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Ltn Annemi Dahlbloms m.fl:s finansmotion om anslag för an

ställande av en socialkurator-socialsköterska med grundlön 

(A 15). 
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Å 1 a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1 -
s e s framställning till Ålands landBting med 

förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat 

för landskapet Åland under år 1966. 

Föreliggande budgetförslag följer vad uppställningen beträffar samma 

grundprinciper som under tidigare är. 

Finansutskottet har i sitt betänkande N2 14/1964 med anledning av 

landskapsrevisorernas berättelse gjort vissa påpekanden angående den 

ekonomiska förvaltningen. Där anmärkningarna icke redan föranlett rättel

ser såsom nedan nämnes har landskapsstyrelsen för avsikt, att sä snart 

det sig göra låter, vidtaga av påpekandena erforderliga åtgärder. Sälun-

da har av landskapet givna ännu gällande borgesförbindelser antecknats 

i bokslutet för år 1964. 

Förutom första raten av landskapets bidrag till Ab Skärgärdsfärjan 

avser alla andra rater efterskottsbetalning, varför någon säkerhet för 

sistnämnda rater icke ansetts nödvändig. För nämnda rat t som erlägges 

i f örskott 1 har landskapsstyrelsen nöjt sig med personlig borgen även 

under år 1965. 

Arbetet med den önskade förteckningen över landskapets fastigheter 

har på grund av brist på arbetskraft tills vidare endast kunnat påbör

jas. Landskapsstyrelsen förutsätter att arbetet skall kunna fortsätta 

under förutsättning att i förevarande budgetförslag äskad personalutök

ning vid kamreraravdelningen bifalles. 

Finansutskottet har även i sitt betänkande m 12/1964 med · anledning 

av landskapsstyrelsens framställning med förslag till inkomst- och ut

giftsstat för landskapet Åland under år 1965 uttalat sig om rådgivning 

och annat främjande av hem- och småindustri föranlett av bl.a. landstings 

man Curt Carlsson m.fl:s finansmotion i ärendet (6/1964). Landskapssty

relsen har diskuterat ärendet. Då emellertid arbetsuppgifterna för den 

föreslagna konsulentbefattningen är så mångskiftande och av en sådan 

tjänsteman fordras särdeles stora insikter på en mångfald områden har 

landskapsstyrelsen ansett att frågan icke kan lösas på detta sätt så 

att effektivt resultat kunde nås. Med hänsyn till den verksamhet som pe
drives av Ålands företagarförening r.f. och då denna synes giva påtagli

ga resultat har landskapsstyrelsen ansett det riktigt och ändamålsenligt 

att fortsättningsvis understöda företagarföreningen på tidigare sätt, 

givande sålunda organisationen möjlighet att tillhandagå före tagarna me d ·· 

såväl allmän rådgivning som erforderlig specialisthjälp. I förenämnda be 

tänkande har finansutskottet även efterlyst uppgifter angående av Ålands 

f iskarförbund inlämnat förslag om tillsättande av fiskepoliser. Detta 
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ber ör s närmare under 6 Ht . III kap . 

123 

Landstinget har jämväl vid plenum den 18 mars 1965 beslutat hemställa 

bos landskapsstyrelsen om en utredning, på vilket sätt staten stöder sys

selsättningen samt i vilken proportion man i landskapet blir delaktig av 

dessa stödåtgärder. Med anledning härav har landskapsstyrelsens föredra

ganden uppmanats att var och en inom sit_;t. område göra förenämnda utred

ning. I den män svaren inkommit kan konstateras, att landskapet åtminsto

ne såvitt det gäller direkt för sysselsättningen i rikets budget upptag

na anslag har beaktats även för landskapets del. 

I rikets budget för år 1965 har för sysselsättningens tryggande upp

tagits sammanlagt 370 miljoner mark. I regeringens proposition för år 

1966 uppgår sys se lsättning'.San·slagen till 399 miljoner mark. Därav utgör 

de egentliga sysselsättningsmomentens andel 196 miljoner mark och de un

der andra moment upptagna särskilda sysselsättningsanslagen 202.700.000 

mark, Därutöver finnes upptaget andra s.k. arbetsanslag till ett belopp 

om sammanlagt 534 miljoner mark, vilket belopp i mån av möjlighet avses 

för att stöda sysselsättningens upprätthållande. Vad sedan beträffar sta

tens totala engagemang i industrier genom tecknandet av aktier föreligger 

nu icke närmare uppgifter. Klart är emellertid att dessa engagemang av

ser att skapa nya arb~ tstillfällen. För ev. startande av nya industrifö

retag i landskapet ,~~nser sig landskapsstyrelsen dock icke böra stä som 

initiativtagare. I den mån däremot nystartade och planerade företag anse 

sig behöva landskapets s töd, bör landskapet understöda dylika företag i 

avseende ä sysselsättningen på enahanda sätt som-skett i riket. I före

varande budgetförslag har landskapsstyrelsen dock icke haft anledning 

att observera nya anslag för för enämnt ändamål. 

År 1965 har förlöpt ut an förhöjningar av avlöningarna, frånsett den 

förhöjning i enlighet med det s.k. R-avtalet, vilken utgick med J,8 % 
räknat från den 1 januari 1965. Avtalet förutsatte jämväl en förhöjning 

med 4,1 % såsom indexförhöjning i den händelse poängtalet för levnads

kostnadsindex skulle uppnå 182 poäng. Sistnämnda förhöjning som beräknas 

utfalla under år 1966~ har beaktats under avlöningsmomentens löne- och 

indexjusteringar. R-avtalet utgår emellertid vid utgången av 1965 1 var

för man kan förmoda att underhandlingarna mellan tjänstemännen och riks

myndigheterna föranleder en allmän nivåförhöjning under år 1966. Vidare 

kan förutsättas att den undersoiniing av tjänstemännens lönenivå, som för 

närvarande pägär kommer att föranleda vissa gropjusteringar under är 

1966. Dessa förmodade löneförhöjningar har i förevarande budgetförslag 

Under avlöningsmomenten beaktats såsom löne- och indexjusteringar. An~ 

slagsbehovet har beräknats och upptagits till i runt tal 10 % av utgif-
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terna under vederbörande avlöningsmoment . De tidigare enlig t R-av talet 

utgående indexjusteringarna har beaktats i samband med antecknandet 

av vederbörande tjänstemans grundlön vilket , i motsats till vad som var 

fallet i 1965 års budgetförslag , betyder att såsom grundlön antecknats 

vederbörande tjänstemans i detta nu utgående faktiska grundlön ev. pe/D

ningbelopp dock obeaktade. övriga till avlöningarna anslutna tillägg un

de r vederbörande momenthar justerats utan att detta särskilt nämnes i 

detaljmotiveringen. 

Med beaktande av den relativt stadiga prisnivån under år 1965 samt i I 
då arvodestagarna vid budgetförslag för 1965 gavs en ökning av arvodena, 

som skulle motsvara då kända lönejusteringar, har arvodena i förevaran-

de budgetförslag icke höjts där detta icke särskilt framgår av budgeten. 

De löneförhöjningar, som för landskapets tjänstemän kan hänföras 

till ovanstående har icke ansetts erfordra ytterligare förklaring i de

taljmotiveringen. 

Av ändringar i den allmänna lönenivån föranledda justeringar av 

landskapet icke direkt underlydande tjänstemän, såsom vissa kommunala 

tjänstemän och särskilda kommunalförbunds och privata skolors etc. 

tjänstemän, har beaktats under vederbörande utgiftsmoment. 

I budgetförslaget har observerats tvenne nya relativt stora anslag, 

nämligen dels under 10 Ht . V:VII , Färja för sYdöstra Ålands skärgård 

samt dels under 10 Ht.VII:2, Landskapets självstyrelsegård. Dessa an

slag är av sådan art att anhållan därom skulle tidigare ha skett i 

extraordinarie väg. Anslagsäskandena beröres närmare i detaljmotiverin

gen och landskapsstyrelsen finner här anledning endast att hänvisa till 

finansutskottets bet änkande m 12/1964 .jämte där intagna bilagor. Allmänt 

kan sägas att dessa anslag i formellt avseende icke skiljer sig från 

övriga anslag i budgeten men att det är av särskild vikt att deras ut

nyttjande föregås av noggrann planering. 

Vid uppgörandet av budgetförslaget har i övrigt beaktats anslagsäs

kandena i regeringens proposition till inkomst- och utgiftsstat i riket 

för år 1966. Riksbud~eten har dock ännu i cke fastställts, varför senare 

ändringar kan komma att ske däri. I förenämnda proposition förmärks en 

strävan till planering på lång sikt på basen av prognoser för den all

männa ekonomiska utvecklingen. Detta yttrar sig även i vissa ändringar 

av uppställningen samt förslag om budgetplanering på lång sikt. Vidare 

observeras i riksbudgeten vissa omställningar i systemet med reserva

tionsanslag och har s å lunda under v issa moment alls icke upptagits n åg

ra anslag då tidigare reserverade medel anses förslå. Ökningen i rege

ringens budgetf ~rslag för år 1966 jämfört med år 1964 utgör, för de egen~ 
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liga utgifterna 17, 2 'fo., för .P.e inkomstbringande kapitalutgifterna 

11,5 % och för de icke inkomstbringande kapitalutgifterna 23,2 %, medan 

ökningen totalt är c. 16 %. 
Föreliggande budgetförsl~g slutar på 25.550.199 mark mot 21.133.505 

mark i ordinarie budget~n för är 1965. I tilläggsbudget för 1965 har 

dessutom beviljatE 625.164 mark. Utgiftsstegringen utgör totalt c. 

17, 5 % • Enbart Ht. 1-9 visar en ökning om cirka 9 procent. 

Ski ljaktigheterna mellan budgetförslaget för år 1966 och de hittills 

budgeterade medlen för år 1965 framgår av följande tablåg 

Inkomster Hittills budgete- ~inskning - För år 1966 
rat för år 1965 Okning + f öresläs summa 

1 Avd. 145.000 + 10.000 155.000 
2 Avd. 694.600 + 164.500 859.100 

3 Avd. 907.535 + 176.745 1.084.280 
4 Avd. 725.000 + 100.000 825.000 
5 Avd. 19.286.534 + 3.340.285 22.626.819 

Summa 21.758.669:- + 3.791.530 25.550.199 
================================================================== 

Utgifter 

1 Ht. 216.252 + 38.455 254.707 
2 Ht. 670.688 + 44.852 715.540 
3 Ht; 599 .. 635 +' 109 .710 709.345 
4 Ht. 3.325.442 + 696 ... 8-13 . 4.022.255 
5 Ht. 5.248.295 136 .,..226 5.112.069 
6 Ht. 1.206.419 + 61 .• 79 3 1.268.212 
7 Ht. 2.150.884 + 363.394 2.514.278 
8 Ht. 461.124 + 29 .069 490.193 
9 Ht. 1.160.150 + 160.750 1.320.900 
10 Ht. 3.073.380 + 2.222.920 5.296.300 
11 Ht. 3.641.4o'o 550.000 3.091.400 
12 Ht. 5.000 + 750.000 755.000 

Summa 21.758.669:- + 3.791.530 25.550.199 
=====================~===============~==~~==================== 

De största ökningarna i l andskapets budgetförslag utvisar 4 Ht. 

Hälso- och sjukvården, 696.813 mark, samt 10 Ht. Investeringsutgifter 

2.222.920 mark. Ökningen under 4 Ht. utgör i mark ungefä~ samma belopp 

som senaste år medan ökningen under 10 Ht. föranlede s av där upptagna 

nya anslag för i f _örsta hand självstyre l segården. Minskning observeras 

under 5 Ht., 136.226 mark och 11 Ht., 550.000 mark. 

Under inkomster har anslaget för skatte finansiell utjämning beräk-

I I 
I 

I 
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nat s till 22.624.709 mark, medan i statsverkspropositionen för detta 

~ndamål observerats 24 miljoner mark. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen där förslags ..i< öch .reserva

tionsanslag som tidigare be.tecknats med -Ct) ~~ spekt ~ye (r). Viq anteck

ning av öknihga'r r~ ~P ~ minskningar i de tal jmo~ i ve ringen har til.läggsbud

geten icke bealtats ~ 

Med hähvi ~rting t t l l bvanstående - får landskapsstyreisen vördsamt 

f öre $lå 

att Landstinget mätte antaga f ö1Jande förslag 

till ordinarie inkomst~ och utgift~stat för land-· 

skapet Åland under är 1966 samt be~yndiga land

skapsstyre lsen att upptaga för budgetens f örverk

ligande erforderliga län . 

Mar i ehamn t den 9 november 196 • 

l'ä lru:ldskapSstY]" . i väg.har: 

Lanträd H ~olia~ %...?2,,,.//T.1-::::...,,c_- -
Landskapskamrer~k GuS 
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IN K O. M §TER 

1 Avdelningen. 
===·=========== 

I. Skatter och avgifter av skat"f1ena.tur,. 

1. Nöjesskatter ..... , •, ..........•............ •i & ....... . 

2. Apoteksavgifter •.•• 4 •••• -•• - .-. - ~ •• • ••••••••••• ~ • •••••••• 

3. övriga skatter och avgifter av skhttenatur ~ •• ~ ••••••• 

Summa I kap. 155.000 

Summa 1 Avdelningen 155.000 

2 Avdelningen. 
------------------______ ......,j_ ....... i........ ___ _ 

132 
1-2 Avd. 

30.000 

30.000 

95.000 

I~ Jr+ls.9m§t.er ;från laa1d s~ape:ts sjy:k\rårdsihrättningar. 

A~ands qe,ntralsjukhu$~ -

1. Dagavgifter ........ , •.... -. ................ , . • .. • ....... . 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••• 

3. Personalens kosthållsavgifter ················•···•··· 
4. Avgifter och ersättningar för läkarintyg och -utlåtanden 

5. Ersättningar för undersökning och vård av försäkrade 

patienter ....................................... ... . 

6. Inkomster från poliklinik ••••.••••.•••••••••••••••••• 

7. Kommunernas andel i föregående års anläggnings~ och 

driftskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
llands centralsanatorium. 

8. Dagavgifter .... ...................................... . 

9. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••• 

10 . Personalens kosthållsavgifter •••••••••••••••••.••••• 

11. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-

och driftskostnader •••. ••••••••• .•••••••.•....••• •• 

Ålands tuberkulosbyrå. 

12 . Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och 

driftskostnade r ., •••••••••••••••.••••••••••• ••.•••• 
Kumlinge sjuk stuga. , · · 

13 . :Dag- och övriga vårdavgifter •••.•••••• , ;'. ••••••••••• 

14. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Summa I kap. 859. 100 

Summa 2 Avdelningen 859. 100 

3 Avdelningen. 
----------------------------

T. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 

165.000 

50.000 

25.0ÖO 

8.5bO 

4 . 000 

35. Q_QO 

340.000 

40.000 

15.600 

9.000 

130 .-000 

26.000 

5.000 

6.000 

I 

11 

l 

1· 

I 

I 

1. 
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1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen ...... 

2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse inkomster 

Å.lands lyceum, 

3. Elevavgifter 

4. Vederlag f Ör 

5. Elevavgifter 

6. Vederlag för 

7. Elevavgifter 

8. Vederlag för 

• • • • • • • • • ~ • ' • " • • • c • " • p • • • • • • • • • • • • • ~ • ~ • • • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster .·~ •. 

Ålands : sjöfart;läroverk. 

' • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • ~ • 1 • • • • • • • • • ~ • • • 

naturaf örmäner samt diverse inkomster 

Äl~n~~ . sjömansskola : 
• • • • 

• • ' ' ~ • • • • ~ • • • • • • • • • • e • • • e • • • • ~ • • • • • • • • • • • ~ 

naturaförmåner samt diverse inkomster • • ~. 

.Å.l,ands yrkesskola. 

9 • Termin!3avgifter 1 • • , • • •• •• • • • •••••••••. • •••• ~ •• .• •• .i • ·• , •• 

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

11. Inkomster av arbet sverksarnheten ••••••••• •,. ~, ....... • • 

12. Kommunernas~andelar i anläggn±ngs- och driftskostnad.e ~ 

13. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •• • 

14. Inkomster frän Ålands handelsskola ••.••••••••..••••.• 

Å.lands lantmannaskola. 

15. Elevavgifter 

16. Vederlag för 

17. Inkomst frän 

18. Elevavgifter 

19. Vederlag för 

20. Elevavgifter 
21. Vederlag för 

• • ~ • • • • • • • • • • 0 • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster ••• 

skollägenheten på Jomala gärd ••.•••••••• 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

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

Å.lands husmodersskola. 

• • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster 

Grelsby plantskola. 
. . . 

22. Inkomst frän försäljning av plantskolealster •• •• • • • • • 

23. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • • • 

Ålands förs öksstatio~ . 

24. Inkomst från försäljning av produkter •• • • · ~ ..... ....... . 

25. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

Vägavdelningen. 

26. Hyror och övriga inkomster ••••..•••.••••••••••.•.•••• 

övriga inkomster av blandad natur. 

27. Ränteinkomster från av landskapet beviljade understöds-

län ........ ... . • ........... · · · · · · · • · • • • · • • • • · • • · · · · · · 
28. Inkomster frän försäljning av registerbrickor •••.•••• 

133 
3 Avd. 

120.000 

500 

38.000 

3.500 

17.000 
880 

34.500 

4.000 

1 . 000 

2.500 

32. 000 

240.000 

2.000 

9.000 

820 

3.500 

54.700 

500 
1.000 

980 
l .; 000 

19. 000 

2 . 500 

J .- 000 

1.300 

6.600 

350.000 

5.000 

I 

Il 

I 
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29. Diverse inkomster ··~········•··~··~ .••••.•• , •••.••••• 

30. Inkomster från lantbruksavdelningens arbetsmaskiner • 

31. Inkomster från forsta~delningens arbetsmaskiner ••••• 

32. Kommunernas andelar i föregående års kostnader för 

underhåll av bygdevägar ••. · •.••••••• .•••• . • ...•••••••• 

33. Kommunernas ersättningar för kostnader, föranledda av 

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

34. Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande av 

byggnadsplä.rler ._ •. . , ..• ....... ~ ..................... . 

35. Avgifter för fiskekort •••• ·• ............................ · 

36. Sjukförsäkringsersättningar •..•••••••••••••••.• .'. · ••• 

37. Arrende- och inträdesavgifter ••••••••• t ••••••••••••• 
Summa I kap. l.C 84,280 

Summa 3 Avdelningen 1.084. 280 

4 Avdelningen. 

I. Till landskapet återburna understödslån. 

1. Avkortningar på understödslån •.•••••••••••••• - ~ •••••••• 
'" Summa I kap. 800.000 

Il. Ersättningar,. .som för byggande av bygdevägar med 

stöd av väglagen skola indrivas hos kommunerna. 

1 . Kommunernas andelar i föregående års kostnader för byg-

gande av bygdevägar ........ t' ••••• e ... ................ -· 

Summa Il kap. 25.000 

~umma 4 Avdelningen 825.000 

5 Avdelningen. 

I. Finansieringsinkomstar. 

Avräknings- och rä~teinkomste r .• 
1. Statsanslag för skattefinansiell :~tjämnirig~ 

a) Förskott för år 1966 ............................... . 

b) Ut jämningsreglering för tidigare år ••• -............ . 

2. Ränteinkomster från finansieringsmedel •••••••••••••.••• 

3. Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid av

räkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända belopp 

Summa I kap 22.626.819 

Summa 5 Avdelningen 22.626.819 

134 
3-4-5 Avd. 

10.000 

35.000 

7.500 

45.000 

1.000 

20.000 
~ 

500 

500 

10.000 

800.000 

25.QOO 

22.62-4.709 

10 

100 

2.000 

Summa inkomster mk 25.550.199 
================================= 

I 
Il 

1

11 
' I 

I I 
I 

I 
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1 Huvudtiteln. Landstinget. 
--------------------~--~--------------------------~---

I. Allmänna lqndstingskostnader. 

1. Landstingsmännens arvoden, dagtrakt0menten och rese

kostnader (förslagsanslag) ••••• • •• ~ ••••.•••• ~ ••••• 

2. ~rvode åt landstingets sekreterare och notarie (för-

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

3. Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) . . . . 
4. 1 kanslist och renskriverska, avlöning: 

grundlön (A 15) ••••••••••••••••• ~. 
ålderstillägg ••••••••••• • •••.••• • • 
dyrortstillägg (förslags~nslag) .•• 

löne- och indexjustering (förslags-

ans 1 ag ) . . . . • . . .. . • . . . , : . . . . . . • .. 
,; . .. 

7.528 

2.087 

312 

1.000 

5. Stenografer (förslagsanslag) , ••.• ~ •••••••••••••• : ••••• 

6. Bibliotekarie, arvode ····•··········•·····~·····•·~·· 
7. Till kanslikommissionens disposition för avlönande av 

extra arbetskraft ........ ~ : ...... • ~ ............. .. ~ .. ..•. 

8. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städ- . 

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

9. Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek ............ ~ .. ~ .......... ................. . 

10. För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) 

11. Revisionskostnader (förslag~anslag) ·::. ~. · •••••••••••• 
12 - 71 ' d . 1 t • Expen sme e • ••••••••• o • ~ •• ~ 1 ....... .................... . 

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

Summa I kap. 254.707 

Summa 1 Huvudtiteln 254.707 

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

I. Centralförvaltningen. 
l. Avlöningar: 

1 lantråd, grund lön (B 7) ......... 44.153 
1 lagberedningssekreterare, grund-

lön (B 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.296 
1 äldre sekreterare, grund lön (B 2) 28.944 
1 yngre sekreterar~, grundlön (A 29) 15.642 

1 kamrerare, grund lön (B 1) . . . . 26.846 

1 biträdande kamrerare (A 29) . . . 15.642 

135 

1 Hi;. 

180.000 

9.000 

10.000 

10.927 

,9 . 500 

480 

900 

12.000 

400 

500 

15.000 

5.500 

500 
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1 vägingeniör, grundlön (B 2) •••• 

1 agronom, grundlön (B 2) ····~· ·· 
1 kolonisationsinspektör, grundiön 

(A 29) ••• ,,, ••••• ~ t11 ..... ~ ........ . 

1 forstmästare, grurtdlön (B 2) · • · 
1 försöksledare-forstmästare, ärs~ 

arvode ( A 2 9 ) ••••••••• • ....... ' 

1 arkeolog, grundlön (B 1) •.•..•• 

28.944 
28.944 

15.642 
28.944 

15.642 
26.846 

1 byggnadsinstruktör, grundlön (A 22) 10.656 
1 huvudbok.förare, grundlön (A 20) 9.615 
1 registrator och arkivarie, grund-

1 ön ( A 1 7 ) ••••••••••••••••••• ·• 

1 kassör, grundlön (A 15) · ····· ·~ 
1 kanslist och bibliotekarie, 

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

1 ön ( A 12 ) ••••••• • • ~ •. ~ ••••• • • 

1 kassabiträde, ärsarvode (A 8) •• 

1 vaktmästare, grundlört (~ 10) ... 
1 kanslibiträde, ärsarvöde (A 8) • 

2 renskriverskor, grundlön å (A 8) 

8.240 
7.528 

7.528 

6,696 
5.784 
6.216 

5~784 

5 .. 784 . ~ .. _., . Q ••••••••••••• it.... 11~568 

1 renskriverska t ärsarvode (A 8) • 5.784 
1 telefonist, grundlön (A 8) .•.•• 5.784 
1 bokföringsbiträde, ärsarvode (~ 8) 5.784 
1 chaufför, ärsarvode (A 11) .• • •• 6.444 
1 städerska, ärsarvode ( A 3) • • • • .. 4. 812 
arkivarietillägg ät kanslisten ••• 332 
maskinskrivningstillägg (förslags-

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

älderstillägg (förslagsanslag) •• • 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 

löne- och indexjustering1 .: (för-, . 

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

1.000 
30.000 
7.000 

43.000 
2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamen-

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

3. För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) .••••••••• 

4. Trycknings- och inbindningskostnader (förslagsanslag) • 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse 

och städning (förslagsanslag) ••••••••••••••.•••••••• 

136 
2 ,Ht. 

497.040 

50.000 
3.000 

25.000 

60.000 

\1 
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6. Expensmedel .............................. , , ..•...... , • 

7. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •• , •••••••• 

8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) •••••••• 

9. Hyra för lantrådets tjänstebostad (förslagsanslag) ••• 

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

Summa I kap. 715.540 

Summa 2 Huvudtiteln 715.540 

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

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 

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

1 poliskommissarie, grundlön (A 19) •• 
2 överkonstaplar, grundlön å 7 .858 ;180 

(A 16) .................•..•....•.. 

14 äldre konstaplar, grundlön å 7.224 

( A 14 ) •••.•••••.•.•.•.....•.••.•.. 

2 yngre konstaplar, grundlön å 6.948 

( .A. 13) · ·············· ··············· 
3 yngre konstaplar, grundlön å 6.696 

( A 12 ) .............. ............... . 

6 extra konstaplar , arv ode för samman

lagt 30 män, ( A 12) ;; ••• ~ ~. ~ •• ; • • ; .. 

1 kanslist, grundlön (A 9) ., ~~ ···~·~· 
; . 

1 extra maskinskriverska, årsarvode (A 8 ) 

semestervikariatsarvoden ••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ··~···· 
dyrortstillägg (förslagsanslag) . . . . . . 
arbetstids- och övertidstillägg (för-

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

ersättningar för söndagsarbete (förslags-

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

kriminalpolistillägg . (förslagsanslag) 

11.192 

9.615 

15.718 

101 .136 

13.896 

20.088 

16 ,. 7 40 

6~000 

5.784 
1.450 

30.000 
8.ooo 

25.000 

35. 000 

3.400 
arvode för grodmän (förslagsanslag) •• 500 

löne- och indexjustering (förslagsanslag )20 .• 000 

2. Beklädnads bidrag å 124 .................... .. ... _.. ·••-# '.• •• 

3. Expensmedel ................................ ·-~ ~ . · _ ...... .. 

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

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

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

2- 3 Ht . 
40.000 

20.000 

12 . 500 

2.000 

6.000 

323.519 

2-. 976 
4 .-000 

3.500 
1.500 

20.000 
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7. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon ••• 

8. Drifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning 

g. Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

ninge n .......... ....... . ..... • ~ ~ ...•..•. ............. 

10. Forsling av frän Sverige ut~isade finlä;ndska medborgare 

(förslagsanslag) ••••••• • • ~ •• • •••••• • .• • ~ • • . ~·.- · •. _. •"· 

Summa I kap. 377.995 
II .• Polisväsendet pä landet. ·· · -

1. Avlöningar~ 

2 överkonstaplar~ grund lön å 7 i 858. 80 · 

(A 16) .... ~e ••• ~ · ·························1:-~•?J.8 
I 

8 äldre konstaplar, grundlön å 7.224 (A 14) .57•792 
3 Jng~~ konstaplar ~ grundlön å 6.948 (A 13) .201844 
5 yngre konstaplar, grundlön å 6.696 (A 12) ,33,480 
5 yngre konstaplar, 'årsarvode å 6 .696 (A 12) 33 .480 
3 extra konstaplar (Jomala), arvode (A 12) 

för sammanlagt 18 män. •••.•••••••••••• 10•044 
extra arbetskraft, Jomala .~.............. 4.000 
2 extra byräbiträden, årsarvode å 5.784 (A 8)11.568 
1 extra konstapel (Sund) arvode för 12 män. 

( A 12) ................................. . 

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

dyrortstillägg (förslagsanslag) . . . . . . . . . . 
kriminalpolistillägg (Jomala o. Sund) 

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

arbetstids- och övertidstillägg (förslags-

6.696 
28.000 
1.000 

1. 560 

anslag) ................... ... . -.. .. ....... · .... · - · - 6.000 :· 

ersättningar för söndagsarbete (förslags-

ans lag ) ......... • .............. 8 ...... . 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) •••• ~ ••• 

löne- och index justering·· (förslags-

anslag) •••••••·· - ~ ~ •••• ~ ••••••• ~.~~· · ~ 

25.000 
3.300 

26.450 

2. Beklädnadsbidrag å 93 t •••'•••••••••••• • •••··········· 

.. . 

3. Ersättningar ät landspolisen för resor (förslagsanslag) 

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

5. Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 

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

7. För rörlig trafiköv~rvakning (förslagsanslag) •••••••• 

8. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon •• • ••• 

9. Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet 
p ä 1 ande t ......... ~ . . . . ..... . .......... .............. . 

133 
3 Ht. 

8.ooo 
1.000 

1.500 

12.000 

290.932 
2.418 
8.ooo 
5.000 
2.500 
5.000 
6.500 
3.000 

8.000 

11

1 

I 
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Summa II kap.- 331. 350 
Summa 3 Huvudtiteln 709.34 5 

. • • 1:: ~ 

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

139 
4 Ht. 

I. Distriktsläkar~ Qc:!h landskapshälsosy$t.er-parnmorska. 

D~stri.ktsläkare. 

l. Avlöningar: 

1 läkare, grundlön (A 23) .•....•.• ~ .•••.• 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• ~ ••• 

dyrortstillägg (fbrslagsanslag) •••••••••• 

11.192 
3.500 

450 
fjärrortstillägg (förslagsanslag) •••••••• 1.260 
löne- och indexjustering (förslagsanslag) 1,600 

2. Resekostnader och dagtraktamenten (förslagsanelag) ~ •• 

3 • Kan s 1 i m e de 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• ~ ••• ~ • • • • 

4. Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) •••••••••·••··••··· 

Landskapshälso syster .... barnmorska. 

5. hälsosyster-barnmorska, grundlön (A 23) 
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••••• 

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

löne- och indexjustering (förslagsanslag) 

11.192 
3.500 

450 
1.500 

6. Resekostnader (förslagsanslag) ..•.•••••••••••• ~ ••••.•• 

7 ~ HYra för kansli ................ ............. • .. ! ••••••• 

8, Kanslimedel och handbibliotek ••.•••••••••.•..• l •...... 

Summa I kap. 47.464 
II . Älands centralsjukhµs. 

Läkare• 

1 . Avlöningar: 

chefsläkararvode •••.•. .••.•.•••••••••••• 

4 överläkare, grundlön å 26.845:20 (B 1) 
3 avdelningsläkare, grund l ön å 14 .701:20 

(A 28) ••••••••·•••••••••••••••••••••• 
Vårdpersonal. 

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

7.858:80 (A 16) ....••..•.•...••••••• 
1 nattsköterska, grundlön (A 16) ••.•••• 
2 bitr. avde lningssköterskor, grundl ön 

å 7 .224 .(A 14) ' ..••..••••..••.••••••• 
5 specialsköterskor, grundlön å 7.224 

(A 14) ········• ·••••••••••••••••o•••• 

4.800 
107~381 

- \ 

44.104 

10.124 

78.588 
7.859 

14 .448 

36.120 

18.002 
3.000 

300 
7.000 

16.642 
1.500 

720 
300 

I I 

1 l1 

I 
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15 sköterskor, grundlön å 6.948 (A 13) 
4 barnmorskor, grundlön å 6.948 (A 13) 
1 sjukgymnast, grundlön (A 14) •••••••• 
1 farmaceut, årsarvode (A 8) •••••••••• 

Hjälppersonal. 

