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

Nr 33/1972. r e 1 s e s framst ä llning t i 1 1 ~ --8.nd s 
...A '" ,_f landsting med förslag t i 1-: T J a.,,Y'c:i~ t i llägg 

till ordinarie inkomst- och u t g1ftsstaten 

för landskapet Åland under å r 1972. 

Sedan landskapsstyrelsen under landstingets vintersession våren 

1972 avlä t förslaget till tredje tilläggsbudget har ytterligare 

uppkommit behov som föranlett avgivande QV föreliggande fjärde 

tilläggsbudget. 

Sammanlagt omsluter förslaget 285.700 mark. 

På inkomstsidan har förslaget i huvudsak balanserats med l ån 

under 6 Avd. I~2 i enlighet med de principer 1 som under de senaste 

åren tillämpats då det under året tillbudsstå ende anslaget för skatte

finansiell utjämning icke varit tillräckligt och andra inkomster icke 

stå tt till buds. 

Ytterligare motivering härför har icke ansetts erfordras. Så som 

nytt inkomstmoment har upptagits inkomster från färjtrafiken under 

3 Avd. I : 38a. För detta redogöres närmare nedan. 

För utgiftssidan hänvisas till detaljmotiveringen. 

Sjökommunikationer. I samband med behandlingen av förslaget till 

första och tredje tillägg till ordinarie ursstaten för 1972 diskute

rades ingående ordnandet av kompletteringstrafiken i skärgå rden se

dan ms Skärgårdsfärjan upphört med sin trafik. 

Av de tre? i III tilläggsbudgeten nämnda fartygsalternativen 

konstaterades vid de fortsatta underhandlingarna ·att "Kalmarsund VIII 11 

redan förså lts och att nEllen Spbyn av anbudsgivaren befanns olämp

lig för ifrå gavarande trafik ? varför anbudet rörande denna bå t å ter

togs. De fortsatta underhandlingar na rörde därför "Tre MåkerH och 

kontrakt i form av bare-boatcharter träffades för detta fartyg med 

ett å ländskt r ederi. Under namnet Tre Måsar insattes fartyget i tra

fik den 23 augusti på en rutt som avser att täcka de aktuella beho

ven på såvä l 11 norrat1 som '1södra 11 linjen. 

Kontraktet löper under tre år med ett kontrDktsbelopp om c. 

50.000 mark/månad. Kontraktet medger också landskapsstyrelsen rätt 

att yrka på köp av faTtyget med avdrag av s ärskilt beräknat belopp 

för i kontraktspriset ingå ende avskrivningar. 

Tr a fikavgifterna pä Tre Må sar har fastställts till desamma som 

gäller på ms Kumlinge. För dessa i1~{omster har observerats ett nytt 

inkomstmoment 3 Avd. I ~ 38a medan tidigare budgeterade utgifter 

650.000 mark torde förslå under innevarande år. 
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Hä nvisande till ovanstå ende föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget mätte antaga följande 

förslag till fj ä rde tillä gg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapets 

ordinarie medel under år 1972 samt bemyndiga 

landskapsstyrelsen att upptaga för budgetens 

förverkligande erforderliga lån. 

Mariehamn 7 den 1 september 1972. 

På l andskapsstyrelsens vägnar~ 

Lantråd ~~/&a;J/L~ 
A1arik Hägg?Vm / 

Landskapskamrer ~~ ' 

~.;~~ustafsson. 
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I N K 0 M S T E R. 
3 Avgelningen. 
----------------------------

I. Inkomster av blandad natur. 

Kommunikationsvä sendet. 

38 a. Inkomster frä n f ärjtr afik ..... .. ...... . ....... .. . . . . 

2 0 Lå n 

Summa I kap. 20.000 

Summa 3 Avdelningen 20.000 

6 Avdelning en. 
:::::============= 

I. Finansieringsinkomster. 

Avrä knings- och r ä nteinkomster samt l ån. 

eooooooooooooooeoo o o•ooooooeo o oooooooooo o oooooo c;1 00• 

Summa I kap. 265.700 

Summa 6 Avdelningen 265.700 

Summa inkomster mk 

540 

20 .000 

265.700 

285.700 
============================= 

U T G I F T E R. 
2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
================================== 

I. Centralförvaltningen. 

11. Utredning rörande redovisningssystem 

Summa I kap. 

