
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till första 
tillägg till ordinarie årsstaten för 
landskapet Åland under år 1974,. 

Föreliggande förslag till första tillägg till 1974 års ordinarie 
årsstat upptar till stor del anslag för uppgifter som anhängiggjorts 
i samband med ordinarie årsstaten för år 1974. Bland dessa kan nämnas 
anslag för organisationen av lärarnas fortbildning. 

Anslag för byggande av en övningsstation för brandsläckning har 
icke upptagits i denna tilläggsbudget. Landskapsstyrelsen undersöker 
som bäst möjligheterna att förlägga sjöskolelevernas_ utbildning i 

brandsläckning till svenska marinens br«ndövningsstation i Berga 
utanför Stockholm. Landskapsstyrelsen kommer att, sedan uppgifter 
om kostnaderna för utbilctningen utretts och de svenska myndigheterna 
givit tillstånd till arrangemanget komma med förslag om hur brand

skyddsutbildningen för de åländska sjöskolelev~rna skall ordnas. 
Den trafikplan, som på åtgärd av landskapsstyrelsen är under ut

arbetande beräknas kunna överlämnas till landstinget senare under 
denna landstingssession. 

Ett förslag till allmän målsättning för turismen har utarbetats 
av en av landskapsstyrelsen tillsatt särskild kommitte. Kommittens 
förslag är som bäst under behandling i landskapsstyrelsen, som 
avser att överlämna förslng i ärendet ännu under denna vårsession,. 

· varav 
Tilläggsbudgetens sammanlagda utgifter utgör 952.613 mark,/800,.000 

mark anslås till amorteringslån för grund- och fo1kskolbyggnader. 
Budgeten balanseras helt med anslag för skattefir,&D.siell utjämning. 

Landskapsstyrelsen utreder för närvarande justeringen av tjänste
männens löneklasser på basen av motsvarande justeringar i riket. Be
slut i ärendet har ännu inte fatt2ts. 

En justering av kanslistens-arkivariens vid landstingets kansli 
löneklass från A 20 till A 21 i enlighet med,kanslikommizsionens be
slut har observerats i tjänsteförteckningen under 11.02.01. På gnund 
av tidigare reservering i ordinarie årsstaten erfordras ing.et tilläggs
anslag. 
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LJ..NDSKAl?SSTYRELSENS FR.AM:STÄLLNING 
till Landstinget med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för land

skapet Åland under år 1974. 

Föreliggande förslag till första tillägg till 1974 års ordinarie 

årsstat upptar till stor del anslag för uppgifter som anhängiggjorts 

i samband med ordinarie årsstaten för år 1974. Bland dessa kan nämnas 

anslag för organisationen av lärarnas fortbildning. 

Anslag för byggande av en övningsstation för brandsläckning har 

icke upptagits i denna tilläggsbudget. Landskaps styrelsen undersöker 

som bäst mö jl ighetern a att förlägga sj ösko::..elevemaa utti ldning i bra:od

släckning till svenska marinens brandövningsstation i Berga utanför 

Stockholm. Landskapsstyrel sen ko-:-,~mer att~ sedan uppgifter. om kostnader

na för u tbil<ill.ningen utretts och de svenska myndigheterna givit till

stånd till;)~;rang.eoa:nget korm~R. merfi,.försl.ag. om hur brandskyd..drut'l . .i:ld

ningen för de åländska sjöskoleleverna skall ordnas. 

Den trafikplan, som på åtgärd av landskapsstyrelsen är under ut

arbetande beräknas kunna överlämnas till landstinget senare under den

na landstings session. I avsaknad av planen har landskaps styrelsen inte 

ansett sig böra framlägga nya förslag rörande trafikavgifter på m/s 

Kökar. 

Ett förslag ti 11 allmän målsättning för turismen har ut arbetats 

av en av landskap sstyrel sen tillsatt särskild kommi tte. Kommittens 

förslag är som bäst under, behandling i landskapsstyrelsen, som avser 

att överlämna förslag i ärendet ännu under denna vårsession. 

Tilläggsbudgetens sammanlagda utgifter utgör 952.613 mark, 800.000 

mark anslås till amorteringslån för gn:1.nd- och folkskolbyggnader. 

Budgeten balanseras helt rne d anslag för skattefinansiell utjämning, 

Landskapsstyrelsen utreder för närvarande justeringen av tjänste

männens löneklasser på basen av motsvarande justeringar i riket. Be

slut i ärendet har ännu inte fattats och ärendet bereds i en löne

kommission. 