9 hjälpsköterskor, årsarvode å 6.000 

(A 9) '.t•oc••o••••••••••••••••••••••• 

104.220 
27.792 
7.224 
5.784 

54.000 
10 barnsköterskor, årsarvode å 6.000 (A 9) 60.000 
6 tekniska biträden, årsarvode å 6.216 

(A 10) ........••.. .•..• -. .............. 37 .• 296 

18 sjukhusbiträden, årsarvode å 4.812 (A 3) 86 .. 616 

10 sjukhuspraktikanter, årsarvode å 1.848 
Kontorspersonal. 

1 syssloman 9 grund lön (A 25) 7/10 .•• ~- -~. 

1 bitr. syssloman-bok±örare, grundlön 

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

arvode (A 12) 7/10 ..•..•.....•.•.•.. 
2 byråbiträden, årsarvode å 6.000 (A 9) 
1 byråbiträde, årsarvode å 6.000 (A 9) 1/2 
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 7/10 

Ekonomipersonal. 

18.480 

8.706 
' ! i 

6 .080 
' 

4.688 
12·.000 

3 .. 000 
4 .. 049 

1 kosthållerska, grundlön (A 15) 8/10 ..• 6.022 
1 bitr. kosthållerska, årsarvode (A 11) 8/10 5.155 
1 tvätt- o. linneföreståndarinna, årsarvode 

( A 11) 8/10 ........................... . 5.155 
3 telefonister, årsarvode å 5.388 (A 6) 

8/10 · ~ ····••••&•••···················· 12.931 
3 kokerskor? årsarvode å 5.388 (A 6) 

8/10 ···~····t)················ · ~ ., ...... . 
1 bagerska, årsarvode (A 6) 8/10 •• ,. ••. ,. •. 
6 tvätterskor., årsarvode å 5.196 (A 5) 

, I 

8 /10 • e D 0 0 tt 0 • • • ~ "' 0 e e e e ~ - ~· e • e e e e e • e e e • e •• e •• 
, . 

2 sömmerskor, årsarv:od€ å 5.388 (Å 6) 8/10 
1 baderska-städerska, årsarvode (A 6) ... .. 

1 baderflka, årsarvode ( A. 6) ••.•.••••••••• 

7 köksb-iträden, årsarvode å 4.812 (A 3) 

8 /1 Q e • o • n f! • ~ !'J• 111 • it • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • 

6 server€rskor-diskerskor, årsarvode å 

12,931 
' 4.310 

24.941 
8,.621 
5.388 

5. 388 

26 ,. 947 

4.812 (A 3) ("!.......................... 28.872 

140 1 

4 Ht. I 
' 

11 
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1 maskinmästare, grundlön (A 21) 7/10 ••• 

2 maskinskötare, grundlön å 6.994 (A 11) 

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

8/10 ·················· · ······ ~ ~ ~ ~···· 
1 snickare-ambulansförare 1 årsarvode· (A 10) 

8/10 ...........• •' .· . . -.. ' .............. . 
1 gärdskarl-trädgärdsmäs~~re, årsarvode 

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

3 eldare, årsarvode å 6.000 (A 9) 8/10 •• 

1 eldare, årsarvode (A 9) 7/10 • ~ •••• , ... . 

1 hjälpkarl, årsarvode (A 7) 8/10 •••• ~~. 
. . .. . ~ Gemensamma lönef örmåner •. 

läkarnas sjukhus~illägg ••••••..••••••••• 

ålderstillägg (f~rslagsanslag) •••••••••• 

dyrortstillägg (~8rslagsanslag) ••••••••• 

ersättning för söndagsarbete (förslags-

ans 1 ag ) ............................. . 

dejourer±ngsarvoden (förslagsanslag) .••• 

se me st e rv ikar i a t s arvo<ien~ .. Lf ör slagsans lag ) 
s jukvikariat sar~,o~i'en '(f örsia~~.ansJ:ag ) 
beklädnadsbidrag • ••••••••••..•••• ~ •.••.•• . . . 
an.slag för tillfällig personal (för~lags-,. 

ans 1 ag ) .......... , ............. ~· .~ . ~ -· .. 

övertidsersättningar (förslagsanslag) 

l öne- och indexjustering · (förslags-
• • • 

7.086 

10.310 

5.155 

4.973 

4 i8ÖO 

14 . 400 

4 ~200 
\ 

4 ~464 

7.3.350 
70.000 

37.000 

120.000 

80.000 

63.000 

30~000 

4.144 

8.800 

70.000 

anslag) ........ · . •. ....... ,,,......... 164 , 000 

2. Kosthållningen (förslagsanslag) , •••••••••.••••••• • 

3. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

4. Värme · och lyse (förslagsahslag) • ~ ~ •• , , •••••••••••• 

5. Tvätt~ och rengöringsme de 1 inkl, ~ vattenavgift , (för-

sl~gsanslag) ······ ~ ·· •r• ~····•••·••• •• ••••••• • •• 
6. Utgift~r för röntgen-, J laboratorie- och poliklinik

verksamhet (förslagsanslag) .••••• ~ •••••••••••••• 

7. För själavården ....................... ·· ............ . 

8. Underhåll. av fastigheten ••.••••.••••••••••••.••••• 
9. Underhåll av inventarie'.!"' . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Underhåll av sjukhusområdet •.•.•••••••••.•••••••• 

11. Diverse utgifter ••••••••.•••.••••••••.••••••••••• 

12. Anslag för konsultationer (förslagsanslag) .•••••• 

141 
4 Ht, 

1.665.702 

107.000 

80 ~ 000 

101.300 

30.400 

75 .ooo 
960 

30.900 
17.000 

':'.4.000 

35.000 
2.000 

I• 
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13. Arvode och resekostnader för ögonläkare (f örslagsanslag) 

14. Arv ode ät läkare för läkarintyg och -utlåtanden, för 

vilka uppbäres avgift eller ersättning (förslagsanslag) 

15. Hyra för tjänstebostad (förslagsanslag) •••••.. • •••••• 

16. Resekostnader för .till andra.sjukhus remitterade , Fa~ 
·tienter 

17. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••••••••••••• 

18. Brandstodspremier (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

19. Pensioner ( f örsJ..agsanslag) · · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
20. Till landskaps~cyrelsens disposition för central-

s jukhu set . ................ o ••••••••••••••••••••••• 

Summa Il kap. 2.316.862 
III. Ålands centralsanatorium. 

1.. Avlöningar: 

1 sanatorieöverläkare, grundlön (B 1) 

1 läkare, arvode ( 1/2 (B 1) .••..••.• 
1 översköterska, grundlön (A 21) •••• 
1 avdelningssköterska, grundlön (A 17) 
1 avdelningssköterska, årsarvode (A 16) 

26 . 846 
13. 42 3 

10.124 
8.241 

7.859 
1 laboratorie- o. röntgensköterska, grund-

1 ön ( A 1 7 ) 1/ 2 • • • • • .• • • • • . • • . . • • • • • 
1 nattsköterska, grundlön (A 17) •.••• 
1 sjukgymnast f årsarvode (A 14) ••.••• 
1 sköterska, grundlön (A 14) .•.••••.• 
3 sköterskor, ärsarvode å 6 .948 (A 13) 
5 hjälpsköterskor, ärsarvode å 6.000 

(A 9) • •• •••••••l!J·················· 
1 arbetsterapeut, grundlön (A 12) ••.• 
2 vårdbiträden, årsarvode å 5.580 (A 7) 

1 baderska~ årsarvode (A 6) ••.••••••• 

3 servererskor-diskerskor, årsarvode å 

4 . 812 (A 3) ••o•••················· 
4 sjukhusbiträden, årsarvode (A 3) ••• 

1 sjukhusbiträde, årsarvode (A 3) 1/2 
1 syssloman, grundlön (A 25) 2/10 .••• 
1 bitr . · syssloman-bokförare, grundlön 

( A 18 ) 2/10 ...• I •• •••••••••••••••• 

1 kassör-centrallagerföreståndare, års

arvode (A 12) 2/10 ..•.........•.••• 
1 byråbiträde, årsarvode a 6.000 (A 9) t 
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 2/10 

4.121 
8 . 241 
7.224 
7.224 

20.844 

30.000 
6.696 

11.160 

5.388 

14.436 
19.248 

2 . 406 
2 . 487 

1.737 

1 .339 
3 , 000 
1.157 

142 

1.000 

8.500 
6.000 
3 . 000 

90.000 
2.600 

17.000 

19.500 

4 Ht . 
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1 kosthällerska, g rundlön (A _15) 2/10 
1 bitr. kosthällerska, grundlön (A 11) 

2/10 . ft •• " •••••• • ••• -· • .• • •••••••••••• 

1 tvätt- och linneföreståndarinna, års

arvode (A 11) 2/10 ....•.....•.•••.• 
3 telefonister, årsarvode å 5.388 (A 6) 

1 . 506 

1.289 

1.289 

2/10 0 •• ,. 0 fl ••• f> .• ••••••••• 9 • • • • • • • • • • 3 .• 2 3 3 
3 kokerskor, årsarvode å 5.388 (A 6) 2/10 3. 233 

1 bagerska, årsarvode (A 6) 2/10 ···· ~ · 1 . 078 
6 tvätterskor, å r sarvode å 5.196 (A 5) 

2/10 ......... -· fl •••••••••••••• . . ... • · .. 6 .235 
2 sömmerskor, årsarvode å 5.388 (A 6) 

. · 2/10 • c • • t • a • e o • • • • • • -. • • • • . • • • • • • • • • • 

7 KÖ~sbit~~den, årsarvode å 4.812 (A 3) 

2/10 .~ • •...• •• ••. ~·······~···· ~··· · 
1 m"ask inmästare, grundlön . (A 2l) 2/10 • 

2 maskinskötare, gru ndlön å 6. 444 (Al l ) 

.· 2/10 .. ? .. . ... . 6 " ... . . .. ~ ~ ~ -~ ••••••••••• 

1 chauff är-vaktmästare, grund lön (A 11) 

. 2/10 ... 0 ........ . ............... ~· . . . .... 

1 snickare-ambulansförare, årsarvode 

(A 10) 2/10 • • n••• •• •••••••••••• • ••• 

1 gårdskqrl-trädgårdsmästare, årsarvode 

( A 9 ) 2/10 " . A ., • ., • 0 • " • " •• ft •••••••••• 

4 eldare, årsarvode å 6.000 (A 9) 2/10 
1 hjälpkarl, årsarvode (A 7) 2/10 .•.•• 
sjukhustillägg ••••.•..•.••••.••• , •• ,,. •• 

"i. . 

beklädnadsbidrag ····· · ········ •••••• •• 

2.155 

2 , 578 

1 .289 

1.243 

1.200 
4.800 
1.116 

12.258 
672 

~lder stillägg (förslagsanslag) •••••••• __ , 244000 

dyrort i:i tillägg (f örslagsanslag) •• •.•• '!• • . '. 

ersättning för söndagsarbete (förslag s-

anslag) .. " . (l .. .... ............ ..... .. . 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) •• 

5.000 

15.500 
15.000 

semestervikariatsarvoden (förslagsanslag) 13.000 
sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) • 4.000 
arbetstidstillägg o. övertidsersättning 

(förslagsanslag) ~ ' •••••••• ~....... •• 10.000 
löne- och indexjustering •..••••••••• 30.000 

2. Madicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

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

143 

38J.637 
10 .. 000 

4. Ht I 
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slagsanslag) ..... , ........................ • .: .. ... e . 

4. Kostnader för operationer samt för vård på annat sjuk-

hus (förslagsanslag) •..•••••..•••••••••••••••••••• 

5. Underhåll av inventarier • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 

6. Underhåll av fastigheten .•••••....•••••••• •• •••••••• 

7. Diverse utgifter ........... o •••••••• , •••••••• ,., •••• 

8. Kosthållningen (förslagsanslag) ••••.••••••••••••••.• 

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

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

11. Brandstodspremier •..•.•.•.••••••.••••••••••••.•••.• 

12. Pensioner (förslagsanslag) ..•••••••••••••• ~ •••••••• 

13. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sanatoriet • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••••• 

1. Avlöningar: 

Summa III kap. 509.337 

IV . Ålands tuberkulosbyrå. 

1 dispensärläkare t årsarvode (A 29) 

1 dispensärsköterska, grundlön (A 17) 

1 laboratorie- o. röntgensköterska, grund-

7.821 

8.241 

lön (A 17) 1/2 •••.••.••••••••••••.•• 4.120 

1 städerska, årsarvode (A 3) 1/2 ••••••• 2.406 

1 syssloman, grundlön (A 25) 1/10 •••••• 1.244 

1 bitr. syssloman-bokförare, grundlön 

( A 18) 1/10 ••..••••..• ·• . • . . • • • • • • • • • 869 

1 kassör-centrallagerföreståndare, års-

arvode (A 12) 1/10 ••.•.•.•.••••••••• 

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

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

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

tuberkulosbyråns andel i sanatorieläkarens 

av 1 ön ing .. . . . . . . . . . . ~ . . , . . . . . . . . . .•.. 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••.•• 

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

dejoureringsarvode (förslagsanslag) •••• 

beklädnadsbidrag .••••••..•••••••••••••• 

670 

578 

1.013 

600 

5.510 

4.000 

660 

1.450 

96 

ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag)200 

löne- o. indexjustering (förslagsanslag) 4.000 

2. Medicinalier och f~lmkostnader (förslagsanslag) ••••• 

3. Hyra till centralsanatoriet för dispensärlokaler jämte 

inventarier o •• " •• o o •• ., ••••• ,, ••• t! •••••••••••••••••• 

144 

9.000 

2.000 

1.500 

14.300 

4.000 

21.000 

26.300 

24.400 

700 

10.000 

2.500 

43.478 

3.600 

8.000 

4 Ht. 

I 
I 
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4. Värme och lyse (förslagsanslag) •••• ~ .................. .' 

5. Diverse utgifter ............... .- ·. ·~ ....... ..... .. ,. . ; .......... ( 

6. Soc ialskyddsavgifter .......... ............ ,,· .'..-..... . ,,. ,,. ••••• 

7 . Sktirmbildsfotografering ( f örslagsanslag) ••••••.• ".- ~ •••• 

8. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulosbyrån 

Summa IV kap. 70.028 

V. Kumlinge sjuKstuga .. 

1 . Avlöningar: 

1 läkare ., arvode .................... . 

1 sköterska, grundlön (A 13) •••••• · •• · 

1 sköterska, årsarvode (A 13) ......... - · 

1 ekonom och gårdskarl, årsarvode (A 9) 

1 kokerska, årsarvode (A 4) ••••••••• 

1 städerska, årsarvode (A 4) •.•••••• 

hyresbidrag för sköterska .•••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •.•••• 

dyrortstilllägg (förslagsanslag) •••• 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

ersättning för söndagsarbete (för-

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

tvätth j ä lp ........................... . 

löne- o. indexjustering - (förslags-

an s 1 ag ) . • • • .. " o • t • tt ~ "-' • ., " • • • • • • ., • • • 

940 

6.948 ' 

6.948 

6.000 

5.004 

5.004 

200 

3.500 

1.000 

2.500 

4.000 

120 

7.000 

2. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

3. Kosthållningen (förslagsanslag) •••••• ~ ••••••••••••• ~ 

4. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •• 

5. Värme och-_lyse ( f örslagsanslag) ••••••.••••••••• ~ • ~ •. ··_. 

6. Inventariernas underhåll ............................. ~. ·• 

7. Diverse utgifter ........ ... ..... ~ ••••.••••••••••••••• 

8. Sjukhusområdets underhåll •••••.• ••• · ... ................ . 

9. Byggnadernas underhåll .............................. . 

10. Till landskapsstyrelsens disposition för s jukstugan 

Summa V kap. 66.314 

VI. Särskilda anslag. 

1. Bidrag till avlönande av stads- och . kommunalläkare 

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

2~ Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (förslags-

an slag ) . ·· ... " .................................... . 

3. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (förslags-

145 

3.400 

350 

2.400 

8.500 

300 

49.164 

3.000 

6.000 

1.600 

3.800 

600 

700 

300 

1.000 

150 

35.000 

250 

an slag) .............. ft ... ~ • o ,, ............ ....... • • · • • • • 7 5 • 0.00 

4 Ht. 
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4 . Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (för-

slagsanslag) .. · ~ · ..... _ .. ................ ~ .. . .,.. ...... ,. ..... • . . 
:·' 

5. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar-barn~ 

mor skor (förslagsanslag) ........................ . . 

6. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

slagsanslag) · ... .- . ·_. ............................. , . 

7. Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus 

(förslagsanslag) ················ ~~ ················ 
8 . Understöd åt kommuner för ~€ltagand~ i anläggnings-

och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus ••.•••••• 

9. Understöd ät kommuner för deltagande i driftskostna

derna vid Älands centralsanatorium· - ·············· 

10. Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus (för-

slagsanslag) e • It •••••••••••••••• ••••• & •••••••••••••• 

11. Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barnavård 

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

12. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och 

skoltandläkare (förslagsanslag) •••••••••..• ~ .••••• 

lJ. Bidrag ät kommuner för vaccinationskostnader (förslags-

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

14. Bidrag till Kumlinge apoteffi ••••••.•••.••••••••• • ••• 

15 ." Bidrag till Föreningen Folkhälsan pä Åland r. f. • _ ••• 

16. Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för ambulansflygningar 

17. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och 

sjukvård sändamäl ........... ..•.•................•.. .. 

Summa VI kap;: 1. 012. 2 50 

Summa 4 Huvudtiteln 4.022.255 

146 
4-5 Ht. 

10.000 

25.000 

600.000 

30-. 000 

15.000 

15.000 

56.000 

15.000 

50.000 

6 . 000 

5 . 000 
' .. , ~ ··. 

4~000 

8 ~ 000 

3 .ooo . 

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

I. Ålands lyceum .. 

1. Avlöningar: 

7 äldre lektorer, gr-undlön å 11.788:80 

(A 24) • •••••••••• •• •.•.••.•••.•••• 82.522 

8 yngre lektorer, gru ndlön å 9.614~40 

(A 20) •••••••••••ott••••••••••••••• 76 .. 916 
1 lärare i huslig ekonomi, årsarvode (A 18) 8.686 

1 lärare i teckning och kalligrafi, 

grund lön (A J.,9) ••.•••••••••••••••••• 

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

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

9.144 

5.580 

6.000 
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l · vaktmästare, grundlön (A 9) •••••••••• , 6.000 

5 städerskor, årsarvode å 4.81 2 (A 3) ••• 24.060 

rektorsti llägg •.•••••. . •..•.••••••••..• 

å l dersti llägg (förslagsanslag) .•••••••. 

dyrortst i l l ägg (förs l agsans l ag) ···~···· 
kompetenstil l ägg åt yngre lektorer 

(f örs l agsans l ag) ..••.•.•.•.•.••••••• 

förhöjningar efter v i ssa år (förs l ags-

an s 1 ag ) c • ~ • o .. " • • • c o ., :-. ,, •. • • • • • ,, • • • • • •• 

ersät t ning för söndagsarbete (förs l ags-

an s l ag ) .. t't " 0 •• It '1 0 ••• e • e • e •••• It •••••• 

ersättn i ng för övertidsarbete (förs l ags-

anslag) . o ••• " ..... " .. ! ••• o • ft ... > ... .......... . 

överti.ms- o;;h timarvoden (försl ags-

2. 100 

43.000 

8.000 

6.000 

5. 000 

1 .000 

1.600 

anslag) ........................ ........ 13ö,ooo 
underv i sni ng i språkkl ubbar (försl agsans l ag)l,OÖO 

lone- och indexjuster ing~ (förs l ags-

anslag) o -o • .,"' • •. o., • • • •• Q. • •• e • •. • • • • • ·· .. 1 50.&.J)OQ., .. 

2. Upprätthållande av paralle llklasser (för s lagsanslag)~ 
övertims- oc!i j;imarvoden • : ··~ ·•••••••••• 70 .ooo 
rektorns arvode ••••••.•.•• •' •••• ~ •••• 

vaktmästarens arvode .••..• • • ••.. • • ~ ~ • 

5.100 

' .280 . 

3. Underv i sningsmaterie 1 och b i bliotek ~ · ••••..•••• • .••••• 

4.•· Städning (försl agsans l ag) •.•••.••.••••••••.•••••••••• 

5. Värme 9 lyse och vat t en (försl agsanslag) ••••.••••••••• 

6. Mat er i a l för underv i sning i siöjd och huslig ekonomi 

( f örs l agsans l ag) ... It o. It., ,. ••••••••••••••••••••••••• .• 

7. Tryckni ngskostnader (förs l agsanslag) ••••••••••••••••• 

8 ~ Diverse utgi fter ".., .... e ••• .• ". ri· •• ,, •••••••••••••••••• a ~ 

9 •. Underhål l av inventarier •.••..•..•.•••••••.•.•••• •, •• 

10 .. Underhåll av byggnader •••••••••..•.••••.••••••••• · ~ ... 

11. Undersökning av e l evernas hälsotillstånd •••• , ••••••• 

12. Ti ll l andskapsstyre l sens di sposi tion för lyceet •• .••• 

Summa I kap. 612.938 

I I. Fo l kskolväsendet. 

Folkskolinspektören. 

1. Av l öningar: 

1 folksko linspektör, grundlön (A 27) •••• 

1 kanslib i träde, årsarvode (A 8) •••••••• 

å l derstillägg .... " .... ., .... °' -e., •• .•• : • •• ~ . ••. • 

13 .. 887 

5. 784 

5. 700 

147 

466.608 

75 .380 

9.600 

2.900 

40.000 

2.900 

1 .• 900 

3.000 

3.000 

4.500 

2._850 

300 

5 Ht. 
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dyrort stillägg (förslagsanslag) ••••••• 

förhöjning efter vissa år ••••.•••••••• 

maskinskrivningst illägg ...•..•••.••••• 

800 

1.500 

400 

löne- och indexjustering .•••.••••••• 3.000 

2. Arvode för folkskolinspektörens semestervikarie (för-

slagsanslag) .. ' . e • l't ........................ ·• .,. • • ••••• 

3. Folkskolinspektörens resekostnader (förslagsanslag) • 

4. Hyra för kanslirum ..... " .......................•.•. ·. 

Land~~_a..R§bidrag för folkskolväsendet. 

5. Mariehamns stad (förslagsanslag) •..••••••••••••••••• 

6. Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlö-

ning (för slagsanslag) .•..• • ••.••••••••••••••••••••• 

?. Understödsanslag för folkskolorna på landet (förslags-

anslag ) . . . 0 •• e • • • • • • • • • • • . • .• • • • .• .. • • • • •••••••••••• ·• ~ 
8. Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet 

9. Byggnadshjälp åt landskommune r fur uppförande av folk

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

10. Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskollokaler (fpr-
-.\. 

slagsanslag) ... .... e ••• ,. ........ "' ••••••••• Il ••••••••• 

Särski lda utgifter för folkskolväsendet. 

11 . Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medellösa, 

148 
5 Ht. 

31 .. 071 

820 

3 •. 000 

780 

380.000 

1.070.000 

450.000 

90.000 

300 .. 000 . 

40.000 

främst svaga och sjuka folkskolbarn (förslagsanslag) 800 

12. Diverse utgifter o"" o ,, flo• ~• o o _e . o • · " ..._~ • o o o o • o ·• • • • • o • • o • • • 

Summa II kap • . _2.368.471 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

1. Navigations skolavdelningen, avlöningar~ 

1 över lärare, grund l ön ( A 26) • , ~ . ..... 

3 lektorer,, grund lön å 11.788~80 .~ •• 

rektorstillägg •••.••••.•••.•.•••••.• 

ålderstillägg (förslagsanslag) .~ •••• 

dyr ort stillägg ( f örslagsanslag) ....... 

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

hemarbetsersättning (förslagsanslag) 

parallellklass (förslagsanslag)~ 

timarvoden ............. 0 e ••••••••••• 

hemarbetsersättningar 

.. 9,~ .. ~p-pa:rl3)~_o lan ~ 

0 • • • • • ~ • 0 • • • • • • 

t i marv 0 a. en tf j'\ I) " • 8 •• e • " e ••• 0 0 ••• Cl •• 

hemarbetsersättningar 

13.137 

35.367 

1. 565 

13 .. 400 

1.800 

27.700 

14.300 

22.600 

4.500 

8.700 

1.600 

2.000 
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löne- och indexjustering . . ~ . . . . . . . . . . . . 15.000 

2. Maskintekniska avdelningen, avlöningar: 

3 lektore~, grundlön å 13.136:40 (A 26) 39.410 

rektors- och avdelningsföreständararv.ode 1.756 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 12.300 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 1.500 

förhöjning e:&ter vissa år (förslagsanslag) 750 

timarvoden (förslagsanslag) •••••••••• 30.000 

hemarbetsersättning (förslagsanslag) • 12.200 

parallellklasser (förslagsanslåg): 

timarv-Oden •••••••••••••••••••••••• 33.000 

hemarbetsersättning@.~.,. ••• ......... 6.200 

löne- och indexjustering ............. . 

3. Gemensamma avlöningar: 

1 vaktmästarel grundlön (A 10) ••••••• 

1 kanslist, årsarvode •••••••••••••••• 

2 städerskor, årsarvode å 4.812 (A 3) 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •.•••• 

ersättning för veckovila (vaktmästaren, 

f örslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

14.000 

6.216 

3.636 

9.624 

3.300 

600 

800 

ersättning för övertidsarbete (vaktmästaren, 

f örslagsanslag) • ..,. . .... · .• --~ · · · . .. • • • ••• ••• 600 

750 

2.500 

rådgivande kommissionens arvoden ·~ •••• 

löne- och indexjustering (förslagsanslag) 

4. Extra kurser (förslagsanslag): 

undermaskinmästarkurs •••••••••••••••• 

radiotelegrafistkurs ••••••••••••••••• 

5. Undervisningsmateriel och bibliotek: 

8.700 

13.500 

för navigationsskolavdelningen ••••••• 3.200 

för maskintekniska avdelningen •••• ·••• 4 .000 

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

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

8. Expensmedel: 

för navigationsskolavdelningen 

för maskintekniska avdelningen 

....... 

. . . . . . 
1.400 

1.600 

9. Underhäll av byggnaden ••• ! ••••••••••• ·• •••••••••••. •••• 

10 , Underhåll av inven~arier ••• , , , , •••• ! ••• • • '-' -• -• '1 ~ ' ' .. ' 
11. Laborat ariernas . drift sko stnader. ••• • ..... . .. _ •• .• •:• .•_• . _, ._ 

12. För exkursioner (~~skinteknisk~ ~vde lningen) · ~ •• -• .-. • . 

149 

159 . 669 

151.116 

28 ,. 026 

22.200 

7.200 

10.000 

3.600 

3.000 

11.600 

l.ooo 
1. 500 

. .. 

600 

5 Ht , 
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1. Avlöningar: 

1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 23) •• 
1 lärare i allmänna ämnen, årsarvode (A 20) 
2 yrkeslärare, årsarvode å 9 .144 (A 19) •• 
1 arbet slärare ~ · år,sarvode ( A 18) ••••••••• 
ålderstillägg (förslagsansläg) • . • •••• ; -· •••• 

dyrort still ägg (f är slagsanslag) ••••• ··: •••• 

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

lärarnas timarvoden och hemarbetsersätt-

ningar ................................ . 

extra anställd personal ................... . 

direktionsarvoden •••••••••••••••••••••••• 

11.192 
9.615 

18.288 
8.686 

9. 500 
1.800 
6.000 

35.500 

8.300 
1.800 

löne- och indexjustering (förslagsanslag) 11.000 

f-., . 
.·-, 
~~· 

2. Städning (f8rslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• 
3-. ·Hyror (förslagsanslag) .•• · •• , ., ., •.••••••••••••••••••••• 

4, Bränsle, lyse, kraft och vatt en (förslagsanslag) ••••• 

5. Råvaror och verktyg (förslagsanslag) ................. . 

6. Bibliotek och undervisningsmateriel (förslagsanslag) • 

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

8. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier 

samt underhåll av J5okaler .......................... . 

9. Tryckningskostnader ••••••.•.••.•••••••••••••••••••••• 

10. Elevernas kost och logi (förslagsanslag): 

utspisningsköket •••••••••••••••••••••• 

internatets omkostnader •••••••••.••••• 

67.000 
10 ,000 

11. Först ah j älputrustning ••••••••••••••••••••••• .••••••• , 

1 , Avlöningar: 

Summa IV kap. 286,481 
V. Ålands yrkesskola. 

1 lärare i yrkesämnen, grundlön (A 23) 
1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 23) 
1 lärare i allmänna ämnen, årsarvode (A 19) 
1 yrkeslärare, grundlön (A 19) ••.•••••• 
2 yrkeslärare, årsarvode (A 19) å 9.144 
2 arbetslärare grundlön å 8.685:60 (A 18) 
3 arbetslärare, årsarvode å 8.685:60 (A 18) 

11.192 
11.192 
9.144 
9.144 

18.288 

17 .372 
26,057 

- 150 

(1:' (, . 
.. 11 
.:.;; 
0 ·-,. 2 
~-

;~ ,; ;s 

121.681 

5.500 
35.350 

5.500 
20.000 
8.000 

5.500 

2.500 
5.000 

77.000 
450 
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1 föreständarinna-kokerska, årsarvode (A 13) 

2 köksbiträden, årsarvode å 4.812 (A 3) ••• 

4 städerskor, årsarvode å 4.812 (A 3) •••• , 

1 tvätterska, ärsarvode (A 3) ••••••••••• , , 

1 ekonom, ärsarvode (A 18) ••••••••••••• • ,, 

1 kanslist-kassörska, årsar vode (A 10) •••• 

1 eldare-gårdskarl, årsarvode (A 9) ••••••• 

1 vaktmästare, årsarvode (A 9) • ••• •• •••••• 

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

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

ersättning för söndags- och övertidsarbete 

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

bibliotekariens arvode •••••••••••••••••••• 
skolläkarens arvode •••••••••• ,, •••••• .- ••••• 

rektorstillägg ••••••••••••••••••.••••••••• 

direktionsarvoden ••••••••••••••••••••••••• 

lärarnas timarvoden (förslagsanslag): 

dagkurser •••••••••••••••• 84.360 

kvällskurser • • • • • • • • • • • • • 13. 380 

hemarbetsersättning •••••• 14.760 

6 , 948 

9 . 624 

19.248 
, . 

4.812 
8.686 

6.216 

6.000 

6.000 

21.200 

5.400 

3.250 

925 
1.000 

1.246 

2.250 

index- och lönejustering ••••••••••••••• 
2. Tvätt och städning (förslagsanslag): 

112 .• 500 

40.00.9 .. 
) \ ; . 

1 öne r ..................................... . 

rengöringsmedel och städredskap ....... .. . 