Summa 2 Huvudtiteln 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsvä sendet. 
==================================================== 

I. Allmä n utbildning. 

Skolförvaltning en. 

1. Avlöningar ( f örslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 400 
3. Hyror , elström och städning (förslagsanslag) .......... 10.000 

Landsk~sbidrag för folkskolväsendet. 

5. Mariehamns stad (förslagsanslag) 

6 . Tj ä nsteinnehava rnas vid folkskolorna på land et avlöning 

( för slagsar1slag) o o o o • o ., o o o o o o o o o o o o o o • • o o o o o o • o o o • o • 

Summa I kap . 17 . 400 

III. Ålands sjöfartslä roverk. 

7. Underhå ll av fastigheten ....... . ....... . . ... ......... . 3.500 

Summa III kap. 3.500 
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IV. Ålands tekniska skola. 

7. Underhåll av fastigheten ............................. . 

Smrma IV kap. 3. 500 

yr~~s JQ-j__f.§sskol~ 
1. Avlöningar (förslagsanslag) .......................... . 

Summa VI kap. 1.800 

XII. Fornminnesvården. 

Ålands Museum. 

541 

3.500 

1. 800 

1. Avlöningar (förslagsanslag) ..... ... ....... .......... .. 1.800 

2. Hyror 7 lyse och städning (förslagsanslag) ......... , ... 12. 000 

4-. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 000 

5. Resor (förslagsanslag) ..... ... .. ....... . .... ....... ... 3.000 

Ålands kulturhistoriska museum. 

6. Avlöningar 

8 o Diverse u-tgifter o ~ o o o o o o ., o o o o o Q o o o .... o o " o o o o o o o " o • o • o o o o 

Övriga .anslag. 

12. För arkeologiskt fältarbete .......................... . 

Sun:ma XII kap. 38 . 800 

StnTima 5 Huvudtiteln 65.000 

7 Huvudtiteln. Kornmunikationsvä sendet . 
----------------------------------------------------------------------------

IV. Vä~ydeli].J.-ngens b,.Y.ggnad~r och inventarier. 

15 .COO 
I. 000 

5.000 

1 . Underhåll av byggnader ... ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000 

Summa IV kap. 25.000 

Summa 7 Huvudtiteln 25.000 

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

III. Undervisnings- och bildningsvä sendet. .. . 

2. .Å.lands sjöfartsläroverk för ombyggnad samt anskaffning 

av inventarier och utrustning ....... . ......... . ... . 

10 . Fornrninnesavdelningen för anskaffning av inventarier . 

15. Ålands lantrr12nnaskola för uppförande av n:askinhall .. , 

Summa III kap. 80.700 

Li ,-. 
IV. Näringarnas främjande. 

Juands försöks s tation f ör labora to r ieutryrrm::ien 

SuIT'ma IV kap. 115. 000 

Summa 10 Huvudtiteln 195.700 

30.000 

9.700 

4 10000 

115. 000 

SuIT'ma utgifter wk 285.700 
========================== 
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Detal jmo tivering o 
================ 

INKOMS.TER o 

3 Avdelningen. 
============= 

I o Inkomster av blandad natur. 

Kommunikationsvä sendeto 
-~. 

Inkomster från f tir j_trafilc (Momentet nyt t ) 0 

Anslag 200000 marko 
-- .=4>* -·---~ 

Inkomstmomentet avser de trafikavgifter 9 som inflyter 

frå n trafiken med 11 Tre 11'1åsarH. På grund av den kor ta 

tid fartyget hittills varit i trafik har inkomsterna 

tills vidare endast kunnat uppskattaso I övrigt hän~ 

visas till allmänna motiveringen. Såsom bilaga närslutes 

de av landskapsstyre lsen tills vidare fastställda bj_l

jettaxornao 

UTGIFTERo 
~--~ 

2 Huvudtitelno Lm1dskapsstyrelseno 
================================= 

L Centralförval tni11ge120 

Q,::tredning rörande redovisningssys~ o 

Tillägg - marko 

Under 2 HtoI~l föreslog lmdskapsstyrelsen i frrunst ä ll

ningen rörande ordinarie år sstaten .för 1972 anställande 

av en tillfällig or ganis ati ons-A:OJ3-p l anerare 0 Uppg i f -t er

na sJ<::ulle i f ö rsta hand avse arbete med redovisning s

systemet oberoende av men också med t anke på en even

tuell tillcimpn i ng av .ADB. 