En justering av kanslistens-arkivariens vid landstingets kansli. 

löneklass från A 20 till A 21 i enlighet med kanslikornmissionens be

slut har observerats i tjänsteförteckningen under 11.02.01. På gn:1.nd 

av tidigare reservering i ordinarie årsstaten erfordras inget tilläggs

anslag. 
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Förändringarna i tjänsteförtecknin ge n framgår av bilaga I "För

ändringar i tjänsteförte ckning i enlighet med försl.ag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för år 1974 . 91 

Med hänvisning till ovan stå ende får landskaps styrelsen vördsamt 

färeslå 
att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till f~rsta tillägg till ordinarie 

årseta.ten :för landskapet Åland under år 

1 974 samt bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för budgetens förverkligande er

forderliga lån. 

Mar i ehamn, den 21 mars 1974. 

På landskapsstyrels ens 

Lantråd 

Finans chef · 

I 
I 
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I N K 0 M S T E R 
================= 

Avdelning 04. 

o4._.EbN~§I~I~Q§JM!Qt1Q~~R 
===-----------------~----

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMS TER 

02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

952.613 

u ~=g=J=E=~=~=g. 
Huvudtitel 11. 

11~=~~~~~~~~~ 
03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

08. Ålands delegationen (förslag sanslag) 

Huvud ti te 1 12 • 

12 ·=~~g~~g§~X~~~g~~ 
01. lL.4.NTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYPt.ELSENS LEDAlYJ:ÖTER 

01. Avlöningar (förslags an slag) 

Huvudtitel 13. 

i3~=~~g~~~X~~~~~gg~g=E~~y~~~~~g§~~~~ 
Administrativa byråE 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIO:tJSVERKSAMHET 

21. Tjänstemännens utbildning (fc5rsl gsanslag) 

~'Iuvud titel 16. 

i6==~~g~~~~~gg~X~~~~g~N~=l~gy~~~~N~g~~~~~ 
01. CENTPt.ALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSEl\ffiET 

32. :Syggnadshjälp åt giund- och folkskolor (för
slagsanslag) 

80. Ariorteringslån för grnnd- och folkskolbygg
nader (förslag sans lag) 

Huvudtitel 1 7 • 

17==~~ggg~X~~~~~~g~g=~~~X~~~N~~~§~~&~~ 
01. CEL~-TBALFÖRViTITNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Avtal s lön er 9. 613 

95~~g~~ 

952. 61.3 

952. 613 

15.000 

15. 000 

920.000 

120. 000 

800.000 

~?~§i-4. 

9. 613 

9.613 
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06. .ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Miljövårdsbyrån. 

30. MILJÖVÅRDEN 

40. Utgifter för ersättning av älg- och rådjurs
skador (förslagsanslag) 

Huvudtitel 19. 

19. FINANSIERINGSUTGIFTER 
================~=~====== 
01. UTGIFTER FÖR FINANSIERING SLÅN 

01. Ränteutgifter (förslagsa:nslag) 

Utgifternas totalbelopp 

952.613 

249 

8.000 

8.000 



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

UTGIFTER 

ll~=~~g~~gg~~ 

03. LANDSTTI'ifGETS ÖVRIGA UPPGIFTER 

11.03,08 Ålandsdelegationen (f2. 

Tillägg mark. 

aO 

I f:råga om sammanträdesarvodet för de av landskapet utsedda 

ledamötei"l'.la i Ålandsdelegat:bnen har hittills följts samma 

grunder som för arvodet för landskapsstyrelseledamöterna. 

Genom den av landstinget senaste vinter antagna men ännu 

inte publicerade lagen om arvode för ledamot av Ålands 

landskapsstyrelse hnr grunderna förändrats i avsevärd grad. 

Därför hex landskapsstyrelsen ansett det vara skäl att 

arvodet för ovannämnda. ledamöter av Ålandsdelegationen skul

le särskilt fastställas. Landskaps styrelsen före slår a t-t 

arvodet skulle utgå såsom hittills uträknat enligt löne

klass B 2 förhöjt med 20 %. Dagtrakta.ruente 1 hotellersä~t

ning och resekostnader föreslås utgå enligt reseklass I. 

LANDSKAPS STYR~L SE:l:-T 
==~================== 

01 L.Al'ifTRÄJ)ET OG'rl LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

12.01.01 !_vlöningar (f). 

Tillägg mark. 