3. Råvaror och arbetsredskap (råvaror för kund-

500 

7 . 300 

arbeten 30.000) ••••••••••••••••••••••••••••• ~.: •••••• 

4. Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••• ~ ~ 

5. Expensmedel •••••••••••••••••••••••··~········ ••••••••••• 
6. Undervi sningsmaterie 1 •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

7. Bibliotek•••••••••••••••••••· •••••••••••••••••·~ • ••••••• 
8. Underhåll och reparation av maskiner o. inventarier 

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

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

11. Elevbespisningen (förslagsanslag) ~ ••••••.••••••••••••• 

12. Elevernas hälsovård och förstahjälrutrustning · (förslags-

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

13. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

14. Brandstods- och olycksfallsförsäkringspremier (för-

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

151 
5 Ht . 

357.694 

7.800 

50.000 

1.000 

6.000 

5.000 

3.000 

10.000 

20.650 

48.500 

40.000 

2.800 

20.000 

9.000 
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15. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan ••• 

Summa V kap. 587.694 

152 
5 Ht . 

6.250 

VI. Bidrag till landskapets enskilda läroanstalter. 

1. Ålands folkhögsKola (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 155.000 
2. Ålands handelsskola (förslagsanslag) • •• • •• •• •••••••••••• ·4 9.000 

1. Avlöningar: 

Summa VI kap. 200.000 
VII. Ålands lantmannaskola, 

.1 föreståndare , grundlön (A 24) •. , •••• 
föreständartillägg •••••••••••••••••••• 

timlärare ............................. . 

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

dyrortstillägg (förslag sanslag) ••••••• 

kosthällerska ••••••.•••••••••••••••••• 

löne - och indexjustering •••••••••••••• 

11.789 
680 

7,800 
1.500 

200 
3 ,825 
3.000 

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

3 • Städning • .. • ~• ••.••• _ ............................. ............. . . L . -

4 . Undervisningsmateriel ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. Expensmedel ..................... ........................ . 

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 . Anslag för kurser ...... .... ... .......... ... •.• .• .· ~· .•.,, ... . 

12 . Elevbespisningen (förslagsanslag) ••••••••••:•~·~····· 

13. F örstahjälputrustning •• • • ••• •••••••••••••• ••••••••••• 

Skollägenheten på Jomala gård. 

14. Skollägenhetens utgifter ( förslagsanslag ): 

a) löner ~ semesterarvoden samt sociala 

avgifter ............................. . 

b) övriga löpande utgifter •••••••••••••• 
Summa VII kap. 101.139 

VIII • __ }~ands kvinnliga hemslö,jdsskola , 
& . • . 

1, Avlöningar: 

1 vävlärarinna, grundlön (A 18 ) . . . . . . . . 
1 sömnadslärarinna, grundlön (A 18 ) •• •• 
föreståndarinnearvode •••.•••••••••••••• 

kosthållerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ålderstill~~ (förslagsanslag) ••••••••• 

29 . 310 
25 .385 

8.686 
8.686 

459 
3,825 
3.000 

28. 794 
5.800 
l.~50 

1 .000 
1 . 500 

800 
1.200 

750 
2.400 

500 
700 

1.650 

100 

54,695 
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dyrortstillägg (försLagsanslag) .... .. 
övertimsarvoden (förslagsanslag) •••• 

biträdande lärarinna i spånad ••••••• 

löne- och indexjustering (förslagsanslag) 

800 

6.000 

252 

2.500 

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

3 . Undervi sningsmaterie 1 ••• •• ••••••.••••••• , ••.••••••• , 

4 . Expensmede 1 . . ..... • ................................ • . 

5. Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag) 

6. Underhåll av trädgården •.•••.••••••••••••••.••.•••• • 

7 .• Underhåll av byggnader •••••....••.••.••.•••••••••••• 

8 . Elevbespisning ( f örslagsanslag) ••.•••••••••••••••••• 

Summa VIII kap. 45.508 

IX. Ålands husmodersskola. 

1. Avlöningar: 

1 lärarinna i huslig ekonomi, grundlön (A 18) 8.686 

1 lärarinna i kvinnlig slöjd, grundlön (A 18) 8.686 

tillfällig arbetskraft ••••.•.•.•••••••••• 500 

föreståndarinnearvode •.••••••••.••••••••. 459 

timarvoden .... ... . . ...................... . 

ålderstillägg (förslagsanslag) , • • •••••••• 

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

löne- och indexjustering · (förslagsanslag) 

1.000 

3.260 

700 

3.000 

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

3. Undervisningsmateriel och arbetsredskap •••••••.•.•••• 

4. Underhåll av byggnader och inventarier •••••••.••••••• 

5 . Expensme de 1 ... .• ........•............................ 

6 . Direktionsarvoden och re.sekostnader ( f örslagsanslag) • 

7. Blevbespisningr . (förslagsanslag) ••••...•••• • ••..•• •• 

Summa IX kap. 34.391 

X. Fornminnesvården. 

Å.land s mu se.um. 

1. Avlöningar: 

1 amanuens, årsarvode ( A 22) ••••.••••• 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 12) ••••• 

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

dyr ort still ägg ( f örslagsanslag) ••••.•• 

arvode åt konservator ••• • .••••••••.. .•• 

arvode för vak~mästare och reparatör ••• 

löne- och indexjustering •••••••••.•••••• 

10.656 

6.696 

1.000 

600 

6.500 

5.000 

3.000 

2. Hyror, lyse och städning •.•••••.•••• -~ · •••••••••••••••• 

153 
5 Ht . 

34.208 

5.000 

300 

2.000 

800 

400 

1.000 

1.800 

26 . 291 

3.500 

300 

500 

1.000 

700 

2.100 

33.452 

11.000 



-28-

3. Hand b:fbl~otek och komplettering av mu se if örewåi. • • • • • 
4. Expensmede 1 ••...•.•........•....•.....•...•.••. , .. , •• 

Kulturhistoriska museet i Kastelholm, 
I I ( \ I 9 

5, Avlöningar • :• • · ...... ~ .•.. ~ ........... ~ ........ ~ •. ·, •. ,, 
' ' \ 

6. Värme , lyse, städning · .................... , •••••• ,, •••• 

7, övriga utgifter • ........ ~ ........... ·~ ......... , · .. " .. . 

Bygdemuseet Jan .Karlsgården. 

8. Underhåll av byggnader •• ." •••••• , ••••••••••••••• , ••••• 

övriga anslag. 
. *' 

9. För arkeolo.giskt f :ältarbete •••••••••••••••••••••••••• 

10. ::Somarsunds fornminnesomr.åde ••••••••••••••••••••••••• 

11. Publiceringsv~rksamheten ••••••••.••••••••••••••••••• 

12, För mikrofilmning av å ländska arkivalier •••••••••••• 

13. För Underhåll och inl ösen av gamla byggnader •••••••• 

14. För bevarande av 4 m/bk Pommern •••••••••••••••••.•••• 

Summa X kap. 125.252 

XI. Socialt bildningsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

1 . Biblioteksinspektörens arvode •••••••••••••••••••••••• 

2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 

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

4. För inköp och inbindning av facktidskrifter i . bib~ioteks""'.' 

inspektörens arkiv ••••••••••••••.• ., ..... .... , , ••••••••• 

5. För kurs- och föredragsverksamhet ••• · ~ ••••••••••• , ••• 

6 • J)i ve r se ut gifter •••••• .••• .•• •·"• ·•"ii. .... ... ,;; .. . f ' ••••• , ••• , •••••• 

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

8. Underst öd åt medborgar- och arbetarinsti tut '(förslags-

an s 1 ag ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • .. ••••• , , , , , , , • , ••• 

Summa XI kap. 140.684 / / ////: 
f >' 

XII. Särski lda .anslag. 
-·-· ·'.' / '•·; "_. ' ·: ' ' .' : 

1. Till vetenskapen, litteraturen oC'h~ .kotiste n främjande 

ändamål ••....•... . • ..•...........•.•.•.............. 

2. För främjande av idrott och fysisk fostran (reserv.?--

tionsan slag) .. ;·; ......................... . • .• .... :~ .• .• .. . 

3. Understöd åt teatrar, sångkörer ooh · orkestr.ar ... • ..... 
4. Bidrag för avlönande av verksamhetsledare fö~ kultur-

. . . . .. ( . 

organisationer •• • ~ •••••••• • . • , ~ •• •, •• •.• •• • • .. ~ • ••• .••••• 
. . ' ·: . . ., . -~ ·~ . . ' . . . 

5. Understöd åt Å.lands hemsJ,öjd,sförening f:ör föreningens' 
. . ... '. . \ -. . 

skol verksamhet (f örslE\gsan sla~) · :_:;· ••••••••••••.••••• 
. I 

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

154 

5 Ht. 

8,000 

2.000 

7.500 

2~000 

500 

6,000 

8.000 

38.000 

2.800 

1.000 

2.oöO 
3.000 

1.824 

500 

93.600 

200 

460 

100 

4.000 

40.000 . ' \ 

45.000 

5'2 ~ 500 

6.500 

25.000 

26.500 

2 .0DO 

I\ 
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7. Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (för-

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

8. Kommunal upplysningsverksamhet •••••••••••••••.•••• ". • -• 

9. Underst öd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen ....... ... 

10. Understöd ät Betania församling för upprätthållande 

av läsesal för sjömän ••••••••••••••••••••••••••••• 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

och bildningsväsendet ••••••••••••••••••••••••••••• 

12 . Understöd åt författare och översättare (reservations-

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

Summa XII kap. 209.100 

Summa 5 Huvudtiteln 5.112.069 

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

155 

40.000 

2.500 

600 

500 

5.000 

3.000 

- - TP!,. J?rdbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten . 

h Avlöningar: 

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

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

1 husdjurs- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (A 22) ••••••••••••••.•••••••• 

1 bokförings- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (A 22) •••••••••••••••••••••• 

1 jordbruksinstruktör, årsarvode (A 21) 

1 trädgårdskonsulent, grundlön (A 19) •• 

1 bitr. trädgårdskonsulent, årsarvode (A 18) 

persanligt lönetillägg ••••••••••••••••• 

arvoden och resekostnader för maskin-

instruktören ••••••••••••••.•••••••••• 

ålderstillägg (fDrslagsanslag) ••••••••• 

dyrortstillägg (förs~agsanslag) •••••••• 

11.192 

10.656 

10.656 

10.656 

10.l24 

9.144 

8.686 

929 

8.500 

15.000 

5.500 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 2.000 

löne- och indexj~stering (förslagsanslag) 10.000 

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

3. Allmänna kostnader för lantbrukets instruktionsverksamhet 

4, Bidrag för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) •• 

5. Bidrag för täckdikningar ( re se-rvationsanslag) ••••.•••• 

6. Ny- och stenröjnin[g.spremier (re servationsanslag) •••••• 

7. För främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln 

8, Kreatursförädlingsföreningar .................... ~ •. •.• ~ ·-~ 

.,,, ~,, , 

113.043 

20.000 

3.500 

40~000 

15 •. odo 

15.000 

20.000 

45.000 
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9. SVin-, får- och fjäderfäskötselns främjande ••••• .•• 

10. Trädgårds- och bi skötselns främjande ••••••••••••• 

11. 4 H-verksamheten ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12 . Lantbruksbokföringens främjande •••••••••••••••••• 
13 . Lokala fältförsök och demonstrationer •••••••••••• 

14 . Understöd för byggande av anläggningar för vattenförsörj-

ning (reservationsanslag) •••••••••••••••••••••• 

15. Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag) 

16 ~ Arvoden och kostnader för landskapet enligt landskaps

lagen angående kolonisationsnämnder i landskapet 

Åland ( f örslagsanslag) •••••••••••••••••••• . • •••••• 

17. Torrläggnings-, väg- och skogsförbättrings~rbeten i 

enlighet med jorddis~ositionslagen (reservations-

an sl·ag) .. ...........•.. , ............... • • .... . • ... . 

18. 'Underhåll och drift av maskiner och redskap för torr

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

19. Mjölktransporthidrag i skärgården (förslagsanslag) ~ 

20. För sänkn·ing av vattendrag samt vattenståndsreglerin-

gar ( re servationsanslag) •••••••••••••••••••••••••• 

21 . P"remier för grävning av mindre avlopp sdiken och kör

ning av jordförbättringsmedel till odlingar (re-

servationsanslag) ••••••••••••••••••••••••••.••••• 

22. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord

disposi tionslån (f örslagsanslag) ••••••••••••..••• 

23. Anläggningspremie för nylägenhet ••••••••••••••••••• 

24. Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål 

(förslagsanslag) ............. . · ~ ...........•.. ;--.. • . • .. 

25 . Av inlösen av legoområden föranledda kostnader )för~ 

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

26. Kostnader för lantbrukets grundkredit (förslagsanslag) 

Summa I kap. 705.543 

II. Ålands försöksstation. 

1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundlön (A 29) ••••• 

1 fältmästare, grundlön (A 20) ••• • •• 

1 ledare för fruktförsök, arvode •••• 

ålderstillägg ················ ~· ··:·· 
dyrort stillägg ••••••••••••••••••• ." •• 

löne- och indexjustering - ••• · ••••••• 

15.642 

9.615 

1.170 

1.600 

1.000 

2.600 

2. Arbetskostnader . . . . ~ . . . ~ . . . . . . . . . . . ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156 

p H,t. 

4.000 

1.000 

23.000 

500 

500 

25 . 000 

5.000 

12.000 

10.000 

30.000 

230.000 

10 . 000 

15 . 000 

27.000 

5.000 

. 10.000 

10.000 

10.000 

31.627 

12.400 
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3. Underhållskostnader ~ 1 l •••••• • .. ·• .. · ·· ·· ··-· •••••••• ! ~ •• 

4. Drift sko stnader ........ ,. .... • • ·,,-~ ._ ...................... ~ •••• • • i • • ~ 

5. Tryckningskostnader ' . 
~~ .... .. ~ .... ~~~~~~ ···········4•·· 

6 . Arrende av gif t er och hyror •.• • ••• •; •••••• , •••••• ~ • , ~ 
7 . Värme och ly·se .. -.. ~ ... ~· ;· .-...... ................ , • . • .• , 

I 

8. Expensmedel .. .•.•••.•..•........... : ...•.•.••. ~ ..•.•• ~ .... 

1 . Avlöningar: 

Summa II kap. 53 . 177 

III . , Fiske~ l 

1 fis~erikonsulent, grundlön (A 22) •• 

1 fiskeriinstruktör, grundlön (A 18) • 

ål.derstillägg ( f örslagsanslag) ••••••• 

dy~ortstillägg (f örslagsanslag ) •••.••• 

löne- och index justering ' (förslags--

an s lag ) .....•. ii •••••••••••••••••••••• 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ' 

lÖ . 656 

8.686 
4.900 
i.ooo 

2 .5QO 
. . . . . ~ . ' . . 

3. Fiskerinäringens främjande •••••••••••••••••.•• ~ • • ••• 

4, Underhåll och drift av romkläckningsanstalten •••••·· 

5. Fiskeriundersökningar (förslagsanslag) •••••••·•••••· 

6. Underhåll och drift av fiskefyrar •••••••••••••• ~~··· 
7. Förbättrande av fiske leder och fiskehamnar ••••••• • , • 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) ••••••• 

9 . Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskredskap och fiskeb åtar 

(reservationsanslag) •••••••••••••••.•••• i •... • •••. ! 

10. Bidrag till fond för fiskeriförsäkringar ······ ~! ... i 

Summa III kap. 200.912 

IV . D!3n pr.i va.ta skogshu...ähållninge n . 
1 . Avlöningar: 

1 biträdande forstmästare, årsarvode (A 29)15.642 

1 skogsvärdsinstruk'tör, grundlön (A 22) 10 .6 56 

1 plantskoleskötare-bitr . skogsvård s ...:. 

instruktör, grundlön (A 19) ••••••• 9.144 

2 forsttekniker, årsarvode å 9.144 (A 19) 18. 288 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• , • 10 . 000 

dyrort still ägg ( f örslagsanslag) . ••• , • 2 •. 200 

löne- och indexjustering (förslagi3ans lag) 7 ."500 

2. Resor och dagtraktamenten ( f örslagsanslag) •••• ~ ••• • 
~ ~ • • '1 • • • • 

3. Expensmedel •••••••••••••··· · ······· ~'•• . •••·•·•· .. ···~ · • 
. . ... . . ' 

157 
6 Ht . 

4.200 

l .6bo 
250 
8öo 

800 

1 . 500 

27 , 342 
6.ooo 

15 . 000 

4.000 

33 . o'(O " 

3.000 

20.000 

60.000 

22.500 
10,000 

73.430 
25.000 

700 
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4. Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) ••••••••• 

5. Underhäll av plantskolorna (förslagsanslag) ••••• , 

6. Underhäll av plantskolebyggnaderna ••••••••••••••• 

7. Arrende för plantskolans område •••••••••••••••••• 
8, Bidrag för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) 

9. Främjande av och tillsyn över den privata skogshus-

158 
6-7 Ht. 

1.200 

35.000 

500 

400 

80 .. 000 

hällningen ·············~············••••••••••• 5.000 
10 . Undersökning av skogstyperna (förslagsanslag) ••• 12,200 

11. Underhåll och drift av maskiner och redskap för ar-

beten i samband med skogsförbättringar (förslagsanslag) 12.500 

21:1.mma IV kap. 245.930 

V. Särskilda anslag. 

1. Understöd ät föreningar: 

a) Ålands fiskarförbund •••••••••••••• 4.500 
b) Ålands Marthadistriktsförbund ••••• 3.000 
c) Ålands Mejeriförbund •••••••••••••• 1.500 

2. Hemslöjdens främjande •••••••••••••••••••••••••••• .••• 

J. Understöd för tryggande av sysselsättningen (förslags-

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

4. Rädgivning och annat främjande av hem- och smäindustrin 

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

6. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

fr äm j ande . -· ....................................... . 

Summa V kap. 62.650 

Summa 6 Huvudtiteln 1.268.212 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
----------------------------------------------------------------------------

I. Arbetsledning. 

1. Avlöningar: 

1 bitr. vägingenjör, grundlön (A 29) 

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

2 byggmästare, grundlön å 10.656 (A 22) 

2 vägmästare, ärsarvode å 8.685:60 (A 18) 

1 lagerförvaltare, grundlön (A 14) ••• 

1 kanslist-kassörska (A 12) •••••••••• 

:personliga lönetillägg ••••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

dyr ort sti llägg ( f 'örslagsanslag) •••••• 
löne- och indexjustering . (förslags-

anslag) ... 1 ••• •• -••••••••••••••••• , • 

15.642 

11.192 

21.312 

17.372 

7.224 
6.696 

2.748 

12.500 

3.000 

9.700 

9.000 

3.250 

10.000 

25.000 

12.400 

3,000 

107. 386 
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2. Resdr och dagtraktatnenten (färslagsahslag) 

Summa I kap. 137.386 

!I,.•;. :VägA,ällningen .•. 
1. Underhäll av landsvägar och bygdevägar: 

a) sommarunderhåll~ t (förslagsanslag) 

b) vinterunderhåliet (-f örslagsanslag) 

c) färjhållningen (färslags~~slag) .~ 

d) understödjande a~ bilfärjetrafik 

Vårdö~Gustavs ~il .. ~~~~ .. ~ ....... . 
2 •. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggande obh fbrbättring (reser-
; 

vationsanslag) ••••• •. • ••••••••••• 
b) för underhåll (fbrslagsanslag) ••• 

c) för förbättring ·av vägförhällandena 

i skärgården (reservationsanslag) 

d) understöd för istånds1ittning av kom

munalvägar, vilka skola övertag2s 

som bygdevägar (reservationsanslag) 

3. Bidrag till enskilda vägar (förslagsanslag) 

Summa II kap' 1. 904. ooö 

' . . . . . . . . . ~ . . ~ 
920.000 
170 ,000 

320~000 

i9o_.ooo 
48.000 

16;000 

17~000 

. -... ~. · - ~ · · · · 

IIJ . Sjökommuni~ationern@i. • . 

159 

.7 1Jit. 
JO~bOO 

1.630.000 

271.000 

3.000 

1. För upprätthållande av trafik i skärgården (fötslagsanslag)l90.000 

2. Upprensning av båtleder (reservationsanslag) ••••••••••• 4.000 

3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor (reservations-

an slag) , ....................................... ~ . . . . . . • 5 0 . 000 

Summa III kap. 244.000 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier . 

l ·, Underhåll av byggnader •••••.••••••.••••••••••••••••••. • ••• 
2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 200.000 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 

1. Avlöningar: 

1 trafikinspektör, årsarvode (A 23) ••• 

ålderstillägg ( f örslagsanslag) •••••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

... ·~• . • . • ..... 

11.192 
600 

400 

löne- och indexjustering ' (förslagsanslag)l.200 

extra arbetskraft o.ch seme stervikariat s-

arv oden (förslagsanslag) ••••••••••• 1.500 
2, Till anskaffande av registerbrickor för mrt Jrfordon (för-

30.000 

170 .• 000 

14.892 
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slagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
övriga anslag. 

3. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) ••••••••••• 

4. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikation~-

väE)endet ._ ••• •1· .......... . • ••••••••••••••••••••••• 

Summa V kap. 28.892 

Summa 7 Huvudtiteln 2 . 514.278 

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

l .. . §~r:?:\{ildJ1 anslag :för sqciala i;i,noam~.J-l 

1. Sociaiv-ä:rtd.s:l.nspektidnen ( f öts l a.g sansläg ) .. JJ ... .U_1.tj··i·t .. •·r t 
2 11 I,nvaJ.ia'.v!rcien ( f öt>t3 lagsan~l~g) ·, ... , •. i ·~ . a • 1 i • 1 ! i~ ... • • .• • l 
3• Bdstad$btdrag för fierbarrtsfamilje~ (försiagsans l ag) 

4. Unde~ ~töd ät barhhern (för~lägsartsiag) •• ~i t 1••••••a•l 
5 .~ Byggnadsunderst8d. för barnhem i Mar:lehamn •• 't ! 11 & , l i 

6. Underst öd ät barnträdgårdar ( f örslag:tfa.nslag) ••••••• i 

7. Sommarrekreat ion för barn, söm ej ärb folkskolbarn • • 

8. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

sl~gsanslag ) •••• ' ••••••• ~ j •••••• ~ ' • ••••••• ~ •• ~ ••• ~ 
9. Understöd åt ' Fö~eni~gen Folkhälsan p ~ Åland r.f ~ för 

upprätthällånde av mentalhygienisk byrå ••••• ~ ••••• 

10 . Socialhjälp~Utgifter, ~om 9költl er ~ättas av larldskapet 

(förslagsanslag) ••••••••• ; ••••• •;.i •••••••• · .~ · .~•.~ 
11 . Understödjande av nykterhetsarbetet ••••.••••••••••• 

12. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar •.•••...........•...••...••.....•....•.. 

13 . För förebyggande socialhjälp ..................... __ •• 
"', ·~ 

14 . Understöd ät kommuner, vilka i oskälig grad betungas 

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

.-

15. Till landskapsstyrelsens disposition för sociala ändamål 

Summa I kap. 405.600 

II. Arbetsförmedlings- och yrkesvägledningsverk

samheten. 

Ålands arbetsf örmedlingsbyrå. 

1 . Avlöningar~ 

i byråchef, grundlön (A 18) •••••••• , 

1 avdelningsföreständare (A 18) ••••• 

1 kanslist 1 ärsarvode (A 10) •••••••• 

1 byråbiträde, årsarvode (A 8) •••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ...... 

8.686 

8,68.6 

6.216 

5.784 

5 . 000 

160 

7._8 Ht . 

5.000 

4 . 000 

5.000 

li5dö 
170i000 

20,oob 

10.000 

110.000 

40.000 

500 

24. 000 

5.000 

13 . 000 

5 . 500 

1.800 

300 

2.000 

2.000 
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dyrortstillägg (förslagsanslag) . . . . . . 
löne- och indexjustering · ••••••••••• 

2.000 

3.700 

2. Re:sor och dagtraktamenten ••••••••••••••••••••••••• , • 

3. Expensmed~l .••••...•............••.•..•• ...•..•...•.. 

Ålands yrkes~ägledningsbyrå. 

4. Avlöningar: 

1 distriktsinspektör, grundlön (A 27) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••• 

13.887 

1.800 

500 

löne- och indexjustering~ · (förslagsanslag)l.600 

5. Resor och dagtraktamenten ••••••••••••••••••••.••••••• 

6. Av yrkesvägledningen förutsatta läkarutlåtanden och 

andra erforderliga utredningar över ickeskolelever 

7. Handbibliotek och divers~ utgifter ••••••••••••••••• • • 

Gemensamma utgifter. 

8. Avlöningar: 

1 byråbiträde, årsarvode (A 8) ••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

5.784 

300 

200 

. . . . . . . . . . . . 9. Hyra, städning och lyse (förslagsanslag) 

Summa II kap. 84.593 

Summa 8 Huvudtiteln 490.193 

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

161 
8-9 Ht. 

40.072 

2.000 

8.000 

17.787 

1.500 

100 

850 

6.284 

8.ooo 

I. Pensioner och av landskapsstyrelsen i egenskap av arbets

givare erlagda sociala utgifter. 

1. Pensioner (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••• 

2. Familjepensioner och begravningshjälp (förslagsanslag) 

3. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •.••••••••••••••• 

4. Pensionsavgifter för arbetstagare i kortvariga arbets

förhållanden (förslagsanslag) ••••••••••.•••••••••••• 

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

6. Hälso- 1 läkar- och s jukvärd ........................... . 

Summa I kap. 903.000 

II. Särskilda anslag. 

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

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

2. Oförutsedda utgift~r (förslagsanslag) •.•••••.••••••••• 

3. Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) •••••• 

4. Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) •••••••••••• 

600.000 

35 . 000 

170.000 

18.000 

60.000 

20.000 

2.000 

23.000 

1.000 

3.500 
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5, Kostnader för förande av kortregis~er över personer, 

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

6. Understöd till turismens främjande ••••••.•••.••••• 

7, Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslags-

ans lag) ............................ o ••••••••••••• 

8. Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) 

g. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ••• 

10. För utbildning av polismän (förslagsanslag) •••••• 

11. Stö/ djande av elektrifieringen på landsbygden (för-

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

12. För undersbknings- 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 bo

stadsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

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

15. Av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten 

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

16. Brandstodspremier (förslagsanslag) ••••••••••••••• 

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

18. Fraktunderst öd ( f örslagsanslag) •••••••••••••••• ; • 

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

25. För planläggning av och utgifter i samband med förvalt

ningen av sysselsättningsärenden (förslagsanslag) 

26. Understöd åt kommuner som råkat i svårigheter (förslags-

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

27. Kapitalnedsättningar på landskapslån (förslagsanslag) 

28. Garantikredit för småindustri, medelstor industri och 

arbetsrörelse (.f örslagsanslag) •••••••••••••••••• 

Summa J:I kap. 417. 900 

Summa 9 Huvudtiteln 1.320.900 

162 
9 Ht. 

2.500 

50.000 

9.750 

2.000 

40.000 

1.500 

75.000 

1 . 500 

4.600 

30.000 

52.000 

6.000 

3.150 

25.000 

5.000 

3.000 

10.000 

2.000 

12.000 

20.000 

3.000 

5.000 

10.000 

10.000 
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10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

====================================== 
I. Landskapsstyrelsen. 

1. Anskaffning av inventarier -. · ..... . ................... ,. • 

2. Anskaffning av bokf öringsma-skin ·• ~ ••••• . ~ •••••••••••••• 

3. Utbyte av tjänstebil········ ·· ~ .......... ~ ••••••.•• ~ •• ~ · 
Summa I kap . 48.ooo 

II. Hälso- och sjukvård~n. 

1. Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och 

instrument .. ·· ......... , ............. ~ •. ~ ~ ........ ,~ ., ·• 

2. Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning · "~· 

3, Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarie r 

och instrument ••••••••••••••••••••••••••••••• , , , ! ~ ~ 

4. Kostnader för landskapets an~elar i Grelsby sjukhus , , , 

Summa Il kap. 256.850 

III. Undervisnings- och bildninesväsendet. 

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

2, Ålands lyceum för planering av skolområdet . . . . ' . . . . . . . 
3, Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av laboratorie-

.I . utrustning (reservationsanslag) . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 
4_, ~lands sjöfartsläroverk för vissa grundanskaffningar 

och fö~bättringar ~~ •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

5 .• Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner (förslagsanslag) ........ • · •• ·• ~ ~ ~ • • ........... • 
6, Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier och 

ma.s·kiner .................................................... . 

7. Ålands yrke sskola för grundf örbättringar •••••• ~- ••••• .•• 

8, Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier m.m. 

9. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av 

inventarier ·. , , ~ ...... ·•· .............. •.• ............. . ... . 

10 •. Ålands husmodersskola · för anskaffnin.g av inventarier 
·• 

11 •. Sko llägenheten på Jomala gård för tä<;kdikning ••••••• • 

12. Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maskiner 

13, Skollägenheten på Jomala går d för grundreparation av 

apbet sledarbostaden ............. . , • • • •• • •••••••••.••• 
14 , Sko llägenheten på Jomala gård för ombyggnad av stall • 

15~ Kastelholms slott för vatten och avlopp m.m •••••••••• 

Summa III kap. 126.750 

IV , Näringarnas främjande. 
l, Anskaffning av maskiner f 9r torrläggningsarbeten . . . . . . 

163 
10. H.t •.• 

10.000 

12.000 

26.000 

195 .ooo 

15.000 

36 -~ 350 

10 . 500 

4.500 

1.500 

8.ooo 

850 

35.000 

25.000 

10.000 

2.300 

3 .. 000 

1.500 
1.600 

8.000 

10.500 

1~000 

14.000 

2.000 
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2. Anskaffning av fiskefyrar ~ • • • • • • • • • • 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • 

3, Forstavdelningen för anskaffning av maskiner •• , , , _._., 

4, Gre lsby plantskola för grundreparation ••.••••••••••• 

5, Ålands försöksstation för uppförande av bostads- och 

kanslibyggnad samt installation av oljeeldning i 

Br inkhaga •...•.......... .........................•. 

6, Ålands f örsöksstation för nyanskaffningar av maskiner 

Summa IV kap. 150.700 

V. Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservations-

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

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

3, Anskaffning av instrument för trafikkontroll •••••••• 

4, Byggande av väg till och färjfästen för färjlinjen 

.Ä.land-Gustavs ..••..•..•............. · ............. . 

5, Lager och garagebyggnad i Saltvik ••••••••••••••••••• 

6, Byggande av grussilo i Jomala ••••••••••••••••••••••• 

7. Färja för sydöstra Ålands skärgård (reservationsans,lag) 

8. Landsvägsfärja för Embarsund ',· .• , . ........ , • , , •••••••• ~. 

9. Byggande av skärgård shamn i Längnäs .. , •••• , . , ••••• · ••• 

10, Grundanskaffningar för kommunikationsväsendet 

Summa V kap. 2.649.000 

VI. Polisvärden. 

Polisväsendet på 19n~et. 

• • • • • • 

1. Anskaffning av polisbil till Jomala distrikt ••••••••• 

2, Inventarieanskaffningar till vaktkontor •••••••••••••• 

Summa VI kap. 10.000 

VII~ Särskilda anslag. 