Uppgiften förutsätter bl. a. gen omgå ng av nuvarande 

redovisnings- och bokföring ssystem och förnyelse av bud

getuppställningo Vidare ansågs att frågorna rörande den 

regionala statistiken skulie b örja bearbetaso 

Finansutskottet motsatte sig förslaget och ansåg att 

arbetet eller den förutsatta utreili1ingen borde utföras 

av en sä rskild arbetsgrupp med anli tand e av utomstå end e 

konsulenter. För ä ndamå let upptogs anslag under ett sär

skilt moment, 2 Htol ~ ll. 

Vid landskapssty rel sen finnes sedan en· tid tillbaka 

en inofficj_ell arbetsgrupp för bearbetande av frågor 

rörande förnyelse av budgetuppställningen och redovis 

ning o Det har visat sig svårt B.tt på sidan av de dagliga 
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uppgifterna fullföl j a a rbetet som är av sådan art att 

konsultfirmor i d etta skede borde anlitas. Hänvisande 

härtill föresl år landskapsstyrelsen att tidigare uppta

get anslag f å r utnyttjas för anstä llande av tillfällig 

arbetskraft för ä ndamålet . 

5 - l'"hivud titeln. Undervisnings - och bildningsväs endet. 
==================================================== 

I. Allmän utbildning . 

Skolförvaltningen. 

Avlöningar (f) . 

Tillägg 7.400 mark. 

Frågan om LPH-centralen och dess fortsatta verksamhet · 

har diskuterats bl. a. i samband med handläggningen av 

ordinarie årsstaten för 1972. På grund av Ål an dsdel ega

tionens beslut angående kostnaderna för centralen vid 

avrä kningarna de senaste åren förutsatte landskapssty

relsen att en ut ökning av verksamheten skulle kunna 

ske endast om kommunerna del tog i kostnaderna. Vid den 

senaste avräkningen d.v.s. f ör 1 970 har Ålandsdelega

tionen stä llt 6.000 mark utom kolumn. Under å r 1 972 

har dock överen skomrni ts med kommunerna om deras de l ta

gande i kostnaderna 9 vilket gynnsamt bör kunna inverka 

på avräknin g sresul tatet i fortsättningen. Kommunerna 

kommer så lunda att del taga i kostnc;i,derna räknat f ran 

detta å rs början. Därigenom och på grund av det ökade 

behovet av information om läromedel och förmedling av 

s ärskilt AV-material har landskapsstyrelsen för LPH

centralen upphyrt nya utrymmen. Landskapsstyrelsen har 

också ansett att först å ndarens anställning borde ordnas 

mera permanent tills vidare läm pligast i anslutning till 

n å gon lärartjänst och tillförsäkras i stort samma avlö

ningsförmåner so m i l ärart jänsten. Från inne varande 

hös ttermins bör j an har landskapsstyrelsen arrangerat 

ans t ä llningsförhå llandet s å att tj_digare f örestå ndaren 

arbet a r ·på halvtid vid LPH-cen tralen mot e tt arvode 

avsett att motsvara 1 9 veckotimmar i ordinarie folkskola 

eller motsvarande hälften av avlöningen i lönek lass A 28 . 

Härför erfordras ett tillägg und er avl önin gar om 1. 8 50 

mark. 

