjurskonsulent åtnjuer lön enligt avlöningsklass A 22 och jordbrukskonsulenten lön enligt
avlöningsklass A 21, varvid dock måste beaktas 11 att jordbrukskonsulenten
bebor tjänstebostad, vars hyresvärde följer skattemyndigheternas normer
och sålunda understiger gällande hyresnivå med ett belopp, som ungefär
torde motsvara skillnaden mellan hans oc.h följande löneklass". I anseende
till denna utrednin g har landskaps styr els en företagit en justering av
konsulenternas avlöning .
Till följd av att andra tjänstemän och befattningshavare i jämförande
hänseende anknutits till lantbruksavdelningens konsulenter har också för
deras del företagits en lönejustering utan att för den skull tidigare
godkänd jämförelse; ändrats. Ifråg avarande befattningshavare äro: Byggnadsinstruktören, Skogsvårdsinstruktören och jordbruksinstruktören.
Fiskerikonsulenten har vBrit jämförd med en fiskeriassistent vid lantbruk
s~yrelsen men emedan dessa befattningar i regeringens budgetförslag för
år 1964 föreslås uppflyttade till löneklass A 24, tydligen i avsikt att
göra dem mera lockande för personer med akademisk slutexamen,har landskapsstyrelsen varit nödsakad att frångå den ifrågavarande jämförelsen
och fastställa en enkel, ny jämfö re ls e: "Såsom övriga konsulenter vid
lantbruksavdel ninge n" .
!!:'ädgård'skonsulenten och biträdande trädgårdskonsulenten . har vardera erhälli t en ny jämförelse, som prövats lämpligare och mera ändamålsenlig
med hänsyn till deras arbetsuppgifter. Med avseende å löneklasserna hade
samma resultat sannolikt kunnat fastställas också enlsigt de tidigare
jämförelserna. Beträffande trädgårdskonsulenten bör i detta sammanhang
Också erinras om, att honom tillkommer dels tjänstebostad och dels särskild ersättning för försöksverksamheten. Beträffande biträdande trädgärdskonsulenten har landskapsstyrelsen ansett landskapets fördel fordra,
att till honom räknat från den 1 januari 1964 skall erlä~gas ett perso-·
ne11 t löne:tillägg motsvarande 1 lk.
~byggmästaren (övervägmästaren). Hans (Stenbäcks) jämförelse har icke
denna gång ändrats utan befattningen har här medtagits för överskådlighetens skull.
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ens skull .
ä avdelnin
mästare. Bland ,v ägavdelningens tjänste.,'
än har sedan fle~a år rått ett visst missnöje med avseende å avlönings "örhållandena. ])et ta missuö je har tydligen dels berott på avsaknaden av
avancemangsmöjligheter, dels på vissa interna svårigheter vid fördeln in gen
av avde lning ens arbetsuppgifter och de l s slutli gen på för låg löneklassiicerin g i jämförelse med vissa andra av l andskapsstyrelsens tjänstemän
och bef attrnngshav ar e ävensom med motsvarande vakan s er inom de statliga
äg- och vattenbyggnadsdistrikten. Inon ramen för t illbudsstående möjligeter har lru1dskaps styre lsen nu i samråd med vägingenjören och avde lninge1
jänstemän eftersträvat en lö snin g av "konflikten11 • Pare ntetiskt kan här
erinras om att, redan i samband med att vägingenjören jämställdes med
distriktsinge njören i ett väg- och vattenbyggnadsdistrikt jämförelsen
'övervägmästare" för den äldsta vägbyggmästar en införd es. ])enne befattningshavare skall allts å ansvara för och övervaka vägunderhållet i hela
landskap et . Till sin hjälp skall han ha tvenne vägmästare, den ena för
vägunderhållet i skärgfu>d~n och den andra för vägunderhåll et på fasta
Åland. Av dessa tvenne e. o . vägmästarbefattningar är den ena ny. I praktike n har do c. k ifrågavarande person skött arbe tsuppgif terna und er många
är men erhållit s in avlöning ur andra anslag .. Detta förfarande skulle
fortf arande tillämpas under detta år och den nya befattningen formellt
inrätt as den 1 . 1 19 64. Vägbyggmästaren och vägmästaren, s om bägge nu benämnts "byggmästare" , skulle handhava plan eringe n och projekteringen av
nybyggnadsarbeten, den ena ifråga om landsvägar och den and ra ifråga om
bygd evägar. Sa nnolikt skulle också ifrågakomma överv akningen av egna arbeten . Detta skulle a lltså vara den principiella arbetsfördelningen inom
vägavdelningen. I anseende till de l okal a förhå llandena kan det dock vara
tänkba±, att t.ex. en vägmästare i något f all också mås te pl anera och
övervaka nyby ggnadsarbeten, men i al lmänhet torde ovan uppskisserade
arbet sförd e lning komma att i akttagas.
Beträffand e de ändrade Jämförelserna och de nya avl önin gs klasserna
framhålle s , att "äldre :byggmästare 2 kl" placer ats dels i löne klas s A 23
(arbet sinspektörer), dels i löneklass A 22 (äldre byråbyggmästare 2 kl)
och de l s i lönekl ass A 20 (äldre byggmästare 2 kl). Med b eakt ande av ovan
berörd a organisation av vägavd elnin ge ns arbete vore måhända "äldre byråbyggmästare 2 kl" en bättre jämför e l se än föresla gna ·-,,äldre byggmästare ,
1 kJ" men då avlöningsklassen för vardera gruppen är dens amma och vägav-delningens byggmästare trots all t knappast k an påräkna enbart byr åarb eta,
har landskapsstyrel sen vidblivit den tidi gar e principiell a jämförelsen
med fältbyggmästare. Att l andskapsstyre l sen medgivit ock så en mindre _
€ropjus tering av avlöningsklasserna beror de ls på a tt motsvarande fö r-
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Ling, såsom ovan fra_m gätt, kommit vissa "äldre byggmästare 2 kl" vid