1, Nåtö biologiska forskningsstation •••••••••••••••••••• 

2, Landskapets självstyrelsegård (reservat.ionsanslag) ••• 

3 F .. aktieteckning. b sk· · å fl ( t. 1 ) . or .·· . · · · i A arg rds yg re serva ionsans ag 

Summa VII kap. 2,055.000 

Summa 10 Huvudtiteln 5.296.300 

11 Huvudtiteln. U~derstödslän. 
--------------------------------------------------------------

I. Näringarnas främjande. 
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10-11 Ht. 

5.000 

20.000 

5.000 

100,000 

18.700 

1.550.000 

130.000 

1.000 

100.000 

100.000 

100,000 

500.000 

150.000 

15.000 

3.000 

8.ooo 
2.000 

5.000 

2.000.000 

50.000 

Jordh:J:'.Uf~ t och de .ss binäringar samt kolonisationsverksamheten. 

1. Lån för ,~ orrläggningsarbeten (reservationsanslag) •••••• 40.000 

2, Lån för täckdikning (reservationsanslag) , , •••• , • , , •• , • • 15.000 
: ...... 
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3. Lån för främjande av hem- och småindustrin till tryg-

gande av sysselsättning (reservatiotlsanslag) ••••• 
' 

4. Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörjning 

(reservat ionsanslag) ............... i ~ ••••••••••••• 

5. Jorddi-spo9itioni3lån (reservationsanslagJ ······•···• 
6. Amorteringslärt fG>:b främjande av upplagr1ng av spannmål, 

' . 

potatis och trädgårdsprodukter .~ •• ~ •••••••••••••• 

7 .• Löse skilling för legoområden ( f örslagsarislag) •·• ~ • •. 

Fisket~ 

8. Län för främjande av fiskhushållningen (reservations-

an slag) ... ·• ~ ·• ·• ·• ·• ·• · ••••• ~ •••.•••• _ •••• _. · •..•••••• _ •• ~ ~ ~ ••. 

Skogslrnshällningen. 

9 • . Lån för skogsförbättringsarbeten •••••••. -. ~ •• ~ - ~ •.••• 

Summa I kap. 1.813.400 

I T. Undervi$nings- och bildningsväsendet. 
l.·. studielån åt mindre bemedl~de för yrkesstudier . (:f'ö~-

slagsanslag) ......... ". : . .......................... . 

2 ... Amorteringslån för landskommunernas fol~skolbyggnader 

(förslagsanslag) ·················-··•••••••••·••••• 
3. Lån för anskaffning av och grundförbättringar på 

biblioteksbyggnader (förslagsanslag) •••• , ••••••••• 

Summa II kap. 340. 000 

III. Särskilda ans lag. 

L Bostadslån (reservationsanslag) ..................... . 
2. ··1ån för främjande av bostadsbebyggelsen i av husboc::ken 

ut satta trakter ( re servationsanslag) .......... ~ ..... . 
' 

3. Amorteringslån för turisme ns främjande ········•••••• 
4. Amorteringslån för tryggande av sysselsättningen ,1 .: 
5. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (för~ . 

s 1 ags ans lag ) • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••. • . • • • • • • 

6. Av brandlagstift ningen förutsatta lån (reservationsanslag) 

Summa III kap. 9 38. 000 

Summa 11 Huvudtiteln 3.091.400 

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

1. Avräknings~ och ränteutgifter. 

1. Vid avräkning ätergående utjäinningsförskott (för-

s 1 ag s an s 1 ag ) .. ..• --. -~ .• . . . . . . . . . • .. _ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2. Utbetalningar till landskapets enskilda medel för vid 

avräkning utom kolumn ställda inkomster (förslagsanslag) 
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11-12 Ht. 

350.000 

120 .000 

800 .ooo· 

200.000 

80.000 

150.000 

58.400 

30 . 000 

300.000 

10.000 

675.000 

30.000 

175.000 

50.000 

5 .000 

3.000 

750.000 
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3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings-

län (f örslagsanslag) ••• ·~ .. ~ : ~ ............... • ......... . 

Summa I kap. 755.000 

summa 12 Huvudtiteln 755.000 

166 
12 Ht. 

5.000 

summa utgifter 25.550.199 
===-;==========~==:=:=~===-=~*========= 

. I 
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INKOMSTER·. 

Anslagen under flertalet inkomstmoment ha beräknats dels efter bok

slutet för år 1964, dels efter de belopp som på vederbörande moment 
hittills influtit samt dels slutligen vad som i särskilda fall beräknas 

inflyta under år 1965. 
Ytterligare motivering torde därför icke vara erforderlig utöver de 

nedan särskilt beröras. 2-3 Avd. 
2 Avdelningen. 

I. Inkomster från laricfskapets __ ~ __ ~u~-y~årdsinrättningar. 
Ålands centralsanatorium. 

Dagavgifter. (Momentet nytt). 
Anslag t~.000 mark. 

Under förutsättning att under 4 H.t-III::k:-a_p. i motiyeringen 
nämnd ändring kan ske skola där intagna patienter erlägga 
sedvanlig dagavgift • 

. Ordningsnumren för de följande momeinten har ändrats. 
(2 Avd.I:l2d• Hyra från tuberkulosbyrån för dispen;säpläkarens tjänst-e

bostad. Momentet föreslås utgå såsom fl,.behövligt. 
3 Avdelningen~ 

I. Inkomster av blandad natu_r .. 
. . --

Ålands yrkesskola. 
Avd. I: 11. ·Inkomster av arbetsverksawhete.n. 

Anslag 32.000 mark. Ökning 17 .. 000 mark. 
r -' 
Under momentet föres såväl ersättningar för material som 
erlagd timpenning. Det förutsättes att sammanlagda inkoms
terna under detta moment uppgår till minst det belopp,som 
antecknats såsom utgift under 5 Ht.V:3 för kundarbeten. 
Se även motiveringen under sagda utgiftsmoment. 
Inkomster från fartygselektrikeravdelningen. 
Minskning 1. 000 mark. 
Föreslås utgå. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats 7 

Ålands försöksstation. 
(Tidigare Ålands fruktförsök och Ålands försöksfält,) 

Genom tillkomstBn av Ålands försöksstation har ändringar 
företagits i momentens text. 
Inkomst från fröförsäljning samt diverse inkomster. 
Minskning 500 mark. 
Föreslås utgå såsom obehövligt. 
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Ordningsnumren för de följande moment en har ändrat s , 

Ar rende .o..ch inträdesavgifter (Momentet nyt t ). 
.Ai1slag l Öä ÖOO mark. 
Landskapsstyrelsen har funnit ändamålsenligt att fö r a in
komsterna från de inrättningar, vilka uptföära inträdes
avgifter under särskilt moment . Under moment et beräknas 
föras bl.a. inkomsterna från museerna samt Bomar s uri:d s fgst~ 

ningsområde. 
U T G I F T E R. l..;;;_.2 .. . lit . 

1. Huvudtiteln . Landstinget. 
I . Allmänna landsting skostnad.er. 

La.ndstingsmännens arvoden , dagtrakta:ment.en och r e.sekö.s±nå• 
der (f) . 

"Anslag 180. 000 .mark . Ökning 30 . 000 mark. 
På grund av fö r höjda dagtr aktamenten samt de lönejust er i ng

ar1 som väntas ske under år 1966 och vilka närmare berörs 
i den allmänna motiveringen föreslås anslaget höjt. 
Arv:ode åt la:nEtinget s sekreterare och notarie (f) . 
Ansi?.g 9 . 000 mar k . Ökning 1.800 mark . 
Arvodena , vilka , förutom att de numera är bundna: vid löne

klass, även är beroende av landstingssessionens längd ;beräk
nas stiga med 1 . 800 mark. 
Arvoden åt utskottssekreterarna (f ). 
Anslag 10 . 000 mar k . Ökning 1.700 mark. 
Föreslås höjt då tidigare anslag visat sig otillräckligt~ 
1 kanslist och renskriverska , a.vlönl.ng. 

Anslag 10 . 927 mar k . Ökning 455 .... mark . 
Föreslås höjt med hänvisning till den a l lmänna motiver"ingen. 
Stenograf er_ (f) . 

Anslag 9 •. 5:QQ:_.mark,.. Ökning 2.000 mark. 
Mo t ivering som under 1 Ht.I:3 . 
RevisionskQ~tnader (f ) . 

Anslag 15 . Ö..00._ mark. Ökning 2. 000 mark. 
För eslås hö.jt· på grund av intensifierad oc h ökad granskning . 

2 Huv'udtiteln. Landskapsstyrels en. 
I . Centralförvaltningen .. 

Avlöningar. 

Anslag 497 .. 040 mark. Ökning 32.05.2 mark. .•.. 
Beträffande principerna för de under momentet upptagna 
löneanslage:n hänvisas till den allmänna motiver'ingen. 

Med -beaktande bl.a. av landskapsrevisorernas tidigare 
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gjorda uttalanden och det ökade arbetet inom kamreraravdel~ 

ningen har landskapsstyrelsen nu funnit anledning föreslå 

inrättande av tvenne nya tjänster. Sålunda har upptagits 

en tjänst som biträdande kamrerare i löneklass A 29 och en 

tjänst som kassabiträde i löneklass A 8. Biträdande kam

reraren skulle i första hand handha den tidigare eft~rsat~ 

ta interna kontrollen och löpande låneärenden samt dess

utdm övertaga vissa av landskapskamrerarens nuvarande ar

betsuppgifter. Landskapsstyrelsen avser att senare taga upp. 

frågan, huruvida biträdande kamreraren även skall vara före

dragande. Då arbetsuppgifterna kommer att bliva av relativt .. 

kvalificerat slag och fordra ingående kännedom om förvalt

ningsarbete och därtill hörande lagstiftning har landskaps

slyrelsen i första hand tänkt sig så~om kompetenskrav eko

ndmiekandidatexamen eller politices kandidatexamen vardera 

med lämplig ämneskombination, eller möjligen diplomekonom

examen. Landskapsstyrelsen avser att i ärendet inhämta Å'

landsdelegationens utlåtande. 

Kamreraravdelningens kassa har hittills arbetat med tven

ne ordinarie anställda. På grund av de alltmer ökade arbets

uppgifterna för kassaavdelningen har låndskapssty:elsen där

utöver fått anlita tillfällig arbetskraft. För erhållande 

av stadigvarande kvalificerad personal föreslås inrättande 

av förenämnda kassabiträdesbefattning. 

Landskapsstyrelserts kassör har hittills i lönehlinseend e 

jämförts med motsvarande befattningar vid länstyrelserna. 

Då emellertid kassören handhar uppgifter utöver de normala 

för en kassör och ofta ålägges arbetsuppgifter av kvalifice

rat slag och kassörsarbetet därigenom synes arbetstyngt 

och arbetet kräver synnerligen stor ansvarsmedvetenhet från 

dess innehavare, har landskapsstyrelsen funnit motiverat 

att höja avlönin~sklassen med en löneklass. Under momentet 

har landskapsarkitekten slopats och hänvisas i detta av

seende till motiveringen under 9 Ht.II:l5. 

Hyra för · landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse och 
städning (f ). 

Anslag 60.000 mark. Ökning 5.000 mark. 
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3 Ht. I: 4. 

3 Ht.I:7. 
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2-3 Ht. 
Landskapsstyrelsen kommer troligen att för nästkommande år 

vara tvungen att upphyra ytterligare lokaliteter, vilket 

på grund av höjda hyreskostnader kommer att erfordra ti 

lägg till tidigare anslag. 

Hyra för lantrådets tjänstebostad (f ). 

Anslag 2.000 mark. Ökning 800 mark. 

Då v0de:rlaget för lantrådets tjänstebostad borde beräknas 

enligt enahanda grunder som för motsvarande tjänstemän 

enligt de för tjänstebostäder fastställda principerna har 

landskapsstyrelsen ansett ett tillägg om 800 mark erforder

ligt. 

Landskapsstyrelsens dispositionsmedel. 
Anslag 6.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

~idigare anslag synes otillräckligt. 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

Avlöningar. 

Anslag 323.519 mark. Ökning 40.283 mark. 

Över polisinrättningens budgetförslag ha~ landskapsstyrel

aen givit läns styrelsen i landskapet Åland och Marieharnns 

stad tillfälle att uttala sig. 
På grund av den alltmer tilltagande turistströmmen under 

sommarmånaderna har landskapsstyrelsen funnit motiverat ut~ 

öka extra konstaplarna till sex för sammanlagt 30 månader. 

Beträffande kontorspersonalen vid polisinrättningen. för-eslås 

att maskinskriverskan föres på extraordinarie stat samt 

att polisinrättningen berättigas att för sommarmånaderna 

anställa en semestervikarie för kanslisten och maskinskri

verskan. Anslagen för arbetstidstillägg och ersättning 

för söndagsarbete har på basen av utgifterna för 1965 och 

med beaktande av utökad sommarpersonal höjts med 8.000 mark 

respektive 10.000 mark. 

Telefonkostnader (f ). 

Anslag 3.500 mark. Ökning 500 mark. 

Tidigare anslag synes otillräckligt. 

Drifi?- och underhållskostnader för motorfordon. 

Anslag 8.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Då polisinrättningens båda tjänstebilar beräknas vara i 

full tjänstgöring under hela turistsäsongen har anslaget 

föreslagits höjt med 2.000 mark. 
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Fprs1in&L iav fråg. -S~er :i ge · Jt t-visad-e finl~ndska . m~d b~rgare (f' ). 

Anslag . t.2.000 mark~ 9:Knina,)0~,500 m~}tj·,- - . __ __ . 
Anslagsb~hovet ha.:r' ber~knats _:: ·pÄ-b·ä§-~h· "äv --mot~värande ut~ 
gifte·~ :t8r år i964 . 6c:h d;.~ utgifte~ sora U·n'der ät> ig6' e~f'ord-

. . . ~ ' 

rats .... 

(3 -H't'.;T:-'11.) . Avlönah)\ir..- av Et;st.i;:.<k-konst <aRl.!'lR u~d@:r& .. ti~§p; · för PQlisklirs ,sam ... 

.. ' ' 

l Ht.I.1 : 1. 

3 Ht . II:2 . 

3 Ht .11:-f; • 

3 Ht . II-·:-7. 

1.._Ht.II:8. 

. !Ilanlagt .. l.E mänader · ~ , 

Ans laget föreslås utgå såsom obehövligt ·, 
.... . l . 

JI. Polisyäsendet på iand.E/i:;,i 
Av1öningi:i.:ti • ... .. 

_fmslag -29.Q.: 932 matk J Ökning 74 ~ 502 m}l~k.. 
Genom tiiikomsten av Långnäs hamn såsdin ett nytt bevakrtings '"':' 

obj ekt, vilket fordrar koniinuerli g öve~vakning, . har l~nd

skapsstyrelsen i detta skede ansett erforderligt a tt polis• 

styrkan i Jornala distrikt utökas med två ~ngr~ konstaplat 

med årsarvode medan anslag för trenne extra konstaplar 

upptagits för en sammanlagd tid av 18 månader. Anslaget fö~ 

extra arbetskraft vid Joma la länsmansdistrikts kontor har 

ökats tfll 4.000 mark. På g;urid av erfat~nhktlerria under år 

1965 ha~ arb etstids- och övertidstillägget kµhri at minsk~~ 
till 6 ~ÖOO mark medan däremot er.sättning~r iör'" s8ndagsarbe-

t e på grund av ökad övervakning und-er helgerna beräknas 

stiga ti 11 25 . 000 mark. I övr'igt hänvis aS' till den al.lniänna 

motiveringen. · 

Bekl:'fi-chia&shi ·drag a 93 mark •. 

Aristä-g 2ö'418- mark. Ökning 465 · mark . 

Motiveras av utökad personal . · 

FöX'- po·li·shäkten och vaktkontor. 

Aris1ag -5····000 u mark. Ökning 2. 5 00 mark. 

Ökningen avser hyreskostnader fö r polisvaktkontoret i Långnä~ . 

För rörlig · tra fiköv ervakning ( f) . 
. . : 

Ansl·ag 6 • 500 mark . . Ökning 1 . 000 mark ~ 

Anslagets användning bero ende på l andskapsstyrels ens sär

skilda beslut. Ökningen av anslage t i första hand beroende 

på hö j<J.a dag traktamenten samt intensifierad övervakning un- · 

de.r h e l gerna . ~·~d ty åt:föl j andc höjda sönd agse rsättn;Lng8.r • . 

Drifts- och underhållskostn8.dcer-- föT m0-terfordon (f h 
(Moment e t nytt). 

Anslag 3- .'000 mark. 

Försåvitt l andstinge t godkänn er under 10 Ht. 6 kap . uppt a

ge t ans lag ~ör anskaffande av tjänst eb il till Jomala polis-
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fattning såsom sjuksköt erska . För närvarande finnes på 

laboratorieavdelningen tvenne sjuksköterskor och 4 tekniska 

biträden. Då laboratori ets arbetsuppgifter ökat såväl kvan

titativt som kvalitativt och då ma n avser att där utföra 

bakterieodling och resistentbestämning samt man även vid 

laboratoriet möjligen kommer att måsta införa jourhållning 

har landskapsstyrelsen ansett förenämnda sjuksöterskebefatt

ning nödvändig. Tjänsten kommer dock t.v. icke att besättas 

försåvitt man kan komma tillt.ätta med anlitande av den la

boratöriesköterska som finnes vid sanatoriet och om möjligt 

avser landskapsstyrelsen att överföra innehavaren av sist

nämnda befattning till d en nya vakansen vid sjukhus et. 

Den sjuksköterska som delats mellan barnavdelningen och 

den medicinska polikliniken har föreslagits, på grund av 

den stora arbetsbördan vid polikliniken i sin helhe t över

förd till sistnämnda avdelning medan vid barnavdelningen 

skulle inrättas en ny tjänst som barnsköterska. Landskaps

styrelsen avser emellertid att vidtaga åtgärder för in

skränkning av den öppna poliklinikvården vilket förväntas 

lätta personalens arbetsbörda och polikliniken vid medicins

ka avdelningen sålunda kommer · tillrätta med nuvarande per

sonal. 

Praktikanternas antal föreslås utökat med 2. 

I budgeten för år 1963 inrättades en befattning såsom 

byråbiträde vars innehavare skulle handha utskrivandet av 

läkarjournaler samt arkiv d.v.s. en läkars ekreterares göro

mål. För att lätta sin arbets~ örda har nu samtlig§:ttäkare 

övergått till att diktera in sina journaler från/tidigare 

ha skrivit ut dessa själva och därjämte kan konsteras en 

ökad undersökningsfrekvens vid röntgenavdelningen samt på 

grund av sjukförsäkringen ökat kontors- och arkivarbete . På 

grund härav föreslås inrättandet a v tvenne nya byråbiträdes

befattningar. Den ena av dessa b efattningsha vare skulle i 

huvudsak sköta röntgenavdelningens kansli- och arkivarbete 

medan den andra skulle delas mellan sjukhuset och sanatoriet 

På grund av det r e lativt kvalificerade arbet e här är fråga 

om har befattningarna upptagits i löneklass A 9 . 
Under samma moment som tidigare övertidsersättningar har 

nu även 'upptagits arbetstidstillägg till ett sammanlagt be

loppom 70.000 mark. I övrigt hänvisas till den a llmänna 

motiveringen. 



4 Ht .I.: 1. 
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4 Ht.I:4. 

4 Ht.I .: 5• 

4 Ht .. II:l. 
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distrikt föreslås för bilens driftskostnader 3.000 mark. 

Ordningsnumret för det följande momentet har ändrats. 

4 .Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

I. Dis·triktsläkare och landskapshälsosyster-bc:i,:rnmorska . 
Landskapsstyrelsen har funnit lämpligt uppdela kapitlet 

i tvenne underavdelningar, då kapitlet innehåller tvenne 

vitt skilda verksamhetsgrenar och i sin tidigare utformni ng 

gav upphov till onödiga upprepningar. 
Dist~iktsläkare. 

Avlöningar. 

Anslag 18.002 mark. Ökning 998 mark. 

Se allmänna motiveringen. 

Res.ekostnader och dagtraktamenten (f). Moment ets rub'rik 

ändrad. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark. 

Monveras av höjda dagtraktamenten. 

Kumlinge läkarbåt (f ). 

Anslag 7.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Föreslås höjt på grund av ökade driftskostnader och höjning 

av dagtraktament ena , vilka för båtföraren ut går ur detta 

anslag. 

Landskapshälsosyster-barnmorska . 

Avlöningar. 

Anslag 16.642 mark. Ökning 632 mark . 

Se allmänna motiveringen. 

Rubriken i de följand e momenten har ändrats på grund av vad 

som anförts i börj an av detta kapitel. 

II. Ålands c entralsjukhus. 

Underrubrikerna och grupperingarna av personalen har änd

rats för att giva en mera översiktlig bild av personalen och 

deras ar~etsuppgifter. 

Avlöningar. 

Anslag 1.665.702 mark. Ökning 228 .889 mark. 
Den vakans såsom assistentläkare vid gynekologiska avdel

ningen, vilken uppto gs i första tilläggsbudget för år 1965 , 
har ändrats till en avdelningsläkare vid samma avdelning 

med grundlön enligt A 28. Såsom assistentläkare avses avlö~ 

ning erläggas enlig t A 23 men enligt A 28 i sådant fall 

att denne vid behov deltager i arbetet vid andra avdelningar 

Nya befattningar . 
Vid laboratorieavdelningen föreslås inrättandet av en be-

J 

li 

I 

I 
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4 Ht.II : 7 . 

4 Ht _. II: 8. 
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Kosthållni-ng_en (f). 

Anslag 107 . 000 mark. Ökning 9.000 mark. 

Fördelningen av kosthållsutgifterna mellan sjukhuset och 

sänatoriet har skett enligt antalet uppskattade vårddagär 

mellan de båda inrättningarna. På grund av stegrade livs-

medelspriser har anslaget för sjukhusets del ökats med 9. 0öO 

mark. Totala ökningen för båda inrättningarnas del utgör 

10.000 mark. 

Kosthållsutgifterna för år 1964 uppgick till 3~93 mark 

per vårddag medan motsvarande siffra för år 1963 var · 3: :43 

mark. 

Utg ifter för röntgen-, laboratorie- och poliklinikverk;.9am}}@.j;. 

'-f.) • 

Ans.lag 75 .000 mark. Ökning 28 .000 mark. 

Föreslås höjt på grund av utvidgning av röntgenavde lttirtgehs 

verksamhet samt stegring av särskilt kostnaderna filr r Bht .... 

gen. 

För s .iälavården. 

Ans.lag 960 mark. Ökning 240 mark. 

Anslaget avser prästernas arvoden, vilka icke höjts s edan 

år 1957. 
Und erhåll av fastigheten • 

.i\nslag 30.900 mark. Ökning 2.400 mark. 

Det planenliga und erhållet under år 1966 avser barnavde1-

ningen, kostnad 8. 500 mark, målning av samtliga föns t er

bågar, kostnad 3.500 mark, reparation av läkarvilla J.500 

mark, inredning av arkiv 5.000 mark, samt smärre reparationer 

vid gynekologiska avdelningen, intagningsbadet, diskrummet 

samt bageriet till en sammanlagd kostnad av 4.400 mark. Där
utöver för eslås såsom tidigare 6.000 mark reserverat för 

smärre oförutsedda underhålls- och reparati onskos tnad er. 
4 Ht.II : lO. Underhåll av sjukhusområdet. 

Anslag 24.000 mark. Ökning 17.000 mark. 

10 .. 000 mark avses för permanentning av parkeringsplatsen 

jämte 500 m2 gångar medan 5.000 mark anslagits för tennis

planens upprustning och 2. 000 mark för uppsnyggning· åv ·-om

rådet mellan lasarettet och läkarbostäderna. Det s.k. ;grund

anslaget för smärre reparationer för es lås oförändrat T~OOO 
mark •..... 

i__Ht.II:ll. Diverse utgift er . 



175 
-49- 4 Ht. 

Ansla~" ' ,,3 '.5 . 000 mark. Ökning 2. 500 mark . 

Föreslås höjt på grund av den stegrade prisnivån. ,..,. 

4 Ht .II:l4. Arvode å t Hf,ka:c:e för l äkarintyg och -utlåtai;id,en, för vilka 

uppbäres avgift eller ersättning (f). 

Anslag 8.500 ma!:E. Ökning 1 ,500 .mark. 

För~slås ökat på grund av ökat antal intyg och utlåtanden. 

4 -·at.r:i;::16. Re:se,kostnad1tr .. för till andra s,juk:hus remit}erade patisnter . 

(Momentet nytt)• 

Anslag 3.000 mark. 

Då sjukförsäkringen icke ersätter resekostnaderna för vid 

sjukhus inskrivna patienter utan sjukhusen ä r skyldiga att 

bekosta dessa pauenters resor föreslås upptagande av anslag 

härför. Anslaget har endast uppskattningsvis kunnat beräknas. 

Ordningsnum.ren för de följande momenten har ändrats. 

4 Ht.II:l7. Sodi~lskyddsavgifter (f). 

An$lag 90.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Motiveras av ökade lönekostnader. 

4 Ht . II:l8. Brandstodspremier (f). 

Arislag 2.600 mark. Ökning 1.-200 mark. 

Motiveras av höjda brandförsäkringsärend en. 
4"Ht . II:l9. Pensioner (f). 

Anslag 17.000 mark. 

Momentet infördes första gången i första tilläggsbudgeten 

för år 1965. 

4 Ht. II: 20. Till landskapsstyrel sens disposition för c e.ntrals jukhuset. 

Anslag 19.500 mark. Ökning 8.000 mark. 

Ur anslaget föreslås få disponeras för avlönande av en extra 

läkare und er sommarmånaderna, vilket på grund av den stora 

tillströmningen av pati ent er synes ofrånkomligt. 

III Ålands cBntralsanatorium. 

Enlig t en i oktober 1965 utfärdad lag om ändring av tuberku

loslagen kan med medicinalstyrelsens medgivande i c entral

sanatorium vårdas även andra än tub erkulospati enter, om de t -

ta kan ske ut an men för tuberkulos ens bekämpande. Till den 

del i centralsanatorium vårdas dylika pat i ent er b es tämmes 

statsbidraget för anläggnings- och drift s kostnaderna enligt 

i lagen om sjukhus stadgade grunder och i enlighet me d huru

vida vården ska 11 ans es jämförbar med i centralsjukhus, 

kr etssjukhus eller lokalt sjukhus me dd elad vård. 

Inom Landstinget och landskapsstyrelsen har vid fl era 
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tillfällen und er d e s enas t e å ren diskut erats möjli gheterna 

att utöka an'talet sjukpla tser f ffr sådana patienter, främst 

äldre personer, vilka i regel fo·rdrar mindre intensiv vård., 

men för vilka icke tillräckliga vårdmö jli :gheter kan erbju

das på sjukavdelningarna vid De Gaml as Hem i ~omala och Tro--r 

bergshemmet i Mariehamn. Behovet av dylika s j.u}cplatser är 

på Åland särskilt stort, emedan antal et personer över 65 år 

här är över 50 % högre än i ~iket efter folkmäng~en räknat. 

Tack vare tuberkulosens starka tillbakagång 11?-r som känt 

en avdelning om 25 platser vid Ålands centralsan8::tprium kun"T 

nat helt friställas. Härigenom synes en c5morganisat:ion av 

centralsanatoriet vara möjlig sålunda, · att det i form av 

dels en lungavdelning och del~G en geriatrisk avdeln~ng 

skulle anslutas till Ålands centralsjukhus. För denna om

organisation, som ur många synpunkter säkerligen vore ,ända

målsenlig1 fordras dock såd-'ana formaliteter, att den torde 

kunna förverkligas först om något år . 

:Däremot är det nu med stöd av den ovannämnda ändringen 

av tub erkuloslagen möjligt att redan i början av år 1966 
öppna 25 platser vid centralsanatoriet för andra än tuber

kulospatienter. Främst skulle patienter r som fordrar lång~ 
varig vård komma i fråga. Sanatorieläkaren har tillsammans 

med läkarna vid centralsjukhusets kirurgiska avdelning åta

git sig ansvar et för dessa sjukplatser. :Det är ännu icke ut '"'!" 

rett, efter vilka grunder kommunerna blir skyldig a att del

taga i kostnaderna för dem, men med hänsyn ti ;i..·1 a tt central--: 
. . 

sana toriet arbetar i omedelbar anslutning til"i c entralsjuk-

hus e t~ vars utrustning och specialister står tiil förfogande 

fö r vår den: av nu ifrågavarande patient er, bör denna rimligt~ 

vis kun~a jämställas med den vård, som ges vid centralsjuk

huS p · och kommunernas andel i drifts .- och anläggningskost

naderna sålunda beräknas efter de för dylika sjukhus gäl-

l ande normerna. Beträffande fördelningen av kostnaderna kom""" 

munerna Gmellan bör enligt landskapsstyrelsens mening de för 

centralsanatoriet i grundläggningsbrevet stadgade principer

na tillämpas . Detsamma gäller rätten till sjukvård på plat
serna i fråga. 

För inrättande av ·denna avdelning fordras att fö l jande 
befattningshavare anstäl l es: 
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1 avdelningssköterska 

-1 sjukgymnast 

3 sköterskor 

3 hjälpsköterskor 

2 vårdbiträden samt 

3 sjukhusbiträden. 

--1-77 

Samtidigt har de vid sanato !"iet tidigai-e använda benäm..:. 

nihgarna för assistentsköterska, sköterskebiträde och stä~ 
derska ändrats till respektive , sköterska, hjälpsköterska 

och sjukhusbiträde. 
De föreslagna befattningarna har upptagits efter vad som 

nu kunnat förutses men avser landskapsstyrelsen att för samt-
1 

liga dessa särskilt pröva behovet vid deras anställande~ 

i...Ht.III:l. Avlöningar~ 

An.f$J.ag 383•637 mark.Ökning 148.980 mark. 

Sanatorieöverlåkarens lön föreslås i enlighet med övriga 

överläkares avlöning utgå enligt B 1. såsom under 4 Ht.II:l 

säges har under sanatoriet upptagits i/2 byråbiträde. Där

j~mte har för de:hna befattningsael såsom hytt undermoment 

upptagits sjukhustillägg. Likaså har såsom nytt anslag för 

den arbetsti dslagen underlydande personalen upptagits ar

betstidstillägg och övertidsersättningar. Beträffande per

sonalen och avlöningsanslagen i övrigt hänvisas till motive

ringen ovah samt den allmänna motiveringen. 

i_Ht , III:2. Medicinalier och förbandsmaterial (f ), 

Anslag 10.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Föreslås på grund av omorganisationen och ökat· antal patien

ter. 

4 Ht. III: 3. Tvätt- och rengöringsmedel inklusive vattenavgift (f). 

Anslag 9.000 mark. Ökning 400 mark. 

Motivering som ovan •. 

i. Ht. III: 6. Underhåll av fastighet en J • 

Anslag 14.300 mark. Ökning 1 12.000 mark. 