Den skolpsykolog 1 s om under å r en 1 971 och 1972 vid 

skolbyrån utfört s ärsk ilda undersökningar angående 

I I 

I 
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behovet av specialundervisning och mentalhygienisk 

och social verksamhet vid de åländska skolorna har slut

fört sitt arbete o Utredningarna vis ar att det finnes 

ett uppenbart behov av skolpsykolog såväl för skolbyråns 

arbete som iTIOli1 skolornao Iiand ska p s styre l s e21 har u nder

sökt möjligheterna att j_nrätta en tj änst som skulle om

fatta arbetsuppgifter inom båda dessa sektorer då det 

ti l lsvidare icke är realistiskt att tänlca sig två hu

vud tjänster, I riket finnes skolpsykologer an.ställda 

på hel tid tills vidare vid tre Lins styrelsers skolavdel-

11inga.r och man rä.1-mar rned att i nom tre år en psykolog 

skall fi11nas vid Yexj e länssl<.:ola.vdelning . Inom Ekolorni?l 

finnes arbetsuppgifter omfattande särskilda undersökning

arp fiågor om specialurldervisning m.m. som fordrar sak
kunnigt biträde av skolpsykolog. För kommunernas del 

har på skolbyråns förslag frågan behandlats vi.d högsko l 

stadiedistriktets förbundsfullmäktige där man fattat 
positivt principbeslut i frcigan under vis sa Yilllrnr o 

Enligt förslag till fördelning av kostnaderna skulle 

kommunernas ai1del utgöra 40 %. 
Skolpsykologens uppgift skulle vara att 

- bistå med sakkunnighjälp för skolmyndigheterna i 

landekapet,för landskapsstyrelsen men även för kommuner

nas skolnämnder och beslutande organ; 

- leda? planera 9 utveckla och koordinera specialun

dervisningen i landskapet; 

- deltaga som sakkunnig i läroplansarbete och lik

nande uppgifter; 

- följa l ärarnas fortbildning på området; samt 

- följa utYecklingen på området? förmedla nyheter 

och information. 

Uppgif t er .lokal t - i skolor och med enskilda elever -

är ~ålunda för kommunernas del 9 arbete med undersökning

ar, förslag till åtgärder såsom förflyttning ävensom 

frågor om skoluppskov 9 spe c ialundervisning 9 hänvisning 

till särskil da undersökningar och elevvå rdskonferenser. 

Med beaktande av tiden för sko l året torde inrä ttande 

av tjänsten ske omedelbart eJ.ler frå n den 1 oktober 

1972, såsom en e*trä9rdinarie befa ttning i landskapets 

tjiAnst ~ t@neliiass i'8res1å~ till A 29. r första hand 

tofåe t~ f. åns t.äi±ning komma i fråga ti 11 dess bl. a. 

Ålanä sdeJLegåtione1i trorts i ärendet. 

j 1 
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Kommunernas andelar skulle beaktas såsom inkomst 

och betalas för 1972 i efterskott av högskolstadie

distriktet enligt särskild reglering. 

li,y:ror 2 elst:röm __ och städning (f). 

Tilläg_g 10 ._Q_QQ.1-rLar:)c. 

Erfordras för LPH-centralens nya lokaliteter. 

LBndskapsbi.if§:_g för ~olkskol väsendet. 

r2.0Yiehamns s~. 

TjänsteinnehavaYnas vid folkskolorna på landet avlönigg 

fil. 
_!illägg_- mark. 

Då till landskapet in:flyttande enstaka elever som icke 

behärskar svenska har rätt stora övergångssvårigheter2 

på grund av att undervisningsspråket i skolorna i land~ 

skapet är svenska 2 torde särskild stöd- eller special

undervisning för sådane, elever behöva ordnas under en 

övergångsperiod för varje elev. Härför torde ordinarie 

anslag för bidrag ti 11 läraravlöning i allmänhet kunna 

disponeras~ men då verksamheten skulle vara ny och av 

principiell betydelse 2 har landskapsstyrelsen önskat 

info rrnera landstinget om behovet och stödformen. Stöd

undervi sningen borde ornf atta en tid motsvarande högst 

sex årsveckotimrnar och skulle i allmänhet anordna;.s 

jämsides med den ordinarie undervisningen på tid som i 

allmänhet motsvarar den ordinarie undervisningen i 

svenska för eleven , och den skall på lffiupligt s ä tt 

anpassas efter olika elevers behov. Finnes vid skola 

eller inom kommun flere elever som behöver stödunder

visning av denna art bör de i mån av möjlighet sarnman

fö:ras ti 11 gemensam undervisning .. Stödu:nd ervisningen 

c;kulle genomföras vid de kommunala skolor 2 som anger 

detta i samband med anhållan om godkäm1c:rnd e av timpl2nen. 