st ing

. och vattenbyggna?sdistrikten till del och dels på att landskaps-

11-

'elsen blivit övertygad om att 9-essa ifrågavarande byggmästare på :pla_ngs- och pro j ekteringsavdelningen, vilka var_dera .äro erfarna bygg~are

med mycket läng

tjänst~tid

inse,

bakom sig, Var och en inom s itt ar-

3område utföra ett självständigt oqh ansvarsfullt arbete, fullt jäm-

t

)art med de arbetsuppgifter, som utföras av sådana byggmästare vid
: s distriktsförvaltning, vilka under årens lopp avancerat till äldre

om

5mästare l kl . L~ndskapsstyrelsen erinrar i detta sammanhang om svå1eterna att kvarhålla i ·landskapets tjänst kvalificerade byggmästare

sär-

juk-

icke möjligheter till motsvarande . avancema_n g som vtd VoV :-s distriktsral tning på något sätt anordnas.

sr ut-

De tvenne extr8:ordinari e vägmäs tarena slutligen ha icke kommit i åttande av någon gropjust,ering av avlöningsklassen. Här är också fråga

nin-

venn:@,relativt unga och relativt nyanställda byggmästare. I stället
landf3kapsstyrelsen fattat följande beslut: "Till vä.gmästare vid väg0lningen som varit 2 år i statens eller landskapets tjänst eller ar-

un- C'
t och -

e er~ägges grund lönen förhöjd med 1 lk och därefter med 1 lk förhöjg- för var je 2 år intill den maximala förhöjningen 3 lk". Den slutliga

dlönen för vägmästarna skulle alltså utgå enligt löneklass A 20.
ta principbeslut har tillkommit för att motsvara det avancemang unga

altlingsännu

1

nyanställda vägmästare vid VoV:s distriktsförvaltning kan påräkna efv:~sst

ant.al tjänsteår.
Genom alla ovanberö rda beslut har alltså landskapsstyrelsen åstadmi t, att grundlönerna för vägavdelningens byggmästare ovh vägmästare

möj,l

mdis-

a sig mellan . lönekl.asserna A 17 - A 23 och att förty den omdebatterade
nc emangsfrågan borde vara _,:tillfredsställande löst. Oc kså i övrigt har
vdelningens tjänstemän förklarat sig tillfreds med föreliggande lösg av deras lönefråga.
erförval tare vid vägavdelningen. Förrådsförval tarna vid VoV: s distrikts
val tning äro placerade i löneklass A 15. Landskapsstyre.l sen har dock,
beaktande av-··-vägavdelningens lagerhållning och -omsättning i jämfö-

ingen.
, men
er-

se med distriktens på fastlandet, fastställt avlöningen för lagerförtar en vid vägavdelningen att utgå enligt en löneklass lägre än motrand e befattning i riket.

vänta
et änonalF.nligt