Sanatoriets tredje våning e~fordrar grundlig reparation in

nan den kan tagas i bruk. I övrigt hänvisas till motivering
en ovan. 

l_Ht.III:7. Diverse utgifter. 

Anslag 4.000 mark. Ökning 1.200 mark. 

Motivering' som under 4 Ht . III: 2. 

Uit.III:8. Kosthållning en {f). 
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Ans lag 21 . 000 mark . Ökning 4 .• 000 . mapk . 

Motiveras som under 4 Ht . II~2. 

4 Ht.III:9. Värme och lyse (tl • 
.Anslag 26. 3po mar:k . Ökntng 1. op0 mark . 

Motivering 'som und er 4 Ht L III: 2. 

4 Ht.~II:lO. Socialskydd~avgifter (f)~ 
Anslag 24. 400 ... mar k . Ökning T2 . l00 · ma:fku;.u 

Motiveras av ökade lön eutgifter ~ 

4 Ht.III : ll, Brandstodspremj_er. 

Apslag 700 mark. Ökning 200 mark. 

Motiveras av .höjda brandförsäkringsvärden. 

4Ht.III:l2. Pensioner. (f).(Momentet nytt.) 

Anslag 10. OOQ . mar,k. 

Mdtivering som under 4 Ht.II~l9. 

Ordningsnumret för det följande moment e t ändrat. 

4 Ht , III: 13. Till iandskapsstyrels ens dispo·s i tion för c·entrals.anatori-e'.f; . 

4 Ht. IV: 1 . 

An§ lag 2u~ 5-oö · m~rk. Ökning 2 .'ooo ' mark;. . 

Motiveras av omorganisationen och de behov som därvid kan 

uppstå~ 

IV • . ,Ålal'l.dl:? tub e,rkulo·$,1].;tr~ ~ 
Avlöning ar--~ . 

Anslag 43. 4.78 mark. Ökning 3. 405 mark. 

Genom anställning av ny läkare vid tuberkulosbyrån har an- · 

slag för dis pensärläkare återihf örts men g enom att läkaren 

äv en upprätthåller överläkarbefattning e n vid c entralsanato

ri e t ha r anslaget upptagits till halva b eloppet av v e derbö

rande avlöningsklass. I övrig t hänvisas till d en allmänna 

mo ti v er ingen . 

Me dicinalhjälp och filmkostnader .. ~ (.f). 

Ansla g 3 . 600 mark. Ökning l ·.275 mark . 

Ökningen avs er kostnader för film i samband me d d en allmän

na skärmbilds~otograf eringen. 

(4 Ht. IV:6 . ) Fri bostad, värme och lys e för dispensärläkaren och dispen

särsköt erskari . 

LHt.V:l. 

Momentet för eslås utgå, då ifråg avarande förmåner numera 

slopats. 

Ordnin gsnumren för d e f.öljand e moment en ha ändra ts. 

V. Kumlinge sjukstuga. 

Avlöningar ·. 

Anslag 49. 16 4 mark. Ökning 2.060 mark. 

Se allmänna motivering en. 



4 Ht ,:V: 3. -

4 Ht.V:4. 

4 Ht. VI: 3. 

4 Ht. VJ: 5. 
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Kosthållning en (f). 

Anslag 6.000 mark. Öknihg 500 mqrk. 

Tidigare anslag synes på grund av prisstegringar otillräck

ligt. 

Medicinalier och förba~dsmaterial (f ). 

Anslag 1.600 mark. Ökni~g 100 mark. 

Motivering som under föregående moment. 

Byggnadernas underhåll. 

Anslag 1.000 mark. Minskning 1.000 mark. 

Anslaget har kunnat nedbringas enär byggnaderha senaste 

år undergått vissa reparationer . 

VI. Särskilda ansi$g. 

Bidrag till avlönande ay., kommunal.a hälso~ystrar (f). 

Ayslag 75.000 mark. ÖknJ.pg 5.000pmark. 

På grund av nyanställnin gar synes tidigare anslag otill

räckligt. 

B:.jidrag ti 11 avlönande ay. kommunala hälso sys tr~r-barnmo:rskor. 

iiL. 
Aqslag 25~000 mark .• Öknipg 5.000 wark. 
Mot i veri~g som under 4 Bt. VI :3. 
Biprag till upprätthålla&d e av Grelsby sjukhus , (f ). 

Anslag 600.000 mark. Öknti.ng 170.000 mark. 

Det ordinarie bidraget för driftskostnader under år 1964 

hat fastställts till i ds t närmast e 400.000 mark, vartill 

kofumer bidrag för anlägghingskostnader c. 16.ÖOO mark. Ut

gifterna under momentet ~vser till denna del dels slutreg

le~ihg för år 1965 och d ~ls förs~ott för år 1966. Då veder

börand e kommunalförbund är skyldigt att senast under inne

varande år inrätta en vårdbyrå har anslaget ökats för att 

täcka anslagsbehovet även i sistnämnda avseend e. 

4 Ht .VI:l2. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och skol

tandläkare (f). 

2.._Ht.I:l. 

LHt.I:2. 

Anslag 50. 000 mark. Ökning 25. 200 raark. 

På grund av. intensifierad läkarkontroll synes tidigare an
slag otillräckligt. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväs cndet. 

I. Ålands lyceum. 

Avlöningar. 

Anslag 466.608 mark. Ökning 39.620 mark. 

Motiveras närmar e i den allmänna motiveringen. 

Upprätthållande av parallellklasser (f ). 



5 Ht.1:3. 

2._Ht.1:4. 

5 Ht . 1: 5 . 

5 ,Ht.,I,.;6,._ 

, , ·-· .. 

- 54-
1sa 

5 Ht 
~· 

Anslag 75.3§.0 mark. Ökning 10.828 rrH;i.rk:. 
Motiveras, förutom av höjda löner, av utökat antal parallell~ 

klasser. 
Undervisningsmateriel och bibliotek:. 

Anslag 9.600 mark. Ökning 2. 100 ma~i . 
Avser fortsatt planenlig upprustning och nyanskaffning av 

undervisningsmateriel, vilket särskilt är nödvändigt be

träffande skol~ns otidsenliga åskådningsmateriel. Av ansla

get avses 2.950 mark för anskaffningar till biblioteket, 

i huvudsak elevböcker. 

Städning (f). 

Anslag 2.900 mark. Ökning 100 mark. 

Motiveras av höjd prisnåvå och ökade städningslöner. 

Värme, lys e och vatt en (f ). 

Anslag 40.000 mark. Ökning 200 mark. 

Erfordras för smärre kostnadsökningar. 

Nfr~.terial för .und,e .;v.,i.snin i >$U5 ·d, :och:.husl.i . ~konomi f). 
s ag . . t - mark. Okning 200 mark~ 

Mot-i veras som ovan ~ 
TryCkningskJistnader · (f). 

Ansi ag 1. 900 mark. ö~nineC JO,q m$.rk ~ 

Motiveras som ovan. 

Unde~håll av byggnad er~ 

Anslag 4. 500 mark .• Ökning 500 . mq.rk,. 
' 

Avser, förutom smärre reparations- och målningsarbeten* 

årlig lackering av gymnastiksalens golv. Tidigare anslag 

är på grund av kostnadsökningar otillräckligt. 

Und e;rsö kning av•. ele.y:ernas häls o_til.lstånd,. 

Anslag 2.850 mark. Ökning 175 mark! 

Motiveras av ökat elevantal. 

5 Ht.1:12. Till landskapsstyrelsens disposition för lyceet. 

5 Ht.11:1. 

5 Ht.11:4. 

Anslag 300 mark. Ökning 200 mark. 
tkn:ingen föreslås få användas för kostnader i samband med 

föredragshållare och utbyteslärare. 

lI. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektören . 

Avlöningar. 

Anslag 31'..071 mark. Ökning 591 mark. 
Se allmänna motiveringen. 

.Hyra för kanslirum. 

Anslag 780 mark. Ökning 60 mark. 
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5 Ht .I I..:..§.. 

5 Ht . II:7 . 

5 Ht.II:8. 

5 Ht. II: 9. 
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På grund av förhöjningar i den allmänna hyr esni vän har hy- , 
' ran; i vilken ingår även lyse och städning, ans etts motive-

Landskaps bidrag för folkskobräsend e.,t. 

Mar:ifhamns stad (f). 

Ansl~g JS0.000 mark. Minskning -120~000 .mark. 

Dåmslaget i 1965 års budget även avsåg r etroaktiva till

läggsbidrag för Mariehamns stad har anslaget nu kunnat 

minskas. 

!jänst einnehavarnas vid folkskolorna på lapde t avlö;ning (f,) ~ 

Anslag 1.070.000 . mark. Ökning 50 .000 mark. 

Föreslås höjt med beaktande av eventuella löne- och ind ex

j us t eri ng ar • 

Understödsanslag för folkskölorna :på ,landet (f ). 

A,ns;J_ag 450. 000 wark. Ökning 20 . 000 m.ark. 

Tidigare anslag syne s otillräckligt varför en mindre okning 

föreslås. 

Extt.a . und .~;rstöd .Jör upprätt4ålland~ av folkskolväs end 1?t. 

Ans i ag 90 .pQp m?-rk. Ökn:i;.ng 30. 000 mark;. 
Motiv eras av förhöjda und erstödsbelopp. 

Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av folkskol

lokaler (f). 

Anslag 300.000 mark. Minskning 250.000 mark. 

Under år 1966 vänt as en betydligt mindre byggnadsv.erksamhet 

varför anslaget kunnat ne dbringas. 

5 Ht .II ; lO. Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade kommu

ne r för anskaffand e av folkskollokaler (f ). 

Anslag 40.000 mark. Minskning 30.000 mark. 

Motiveras som under föregåend e moment. 

Särskilda utgifter för folkskolväs end et. 
i. :fit ,_II t-·12. Diverse utgifter. 

Anslag 2.000 mark. Ökning 250 mark. 

På grund av knstnadsstegringar synes tidigare anslag otill
räckligt. 

III . Ålands sjöfartsläroverk. 
i_Ht.III:l. Navigationsskoleavdelningen, avlöningar. 

Anslag 159.669 mark. Ökning 8.975 mark. 

Und eranslaget för förberedande kurs har slopats då denna 

kurs numera f å r anses höra till den ordinari e undervisningen 

och ingår i de övriga avl'öningsanslagen. Anslag har upp-
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tagits för en parallellklass under hela året. I öv:rigt 

hänvisas till den allmänna motiveringen. 

5 Ht.III:2. Maskintekniska avdelningen, avlöningar. 

5 .. Ht.II1:3• 

5 Ht.III:4. 

Anslag 151.116 mark. Ökning 34.064 mark . 

På grund av den stora elevtillströmningen har anslag be

aktats för en parallellklass under vårt erminen och två 

parallellklasser under höstterminen 1966. I övrigt hän

visas till den allmänna motiveringen. 

Qemerisaroma avlöningar. 

Anslag 28.026 mark. Ökning 2 •. 608 mark. 

Hänvisas till den allmänna motiveringen. 
Extra.kurser (~). 

Ans lag 22 ~ 200 mark. Minskning 45.0 mark. 

Undermaskinmästarkursen kommer att ordnas under våtte~minen 

och radiotelegrafi stkursen planeras under hös tterminen. An..;; -

slaget för kurs i kylteknik utgår emedan kyltekniken er

hållit flera veckotimmar i det ordinarie programmet . Här

igenom har anslaget,trots höjda timarvoden i8vrigt, kunnat 

minskas. 

5 Ht.III:5. Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 7.200 mark~ Ökning 1.700 mark. 

Ökningen orsakas av utgifter för den förberedande kursen, 

ökad kostnadsni vå och ökade kostnader för anskaffning av 

undervisningsfilmer. 

5 Ht.III:6. Värme, lyse och vatten samt hyror (f ). 

Anslag 10.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Förhöjningen avser i första hand kostnader för upphyrande 

av utrymmen för parallellklasser. 

5 Ht.III~7. Tryckningskostnader (f). 

Anslag 3.600 mark. Ökning 1.600 mark. 

Enär de båda avdelningarnas läsår för närvarande icke sam

manfaller blir det nödvändigt att trycka särskilda års

berättelser. Därjämte anses ökringen erforderlig för tryck

ning av nya betyg samt prospekt för maskintekniska avdel-

ningen. 
2._ Ht. III: 8. Expensmedel. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 800 mark . 

På grund av större elevantal och flera klasser har tidigar e 
ans lag ansetts otillräckligt. 

L._Ht . III:9. Underhåll av byggnaden. 
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Anslag 11 .600 mark. Ökning 10.100 mark . 
Då det nu är 10 år sedan skolan senast genomgi ck en grund

lig reparation föreslås såsom engångsanslag 10.100 mark 

för bl . a. målning av fönster och dörrar. 

5 Ht . IIIilO. Underhåll a...v inventari er. 

Anslag 1.00~ mark. Ökning 200 mark. 

5 Ht. IV: 1 . 

5 Ht. IV: 3 . 

5 Ht . IV: 5. 

5 Ht. IV: 7. 

.2._Ht. IV: 8. 

Ult . IV: 9. 

På grund av utökade inventarier och högre underhållskost

nader för eslås anslage t höjt. 

IV. Ålands sjömansskola. 

Avlöningar. 

Anslag 121.681 mark. Ökning 14 .692 mark. 

Avlöningsanslagen har upptagits enligt samma princi per som 

de senaste åren. Arvod ena för direktionen har beräknats för 

12 sammanträden. I övrigt hänvisas till den allmänna moti 

veringen. 

!!zror (f). 

Anslag 35.350 märk. Ökning 9.550 mark. 
Förutom ind exförhöjning på hyrorna för nuvarand e lokaler 

har dessutom ber~knats hyra för skolans kansl i , verkstads

lokal samt rumshyra för elever som måste inkvarteras utan

för int ernat et . 

Råvaror och v erktyg (f ). 

Anslag 20 . 000 mark. Ökning 9 . 000 mark. 

Med beaktande av föregående års förb r ukning och med hänsyn 

till att nästa år ev entuellt kan anordnas både vår._ och 
hästkurs för däcks- och maskinmanskap före slås anslaget 

höjt. 
Expensmedel. 

Anslag 5.500 mark. Ökning 1 .000 mark. 

Sedan skolan genom landskapsstyre l sens beslut även administ

rativt ski lt s från Ålands sjöfartsläroverk synes tidigar e 

anslag otillräckligt • 

Inmont ering och reparation av maskiner och inventar ier samt 
und erhåll av lokaler. 

Anslag 2.500 mark. Ökning 880 mark. 

Då ett flertal maskiner på grund av s in å l der fordrar stör

re und erhå ll föreslås anslaget ökat. 

Tryckningskostnader. 

Anslag 5 . 00D mark. Ökning 2.500 mark. 

Ökningen avser kos tnader för tryckning av egnaJblanket t er 

I 
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för sjömansskolan samt en planerad inf ormationsfolder för 

skolan . 

Elevernas kost och logi (f ) . 

Anslag 77 .000 mark. Ökning 6.150 mark. 

Kostnaderna för utspisningsköket beräknas på grund av höjda 

matpriser stiga me d 4.000 mark och internat ets omkostnader 

med 2.100 mark, genom höjda hyror. 

5 Ht.IV :ll. Förstahjälputrustning. 

Anslag 450 mark. Ökning 130 mark. 

Föres l ås på grund av pris s t egringar och ev entue llt ökat 

elevantal. 

V. Ålands yrkesskola. 

Ålands yrkesskola kommer under budge tåret att arbeta me d 

samma fasta avdelning ar som und e r år 1965, för vilka r e do 

gjorts i förslaget för sagda års budget, dock sålunda,att 

den tvååriga kurs en för rörmokare icke kunnat anordnas på 

grund av för få e l evanmälningar. Såsom dagkurs arbetar även 

d en interimistiska frisöravd elning en med en ny kurs som vid~ 

to g hösten 1965 . Des sutom avses att anordna följ a nd e int eri~ 

mi stis.ka kvällskurser: 

Int ermittenta kvällskurser : 

1) ~kurs vid bil- och mo toravd elningen ornf. 60 timmar un

der höstterminen. Kursprogrammet fastslås senare efter d e t 

behovet inom detta yrkesområde undersökts; 

2) en. e l -svetsningskurs ornf. 90 timmar vid metallarb e tar-

avdelningen under höstt erminen; 

3) en gassve t s ningskurs omf. 120 timmar vid metallarbe tar

avdelning en und e r vårterminen/alternativt en kurs för rör

montörer omf. 120 timmar; 

4) en kur s i hus b ehovssömnad omf. 180 timmar vid sömnadsav

d elningen, kurs en omfattar vardera t e rminerna; 

5-8) fyra nybörjarkur ser i maskinskrivning a 75 timmar vid 

affärstekniska avdelningen, två under höst- och två und er 

vårterminen; 

9) en fortsättningskurs i maskinskrivning omf. 50 timmar 

vid affärstekniska avdelningen und er hös tt e rminen; 

10) två kurser för snabbutbildning av kokerskor-kall skänkor 

a 75 timmar vid näringsekonomi ska avdelningen under vårter~ 

minen; 

11) en kurs i båtbyggeri fö r blivande yrkesmän omf . 75 t im~ 
I 
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mar vid träbearbetningsavdelningen under höstterminen; 

12) en g~undkurs för radio- och TV•ser~icemän omf. 90 

timmar vid elektricitetsavdelningen under höstt erminen. 

Kursen fortsätter med ytterligare 90 timmar vårterm.i n.en 

1967. 
Avlö·ningar • · 

Anslag 35tr.S94 1iark. Ökning 46 ,.6 67 mark. 

På gmnd av Vad som ov:-an sagts om kursen för rörmokare har 

en befattning såsom arbetslärare för 5 månader, vilken upp

tagi t.s i 1965 års budget, slopats. Anslag för landelektri

kerkursens arbetslä:are har upptagits för hela året .. 

:bet har även konstaterats att tvätten ·, som tidigare skötts 

av timavlönad arbetskraft, fordrar heltidsanställd pBrsonal , 

varföt ih~~ttandet av en befattning såsom tvätterska i 

iöneklass A 3 för e slås. Motsvarande "_befattning finnes även 

vid rikets centralyrkesskolor. 

:Direktionens sammanträde.sarvoden har beräknats för 15 

sammanträden. I övrigt hänvisas till den allmänna motive

ringen. 

(5 Ht.V:2). Elevernas flitpengar (f) . 

5 Ht. V: 2. 

5 Ht. V: 3. 

:Då flitpengar vid centralyrkesskolorna numera icke bör er

läggas föreslås momentet slopat. Minskning 10 .300 mark. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Tvätt och städning (f ). 

Anslag 7.800 mark. Minskning 3.600 mark. 

Genom inrättande t av en befattning såsom tvätterska har 

anslage t kunnat minskas. För storstädningar har dock fort

farande reserverats ett mindre belopp. 

Råvaror och arbetsredskap.(Rå~aror för kundarbet en J0.000 

mark). if.h 
Anslag 50.000 mark. Minskning ·40.000 mark. 

·· Med b eaktand e av yrkesskolans elevantal, motsvarande ansla g 

för rikets centralyI'kesskolor och de påpekand en, som Ålands

delegationen speciellt gjort beträffande detta anslag har 

landskapsstyrelsen föreslagit en re l ativt kraftig nedskär
ning .och ans er att yrkesskolan bör komma tillrätta med fö-

reslage t b elopp utan att undervisningen blir lidande. An-

slaget borde i proportion till motsvarande anslag i rikets 

yrkesskolor 'vara ändå lägre men har landskapsstyrelsen med 

hänsyn till att skolan utför kundarbeten i relativt stor 
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omfattning stannat för nu upptaget belopp. Det för kund

arbeten b ~rä~nad e beloppet (30 . 000 mark) har dock anteck-• . 
nats i sifferbudgeten och såsom inkomst und er 3 Avd. I:ll 
förutsätt es inflyta minst denna svmma . 

ExpenstiedGl. 

Anslag 6.000 mark. Ökning 500 mark. 

Föreslås höjt på grund av ökade annons- och telefonkost

nader. 

Undervisningsmat eriel. 

Anslag 5.000 mark. Minskning 6.QOO mark. 

Anslaget har kunnat minskas dels genom. att eleverna numera 

själva skall bekosta sina skolmateriel dels har landskaps

styrelsen med enahanda motivering som under 5 Ht. V: Y skurit 

ned anslaget. 

Bibliotek. 

Anslag 3.000 mark. Minskning 2.800 mark. 

Föreslås minskat med enahanda motivering som und er 5 Ht.V:3 . 

Und .erhåll och reparation av maskiner och inventarier . .(X ), 

Anslag 10.000 mark. Minskning 900 mark. 

Yrkesskolan synes komma till rätta med något minskat anslag, 

Und er~åll av byggnader och gårdsplan. 

Anslag 20.fr50 mark. Ökning 14.900 mark. 

Ökningen avser engångsanslag för målning av skolans plåt

tak. 
Bränsle, lys e , kraft och vatt en (f). 

Anslag 48. 500 mark. ·Minskning 1. 500 mark. 

Utgifterna hittills und er innevarande år har visat att an

slaget kan minskas någo t. 

Elevernas hälsovård och för s tahjälputrustriing (f.),,. , 
Ansl ag 2.800 mark. Minskning 1.750 mark. 

Motivering som un9 er före gåend e moment. 
Socialskyddsavgifter (f ). 

Anslag 20.000 mark. Ökning.5.000 mark. 

Motiveras av höjda avlöningsutgifter. 

Brandstods- och olycksfallsförsäkringspremier (f ) • 
. •··. 

Ans lag 9. 000 mark. Ökning 400 UJ.ark. 

Motj_veras av höjda försäkringsvärden. 

i2_ Ht. V: 17). Fartygs el ektrik eravdelningen. 

Den tillI'älliga f artygsel ektrikeravdelningen har upphört 

varför moraente t för~;lås utgå~ 
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VI . Bidrag till landskaEets enski lda läroans'ta,l t e-r. 
~'-

(Kapit elrubrik Q n ändrad). 

Ålands handelsskola (f). Tidigare 5 Ht.XII:l3 ) . 

Anslag 45.000 mark. Ökning 18.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har ansett sa~enligt att fömÅlands 

handelsskola under saruna kapitel som Ålands folkhögskola 1 

varför kapitelrubriken ändrats. Anslaget för handelsskol~ 
föreslås höjt då skolan från och med hösten 196& beräknas · 

arbeta med två klasser. 

VII. Ålands lantmann~skola. 
Avlöningar. 

Anslag 28.794 mark. Minskning 5.00_1 l'Jlark . 
' - j-

Genom tillkorasten av Ålands försöksstation har bef attingen 
·. ···, .. 

såsom andra lärare ombildats till försöksledare vid för~ 

söksstationen, varför den slopats under Ålan_ds lantnanna

skola. Lantmannaskolan avs e s i denna lärares ställe komma 

tillrätta med timlärare, vilket även beaktats under för e

varande moment. I övrigt hänvisas till den allmänna moti
veringen. 

5 Ht.VII:2. Värme och lyse (f). 

Anslag 5.800 mark. Ökning 500 mark. 

Genom införande av olje eldning synes tidigare anslag otill

räckligt. 

5 Ht.VII:J. Städning. 

Anslag 1.250 mark. Ökning 250 mark. 

Motiveras av löneförhöjningar. 

5 Ht.VII:9. Underhåll av byggnader. 

Anslag 2.400 mark. Ökning 400 mark. 

Tidigare anslag synes otillräckligt. 

5 Ht.VII:lO. Underhåll av inventarier. 

Anslag 500 mark. Ökning 300 mark. 

Föreslås för upprustning av lärosalens och elevinternatets 

inventari er. 
5 Ht.VII:ll. Anslag för kurser. 

Anslag 700 mark. Ökning 300 mark. 

Avs.ar kostnad er för fortbildningskurser. 

Skollägenheten på Jomala gård. 

L..Ht.VII:l4. Skollägenhetens utgifter (f). 

Anslag 54.695 mark. Ökning 2.957 mark . 
Utgifterna ha beräknats enligt följande: 
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Förvaltararvode 

Arb e tsl e dare 

4 .- 290 :-

6 .; 9 30 :-

Kr etatursskötare f' 5 . 710 :-

Jordbruksarb e tare 5 . 420: -

Tillfällig a afb e ta~e 
och övertids ersättp. 3 . 500 :~ 

Arb e tsg ivarens and e l 
av $oci a lskyddsav g ·. l. 560 : -

Olycksf a llsförs. prem. 900 :

Löne juste ringar (f) 1.000 :~ 

Övrig a löpand e ut gift er: 

Växtodling : 

Hand e lsgöds e l 

Utsäd e 

Bek~mpning sme B e l 

Övrig a ut gift e r 

Hus djurss köts e l : 

Ve t erinär och me dici
n e r 

Semine ring 

5 . 000: -

1 .. 000: -

750 :--

900: -

350:-

350:-

Grisar och v itami n pre p . 600: 

Kraft-och mine r a lfo d er3.700 : 

Tvätt- och d ~ sinf .me d . 300: ~ 

Övrig a utgift e r 

Skogsbruk et: 

Allmänna kos tna der : 

900 : :-

Und erhåll av byggnade r 1 . 750:-

-·"- " vägar 

"mask ine r 

Elström och flyt.brän s-

600:-

1. 500 : -

l e 2.500 : -

Arrend eavgifte r 2. 885 : -

600:-

29 . 310:-

7 . 650:-

6. 200 : -

800:-

Försäkringar 

Dive rs e utgift e r 900 : - 10 . 735 : -

Summa l öner och övriga löpand e ut gift er:5 4 . 695:

VIII . Ålands kvinnli ga h emslöjdsskola. 

2... Ht •. vr:r:.r: 1. Avlöningar. 

Ansl ag 34 , 208 mar'k. Ökning 3. 232 mark. 

183 

Jkningen förutsätt e s av löne just oringar, vilka närmare be-' 

rörs i a llmänna motive ringen . 
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IX. Ålands husmodersskola. 

Avlöningar. 

Anslag 26.295 mark. Minskning 1.629 mark. 
Genom slopandet av övertit1Sarvoden såsom obehövliga har 

an8-laget kunnat minskas. 

Elevbespisningen (f). 

Anslag 2.100 mark. Ökning 100 mark. 

189 

Motiveras av höjda livsmedelspriser och ökad elevtillström

ning. 

X. Fornminnesvården. 

Ålands r;mseun. 

Avlöningar. 

Anslag 33.452 mark. Ökning 16.764 mark. 

Landskapets fulla övertagande av forn- och kulturminnes

vården, vilket förut sättes i landskapslagen __ om fornminnen, 

erfordrar ytterligare utvidgning av personalen vid Ålands 

museum. Genora det planerade övertagandet av Kastelholms

museet och Jan-Karlsgården kommer arbetsbördan att öka vä ... 

sentligt, vissa områden har även i brist på personal tidi

gare försummats och särskilt forskningarna rörande den äld

re folkkulturen borde intensifieras. Landskapsstyrelsen 

föreslår därför inrättandet av en amanuensbefattning vid 

Ålands museum. Om behovet av en dylik tjänst har statsarkeo

logen yttrat sig och förordat densamma. Befattningen kan 

jämföras o.ed motsvarande amanuenstjänster i riket i lägre 

löneklass A 22, för vilka kompetensfordringarna är hum. 

kand. examen. 

Det under momentet tidigare upptagna a11slaget för extra 

arbetskraft har avsett arvode för konservator och vaktmäs

tare. Detta anslag har nu delats upp på tvenne nya under

moment. I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen. 

Handbibliotek och komplettering av museiföremål. 

Anslag 8.000 mark. Ökning 5.500 nark. 

I samband med en aktivering av den etnografiska forskningen 

har anslaget för inköp av föremål till museet fö:rG3lagits 

ökas. F<;sr inköp av dyrbarare förenål har tidigare anslag 

visat sig otillräckligt. 

Kulturhistoriska museet i Kastolholm. 

Efter hörande av statsarkeologen har landskapsstyrelsen 

under förutsättning att landstinget ställer erforderliga 
medel till förfogande avsett att övertaga räknat från den 
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1 januari 1966 Ålands kulturhistoi iska mus eums s anlingar 

i Kast alholr;1s s'iott och frilufts.mus ~et Jan-Karlsgården,_ 

19u 

vilka veder.l.~gsf~:Ltt erbjudits landslfapet av ~iria tidigare· 

innehavare föreningen Ålands vänne r r.f. respektive Ål:lhd ~ 

folkminnesförbund r.f . Även om avsikten är att d essa tvenne' 

samlingar så ~måningom skall helt införlivas me d Ål ands 

museum har utgifterna härför upptagits under tvenne nya 

undermoment med därav föranledda ändr;i.,J1gar av raoment eringen 

i övrigt. 

2...Ht .X:5 t 6,7. Avlöningar, värme, lyse och städ:rfirlg samt övriga utgifter . 

(Momenten nya). 

5 Ht_ ,_X: 8. 

5 - Ht . X~lO. 

Uit .• x: 13. 

Det sammanlagda anslagsbehovet för löpande utgifter vid 

museet i Kast elholm uppgår till 10.000 mark, vilket upp

spjälks på trenne olika moment. Avlöningsanslaget avser 

kostnader för vakter och annan arb etskraft som kan erford

ras för iordningsställandet av mus eet. Und er tionde huvud

titeln har dessutom upptagits ansiag för anskaffning av 

särskilda inventarier som vitriner och hyllor. 

Bygdemuseet Jan-I{arlsgården. 

Underhåll av byggnader . (Moment et nytt). 

Anslag 6.000 mark. 

Anslaget motsvaras av det belopp Ålands Folkminnesförbund 

tidigare erhållit av anslage t und er 5 Ht.XIII ~ l. 

Övriga anslag. 

Bomarsunds fornminn e sområde . 

Anslag 38.000 mark. Minskning 8.250 mark. 

Anslage t avser fo:!hsatt restaurering av murar ,ro Jning m. m.

för ett belopp av 30.000 mark . Då landskapsstyre ls en i sam

band med övertagandet av Jan-Karlsgården från Ålands Folk

minne sförbund r.f., likaså eft er hörande av statsarkeologen 

avser att övertaga folkminne sförbundets anläggningar vid Bo

marsund innefattand e bl.a. cafe Grenadjären, har erforder

liga utgift er för upprustning av områd et och anläggningarna 

tills vidare hänförts under detta morJent. 

Public eringsverksamhet en. 

Anslag 2.800 mar"k· Ökning 300 mark. 
Föreslå s höjt på grund av st e grade trycknin gskostnader. 

För und erhåll och inlös en av ga~la byggnader. 

Anslag 2.000 mafk. Minskning 2.000 rcmrk. 

I budget en för år 1965 upptog s ott engångsanslag om 2.000 

J, 
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mark för l~cke rö hernbygdsför ening, vilket anslag nu för .. eslås 

utgå. 

;x:;r:. Socialt bildningsarbet e. 

Bibliot eks- och studi <:r;v,Grksamhet.en • . 

Biblioteksinspektörens r esekostnader (f) , 
Anslag 500 raark. Ökning 150 mark. 