Himpligt und e:cvi,sn in gsrna terial finnes. 

Ersättningen skulle erläggas såsom vanligt timarvode 

och ansJagen i 5 Ht oI rnorn. 5 och 6 skulle sålunda omfat-C& 

fastställda bidrag för tirnarvoden även för här före sla·

gen särskild form av stödundervisning eller specialun

dervisning för elever som icke behä rskac svenska" 

11, ·~ , , 

,I 

11: 

I 

I, 

i 

I 

·iil I 

i'J! 
I 

I I 

i 
I 

: I 

: 
11 

11 1 

I 

1' 

Il' I 

l ,· 

I 

I 

·i 

i 

I 

1 

I 

I 



r 

Ht.III~7. 

5 Ht .. rv~ 7. 

J Ht. VI ~ 1. 

) Ht. XII ~ l. 

-9-
I II. Ålands sjöfartsläroverk . 

Underhåll av f asti ghe ten. 

Tillägg 3.500 mark. 

546 

Egentliga underh ålls- och reparationsarbetena i SJO

fartsläroverkets byggnad berä knades under år 197 2 

till c . 15 . 000 mark. De erforderliga målningsarbetena 

har visat sig mer omfattande och dyrare ä n beräknat. 

Dessutom upptä ckte s at t avloppsledningarna var söderros

tade på en längre strä cka och fordrade omedelbara åt

gjirder. 

Totalt erforderlig ti lläggslrnstnad har beräknats till 

7.000 mark, vilket fördelats mellan sjöfartsläroverket 

och tekniska skolan. 

IV. Ålands tekniska skola. 

Underhåll av fastigheten . 

Tillägg 3.500 mark. 

Motivering som ovan. 

VI . Ålands yrkesskol~. 

Avlöningar (f). 

Tillägg 1.800 mnrk. 
· Kansliarbetet vid yrkesskolan har successivt ökat under 

de senas te å ren gen om skolans utvidgade verksamhet. Ut

över de direkt ti 11 yrkesskolan hörande uppgifterna 

handhar skolans kansli redovisning· och del vis. a drninist

rati va uppgifter för omskolnings- och fortbildningskur 

ser 9 gårdsbrukslinjen 9 handelsskolan srunt restaurang

utbildningen i God by. 

För anlitand e av tillfäll ig a rbetskraft föresl å s 

1.800 mark nä rma st med möjlighet för anställning på halv

tid enligt lönekla ss A 9 av en telefonist -kanslist_ 

från september. 

Det ä r i anledning av vad ov Bn sag ts motiverat att 

yrke ssk olans kansliper sonal utökas. För återstående 

4 månader fordras under lönemomen tet 3. 600 mark. 

XII. Fornminnesvå rden. 

Ålands museum. 

Avlöningar (f). 
Tillägg 1 .800 mark. 

För tillfälliga uppgifter i samban d med katal ogisering 

av bl. a . museets fbtografis amling har frå n 1 sep tember 
anställts ett kanslibiträde på halvtid. 
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Hyro r 9 lyse och städning (f). 

Tillägg 12 . 000 mark. 

547 

På grund av utrymme sbrist och för att kunna mot. taga de 

omfattande samlingar~ som överlåtits till Ålands museum 

från Finlands nationalmuseum i Helsingfors har land

skapsstyre lsen från 15. 7 1972 upphyrt ytterligare för

varings- och arbetsutrymmen för Ålands museums räkning. 

Totalt disponerar museet nu 538 m2 vid de nyupphyrda lo 

kalerna i Hindersböle. 

Diverse utgift~. 

Tillägg 1.000 mark. 

Tidigare anslag har visat sig otillräckligt bl.a. genom 

den utökade konserveri ngsverksamheten. 

Resor ( f). 

Tillägg 3.000 mark. 

Tillägget motiveras av aktivare fältverksamhet och ut

.ökad personal. 

Ålands kulturhistoriska museum. 

Avlöningar. 

Tillägg 15.000 mark. 

På grund av den stora besöksfrekvensen och utökad cppet

hållning har landskapsstyrelsen för den fortlöpande till

synen och övervakningen under året .anställt en vaktmästa

re med månads avlöning. Inkomsterna av inträ desavgifterna 

beräknas stiga ti 11 inemot 20. 000 mark. Dessutom har 

timarvodena höjts . 

Diverse utgif~;s: . 

Tillägg l rO OO mark. 

Motiveras av kostnader för installation av tjuvlarm . 

.Qvriga anslag. 

För arkeologiskt fältarbete. 

Till§:g_g 5. 000 J!l_arjf . 

Erfordras för fortsatta unders ökningar · av Vargstenslät

tens stenåldersboplats i Långbergsö da . Det ä r ange l äget 

att f å boplatsernas omfattning utredd snarast möjligt 

då närliggande områden kommer at t utnyttjas för grustag. 

Undersökningarna hittills har visat att fynden på boplat

sen ä r av hög kvalitet och att den strä cker sig över 

ett stort områ de. 
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7 Huvudtiteln. Kornmunika tionsväsendet. 
===================================== 
IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

Underhåll av byggnader. 
Tillägg 25.000 mark. 

548 

På grund av ompla cerin ga:r av underhåll savdelnin gen och 
tidigare icke förutsatt reparation av bostadsbyggnaderna 
i Strandnäs är tidiga:re anslag otillräckligt. 

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

III.Undervisnings- och bildningsväsendet. 
Ålands s j öfartsläroverk för ombyggnad samt anskaffning 
av inventarier och utrustning. (Rubriken ändrad). 
Tiljf;g 30.000 mark. 
Under detta moment och rne d nu föreslagen rubrik upptogs 
i ordinarie årsstaten för 1971 300. 000 mark och i fjärde 
tillägget för samma år 160.000 mark för ombyggnadsarbe
ten vid sjöfartsläroverket. Arbetet slutfördes i huvud
sak hösten 1971 men smärre arbeten kunde dock icke ut
få ras förrän sommaren 1972. 

Arvodena för konsul ter har överstigit de beräknade 
och vissa tilläggsarbeten, som inte kunnat förutses har 
tillkommit under arbetets gång. 

Kostnaderna för de byggnads tekniska arbetena belöper 
sig till 331.121,02 mark med förseningsböter fråndragna, 
för VVS till 32. 650 mark och för el arbetena ti 11 
29 .181, 32 mark samt för i:r.;.atru.raentanekaffning c. 
43. 000 mark. ·) 

Arkitekt- och konsultarvoden beräknas stiga ti 11 
sammanlagt 49.000 mark. Av extra arbeten kan nämnas 
anskaf'fning av åskledare för c. 4.000 mark. 

10 Ht.III:lO. Fornminnesavdelningen för anskaffning av inventarier. 
Tillägg 9.700 mark. 
Anslaget föreslås för anskaffning av inventarier och 
inredning i nyupphyrda utrymmen bestående av två 
affärslokaler. Av anslaget har 7.000 mark använts får 
anskaf'fande av stålhyllor till fornminnesförrådet. Res
ten har i huvudsak åtgått för att inreda Ålands museums 
renoveringsverk:tad för museiför·emål med maskiner, verk
tyg, utrustning 9 mellanväggar, färg etc. Till utrymmena 
har anskaffats fyra telefoner. Härutöver kommer kostna-
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ä.crna för att förse en städskrubb med vattenlavoar samt 

han ddukstork och ett etnologiskt magasin med vatten

lavoar om c. 1.000 mk. För installation av lysrörsarma

tur i tre av de upphyrda utrymmena 1 som saknar belysning 1 

fordras ett tilläggsanslag om c. 6.000 mark. De tvenne 

upphyrda affärslokalerna är försedda med en vägg av 

stora glasfönster. Fönstren kommer att tas i bruk för 

utställning i form av fotomontage kombinerade med smärre 

föremål. 

För att skänka utställningen en lugn bakgrund samt 

avskärma dessa från de bakomliggande utrymmena behöver 

ett draperi anskaffas. De bakomliggande utrymmena kommer 

i den mindre affärslokalen att nyttjas som textillabora

torium och förvaringspla ts för till formninnesavdelning-

en hörande textilsamlingar. I den större affärsl·ökalen 

avser Ålands museum att inreda ett arkiv- fjärrbibliotek 

med tillhörande forskarutrymmen 9 ritbord för renri t'ning 

av kartor 1 kansli för den pågående kul turmiljöinvente

ringen, läs apparat för mikrofilmer 9 konferensbord m. m. 