Föreslås höjt på grund av höjda dagtraktament en . 

Understödjande av studi ecirkelverksamheten. 

Anslag 4.000 mark. Ökning 1.500 mark. 

Med hänvisning till lanrtskapslagen i ärend et och höjda bi

drag för studi ecirklarna för eslås anslag et höjt . 

Und erstöd åt medborgar- coh arbetarinstit:ut. (f) . 

Anslag 40.000 mark. Ökning 5.000 .mark. 

Föreslås höjt då arb etarinstitut et i Mari e hamn numer a har 

heltidsanställd r ektor och ur anslage t avs es även utb etala 

förskott und er v ederbörand e å r. 

(XII . Ålands ··'"yrke svägl ednings byrå). 

Enär Ålands yrkesvägledningsbyrå och Ålands . arb etsförmedling9_

byrå s uppgift er i viss mån saramanfall er oCh<då båda · byråer-

na från . årsskiftet kommer att inhyras i samma lokal för e

slås detta kapit e l överfört till 8 Huvudtit eln i samband 

me d arbetsförmedlingsbyråns utgift er. 

Ordningsnumret för följ;;B.nd e kapit e l har ändrats .• 

XII. Särskilda anslag. 

5 Ht .xii~ 1. Till v etens1tapen 2 litteraturen och kon.9t en främ.ial)de :ända-

mål. 

Anslag 45 .ooo mark, oförändrat. 

Följande fördelning för e slås~ 

aJ .ÅlahB:s Kulturstiftelse för uppt eckning av ortsnamn 
· · 1. 000 mark. Anslage t oförändrat. 

b) _Fö± etnologiska und ersökningar oförändrat anslag 2.000 

mark. 

c) Ålands Kulturstiftels e för urkund samling JO. 000 mark. 

Ökning 4.000 mark. 

De åländska domböckerna för e 1623 public eras und er år 1966 

och därjämte e rfordras me de l för f orskning- och insamlings

arbete hänförand e sig till medelt~dsurkunderna och 1500-

tal ets kungabrev . 

d) Emigrantundersökning (anslage t nytt) 2.500 mark avs er 

bidrag till professor Knut Pipping för en und ersökning av 

emi grerade å länningars anpassning och trivsel i Sverige. 
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e) 

f) 

Ålands 

Ålands 

Spelmansgille. Oförändrat anslag 1.550 mark. 

Sjöfartsmuseum. Anslag 2.100 mark. 

Ökning 100 mark. 

g) Ålands Fågelskyddsförening för vetenskapliga fågelobser

vati oner. Oförändrat anslag 2.000 mark. 

h) Ålands Konstmuseum. Anslag 5.000 mark. 

Öknm g 500 mark, på grund av höjd hyra. 

i) För anskaffning av konstverk till konstmuseet. Oföränd

rat anslag 6.000 mark. 

j) Förenin ge n Brage. Oförändrat anslag 200 mark. 

k) För oförutsedda behov r e serveras 12.650 mark. 

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar. 

Anslag 6.500 mark. Anslaget oförändrat, föreslås fördelat 

sålunda 

a) Teaterföreningen i Mariehamn, 500 mark för dess all~än

na verksamhet. 

b) Ålands Säng- och musikförbund. Oförändrat anslag 2 r OOO· 

mark for den allmänna verksamheten samt såsom engångsanslag 

avseende kostnader i samband med den allmänna nordiska 

sängfesten år 1966, 500 mark. 

c) 2.000 mark, föreslås rese~verat såsom garanti för n~~~b 
ka sångfesten 1966 i .Mariehamn, d)l.500 mk för oförutsedd 

.2.._Ht.XII:4. Bid~ag för avlönande av verksamhetsladare för kulturorga-

5 Ht.XII:5. 

nisc1tioner. 

Anslag 25.000 mark. Ökning 850 mark. 

Följande fördelning föreslås~ 

a) Ålands Spelmansgilles instruktör. Anslag 1. 50 mark ofö 

ändrat. 

b) Ålands Sång- och musikförbunds verksamhets ..... öc h bi trä-
dande verksamhe ts- och ork~~sterledare. 
Anslag 5.850 mark. Ökning 250 mark. 

" 

c) Ålands Ungdomsförbund för 'folkdansledare, :65Q · m~rk. 

Ökning 50 mark. -' 

d) Ålands Ungdomsförbund för avlönande av v-erksamhe_tsledare 

och t eaterinstruktör. 
·.\· 

Ans lag 15. 450 mark. Ökning '7.00 mark. 

e) För oförutsedda behov reserveras 1.500 .'u;tark;. 

Understöd åt Ålands hemslö ,idsförening för f ~re d'.i.rlgens 
( 

verksamhet ~(f). 

Anslag 26.500 mark. Ökning 3.000 mark. 

skol-
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Föreslås på grund av ökade avlöningskostnpder. 

5 Ht.XII:8. Kommunal upplysningsverksamhet. 

Anslag 2.500 mark. Ökning 1.000 mark. 

Såsom engångsanslag föreslås 1.000 mark f ör anordnande av 

kurs i kommunalteknik. 

5 Ht.XII ~ll. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisninge

och bildningsväsendet. 

Anslag 5.900 mark. Minskning 2.500 mark. 

Under momentet avgår 2.5.00 mark utgörande av år 1965 upp

taget engångsanslag. 

5 Ht.XII:l2. Understöd åt författare och översättare (r). 

Anslag 3.000 mark. Ökning 250 mark. 

Understödet, som baserar sig på landskapsbidragen för bib

lioteksväsendet, föreslås höjt då sistnämnda utgår till 

högre bel opp. 

(5 Ht.XI:El3.) Bidrag till Ålands handelsskola (f). 

6 Ht.I:l. 

6 Ht. I: 4. 

6 Ht.I:6. 

6 Ht.I:9. 

6 Ht.I:lO. 

Se 5 Ht . VI: 2. 

6 Huvudtiteln. Näringa~nas främjande. 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk

samheten. 

Avlöningar. 

Anslag 113.043 mark. Ökning 6.863 mark. 

Se allmänna motiveringen. 

Bidrag för torrläggningsarbet e n (r). 

Anslag 40.000 mark. Minskning 20.000 mark. 

Enär något större torrläggningspro~kt för närvarande icke 

är för handen kan anslaget minskas. 

Ny- och stenröjningspremier (r). 

Anslag 15.000 mark, oförändrat. 

Även under år 1966 föreslås att nyodlingsbidrag beviljas 

jordbrukare bosatta inom Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, 

Vårdö och Föglö kommuner. 

Svin-, får och f jäderfäskötse1ns främJand e . 

Anslag 4.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

För att under år 1966 kunna intensifiera rådgivnings- och 

kursverksamheten inom dessa binäringar föreslås anslaget 

höjt. 

Trädgårds- och biskötselns främjande. 

Anslag 7.GOO mark. Ökning 3.50~ mifk.d f dl f.. . t an s rukto ar orening 
3.000 mark av ökningen avser engångsanslag/for anskaffning 
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av tvenne frukt s ort eringsma s kine r , medan ökningen i övri g t 

föranl e d es av de n allmänna s t egringen i kostnadsnivån. 

4H-v erk s amhe t en. 

Anslag 23.000 mark. Ökning 1.000 mark. 
El v 

Avser höjning/kTubbl edarnas arvod en. 

Lokala fältförsök och demons trationer.(Rubrik en ändrad, 

moment e t delvis nytt). 

Anslag 500 mark. Minskning 2) . 912 mark. 

Enlig t landskapslagen om Ålands försöksstation och då sag

da försöksstation nu r e dan inl ett s in v e rksamhe t har de 

tidi gare und er detta moment intagna anslagen för Ålands för

söksfäl t och Åland3 fruktförsök strukits. D2för d e ssa ända

mål erforderli ga anslagen ingår nu under Ålands försökssta

tion upptage t und e r e tt nytt a ndra kapit e l i denna huvud

titel. Kostnad erna för l okala fältförsök och d emonstratio

ner kommer d ock fortsättning svis att utanordnas av lantbruks

avd elninge n. Anslage t för si s tnämnda ändamål förblir oför

ändrat. 

Und e rstöd för byggand e av anläggning ar för vatt enförsörj

ning (r). 

Anslag 25.000 mark . Ökning 5 . 000 mark. 

För att i större utsträckning kunna understöda denna för 

landsbygde n b e t y d e lsefulla verk s amhe t erfordras föres lage t 

tillägg . 

Mjölktransportbidrag i skärgård en (f). 

Anslag 230.000 mark. Ökning 30.000 mark. 

Ökninge n motiveras av höjda transportko s tnad er. 

För sänknj_ng av vattendrag samt vattenståndsregleringar. (r). 

Anslag 10.000 mark. Minskning 40.000 mark. 

Under år 1966 s y n es ick e f ör eligga pla n e r på större vatten

ståndsreglering ar, varför anslag et kunnat r e duc eras. 

Förvaltningsarvoden och övrig a gottgörels e r för jorddispo

si tionslån (f ). 

Anslag 27.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Höjningen motiveras av öka t antal lån. 

Anläggningspr emi e r för ny läg enhe t (f). 

Anslag 5.000 mark. Mins kning 10.000 mark. 

Erfordras för tidi gare b eviljad premi e . 

6 Ht.1:24. Inköp av 'läge nhe t er för jorddispositionsändamål (f). 

(Mome nte t nytt). 
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Anslag 10.000 mark. 

Motsvarande ans lag f anns intaget i tilläggsbudge t und e r å r 

1964 och har land s kapssty r e ls en ans ett att anslag härför 

ånyo bör r e s erveras . 

Kostnad er för lantbruke t s g rundkr edit (f ).(Moment e t nytt) . 

Anslag 10.000 mar~~ 

I riket utfärdad es den 12 ·mars 1965 en lag om lantbrukets 

grundkredit, vilk en trädd e i kraft d en 1 sept e mb e r d e tt~äp~ 

Förslag till lag stiftning i samma äre nd e för landskapet ~ 

del för e läggs lands tinget innevarand e års hösts e ssion. Nu 

upptage t anslag avs e r ut g ift e r för d en ränt egottgörelse 

landskape t ä g er erlägga till penninginstitut som b eviljat 

lån i enlighe t me d sag da lag , ävensom i lagen stadg ad e för

valtning skostnad er. 

II. Ålands försöksstation (Kapitl e t nytt). 

Ålands försöksstation inle dd e me d stöd av landskapslag 

av den 25 mars 1965 r e dan under innevarande är sin v erk

samhet. Däri genom föranl e dda ändringar av budge t e n har r e

dan tidigare b erörts unde r 6 Ht.I:l3. Sålunda har landskaps

styrelsen ans e tt att försöksstati on e n såsom specialre do gö

rare bör införas såsom ett särskilt kapit e l und e r 6 huvud

tit e ln. 

Avlöningar. 

Anslag 31.627 mark. 

Utom förest å ndaren, s om öv erförts frå n Ålands lantmannaskola 

genom ombildning av därvarand e tidig are andra lärarb efatt

ning förutsätt e r lands kap s lagen om Ålands försöksstation 

inrättand e t av en b efattning s ås om fältmästar e i löneklass 

A 20 . För försöksl e daren vid avd e lnin gen för fruktförsök 

ut går såsom tidgar e ett särskilt arvode . 

Arbetskostnader. 

Anslag 12.400 mark. 

Genom utvidgning av v erksamhe t en och höjda lönekostnader har 

det tidigar e anslage t för arb e tstagare i arb e tsavtalsför

hållande något ökats. Anslag för s ocialskyddsavgifter har 

avdragits och bör som för övri ga und erredovisar e föras un

d e r 9 Ht.I:3. 

6 Ht.II:3-8. Övriga utgift e r und er detta kapit e l har upptagits på bas en 

av ut gift ~rna hittills und er å r e t och för anled e r i huvudsak 

inga större ökningar. 

Ordningsnumre n för d e följand e kapitl en har ändrats . 
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III. Fisket. 

I sitt betänkande m 12/1964 av den 16 dec emb er 1964 har 

finansutskottet efterlyst upplysningar angående fiskar

förbundets framställning om jakt- och fiskepolis. Öv er

vakning en av jakt och fiske kan anordnas i huvudsak enligt 

följand e alternativ: 

1) Övervakningen ombesörj e s av den reguljä:r'a poli shfäkt ert .. . ' 
och av sjöbevakningsväsendet. För rtä:rVall:'ande f .inna's i Bt.än..,.. 

dö, Kumlinge, Sottunga, Köki:ir och Fö gl i;i. , k6cilh~pe~~ inEilleti .. 
. , • .· _r; 1. • I _ 

åtta polismän och tjug6:tem sjö.b~vakhihg1sqä:tl. eller sålunda 
• { • • • ~ ' :. I • , . I , 

inalles J.3 personer sys se.ls~tt'ä: tned att övervaka~ att lag 
. ·: ,.,.··'' ·!.· \ , · . ' . 

bch rätt uppi'El.t,thäl·l {3 s · b~'kså :L skärgården ~ Man kan f~rmoda, 
att dess·a ti lf' 'p'oiis ... oÖh sjöbavkbingspersohalen börahde 

pel:'sohe~, s~n\ oftas 't själ va ära hemma från skärgården~ ära 

kuhniga ,oQh v~l skickade ~tt öVerv~ka också att st~dgande 

om jakt bch fiske efterlevas~ SjöbevakningsVäsendet är dess~ 

utom utrustat med för ändamålet erfo rderliga, snabbgående 

och med radiokommunikationer tltrustade båtar~ 

2) Övervakningen ombesörjes(i riket)av särskild~ jaktpolis-

män, tillsatta i stöd av lagen den JO januari 1959 om jakt

polis. 

J) Övervakningen ombesörjes(i riket) av särskilda jakt~ och 

fiskepoliser, som blivit .tillsatta av vederb~rande läns
styrelse. 

4) Övervakningen ombesörjes av anställda inom t.ex. forst

förvaltningen eller av personer, som elj est stå utanför den 

egentliga ordning~uakten, vilka tillagts poliso ans b efo gen
het er. 

5) Övervakningen ombesörjes av edsvurna fiskevakter. Sådana 

fiskevakter kan tillsättas i nödigt antal av kommun, fiske

vårdssammanslutning, fiskelag eller vattenägare och varje 

fiskevakt kan på detta sätt de ls tilldelas ett lagom stort 

område att övervaka och dels måhända ocäså stimuleras till 

sin uppgift genom att han också s.a.s. kommer att bevaka 

~gna intressen. Medel till fiskevakternas avlöning kunde 

möjligtvis hopbringas genom överlåtelse mot vederlag av rät

ten till fiske på visst område. Genom att anlita dylika 

mera lokalt betonade övervakare skull e man måhända också 

övervinna .vissa av de probl em, som sannolikt ära förknippade 

med den omständigheten, att olovligt fiske är et t målsägan
debrott. 



- · - ·ir ·· · . 

-71- 197 
Landskapsstyrelsen, som genom en promemoria i detta 

ärende delgivit Ålands fiskarförbund ovanrelaterade synpunk

ter, har dock ännu icke tagit helt definitiv ställning i 

ärendet utan följer med utvecklingen och avvaktar, om veder

börande intressenter själva vidtaga åtgärder eller myndig

heterna ändock trots allt måste ingripa. 

6 Ht , III: 1. Avlöningar. 
~ -·· .. . .. · -~·-

An.sl.c:ig 27,342 mark. Ökning 2.090 mark. 
Se närmare allmänna motiveringen. 

§... Ht. I- ~-~ .~?. F._:Es}c_e~iu~~~Esök:q~::J~a~ ·- ·~_ f). 
Anslag 33.070 mark. Ökning ·4,345 mark. 

Enligt det av kommissionen för Husö fiskerivet enskapliga

biologiska station uppgjorda programmet skall verksamheten 

fortsätta med delvis påbörjade ,"försök och delvis nya . An

slaget avser landskapets andel i kostnaderna. 

6 Ht.IIJ:6. Un4erhåll och drift av fiskefyrar. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark. 

Ökningen motiveras av utgifter för grundligare reparation 

av fiskefyren på Koxnan. Anslaget i övrigt avser sedvanliga 

underhållsutgifter. 

6 Ht .JJI: 8. Lapdskapets andel i skadeersättningar för försä,krade fisk

redskap och fiskebåtar (f ). 

Anslag 60.000 mark. Ökning, 10.000 mark. 

Tidigare anslag syne s otillräckli.gt då landskapets andel sti
antaTut o:Katte 

ger i förhållande till/ skactefall, vilket i sih tur hänför 

sig till ökat antal fiskebåtar. 

6 Ht. IJI ;9 ~ N~p.$Etttning av räntan på lån som bevi]t,iats ){rkesfiskare för 

anskaffning ax . f~skre-dskapp och f iskeb<ftar (r). 

l_Ht . IV,: ,g~ 

tBt.IV:3. 

Anslag 22. 500 mark. Ökning 2 .• 500 mark. 

Föreslås med beaktande av att ytterligare lån utgivits för 

detta ändamål. 

"J.V. :Oen ,pr;!.yata skog.sp.ushålll;lingen. 

AV,löaingar. 

M .slag 73.430 tn~rk. Ökni,nK 4.530 .m§'rk. 
Hänvisas till allmänna moiiveringen. 

J}ef1,0r och dagtra~tamente,;n ,, ( f). 

Anslag 25.000 mark. Ökning 2.500 mark. 

Genöm bl.a~ höjda dagtraktamenten synes tidigare anslag 

otil1räcklj.gt. 

Expehsmed el. 
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Anslag 700 mark. Ökning 100 mark . 

Ökningen motiveras av stegringar i materialprisen. 

Und erhå ll av plantskolorna (f ). 

Anslag 35.000 mark. Ökr1;ing 13.000 ~nark .. · 

Und er d etta moment har även upptagits det tidi gar e under 

6 Ht.IV:7 för markförbättring vid plantskD ian upptagna an

slaget. Ökningen i övrigt mo tiveras av utökad verksamhet 

vilke t på inkoms tsidan mo tsvar as av ökade inkomster för 

pl~ntförsäljning . 

Underhåll av plantskolebyggnaderna~ 

Arislag .500 mark. Ökning 100 mark. 

Motivering som und er 6 Ht.IV:3 . 

l6 Ht.IV:7). Markförbättring vid plantskolan. 

Se mo tiveringen und er 6 Ht.IV:5. Minskningen und er detta 

moment utgör 4.000 mark. 
Ordning s följd en för de följand e momenten har änd ra ts. 

6 Ht.IV:ll. Und erhåll och drift av maskiner och r edskap för arbeten 

i samband med skogsförbättringar (f ). 

6 Ht. V: 4 . 

L Ht . I ~ 1. 

Lftt . II:l. 

Anslag 12.500 mark. Minsknin g 4.500 mark. 

Verksamheten med for s t avdelningens maskiner beräknas minska 

und er år 1966, varför även anslaget kunnat nedbringas. 

V. Särskilda an s l ag. 

Rådgivning och annat främjande av hem- och småindustrin. 

Anslag 25.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Under momentet har upptagits 15.000 mark till Ålands före-

tagarförening r.f. samt 10.000 mark till bidrag för elan

läggningsavgif ter för hem- och småindustriför e tag på lands

bygden . 

7 Huvudtit eln. Kommunikationsväsendet. 

I. Arbetsledning. 
Avlöningar. 

AU-slag 107 . 386 raar~. Ökning 6 .802 mark. 

Se allmänna motiveringen. 

Il. Väghållningen . 
Underhåll av landsvägar och bygdevägar. 

Anslag 1.630.000 mark . Ökning 295.000 mark. 

a) Sommarund erhå ll et (f ). 

Anslag 920.000 mark. Ökring 130. 000 mark. 

Und er året h.ar avlöningskostnad erna s ti git med c. 10% och 

transportkos tnaderna med 18-20 % . St egringen av förenämnda 
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kostnader 1 det utökade vägnätet samt den fortgående ökningen 

av trafikintensiteten motiverar före9laget anslag. 

b) Vinterunderhållet (f ). 

Anslag 170.000 mark. Ökning 25.000 mark. 

Motivering som under föregående punkt a) ävensom ökade krav 

på vintersandning. 

c) Färjhållningen (f). 

Anslag 320.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

I landskapet finnes numera 4 st. fri gående färjor, 1 lin~ 

styrd färja samt 3 ·s t. mindre turbåtar, vilka ha en samman~ 

lagd besättning om närmare JO man under högsäsong. Sköt

seln av denna trafik börjar överstiga vägavdelningens per

sonalresurser, i synnerhet då den biträdande vägingenjörsbe

fattningen ej kan fås besatt, varför vid avdelningen borde 

anställas en person~ som t.ex. mot deltidsarvode skulle 

handha h:bthö~ancle- - ärenden. Kostnaderna härför, förslagsvis .· unuer ue"t'"ta rr1omen"t. 
6. 000 mark, ha observerats/ Höjningen i övrigt hänför sig 

till utökat antal turer och ökade driftskostnader. 

d) Understödjande av bilfärje trafik Vårdö-Gustavs • 
. -.. 

Anslag 220 .poo mark~ Ökning 40.000 mark. 
4?{ . .. . ~ ' . 

Ökningen mot.iveras av höjda löner samt utökat an tal turer. 

Bidrag· t~l~ _ kommunalvägar. 

Anslag 271.000 mark. Ökning· ,; ~ : 'Z.000 mark. 
.. : ... 

a) ~r bygg<=tnde och föroättri?g (r). 

Anslag 190.000 mark~ Anslaget of8rändrat. 

I 1965 års budget var för detta ändamål upptaget 190.000 

mark. Under år en 1957-1965 konstituerades inga nya kommu

nalvägar, beroende på att den tidigare kommunalvägslagen 

upphört att gälla utan att någon ny tillkommit, varav följ

de en anhopning av ansökningar avseende dylika vägar vilkas 

byggande nu borde ske i rask takt. Även i 1964 års budget 

utgjorde detta anslag 190.000 mark och föreslås nu samma 

b el opp, varigenom största delen av eftersläpningen skulle 

bli va undanröjd. Anslaget avses även för bidrag ti 11 anskaf

fande av färjor för kommunalvägar. 

b) För underhåll (f ). 

Anslag 48.000 mark. Ökning J.000 mark. 

Ehuru sedan uppgörandet av senaste budgetförslag endel 

kommunalvägar omvandlats till bygdevägar varigenom de först 

nämnda vägarnas längd totalt nedgått med c. 10 km, "föreslås 

på grund av . den allmänna prisstegringen en ökning om J.000 
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7 Ht . III:2. 

7 Ht. III: 3. 

7 Ht.IV:l. 

7 Ht .rv: 2. 

LHt. V: 1. 

lHt. V: 2 • 

~74-

mark. 
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c) För fdrbättring av vägförhållandena i skärgården (r). 

Anslag. 16.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Motiveras av stegringar i den allmänna prisnivän. 

d) Understöd för iståndsättning av kommunalvägar, 

ekola övertagas som bygdevägar (r) •. 

vilka 
t I 

Anslag 17.000 mark-. Ökning 2.0.00 ma±;k~ 

Motivering som ovan. 

IJI • . -För . s jök0Iil~1~:u~.k.a.;ti,?nern~ l 
F,Öt ,uJ;Wr.ätthåilande av traf:);k, i _ §kärgå,l;dert~ . -.. -

Anslag 19b. oo_o ma!.!f_. Ökning 25 .ööo mark. 
Ökningen hänför sig till den allmänna prisstegringen. 

Upprensning av båtleder (r). 

Anslag 4.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Motiveras av, förutom smärre andra arbeten, upprensning 

av Lumparsund. 

Till anläggning och underhåll av båtbryggor (r). -Anslag 50.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Ökningen avses för anläggning av planerade färjfästen vid 

Enklingepch Torsholma. 

IV. Vägavdelningens 
Underhåll av byggnader.-

byggnader och inventarier. 
" . 

Anslag 30.000 mark. Ökning 9.000 mark. . - _, _ --------------
Av ökningen avses 6.000 mark för renovering av bostadshuset 

vid Strandnäs garage medan 3.000 mark hänför sig till steg

ringar i prisnivån. 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier (f ). 

Anslag 170 .000 mark. Ökning 15 .000 mark. 

Den ökade trafikintensit eten medför större arbetsinsatser 

av vägavdelningens maskinpark med ty åtföljande kostnads

ökningar för dess underhåll. 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 
Avlöningar. 

Anslag 14.892 mark. Ökning 1.432 mark. 
Se allmänna motiveringen. 

Till anskaffande av registerbrickor för 

Ansläg 5.000 mark. Ökning J.000 mark. 

motorfordon (f). 
* -

Motiveras ·av d_en ökade bilparken. För försäljning av re-

gisterbrickor har under 3 Avd. 1:29 observerats motsvarande 



7 Ht. V: 4. -

(8 Ht. I: 2) • 

8 Ht. I: 2. 

8 Ht •I: 5. 

8 Ht.I:ll. 

tfil.II:l. 
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inkomst. 
Övriga anslag. 

Till landskaps styrelsens . dispbstL tion för kommuniirn.tions

vä'sendet. 

Anslag 5.000 mark. Minskning 20 . 000 mark. 

Med beaktande av vad som hittills under år 1965 åtgått 

under detta moment och bokslutet för år 1964 samt då sär

skilda behov för närvarande iCke yppats, har anslaget kun

nat minskas. 

8 Huvudtiteln. Sociala, .uppgifter • 

. I .~ ,Särskilda anslag för s ,öo iala ändamål. 

Häl~o-. läkar- och sjukvård åt landskapets arbft t .fl.+e (f). 

Under detta moment har förts utgifter, vilka landskapet 

äger erlägga i egenskap av arbetsgivare, varför landskaps~ 

styrelsen anser det sakenligt att flytta momentet under 

9 Ht.I kap. Minskningen utgör 15.000 mark. 

ördrtingsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Invalidvården (f ) . 
AnsJag 170 .000 mark. ÖkninK 30,, poo mark. 

Tidigare anslag synes otillräckligt på grund av höjda inva .... 

lidpenningar. 

UndGrs.töQ. åt . . barnhe!fl (f). 

Anslag J_0.000 mark. ,Ökning 1.000 mark. 

Motiveras av ökade bidragsbelopp. 

By;gg:gad.rtinderstöd för bq.rnhem i Mariehamn. 

Arisl<t.geit ofört:indrat .,110.000 ' mar,k. 

Tidigare anslag har förblivit outnyttjat• varför det ånyo 

upptages. 

Understödjande av nykterhetsarbetet. 

Anslag 5.500 mark. Ökning 300 mark. 

II. Arbetsförmedlings- och yrkesvägledningsverksamheten. 

Såsom redan under 5 Ht.XII kap. nämndes kommer Ålands ar

betsförmedlingsbyrå och Ålands yrkesvägledningsbyrå att 

arbeta i gemensam lokal och även ha till en del gemensam 

personal. Med hänsyn härtill och till byråernas i övrigt 

i viss mån likartade verksamhet har föranlett landskapssty

relsen att upptaga vardera byrån under de t ta kapitel med 

vederbörliga underrubriker . 

Ålands arb e tsförmedlingsbyrå. · 

Avlöningar. 
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Anslag 40.072 mark. Ökning 2.928 mark. 
Redan för år 1965 för eslog arbetsförmedlingsbyrån inrä t-

tand et av en särskild arbetsförmedlare för den kvinnliga 

arbetskraften. Landskapsstyrelsen ansåg emel l ertid då,bl.a. 

på grund av utrymmesbrist att förslaget kunde vänta. Det 

kah konstateras, att antalet kvinnliga arbetssökande stigit 

år från år. År 1964 utgjorde deras antal 896 st. och hit

tills under 1965 är motsvarande antal 860 st~ Med beaktande 

av att den kvinnliga arbetskraften bör omhändertagas av en 

särskild förmedlare och ovannämnda siffror visar arbetets 

omfattning, har landskapsstyrelsen föreslagit inrättandet 

av en tjänst såsom kanslist i löneklass A lÖ för dessa upp

gifter. Från momentet avgår anslag för ett byråbiträde*för 

vilket upptagits anslag under gemensamma utgifter 8 Ht.II:8, 
' . . ' 

enår detta byråbiträde skall samtidigt betjäna såväl arbets

förmedlings- som yrkesvägledningsbyrån. I övrigt hänvisas 

ti 11 den allmänna motiveringen •. 

R'f SOI' och dag,t1r~ktqm,enten c 

Anslag 2. ooo mark. Ö;Kning, l •O OQ µi.ark .• 

Motiveras av utökad verksamhe t och kontakter med riksmyndig

heter. 

(8 Ht . II: 3). Hyra för arbetsförmedlingens lokal jämte lyse och städning 

8 Ht.II:4. 

§__ Ht • I I : 7 • 

l.Ht.II:8. 

lli.t.rr~g. 

fil.:. 
Erford.erligt belopp har förts under gemensamma utgifter. 

Ålands yrkesvägledningsbyrå. (Tidigare 5 Ht.XII kap). 

Avlöningar (Tidigare 5 Ht.XII:l). 

Anslag 17.787 mark. Ökning 2.133 mark. 

Se allmänna motiveringen. 

Handbibliot ek och diverse utgifter (Tidigare 5 Ht.XII:4 och 

5). 

Anslag 850 mark. Ökningen utgör sammanlagt 500 mark. 

Ökningen utgörs av ett engångsanslag avseende en informations

f older angående yrkesstudiebidrag och -lån. 

Gemensamma utgifter. 

Avlöningar (Momentet nytt). 

Anslag 6.284 mark. 

Se motivering under 8 Ht.II:l. 

Hyra, städning och lys e (f).(Momentet nytt). 

Anslag 8.000 .mark. 

Se rnotive:ring som ovan. 

l J 
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9 Huvudtiteln. Tiiverse anslag. 

I. Pensione r och av landskapsstyrelsen i egenskaE. av arbets• 

givare erlagda sociala utgifter. 

Pensione r ( f). 

Anslag 600.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

Motiveras av höjda pensioner samt ökat antal pensionstagare • 

Famil,jepensioner och begravningsh.iälp (f). 

Anslag 35. 000 mark. Ökning 15. 000 mark. 

Se motiverhg som under föregående mou ent. 

Socialskyddsavgifter (f ). 

Anslag 170.000 mark. Ö.:\Cning 20.000 mark. 

Motiveras av löneförhöjningar. 

Olyck.sfal:j._sförsäkringspremier (f) . 

Anslag 60.000 mark. Ö~ning 10.000 mark. 

Motiveras av löneförhöjningar samt höjda förskottspr emier. 

Hälso-, läkar- och sjukvård.(Tidigare 8 HtJI:2) . 

Anslag 20.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Tidigare anslag synes otillräckligt. Eventuella inkomster 

från sjukförsäkringsbyrån upptages under 3 Avd.1:37. 

II. Särskilda anslag. 

Utgtfter för Ålandsdelegationen (f ) . 

Anslag 7.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Tidigare anslag synes på grund av höjda sammantrfidesarvo.den 

otillräckligt. 

Understöd till turismens främjande. 

Anslag 50.000 mark. Ökning 13 .500 mark. 