LO Ht. III: 15. Ålands lan tmannaskola för uppförande av ma skinhall. 

Tillägg 41.000 mark. 

Under moment 10 Ht . III:8 med angivna rubrik observerades 

135.000 mark i ordinarie årsstaten för 1971. De slutliga 

kostnaderna har stigit till 175.650 mark enligt följande: 

Byggnads- och målningstekniska arbeten mk 114.000 

VVS-arbeten 

El-tekniska arbeten 

Grävning och nedläggning av vatten-
ledning och avlopp (utom anbud) 

El-anslutningsavgift 

Projekteringskostnader 

Administration 

Oförutsedda utgifter 

Summa rnk 

iY 310 000 
il 14 . 5509-

il 1.6009-

" 4.0009-
il 5.500 9-
il 2.0009 -
11 3.000i -

175 . 6509-
====================== 

Landskaps styrelsen ansåg det angeläget att bygget 

fullföljdes i .enligh.e :_t; med de ursprungliga planerna 

under år 1971. Byggnaden är nu uppför d och kan tagas i 

bruk för den grundläggande yrkeskursen i gårdsbruk 1 som 

börjar i samarbete med yrke sskolan denna höst. 

·1 
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IV. Näringarnas främjan de. 

Ålands försöksstation för laboratorieutrymmen . 

Tillägg 115.000 mark. 
Av inbegärda anbud på om- och tillbyggnadsarbetena 

vid försöksstationen för laboratorium framgår atiL, 
tidigare upptaget anslag är otillräckligt. Kostnaderna 
beräknas enligt dessa anbud till c. 225.000 mark enligt 
följande ; byggnadstekniska arbeten 164.000 mk, 
VVS- och kylarbeten c. 29.000 mark, elarbeten 15.500 
mark medan för oförutsedda arbeten och ev. sprängnings
kostnader beräknats c . 16.500 mark. Arealen utgör c. 

220 rn 2 . 
En landskapsstyrelseledamot har reserverat sig mot 

upptagande av tilläggsanslag. 

Orsaken till att kostnaderna för tillbyggnaden vid 

Ålands försöksstation s å kraftigt överstiger det budge
terade beloppet ligger däri att utkastet till ritningar 
på vilka kostmiskalkylerna gjordes upptog alltför små 

utrymmen. De innehöll inte heller kyl- och frysutrymmen 
med tillhörande teknisk utrustning. Dessa omständigheter 
i förening med stegrade byggkostnader höjde starkt to
talkostnaden. 

Landskaps styrelsen föreslår att landstinget in tar 
ovan nämnda bel opp i ti lläggsbudgeten och att projektet 
förverkligas . Härigenom erhåller Ålands försöksstation 
utrymmen som är helt nödvändiga för att fullfölja den 
årligen utölrade och intensifierade försöksverksamheten. 

Den föreslagna utbyggnaden förutsätter att Ålands 
försöksstations behov av markarealer på Jomala gård 

tryggas och att resurserna där även i fråga om arbets- ·I 

kraft, bostäder 9 ekonomibyggnader 9 kosthåll osv. koordi-
neras med tanke på helhetens bästa. 

Ifall den grundläggande yrkeskursen i gårdsbruk vid 

Ålands yrkesskola som nu pågår under ett försöksår lyckas 
och jordbrukets yrkesutbildning den vägen . tryggas är 

det skäl att i enlighet med de f .örändrade förhållandena 
och den komma11de utvecklingens krav överväga en nyorga

nisering av verksamheten på Jornala gård så at t försöks
verksan:ihetens, utbildni:ngms och det praktiska jordbrukets 
behov beaktas på ett likvärdigt sä tt. Målet är att med 
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de satsningar som i enlighet med handlingsprogrammet i 

Betänkande II genomförs skapa ett modernt utvecklings

centrum för Ålands jordbruk. Sålunda kunde enligt land

skapsstyrelsens uppfattning försöksverksamhet, rådgiv

ning och utbildning utan tidsspill effektivt komma den 

enskilda p ro du c en ten ti l lg od o . 

: I 