Inom landskapsstyrelsen har aktualiserats frågan om till

sättandet av en landskapsturistnämnd. I anledning därav 

har landskapsstyrelsen utsänt en rundskrivelse med anhållan 

om vederbörandes åsikt ifråga om behovet av en dylik turist~ 

nämnd, samt ev. andra synpunkter. Förutom till turistbyrå

erna har rundskrivelsen bl.a. riktats till kommunalstyrel

serna i samtliga kommuner, vissa åländska r ederiföretag, 

Ålands handelskammare ävensom vissa ekonomiska sammanslut

ningar. Svaren har emellertid ännu icke kunnat genomgås 

och ärendet har sålunda icke s lutbehandlats inom lan dskaps....: 

styrelsen. På grund av ärendets många aspekter samt de åsik

ter som gjort sig gä lland e förmodas heller icke ärendet 

bliva avgjort förrän under_ år 1966. Ålands turistförening 

framhåller bl.a. i en motiverad skrivelse att en turist

närnnd knappast kan uppnå något effektivt resultat utan att 
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ha någo n tjänsteman till sitt förfogande. I stället för en · 

tur i stnämnd föresl år för eningen sålunda i~rättandet av en 

konsult- och inspGktörsbefattni ng ;färhMdläggning av m·ed· tu-·.. . ··,, , 

rismen sammanhängande frågor vid landskapsstyrelsen. I öv~ 

rigt synes dock svaren giva för handen att man ställ er sig 

positivt till en landskap ets turistnämnd doc k ut an att an

giva huru den. skall arbeta, och vilka befogenhet2r den skul

l e g ivas. Ehuru turistnäringen är en mycket viktig och med 

andra näringsgrenar inom landskap et fullt jämförbar inkcims t 

källa9 har landskapsstyre ls e n icke h eller ansett sig ha mÖ j ; 

lighet er att i detta nu anställa någon särskild konsulent. 

För eventuella utgifter vid in~ättand e t av en landskap ets 

turistnämnd föreslås iemellertid att 2 . 000 mark av anslaget 

und er för evarande moment skulle f å användas härför. I öv

rig t kan konstat eras att turismen äv en annorstädes biivit 

uppmärksammad såsom en viktig näringsgren och en källa för 

inkomste! av utländsk valuta. Sålunda har anslaget för be
främjand e av turismen i rikets budgetproposition höjts med 

411.300 mark. Av förenämnda anslag har 100.000 mark reser

verats för e tt nytt aktiebolag, vars ·syfte är att förbätt 

ra de allmänna förutsättningarna för turistnäringen_ och 

utvecklaaiwa turistmål bl.a. genom ut givand e av lån och upp

görande faYi. totalplan för turismens främj and e. Med beaktande 

av Ålands andel i rikets totala .utrikesr esenärer och valuta

tillflöde anser landskapsstyrels en det motiverat att Ålands 

turistförGning r.f. :s andel höj es till 48.000 mark för dess 
allmänna v erksamhet. 

Premi er för dödande av rovdjur. 

Anslag 40 .• 000 mark. Ökning 20. 000 mark. 

För es.ås höjt på grund av höjda och nytillkomna premier. 
lHt.II:lO. För utbildning av polismän (f). 

Anslag 1.500 mark. Minskning 10.000 mark. 

Anslaget har kunnat minskas, då såsom engångsanslag i 1965 

års budget upptagits ett belopp om 10 . 000 mark. 

tfil;.II:l5. Av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten för

anledda kostnader. 

Anslaget oförändrat 52.0.00 mark. 

Und er senare år har samhällsplaneringen kommit att in

taga en al~tmer c entral plats i den politiska, ekonomiska 
och t ekni ska debatten. Till en början var den åsikten all

mänt fö rhärskande, att en l andskapsarkitekt med ungefär 
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enahanda arbetsuppgifter som en länsarkitekt på fastlandet 

redan i det första skede t borde knytas till landskapsförval~

ningen. Den 23 mars 1964 r espektive den 25 mars 1965 hade 

landstinget uttalat önskemål om e n samhällsekonomisk utred

ning i landskapet . 

De bägge typerna av samhällsplanering, den ekonomiska 

planeringen, som syftar till att klarlägga t endenser och 

alt e rnativa möjligheter b eträffande näringslivets utveck

ling, de kommunala anläggningarnas projektering , befolk

ningsutvecklingen och förändringar i social struktur och 

standard ävensom den fysiska planringen, som kan karakteri

seras som det led i samhällsplaneringen som i detalj på 

kartor och genom ritningar pr eciserar markens användning för 

olika ändamål och fixerar b eby gge l se och lokaliseri~g, be

handlades till en början kanske som tvenne särskilda pro-

blem, ehuru de rätteligen måste b e traktas som likvärdiga 

komponenter i planeringsarbete t. En fysisk planering är 
icke möjlig och tänkbar utan e n föregå ende ekonomisk ut-

redning och att låta verkställa en samhällsekonomisk utred

ning utan att samtidigt ha planerat e lle r inrättat e tt uppen

barligen mera permanent organ, som kan taga hand om~ b e

arbeta och i praktiska r esultat förv erkliga det material, 

som e n ell e r flera fackmän hopbringat under det ekonomiska 

utredningssked et, kan tydligtvis icke heller vara frukt

bringande. 

Landskapsstyrelsen h~r för närvarand e icke möjligheter 

att fackmäss~gt bedöma elle r uttala sig om de planerings

frågor, som i dagens läge vore mest aktuella i landskapet . 

Dock synes det ~ara upp enb art, att varke n en renodlad land

skapsarkitekt med arbetsuppgifter enligt vad ovan blivit 

antytt elle r en vetenskapligt skolad nationalekonom med 

uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk undersökning , 

ensam för sig kan motsvara våra behov. Med b eaktande av de 

tvenne huvudprobl em , som borde finna en snar och tillfreds

ställande lösning, nänliig en markexploateringen i snävare 

bemärkelse och industrilokalis eringen, samt med hänsyn till 

de accessoriska frågor, som samtidigt måste b e handlas och 

utredas, har landskapsstyre lsen för sin del funnit, att vi 

i landskap E) t skulle b ehöva en r egionplan eller åtminstone 

för två . eller flera kommuner gemensamma översiktsplaner. 

Ett kommunalt samarbete i form av et t regionplansförbund 
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kunde möjligen leda till att kommunerna på Åland skulle 

uppnå efte~st~äv~d överblick och större f8 rståelse fö r 
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det r egionala sammanhanget, s kulle åstadkomma stommen till 

ett handlingsprogram för genomförande av r egionala anlägg

ningar samt därigenom slutligen också erhå lla stöd för ad

ministrativa ingripanden mot misshushållning med marktil-1-

gångarna . Ett r egionplanaförbund, som givetvis också~ åt

minstone med tid en, kan tänkas utvecklat i riktning -mot et t 

elle r fl era komr;mnblock med viss b e slutanderätt och eft er 
en sådan övergångsperiod möjligtvis också mot en samman

slagning av några ko mmune r till större enhet er, skall le-

das av en särskild, väl kvalific erad v erks amhe t s ledare , 

som kan vara antingen arkitekt eller ingenjör, och de ss 

arb e t e givetvi§ stödas av myndigh2'tarna .Hälften av de kost

nad er, som ett på förordnand e av landskapsstyr elsen bildat 

r egionplat.L.sförbund f ått vidkännas ersättas ur landskapsmedel, 

Vid or dnand e t av de ekonomiska r elationerna mellan l andskaps~ 

styrelsen och regionplansförbund et kan också andra för r e

gionplansförbund et förd elaktiga villkor tagas und er behand~ 

ling. I samband me d h andläggning en av denna fråga har land

skapsstyrelsen också tagit del av en _promemoria, utarbetad 

av arkitekten St i g Svahnatröm, om de arb etsuppgifter, som 

skulle ifrågakomma för e tt åländskt regionplansförbund • 

. Trots alla förberedand e diskussioner har landskaps styre
len ändock den uppfattningen, att ärendet angående samhälls-

pianeringen på Åland borde ytterligare beredas av en fack

man innan definitivt beslut om or ganisati on sfor men fattas. 

Framförallt skulle i a ndskaps s tyre l sen anse det önskvärt 

dels att en konkret plan framl ades öv er de åtgärder i krono

l ogisk ordning, som borde vidtagas för att inom rimlig tid 

och med försvarliga kostnad er uppnå avsett resultat och 

dels att ko mmunernas inställning till bildandet av ett r e

gionplans~förbund eller kommunblock skulle utr e das och i 

samband härmed i förekommand e fall lämnas sakliga upplys

ningar och andra nödvändiga informationer om samhällspla

neri ngsfrågor . Initiativet till ett regionplansförbund 

borde också komma :från kommvnalt håll för att icke i n ågot 

avseend e giva intryck av at t ett sådant förbund e ller möj

ligtvi s någan annan form av intimt kor.1muna l t samarb e te till

k ommit enbart eft er myndigheternas s.a.s. påtryckning. 
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Me d beaktande av ovanstående och av vad som i övrigt - framf 0' 
. -

kommit under hithörande diskussioner har landskapsstyrel- · 

sen i föreliggande budgetförslag strukit anslaget under 2 Ht 

för en landska,psarki tekt och i stället under detta moment 

upptagit ans lag för en samhällsplanerare. Landskaps styrel

sens avsikt är att uppdrag~åt någon lämplig fackman att 

und e r en begränsad tidsperiod bearbeta föreliggande ärende 

och därefter inkomma till landskapsstyrelsen med sin utred

ning och förslag. I fall denna utredningsman hinner slut

föra sitt uppdrag innan t: ex. tiden vore mogen för- bildande 

av ett regionplan$liförbund eller något annat organ, som hade 

möjligheter att direkt fortsätta planeringsarbetet enligt 

godkända _riktlinjer, skulle la.ndskapsstyrelsen beredas 

möjligheter att utvidga denna . fackmans arbetsuppgifter till 

a'tt också orafatta nödvändiga förberedande inventeringar och 

basutredningar ävensom att' på landskapsstyrelsens uppdrag 

givetvis, låta verkställa ,sådana utredningar, som måste an

fbrtros utomstående sp ecialist er. 

9 Ht . II: 22·. Avskrivningar av understödsl~n (f). 
\ . 

Anslag _2. 000 mark. Ökning 1. 000 mark. 

Tidi_gare ·-:a:nslag ' synes otillräck}-igt. 

9 Ht. II: 23. Pi gmn-d av ,j orddi'.s-p.Gsi ti anslagen bevf1Jade nedsättningar 
och fri-~;- f f }~ 
Ans.lag- 12 .-600 . m,ark. Ökning 4. 000 .. mark. 

__ ____ ]?_~: -~?'.'_und av ökat antal ansökningar om nedsättningar och 

·· _ friår syne s tidigare anslag · otillräckligt • 
. . ~· -- ~ 

9 Bt.II:27. Kapitalnedsät-1;ningar på larmskapslån (f).(Momentet nytt). 

Apsl ag 10. 000 mark. 

I rikets budgetförslag har upptagits ett anslag för kapi

talne dsättning på st> tslån i de fall att de återbetalas 

tidigare än lånevillkoren förutsätter. Avsikten är att 

genom uppmuntrande av frivilliga återbetalningar"stärka 

statens kassasituation. Ne'dsättningen beviljas endast för 

vissa av finansministeriet närmare fastställda lån. För

farandet går i huvudsak ut på att låntagaren får tillgodo

räkna sig skillnaden mellan beloppet av de amorteringar 

och räntor han skulle erlägga och det bel opp kapitalet 

skulle växa till om det räknades 8 % ränta på ränt-a.. Land

skaps styrelsen föreslår att mot svarande ne dsättning·ar skul

le -bevii'jas på landskapslån år 1966. 

Ut .Il-: 2.8. Gar-äntikredi t för småindustri, me delstor in:duS--tri och ar

be-tsrörels e .(fXMomentet nytt). 

Anslag 10 . 000 mark. 

Jämlikt lag av de n 4 juli 1963 i berörda ämne (FFS 375/63) 



10 Ht, I: 2. 

10 Ht. I: 3. 

-82- 9;_1,0 .Ht. 

C) 0 0,.. ( .. 
kan för utvecklande, utvidgning och grundande av småindustri 

medelstor industri och. arbetsrörelse givas. statsgarantier . 

till säkerhet för idkares av nänmda näringar inhemska och 

utländska krediter. Verksamhet en i riket ombesörjes av en 

särskild garantifond för småindustri. En landskapslag i 

ärend et förb·ereder för närvarande i landskapsstyrels en. 

För utgifter hänförande sig till därav föranledd verksam

het föreslås 10.000 mark. 

10 Huvudtiteln. In~esterings~tgifter. 

I. Landskap$ fil:tYEe 1 s f);n ., 

Ansk$ffnirig av inventarier. 

Anslaget oförändrat 10. 000 mark. 

Erfordras för förny els e av kontorsinventarier- och maski

ner samt nyanskaffningar ti 11 de utrymmen som landskaps-

styrels en eventuellt ytterligare måste upphyra. 
Anskaffning av bokföringsmaskin. (Momentet nytt). 

. · I 

Ans lag 12. 000 mark. 

Den bokföringsmaskin landskapsstyre lsen inköpte för 2 år 

sedan har visat sig mycket användbar och fördelaktig för 

bokföringen. På maskinen för es nu landskapets ordinarie 

bokföring, lönerna samt i huvudsak all lånebokföring. Maski

nen är därför fullt utnyttjad såväl i fråga om dess t eknis

ka möjligheter som ifråga om tid. På grund av den alltmer 

ökade låneverksamheten synes den ordinarie bokföringe n i 

någon mån tvingas bliva eftersatt och då det är viktigt 

att även denna föres a jour med tiden har landskapss tyrelsen 

ansett det riktigt att föreslå inköp av ytterligare en bok

föringsmaskin eventuellt utbyt e till en mera avancerad typ. 

Den nya maskinen skulle även kunna utnyttjas på områden 

som tidigare icke inrymts i den nuvarande maskinens program. 

Utby t e av t ,j änstebil. (Momentet nytt). 

Anslag 26~000 mprk~ 

Då landskap:Etyrelsens tjänstebil, Ål 1, vilken inköptes 

år 1958, på grund av sin ålder drager förhållandevis mycket 

kostnader för .underhåll föreslå~ att sagda bil skulle utby-
. -· 

tas mot en ny. Landskapsstyr els en anser i så falllämpligast 

att den nya bilen skulle vara en sjupersoners bil. 

II, Hälso- och s .iukvården. 

0 Ht.II:l. ÅlanQ.s centralsJukhus för anskaffning. av; inventarier och 
; • \I . ; \ 

ins trumt:m t ~ 
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~§J5gg. il95 .poo mar_k. 0kn:hg 11-1~970 ma rk. . . 

:r fö rsta tilläggsbudget~n·'-:f({r år 1965 meddelades.:,1 att "'rönt-

genavdelningen vid Ålands centrals jµkhus för at~~ ku,:r1mfi ar

beta effektivt fordrade nyanskaffn:j_ngar tiil ett b:elopp 

om totalt 250.000 mar~. I ~ sagda . tillägg§bUdget upptogs 

150.000 ·mark: för ahskaffning av i detaljmotiV-Gririgenr.är

ma~e angivna appa~ater meda.~ 100.000 ma~k för övriga erfor
det'liga artska~.f:h_irlgar skuile upptagas i ordirtarie budgeten 

fö·r år 1966. Nyanskaffningarna tinder år 1966 avser 
l)ett nytt gehomlyshingsst?-tiv_}ör · en kostnad om ·c·-.30. 000 

r~1 ar~ t 2) :röntgehi-ör :till tomografskallbord och genoolys

ningsstativ samt 3) bildförstärkar- tv- utrust:rLng, kost-

nad c. 40.0öö tnark,Sistnämnda ut±-ustning medger genomlysning 

i dagsjju~ Utah tit:J.ellträvand e adaptation samt väsentligt 

minskad röntgenstrå1dos och ökad noggrannhet av aiagnosti

ken. Därutöver avses kompl etterande utrustningsdetaljer så

soE1 kasetter, bländare, raster etc. Förutom fullföljande 

av ovan angivna program, föreslås ne dannämnda investeringar, 

varvid landskapsstyrel s,en fäst särskild vikt vid att dessa 

nyanskaffningar skall underlätta arbetet för såväl läkare 

som övrig personal. 

Sålunda föreslås 4) en tv-genomlysningsanläggning till 

operationsavdelningen, vilken apparatur numera anses höra 

till den ordinära utrustningen vid sjukhus en, 5) 11. QOO 

_mark för nyanskaffningar till laboratoriet, innefattande 

hematokritcentrifug, helautomatisk blodkroppsräknare, samt 

0·pparatur för gasanalys. Kostnad en för sistnämnda apparatur 

9.000 mark, föreslås delad med sanatoriet, 6) utbyt e av mag-.. 

n etofonanläggningen, kostnad 8.500 mark, ?)anskaffning av 
' ' 

kontorsutrustning 4.000 mark, 8) förnyelse av linne, kläder 

till ett belopp av 2.000 mark, 9) utru.3tning för avdelnings

läkare n v.id gynekologisk-obstetriska avdelningen 3.000 mark, 

10) förny e lse av madrassförrådet för barnsängar 600 mark, 

11) inköp av bröstpump till obst etriska avdelningen 1.000 

mark, 12) utbyte av ekonomiutrustning vid de äldr e läkar- . 

l;).ostäderna 2.050 mark samt 13) ett grundbelopp 0121 9.750 

mark för ordinarie förny els e och komplettering av läkar-

.... .. - -- ~ - - apparatur och instrument. 
O Ht. ri: 2-:,- -hands c-entrais .. Jukhus för avl opps--och vattenledtuing. 

. . ( 

Anslag i5.0ÖÖ . mark. Miriskning 85.000 mark. 

Il 

I 



- .84- 210 
10 Ht. 

Arbet et har i huvudsak kunnat slutföras under är 1965. Då 

de ursprungliga kostnadsberäkningarna gjordes redan år 

i962 har på grund av s enare inträffade kraftiga kostnads

stegringar, ett överskridande av det ursp!'ungigen ~eräkna

de beloppet icke kunna't undvikas -~ Därtill kommer tidigare 
icke föru~sedda ... :. tu11.;.. .. o-6h ~msättninfskost'~~d~~ föt. a.·ppara.'.: 

turen ' i < rens skärarstat'iönen. 

10 Ht.1I:3. Ai and§ , centralsa~atori,µWo för anskafj{ning av inventarier odh 

instrument. 
Anslag J6 ,d50 mark. ök'hing 28.900 mark. . ' 

Då avsiktBn är, såsom under 4 Ht.3 kap. närmare redogöres , 

sanatoriet även skulle mottaga andra än tuberkulösa lung

patienter erfordras särskilda nyanskaffringar såvitt det 

gäller apparaturen. Förutom under 10 Ht.I!:l nämnd anskaff

ning av apparatur för gasanalys i vilken sanatoriet skulle 

deltaga med hälften av kostnaderna, föreslås 1) inköp av 

en Bennett respirator 3.500 mark 2) en sp_rometer för mät

ning av lungventilatione,n, nödvändig för utredning angående 

mö jligh~rna fclr ett ·tungk:irurgiskt ingrepp 3) en genomlys

ningsapparat för en kostnad av 8.500 mark samt r e sterande 

belopp för smärre nyanskaffningar . För den nya. under 4 :Ht,III 

riärmare motive~ade B~delningetl errotdt~s 5.500 m~rk fö~ an-
. -··.···-

skaffning av aäng - och övrig smärre utrustning. 

10 Ht.II:4. Kostnade r f0r landskapets andelar i Grelsby s,iukhus. 

Anslaget oförändrat 10. 500 mark. 

Andelarna för kapitalinvesteringarna vid Grelsby sjukhus 

debiteras till samma belopp som under föregående år. 

I I I. Und.ervisnings- och bildningsväsend et. 

lQ Ht. III: 1. Ålands lyc eum för _anskaffning av _inv_entari er m .m. 

Anslag .4. 5 00 mark. Minskning 2. 5QÖ: mark. 

På grund av ökat elevantal föreslås 3_.200 mark för inköp 

av nya pulpeter medan resterande del av anslaget avses 

för smärre nyanskaffningar. 

12..._Ht. Ill.;_2. Ål ands lyc eum för planering av skolområdet. 

Anslag 1.500 mark. Ökning 400 mark .• 
Anslaget avses för stängsel vid skolområdets norra gräns, 

vilket arbete tidigare icke kunnat utföras på grund av 

från byggnadstiden där kvarlämnad sprängsten. 

Anslaget .har ombildats till fast anslag • 

. -
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10 Ht . III:3. Ålarald.s sjöfartpläroverk för anskaff~ing .av laboratorie~t-,_. 
l"Utstning ( r) • . 
Anslag 8. 000 mark~ Minskning 2. 000 mar'.lc, ~ 

Anslaget avser fortsatt planenlig~ upprustning i enlighet 

meddet i 1964 års budgetförslag skisserade programmet~ 

För ev:arande anslag kommer att använd as i . huvudsak ti 11 ut~ 

rustning för elektronisk registrering av trycktidsdiagra~~ 

mer på förbränningsmotwrer. 

10 Ht.III:4. Ålands sjöfartsläroverk för vissa grundsnskaffningar och 

förbättringar. 

,, Anslag 850 mark. Minskning 5.400 mark. 

Huvuddelen av anslaget 500 mark avses för mörkläggnings

gardiner medan r esten avser smärre inventarieanskaffningar. 

10 Ht.IJI:5. Ålands s,jömansskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner (f). 

Anslag 35.000 mark, Ökning 5·.000 mark. 

Anslaget har icke tillnärmelsevis utnyttjats und er år 1965 

och föreslås fortsättningsvis upptaget för eventuella be~· 

hov i det fall skolan kommer att arb eta i full utsträckning 1 
10 Ht !JII: 6. Ålands yr~.§Bkola för anskaffning av inventarier och maski

ner. 

Anslag 25.000 mark. Ökning 7.500 mark. 

Ålands yrkesskola har anhållit om anslag för anskaffning 

av inventari er och maskiner till ett belopp om 49.110 

mark. Med beaktande emellertid av vad som för motsvarande 

ändamål anslagits i rikets budgetförslag och då landskaps

s~yrelsen anser att anskaffningarna bör ske på längre sikt, 

planmässigt och helst enligt ett på förhand uppgjort lång

tidsprogram föreslås under detta moment 25.000 mark för de 

i första hand nödvändigaste nyan3kaffningarna. 

!.Q Ht.III:?. Ålands yrkesskola för grundförbättringar (Moment et nytt). 
Anslag 10.000 mark. 

Dels på grund av säkerhetsskäl och dels för att effektiv~

sera undervisningen för e slås uppförande . av en gascentral. 

Därutöver avs e s anslaget för ytbeläggning av uppfartsvägen 

och skolans gårdsplan, vilke t på grund av den täta biltra

fiken där anses motiverat. 

1Q__Ht.III:8. Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier m.m. 

Anslag 2 . 300 mark. Ökning 1.000 mark. 

Föres lås för förnyels e av köksutrustningen samt inköp av 

motorsåg för skogsund ervisningen vid skolan. 
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Ålands kvinnliga hemslö jdsskola för. anskaffning av inven- · 

tarier. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark. 
Avser anskaffning av sängar till elevrummen samt nya ar

maturer i skolan och vävstugan. 

Ht.III:lO.Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier. 

Anslag 1.500 mark. Anslaget oförändrat. 

Föreslås för inköp av g~äsklippningsmaskin samt utbyte av 

skoltavlor till lärosal och kök. 

Ht.III:ll.Skollägenheten på Jomala gård för täckdikning. 

Anslaget 1.600 mark oförändrat. 

Föreslås för täckdikning av 1,5 ha åker, varefter endast 

1,5 ha skulle återstå att täckdika av Jomala gårds åker~ 

mark. 

Ht.III:l2.SkollägenhGt.en på Jomala gård för anskaffning av maskiner. 

Anslag 8.000 mark. Minskning 6.200 mark. 

För att effektivt kunna bruka den utökade åkerarealen vid 

Joumla gård föreslås inköp av en ny jordbrukstraktor, vil

ken därutöver även skulle användas vid praktiska övningar 

vid Ålands lantmannaskola. 

10 Ht.III:l3.Skolläf2;cnh0ten på Jomala gård för grundreparation av ar

betsledarbostaden (Momentet nytt). 

Anslag 10.500 mark. 

Föreslås för grundreparation av d;_::n tidigare helt omoder

na arb\btsledarbostaden vid Jomala gård. Arbetena ars er 

installation av centralvärme och varmvatten, inredning 

av tvättrun med wc samt tapetsering och målning. 

10 Ht.III:l4.Skollägenheten på Jomala gård för ombyggnad av stall. 

(Momentet nytt). 

Anslag 1.000 mark. 

Föreslås för att möjliggöra utökad uppfödning av svin

och ungdjur vid Jomala gård. 

Ht .III :15 .Ifästelholms slott för vattcm- och avloppsledningar m. m. 
(Momentet nytt). 

Anslag 14.000 mark. 

Beträffande landskapets övertagande av det kulturhistoris

ka musG'et i Kastelholm hänvisas till motivering under 5 Ht. 

X kap. För erforderlig upprustning av museet fordras vit

riner och hyllor till 1:3n kostnad om 6. 000 mark. De sani tä

ra anläggningarna därstädes befinna sig i dåligt skick. 
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För planering av nya sanitära anläggningar samt andel i - ~ ' . . ·' .. 

vattenledningsföretag har obse:r-vera~s 8.000 mark. 

!V. Näringa~rias f riirrtJ 1;l.nd e. 

10 Ht. IV: 3, Forstavdelni:ngt;3n för · anskaffning av: maskiner. 

10 Ht. IV: 4. 

10 Ht. IV .!...2.. 

l_O Ht • IV: 6 • 

lQ___Ht.V:l. 

Anslag 20.00Ö sark. Ökning 10.0ÖQ UJ.C?.rk• 
Avser anskaffning av ny bil till forstavdelningen i stäl

let för den tidigare, som avförts, Därutöver planeras 

smärre nya anskaffningar avsedda förffi::ogsröjning. 

Grelsby plantskola för grundreparation. 

Anslag 5. 000 mark. Ökning 2. 000 mark . 

Avser renovering av källarutrymmen _·samt anskaffning av 

elspis. 

Ålands försöksstation för uppförande av bostads- och kansli~ 

byggnad samt installation av oljeeldning i Brinkhaga. 

(Momentet nytt). 

Anslag 100.000 mark. 

Under år 1965 färdigställdes försöksstationens laboratorio

byggnad och träskhus. Försö.ksstationens verksamhet avses 

därefter att i e tapper utbyggas till planerad omfattning. 

För att verksamheten i detta ske de skall kunna fortsätta 

planenligt ~ommer att under år 1966 anställas en fäl tmästa

re för vilken anslag upptagits under 6 Ht. II:l.Under förB

varand e moment för es lås därför 98.000 mark för uppförande 

av bostad för fältmästaren jämte kansliutrymmen. Slutliga 
. . över byggnaden 

ritningar och kostnadskalkyler/föreligga fö~ närvarande ännu 

icke. Byggnaden har dock b eräknats omfatta c. 500 m3 eller 

c. 70 m2 för bostaden och 40 m2 för kansli- och ekonomi-

utryramen. 
2.000 mark avses för föreslagen installat:im,av olje-

eldning i bostadshuset vid fruktförsöket. 

Ålands försöksstation för nyanskaffningar av maskiner. 

Anslag 18.700 mark. 

Anslaget avser i första hand anskaffning av en skördetr~s

ka, specialkonstruerad för försöksändamål och i övrigt tnö

diga inventari er för den und er år 1965 uppförda laboratorie
byggnaden. 

V. Kommunikationsväsend et. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 

Anslag 1.550 .• 000 mark. Ökning 330.000 mark. 

I regeringens budgetförslag för år 1966 har upptagits c. 
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315.000.000 mark för i r~~rike'h nämnda ~p~amål, medan an

slaget för är 1965 var c. 200.00Ö. OÖÖ mark. Häri ingår 

ävep anslag för byggande av br~.,~~ och färjor för l andsvä-. . ,·\ ' 

214 

gar och bygdevägar ... ·:Fö'r syssef.sättning ers t r yggande har 1965 

reserveraif3 2513'~ OÖO .OOÖ m~rk -~c h ftir 1966 föreslås 
121.0G®· .. ·ööit)\ Om d e J -ö'f_,,är 196_6 f0reslag~a utgiftssummorna 

.. . f'faststäile~ { ,kfin· de to tal a \J'äginV'es t erihgarna i riket i konr 
. formi t e t _med .,tidigare å'rs 'fönelning .av sysse l sättningsarbe- · 

tenp. -bei'-ä'knås t:L,ll 315.o'oo\ooö + 75 % x 121.öoo.ooo = 
. •.. \. \' " .: ' ' . 

·4't?6 .o'öo. ~.oo mark\ . Dä .behol
0
1if av nya vägar på Åland, spe-

c ~1e1 1't i skärgä!l.den, ävertfi5r'bättring av redan b efintliga 
' \ ~ ' ' 

vägar fortsätthingsvJ.s är s to l'tr och då vägarbetena har stor 

bet"y(delse för sysse'i s'ättningen i landskapet föresl ås att . . . 
för ~ägbyggep , res erveras 1.650 .000 mark, varav und er detta 

) . 
m6men~ l.55J: ooo och under mom ~ 10-V-4 100\ 0ÖO mark. Föl-

.\. 

jan~e iördelning föreslås: 

.Påbörjade arbete.r: 

a) För .f .ort§,a:li.t ,;for:b,ä ttfing , av, yägde,J. en Finby-Bomarsund 

på v'ägen (Mariehamn) .... St enbro backe - Bomarsund - (Prästö) 

för eslås ~OÖ . 000 mark. • 
b) Om\ äg.gn,tng av vägen genori1 Klint en - Marie hamn. För ar-

betets slutförande erfordras 80.000 mark. 

c) För fortsättande av förbättringsarbeten på l andsvägen 

Brusta - Strömma föreslås 75.000 mark. 

d) dito på landsvägen ( Godby) Brus ta _,. Höckböl e ( Geta ) 

75.000 mark. 

e ) Väg- och färjförbinil!.els e Kumlinge~Seglinge. 

Åren 1962, 1963 och 1965 har budket erats sammanlagt; 150.000 

mark för byggand e av väg från Marskil i Kumling e by till 

Södra udd en av Snäckö, varifrån färjförbind els e skulle ord

nas till Seglinge. Vid landstingets senaste vårsession fram

lade landskapsstyre ls en förslag till en snabbare realiserbar 

- men icke slutgiltig - lö sning av denna trafikfråga, så

lund a att ett provisoriskt färjfäst e skulle byggas i Marskil, 

vilket direkt skulle angöras av färjan från Seglinge. Lands

tingwt omfattade det t a förslag. Eraellertid har icke denna 

lösning kunnat r ealis er as und er år 1965, såsom avsikten var, 

Landskapsstyrels en har därför tagit upp är end et till för

nyad prövnir.i.g och därvidfunni t det möjlig t och mera ändamåls

enligt att r edan nu gä in för den slutliga . lösningen med 
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väg över Snäckö, som ju bildar en naturlig bro från, Kum-

:..:..-_ . 

linge till Seglinge , Härigenom inb esparas dels färjfäst et 

i Ma~il och dels kommer trafiken att redan från början 

inkludera Snäckö, vilket ortsbefolknilgen anser synnerligen 

öPS.kvärt. Då i sförhålland ena på fär jpas set Seglinge-Snäckö 

södra udde på grund av strömdrag är avgjort gynnsammare än 

på den f em gånger längre l eden till Marskil, ställer den 

definitiva lösningen mindre krav på färjans isbrytand e för

måga. Driften blir sålunda mindre kostsam men samtidigt 

säkrare. Landskapsstyrelsen föreslår, att för ändamål et 

upptages ytt erligare 150.000 mark varigenom en betydande 

etapp kan genocrföras under år 1966. 

f) För r e s ervarbet en föreslås oförändrat 60.000 mark samt 

g)för bygdevägar likaledes oförändrat 50.000 mark. 

Nya ar bet.en. 

h) För ;ytb ehandling av de ombyggda vägarna, Näfsby-Kattby 

3.400 m, Bartsgårda -Brusta 2.700 m, av vägen till Bomar

sund i Tosarby 2.200 m samt av vägen till Långnäs mellan 

Granboda bo.h Svinö vägskäl 2. 700 m eller sammanlagt 11 . JOO 

m, föreslås 330.000 mark. Vägd elen Bartsgårea..J3rusta fö 

r ekom r edan i budgetförslaget för år 1965, men mäste på 

grund av praktiska orsaker utbytas mot en lika lång väg~ 

del i Lemland, Granboda. 

i) Förblji;~ tring av ,lqrrl, svägen 'över Eck~rö. Denna väg, som 

är mycket anlitad av turister, är till hela sin längd syn

nerligen krokig och som bilväg b etraktad oändamålsenlig. 

För vägens förbättring har uppgjcrts ett förslag, som i 

princip följ er den nuvarand e vägen åt, d::lck me d undantag 

för del en mellan Öra och Överby, där en större uträtning 

planerats. Den för es lagna vägdragning en kan anses vara 

lämplig, om den nuvarande trafiken utvecklas på e tt kon-

tirtuerligt sätt; om där emo t trafiken Finland - Sverige 

dras över Åland, bör en helt ny väg byggas norrom den nu

varande . För år 1966 för eslås 90.000 mark för byggand e 

av den ovannälJll'tiJa uträtningen till Överby. Dennas längd skul

l e bli 1.700 m och förkort a vägen med lika mycket. 
j) Landsvägen Mari:hamn- Långnäs borde ombyggas på en sträcka 

om sal.:lmanlagt 1.850 m på vardera sidan om Svinö vägskäl, 

i och me d vilket arbete hela vägen till Långnäs skulle va

ra ombyggd . Kostnaderna beräknas till 90.000 mark. 
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k) Det planerade vägnätet i Brändö kommun har nu förverk

ligats till en del i de t att vägen FiskÖ - Korsö är fär

dig och vägen till det planerade färjfästet på Djurholmen 

i Brändö by under arbete. Nästa etapp skulle utgora fort

sättning på d:an förstsagda väg en mot Bräridö by, för vil-

k et ändamål förGslås 250.000 mark. 
:· · ~ ~· ... : .. .-~.;_ ···-! ........ ~ . 

1) Till landskapsstyrelsens disposition 100,000 mark. 

Anskaffning av vägmaskiner (r). 

.Anslaget oförändrat 130.000 mark. 
Anslaget skulle främst användo.s till delbetalnin'g: a'V- en 

väghyvel samt anskaffning av detaljGr till ett c entralt 

krossverk i saraband med den planerade bergsilon , som om.; 

nämnes i moment 6 n~dan. 

ByggandG ?;;v; y;äg till och färj:fäst,en f,p r fijrjlinj en Åland

Gustavs. 

Anslag 100.000 mark. Minskning 265,oöo. @grk, 

Av färjfästena längs färjlinjen Åland-Gustavs äro de i Vår~ 

dö och Brändö by mes t aktuella. Färjfäste t i Vårdö angöres 

nu av "Skärgårdsfär j an" , men lämpar sig icke för den ev . 

statsfärjan och Djurholms färjfäst e är i dag helt obyggt. 

Färdigställandet av dessa färjfäst en kund e, enär d e t är 

sannolikt att Gn statsfärja tidigast kan sättas i trafik 

ef t e r 3 år, uppskjutas till en senare tidpunkt, nwn borde 

vissa arbeten utföras vid Djurholms färjfäste. Härför finnes 

rc;serverat medel i innevarande års budget. 

För bygp;ando a:v landsväg _ till det planerade färjfäst e:t 

i Brändö , Djurholm, har tidigar e upptagits ett delanslag 

om 100.000 mark. För arbetets slutförande erfordras ytter

ligare 100.000 mark. 

G~ragebyggnad i Saltvik. 

Anslag 100 . 000 mark. 

I 1965 års budget upptogs anslag för anskaffande av tomt 

för uppbevaring av vägoaskiner och arbetsredskap, närmast 

avsedda för det av Saltvik-Geta och norra Finströms kom

muner bildade vägförmansdistriktet. Då dessas förvaring 

borde ske under tak föreslås att på tomten skulle uppfö

ras en lagerbyggnad. Denna skulle omfatta 300 m2 med ut

rymmen för garage, lager m.m . samt en bostad för förmannen. 

Bygg2nde av . grussilo i Jomala. 

Anslag 100.000 mark. 
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Sandningen av landsvägarna vintertid mot halka har år från 

år berett väghållaren allt större svårighetero Deh i upp

lag i det fria lagrade sanden klimpar sig lätt och bereder 

svårigheter vid l astningen, dessutom är åtgången av den 

frusna sanden större än av ofrusen sådan. I avsikt att 

snabbt kunna lasta ofrusen sand har t.ex. i riket byggts 

sandsilos, antingen fristående ell e r insprängda i berg. 

Det senare alternativet anses vara det förmånligast e blott 

lämplig t berg finnes att tillgå. Jomala Kasberg erb juder 

ur placeringssynpunkt i. förhållande till de många vägarna 

i Mar:Lehamnstrakten e tt förmånligt läge, varjämte själva 

berget är lämplig t för anläggning av en 3.000 m3 sandsilo. 

5tenmaterial erhålles i omedelbar närhet. 

Färja f8r ·sydöstra Ålands skärgård (r). 

Anslag 500 .• 000 mark. 

År 1964 den 7 april anhöll Ålands landsting hös Ålands~ 
delegatiönen om ex traordinari e anslag stort Bio,öoo raark 

för anskaffande av en färja för sydöstra Ålands skä~gård. 

Sedan Ålandsdelegationen hos sjöfartsstyrelsen ~nhållit 

om d ess utlåtande i ärendet återremitterades handlingarna 

i september 1964 till landskapsstyre ls ert för yttrande. 

Sedan de av sjöfartsstyrelsen gjbrda anmärkningarna be

aktats i planeringen beslöt emellertid landskapsstyre lsen 

på yrkande därom frå n skärgården utarbeta nya ritl'lingar 

och föreslå åtetkallande av den tidigare framställn±gen. 

För närvarand e är ritningarna hos konstruktören för slut

lig handläggning. Enligt nu föreliggand e förslag skulle 

båten e rhålla en ~ängd ö.a. om 36,4 m, bredd 8,9 m och 

djupgående 3,26 m. Båten har projekteras med en motor om 

600 hkr, vilket skulle giva d en en fart av c. 12 knop. 

Den b e räknas taga c. 100 passagerare och c. 12-15 purson

bilar och erfordra 4-5 mans b esä ttning. 

Då de allmänna arrangemangsritningarna nu är färdi ga bör 

byggandet eft e r att offert har inb egärts, kunna påbörjas 

under år 1966. 

Enligt pre liminära uppgifter skull e kostnaden för fär

jan nu komma att stiga inemot 1 milj. mark och har l and

skaps styr els en sålunda und er förevarand e mome nt upptagit 

e tt delanslag då färjan b eräknas vara färdig först år 1967. 

Me d hänvi·sning ti 11 den överenskommelse som uppnåddes 

under år 1964 mellan en av landstinge t utsedd d e l egation 



iö 1Ii~v:8. 

J 

:.. l 0 H t .•V : 9 ~ 

.... k-· -

218 I 
! 

-92-
10 Ht. 

och Republikens President angående finansieringen av sär- .Il 
skilda projekt för landsk~pets behov har landskapsstyrelse~ 

ansett förevarande proj ekt vara av den art att anslag här-
11 

för kan upptagas i ordirlarie .budgeten• : 
, I h :i;;·a.hd.sV'."~gs,f.är. jja föt Ernbar1sµ<d . 

·®~.lflg 15,0 •• 000 mark. 
I en till landstingets vårsiession 1965 inlämnad f inans- 1 

motiön föreslogs upptagahde av anslag i 1966 ärs ordina-
• 

rie budget för anskaffande av en linstyrd färja för Embar-

sund s färjläge i F~glö kommun. Il 
LandsvägsLrafiken över Embarsund, som skiljer det egen t 

liga Föglö-landet frän Vargskärsakkipelag.en , har förmediat ~ 
dels av färjan 11 Embarsund", dels av den gamla färjan "Mar- I 
sund 11

• "Embarsurid" , som även kan användas som frigå ende [ 

färja, borde emellertid förflyttas till Kumlinge eller 
Brändö, där behov av dylika färjor finnes . Men då "Mar

sund" icke kan upprätthålla färjtrafiken över Ernbarsund 

åre t om , borde den ersättas med enzy linstyrd färja . An

skaffningskostnaderna för en sådan färja, som har en kapa

citet om 12-15 personbilar, beräknas stiga t 'i 11 135. 000 

mark, vartill kommer kostnaderna för anskaffning av tvanne 

strömbildare för underlättande av trafikeu vintertid samt 

drag- och styrvajrar m.m. eller sammanlagt 150.000 mark. 

Byggande av skärgårdshamn i Långnäs. 

Anslag 15. 000 mark. 

Behovet av en skärgårdshamn för landskapets egna turbåtar 

på östra Åland torde numera vara uppenbart -, vilket även 

framgår av landstingets beslut höstsessionen 1964 beträf

fande Långnäs • Ett av villkoren för att landskapsstyrelsen i 

skulle bygga landsväg till Långnäs var ju att Långnäs skul- 1 

le erbjuda lämplig angöringsplats för landskapets skärgårds~ 

trafik. I det med Siljabolaget uppgjorda avtal et berättigas_ 

landskapsstyrelsen att till e tt pris av 5.000 mark inlösa 

ett närmare bestämt område beläget strax västerom Silja-

bo lageis kaj. Landskapsstyrelsen har för avsikt att låta 

uppgöra plan samt nödiga arbetsritningar för en skärgårds

hamn i Långnäs samt i samband med en tilläggsbudget före 

lägga l~ndstinget förslaget härför till vårsessionen 1966 . 
För den nya f är jan för sydöstra skärgården bör nämligen an-
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göringsmö jlighet er i Längnäs - liksom även i Kdcar - an

ordnas till vären 1967 . I anseende härti ll föreslär land

skapsstyrelsen att ett anslag om 5.000 mark för hamnområ- ' 

dets inlösning samt 10 .000 mark för uppgörand e av ri ining- I 1 

ar eller sammanlagt 15.000 mark. Det pä grund av landst4:ng

ets beslut und er höst se ssionen är 1964 mellan lam skapet f' 

och Siljarederiet gjorda avtalet angäende hamnen i Längnäs 

bifogas separat. 

10 Ht.V:lO . Grundanskaffningar för kommunikationsväsendet (momentet 

nytt) . 

Anslag 3 .00_0 mark. 

Anslaget avses för smärre ärliga nyanskaffningar . Under är 

~966 avses inköp av strö~bildare för Vlirdö~färjans en'1 1 t 

andstati on. En andra strombildare . kan fri goras från Golland
1 

sund i Föglö . 

VI~ Eolsivården. 

Polisväsendet. nä. landet. 

10 Ht .VI:l. Anskaffning av polisbil till Jomala .. di.strikt. 

Anslag 8.000 mark. 

Genom tillkomsten av Längnäs hamn och då Jomala länsmans

distrikt även i övrig t omfattar ett vidsträckt område 

samt där sä är möj ligt anlitand e av tjäns t ebil tord~ stäl

la sig billigar e än att ersätta vederbörande befattnings

havare för användning av egen bil i tj ämteärenden föreslår 

landskapsstyråls en att d e t för polisen i Jomala inköpes en 

t j äns te bi 1 • 

. 'lÖJit... VI: 2. Inventarianskaffningar . till vaktkontor. 

Anslag 2.000 mark. Minskning 1 . 000 mark. 

Avser inventarier till Långnäs polisvaktkontor samt smärre 

kompletteringar till övriga vaktkontor. 

VII. Särskilda anslag . 

.. 10. Ht.VII:l. Nåtö._biol_ogiska forskningsstation. 

Anslag 5 . 0ÖÖ m9.rk. 

Avser landskapets and el i kostnaderna för vattenledning 

samt grundreparation av båthus, lillstuga och tvenne rum 

i karaktärshuset, 

10 Ht . VII: 2. Landskapets s ,iäl vstyrelsegård (r). 

Anslag 2.000.000 mark. 
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Den 10 f eb~uari 1965 beviljade Republikens President land

skapet Ål and ett extraordinarie anslag om 300. 000 mark 

för uppgörand e av en preliminär byggnadsplan för landskaps 

gården samt förvärvande av tomt för den tilltänkta land

skapsgården. Avsikten var tidigare att landskapsgården 

skulle placeras på tomterna N:ris 1 och 2 i tredje kvarte

ret av stadsdelen Storängen i Mariehamn. Sedermera har 

emellertid landskapsgårdens placering innefattats i plane

ringen för utformningen av Mariehamns stads administrativa 

centrum. Till härför avs edd arkitekttävling anslö'.g lands-

tinget i första tillägg till ordinarE budgeten för år 1965 

60.000 mark. Tävlingen har sedermera utlysts och beräknas 

vara slutligt avc jord under våren 1966. Vidare åtgärd meq 
planering av självstyrelsegård har därför fått anstå. ~eda 

tävlingen avgjorts kan övriga förber edelser vid taga 0ch 

möjligen slutföras under år 1966. För nl:tvarande fö re ligger 

inga siffror på vad självstyrelsegål;'den kömmer att kosta. 

Då emellertid fråga är om ett r elativt stort byggnadspro- · 

jekt har landskapsstyrelsen ansett det riktigt att r eser

vera medel härför und er flera år. Beträffand e finansierings 

form en hänvisas till motiveringen under 10 Ht.V:7. 
10 Ht.VII : J. För aktie t eckning i Ab Skärgårdsflyg (r) . 

11 Ht.I:l. 

Anslag 50.000 mark. 

Ab Skärgårdsflyg planerar f .n. inköp av ett nytt flyg. Emel 

lertid har bolaget icke kunnat uppbringa erforderligt kapi

tal härför. Då skärgårdens kommunikationssvårigheter icke 

synas kunna lösas utan att kompletteras med även flygför

bindelser särskilt under menförestid , men även annars, har 

landskapsstyrels en ställt sig positivt till Ab Skärgårds

flygs anhållan. Landskapet har tidigare understött före

tage t _ned bl.a. l ån men skull e iandskapet nu såsom akti e

ägare ha inflytande över bolagets anskaffningar och trafik, 

vilket landskapsstyrelsen med beakt&nde av skärgårdens kom

munikationer och bered.skap,en fö r. snabba sjl,lktransporter 
' ' 

anse r vara ti ll förd el. 

11 Huvudti teln. Und erstödslån. 

I , Näringarnas f rämjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisati ons

verksamheten. 

Lån förtorrläggningsarbeten (r). 
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Anslag 40 . 000mark . Minsknin g 20 . 000 mark • 
. Föreslås minskat med enahanda motivering som under 6 Ht . 

I: 4·. 

Lån för byggande av anläggningar för vatt enförsörjning(r) . 

Anslag 120.000 mark. Ökning 20 . 000 mark. 

Föreslås ökat med enahanda motivering som und er 6 Ht . I:l4 . 

Jorddispositionslån. 

Anslag 800.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

Med hänsyn till att skärgårdsområdet klassificerats såsom 

underutvecklat ifråga om industrialiseringen och det av 

särskilt kommunikationst ekniska orsaker icke synes möjligt 

att där driva industri i nämnvärd utsträckning har land

skapsstyrelsen ansett det rimligt att i högre grad stöda 

skärgård en inom sådana näringsfång där det finnes bättre 

förutsättningar. Särskilt växthusodiingen har visat sig 

ha goda förutsättningar även i skärgården. Växthusen ford

rar Bu.ellertid raati vt stora investeringar och de tidigare 

fastställda maximibeloppen för lån .: härför utgjort en re

lativt blygsam de l av totalkostnaderna och icke kunnat sti 

mulera till byggande av ny.a växthus . Landskapssty:rielsen h 
• • • i 

emellertid med beaktand e av ovansagda för avsikt att ht) j.a 

taket för dessa lån utöver det faststöll~a oc h föreslås 

i anledning dä;rav och då normerna för de 'ssa lån även i öv-
rigt höjts, ö~l:i.t ' anslag. . 

Amori'aring~lån,_,,för främjande av upplagring av spannmäl , 
potalti~ . G..C h trädgårdsprodukter_ 

~~Ia.-6 : " 206 .000 mark. ökning i40.ooo mark. 

Unde_r. skördeperioden höst en 1965 har det tydligare än tidi .
1 gare visat sig att landskapets b ehov av torkanläggningar 

för spannmål icke tillnärmelsevis är täckt. För att kunna 

vidare utveckla detta område och nöta det ökade behovet av 

fod ermedel föreslås anslaget höjt. 

Fisket. 

Lån för främjande av fiskhushållningen (r). 
'. .i . ... ',•/.!. . ~d . . 

An'slag 150. 000 mark. Minskning 150. 000 mark. 
t 

Avser l ån till Ålands Frys Ab:s fryserianläggning, som 

ä~ under uppförande. 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
I 

11 Ht.II:l . Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (f ). 

Anslag 30.000 mark. Ökning 5 . 000 mark. 

På grund av ökat antal sökanden har tidigare anslag visat 
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sig otillräckligt. 

11 Ht.II:2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolbyggnader (j 

Anslag 300.000 mark. Minskning 260.000 mark. 

Unde.r är 1966 förutses betydligt mindre byggnadsverksam

het, varför anslaget kan minskas. 

III. Särskilda ansla&!_ 

11 Ht.III:l. Bostadslån (r). 
Anslag 675.000 mark. Ökning 215.000 mark. 

I rikets budgetförslag för år 1966 har under egentliga 

anslagsmomentet för motsvarande ändamål i riket upptagii 

samma summa som föregående år, nämligen 105 miljoner ma 

Därjämte har av intäkterna frän bil- och motorcykelskat 

ten anslagits 15 milj. mark samt av understödslänen för 

tryggande av sysselsättningen reserverats 20 miljoner m 

vardera att utgivas pä samma villkor som länen för all

nyttig bostadproduktion. Med beaktande härav föreslår 

landskapsstyrelsen att anslsget under förevarande moment 

höjes till 675.000 mark, medan anslaget under detta ka. 

tels moment 4 föreslås minskat med 150 .000 mark. 

11 Ht.III:3. Amorteringslån för turismens främjande. 

Anslag 175.000 mark. Ökning 50.000 mark. 

Av anslaget föreslås 50.000 mark säsom engångsutgift fö 

utgivande av län ät Ålands turistförening r.f. för uppf" 

rande av ny kaf ebyggnad på Getabergen samt renovering a 

den därvarande tidigare stockhyddan. Med fö~enämnda ans 

har landskapsstyrelsen avsett att giva turi€?.tföreningen 

nödigt kapital för förnyelse av turistanläggningen på G 

bergen. Det ~ har nämligen konstaterats att den av arkite 

Sonck ritade stockhyddan angripits av myror och fordrar 

omedelbara åtgärder för att icke förfalla. Anläggp.ingen 

övrigt har varit bristfällig och på intet sätt motsvara 

tidens krav. Det har konstaterats att förutsättningar f 

en självbärande rörelse på platsen icke förefinnes. Sta 

skäl talar emellertid för bibehållandetav en anläggning 

på Geta bergen. Denna kan icke mellertid pä grund av de 

de kraven från den gästande turistströmmen åstadkommas 

de nuvarande byggnaderna.På grund av den enastående oc 

stollSlagna utsikten är Geta bergen en mycket stor tillgå 

för den åländska turismen och ~ namnen Soltuna och Geta b 
gen har blivit b egrepp utöver landskap ets gränser och h 
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därför haft väsentlig betyd els e i samband med turistrekla-
1 

u.1en för Åland. Med hänsyn -· härti 11 och att ert ny anlägg-

ning bör uppföras så att den fyller moderna krav och väl 

lätipar sig för sitt ändamål har landskaps styrelsen ansett 

motiverat att observera anslag härför~ Anläggningen pla

n~rådes av Turistföreningen till en kostnad oa totalt 

120:000 mark ihnefaitande även irw entarier. Sagda belopp 

såaDom lån ansåg landskapsstyrelsen eme llertid för stort oc 

sedan ett ytterligar e förslag om upptagande av 75 . 000 

mark behandlats har landskapsstyrelsen efter omröstning 

beslutat föreslå 50.000 mark att ut givas för sagda ändamål 

11 Ht.III;4. Amorteringslån för tryggande av sysselsättningen. 
Anslag 50.000 mark. Minskning 150.000 mark. 

se motivering under 11 Ht. III: 1 . 

(11 Ht.III:7).Amort_ringslån åt Mariehamns stad föiptbyggande av hamn

anläggn ingar. 

12 Ht.I:l. 

Minskning 500.000 mark. 

Anslaget föreslås utgå. 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 

I. Avräkn:bgs- och ränt·eutgifter. 

Vid avräkning återgående utjämningsförskott (f). 

Anslag 750.000 mark. Ökning 750.000 mark. 

Ordinarie utjämningen för år 1964 förväntas giva till re

sultat att landskapet skyldigkännes återbära för mycket 

erhållna f örskottanslag. 
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Till Ålands Landsting. 

De skördeskador, som drabbat det åländska lantbruket innevarande höst 

är kända i stora drag och en inventering pågår för beräknande av de exakta be-

1 oppen. Utan a tr riskera att förhandsvis ange en för hög siffra kan man åtmin

stone anta att inkomstbortfallet blir 700.000 - 1.000.000 mk. Skadorna ha drab

bat jordbrukarna i hela landskapet och jordbruken oberoende av storlek, då alla 

jordbrukare på Åland syssla med spannmålsodling. Tidigare år, då man i riket er

satt skördeskador i olika landsändar, har man i tilläggsbudgeter upptagit medel 

för dessa behov, medan den ordinarie budgeten uppenbarligen icke innehållit mot

svarande utgiftsmoment. I allmänhet har skördeskador varit sällsynta på Åland, 

men år 1962 erhölls här ersättningar i någon mån. Dessa reglerades då från riks

budgetens anslag. I år kommer man på lantbruksministeriets initiativ icke att 

föreslå några budgeteringar för ändamålet, och behov därav torde ej heller före- . 

ligga på fastlandet, där skörden blivit riklig. Det ankommer därför enligt vår 

åsikt på landstinget att för Åiand anvisa medel, då behov nu föreligga och sa

ken principiellt blivit avgjord genom att anslag tidigare vid behov upptagits 

i riket. Storleken av behövligt anslag är givetvis svår att i dag precisera, men 

då utbetalning av ersättning förutsättes ske enligt de grunder, som kommit till 

användning vid tidigare regleringar, så kommer anslaget icke att utnyttjas till 

större del än utredningen visar vara befogad. 

För att medel skall finnas till förfogande föreslå vi därför upptagande 

av ett belopp i budgeten om 700.000 mk. Viktigt är att ersättningarna kunde er

l äggas före vårbrukets inledande 1966, så att de drabbade jordbrukarna icke rå-

ka i beta.lningssvårigheter, då den nya kostnader skall beta-

las. 

Vi 

ett 700.000 mk. stort " Ersättande av skörde skador'' 

Mariehamn den 16 nov. 1965. 

f?~ 
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Till Ålands landsting. 

Vägsträckan Gölby - Näfsby trafikeras året om livligt. Bl. a. 

utnyttjas vägen av ett stort antal personer med arbetsplats i 

Mariehamn. Sommartid är turisttrafiken livlig på vägen. Vägen 

är icke i godtagbart skick för den trafik, som där försiggår. 

Då dig, anse 

ringsarbetena på sträckan Gölby - Näfsby. Vi anhålla därftör 

vördsamt 

att ett anslag om 50.000 mk skulle ob

serveras i 1966 års budg~ta etappen av 

förbättringsarbeten på vägsträckan Gölby - Näfsby. 

Mariehamn den 15 november 1965. 
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Till ! 1 a n d s 1 a n d s t i n g 

Av landskapsstyrelsens förslag till ordinarie inkomst- och utgifts
s.ta:t för landskapet iland under år 1966 10 Ht 5 kap. ·7 p. framgår, 
att det planerade färjfartyget för landskapets sydöstra skärgård be
räknas vara :färdigt .år 1967. Enligt samma Ht och ka.p. och 9 p. har be
aktats,, att angöringsmöjligheter för färj:fartyget böl' anordnas till 
våren. 1967, i vilket avseende landskapsstyrelsen upptagit et.t anslag 
om 15.000 mk för .skärgårdshamnens i Långnäs inläsning och planering 
:för att senare i samband med en tilläggsbudget förelägga landstinget 
nämnda planering· till vårsessionen. 1966. 

Gi ve·tv:is hör . under ovannämnda :förutsättningar :fä; j~s . angöringsplatser · 1 

även i skärgården, närmast i Käkar och SQtt.unga, vara färdiga att ta
gaS i bruk våren 1967. Då färjan kommer att tr.a:fikera ett. relativt vid
sträckt skärgårdsområde ' och då het.;äffEinde·. åliläggiwdet' av' dess angö:.. 

... . . ocn onskemål.J ··· ·· · 
ringsplatser med sannolikhet olika. alternativ (1Can roreli gga, över.vil-
ka. hamn- och farledstekniskå' utredningar behöver .:företagas för angö-
ringsplatsernas och färjledens lämplighet, borde redan i detta stad~um · 
nämnda:, utrednitj.g i likhet :nled planeringen av skärgårdshamnen i Läi:igiiäs ·; 
,beaktas och ans.lag härför' I upptagas i landskaps budgeten' varefter då 
nämnda utredning skett_ och' angöringsplat.serna fastställts, medel för 
dessas byggande kan upptagas i en tilläggsbudget under år 1966 och se- . 

nast i 19!67 års budget. 
, · ... · , ... 

Med hänYisning till det ovan anförda får. undertecknad vördsamt :föreslå 

Mariehamn 

att Landstinget måtte i ordinarie budgeten för år 
19166 under 10 H.t 5 kap •. upptaga ett anslag om 2.000 

mk för teknisk undersökni ng och utredning över :färj
lägenas anläggande i Käkar och. Sottunga. 

den 15 november 1965. 



221 

Till Ålands landsting. 

Bergö isolerade holme i Finström, omfattande totalt 631 ha, hotas 

av avfolkning, närmast beroende på avsaknad av väg till det åländska 
0 

fastlandet. J?.e~ g:ö är ell skäz går a näi a hjär La b ~v Alane. , Htefi of~ 

1.,å+1 i g+ boPtglö~o ~m •smhi!\l~et. Redan 1960 gjorde åboarna i Bergö 

och Bamböle byar genom Finströms kommuns vägnämnd och fullmäktige 

en framställning till landskapsstyrelsen om att få en väg från 

Bamböle till Bergö godkänd som bygdeväg. Från landskapsstyrelsens 

vägavdelning gjordes då gällande, att vägbygget skulle bli för dyrt 

i förhållande till behovet av vägen. Denna kostnadsfråga har dock 

nu kommit i ett annat läge, sedan ~amböleborna och~in tröms för-
t)V, 

för att anlägga en skogsbilväg fram ugansholms samling gått in 

sund, eller 4,5 km. Återstoden av den beh0vliga ~ergövägen är 3,5 

km och bör nu kunna realiseras. En bygdevä g till Bergö motiveras 

även a~ behovet för Husö fiskeribiologiska stations behov. För 

turismen skulle vägen också få betydelse, då det skulle bli fråga 

om en synnerligen vacker väg. Möjlighet att anlägga ett pensionat 

torde finnas i den numera nedlagda folkskolans byggnad. 

Då vi anse, att vägen är behövlig och kostnaderna för dess byggande ' 

rimliga, anhålla vi vördsamt 

att i 1966 års medel, 

50.000 mk, för utförande av första etappen av en väg 

från .Jugansholms sund i Bamböle by till Bergö by i 

Finströms kommun. 

Mariehamn den 15 november 1965. 

I ' 



r - -



22~ 

Till Ålands landsting. 

I Lantrådets berättelser avgivna till Ålands 1 landsting över 

landskapet Ålands förv-al tning och ekonomiska tillstånd under 

åren 1961, 1962 och 1963 har i samtliga berättelser under ka-

pitlet hälso-och sjukvården vid underrubriken, Den slutna och 

öp~na vården, framhållits att en socialsköterkka saknas. I lag

utskot t ets betänkande N;o 14/6~ med anlednin~ av L~nträdets be

rättelse till Ålands landsting över landskapets f~valthing och 

ekonomi ska ti l lstånd under år 1963 har lagutskottet även särskilt 
}'V 

berört dena brist- och på sidan 2 i betänkandet framhållit 111 I 

berät telsen för 1 962 säges: "'Socialsköterska saknas". Då för.: 

hållandet omnämnes två år å rad och fortfarande ( understrecka~ 

av utskottet) tyder på ett verkligt behov, som borde fvllas, 

borde anstäl l andet av socialsköterska ägnas tillbörlig uppm~rk-

samhet, t v tillgång på sådan arbetskraft torde stå till buds". 
. /vid Åland,q. Cent__ralsiukhus 

Behovet av en socJ_alkurators-socialskötersket Fi.nsv år sälunda 

känt och erkänt av landstinget. Inrättande av en sådan vakans 

kan ej mera uppskjutas år från år. ~t~ uppskov i denna fråga 

drabbar ej friska människor utan de sjuka, viJka fönitorn qin 

i övrigt svåra s i tuation ofta ej ha någon,som tillvaratp'er ds

ras intressen eller bevakaf dem0tillirnmmande' sociala fii1'måner. 
I · • . . . 

Med hänvisning till det ovan anförda få vi 
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vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte under 4 Ht. II:l, Av-

löningar, i ordinarie inkomst-och utgiftss ta 

ten för landskapet Åland under år 1966 infö r 

ett anslag om 7.527,60 mark med rubriken: 

1 socialkurator-socialsköterska, grundlön (A 

Mariehamn, den 17 november 1965 . 