·Enligt motiveringen till 1973 års budget skall vicelant

rådet- under lantrådets s=mester och vid förfall för lant

rådet åtnjuta et~ dagsarvode om 1/365 av årslönen i löne

klass B 5. 
Då emellertid arvodet för landskapsstyrelseledamöterna fi"ån 

1.1 1974 kommer att överstiga nämnda arvode föreslås att 

vicelantrådet vid förfall för lantrådet skulle åtnjuta ett 
' 

dagsarvode beräknat enligt löneklass B 4 och i övrigt ttt-

räknat enligt sruTimn grunder som arvodet för landskapsstyrel

seledo.:mot enligt den vid vintersessionen antagna lagen om 

arvode för ledamot av Ål8Dds landskapssty:rds e. Arvodet f'dr 

vic elan trå.det före slås justerat från samma tidpunkt som ar

vodet för landskaps styrelaeledamötern a. Därjämte skall utgå 

t.rsä ttni:cg för eventuella resekostnader och dagtraktamente 

enligt för landskapsstyrelseledamot gällande bestämmelser. 
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l3. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Administra!i_va byrån. 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKS.AMHETEN 

13.10. 21 Tjänstemännens utbildning (f). (Momentet nytt) 

Anslag 15.000 mark~ 

251 

För att i högre grad än tidigare tillgodose de landskaps

anställdas allmänadministrativa utbildningsbehov har land

skapsstyrelsen ansett det påkallat att uppta ett särskilt 

anslag för ändamålet. I riket har staten en egen utbildnings

centre.l, som ordnar kurser för de statsanställda. Ansla-

get skulle E'J1vändas bl.a. för anordnandet av kurser i land

skapet, för kursavgifter och andra kursdeltagarkostnader 

vid kurser utom Åland och för anskaffande av undervisnings-

ma teriel. 

16~=R~~~~~~~g&X~~~~~g~~=~~~X~~~~~~§~~~~ 
01. CE1'TT11ALFÖRVALTNINGEN 

16.01.01 ~vlöJlingar (f). 
Tillägg mark. 

Lm1dskapsstyrelsen ho.r konstaterat att läromedlens utveck

ling och lärarnas fortbildning för närvarande ägnas stor 

upphlärksamhet inom rikets skolförvaltning. Sålunda har 

vic1 skolstyrelsen fran 1.10 1973 inrättats en läromedels

byrå, vid vilken tjänstgör en byråchef ( S 14}, tre öve:i::

inspektörer (A 30) och en överinspektör (S 12), den sist

nämnda vid svenska avdelningen. AV-medlen handhas av en 

särskilt tillförordnad överinspektör (A 30) vid läromedels

byrån. 

Lärarnas fortbildning leds vid skolstyrelsen av en p;ro

jektgrupp, den s.k. SIVA-gruppen som är underställd lärar

utbildningsbyrån. I SIVA-gruppen arbetar för närvarande 

tre överinspektörer (A 30) 9 en f orskningsassisten t (A 27) 

somt tre utrednings sekreterare (A 24) 9 vilka ansvarar för 

tryckningen och översättningen av fortbildnirgimaterio.let. 

I gruppens arbete deltar dessutom en byråchef från svensk

språkiga nvdelninc:;en. 

Vid länsstyrelsernas skolavdelningar handläggs ovannä.J:mc12 

ärenden av en eller flera skolinspektörer beroende på ar

betsfördelningen ino:>.::.1 avdelningen. 

På grund av föreliggon de behov och med ovan stående utred

ning som grund före slår landskap sstyrel sen att vid ut bild-

- ' 
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nings2vdelningens allmänna byrå räknat från 1.4 1974 skulle 

inrättas en extra ordinarie skolinspektörstjänst i löne

klass A 30 med uppgift att 

- handlägga ärenden i anslutning till läromedlen och deras 

utveckling~ inbegripet ledning av läromedels centralen; 

- ledn lärarnas fortbildning; 

- handlägga 8Dc1ra 2.renden 9 som åläggs tjänsteinnehavaren~ 

då landskaps styrelsen fastställer arbetsfördelningen mcl

la~ utbildningsavdelningens allmänna byrå och skolbyrån. 

Den i tjänsteförteckningen nämnda befattningen som före

ståndare för lärornedelscentralen skulle på grund härav tills

vidare icke besättas. 

, Lm1dskaps styre~,s en har räknat från 1.1 197 4 ordno.t ar-. 

betsförhållandena vid utbildningsavdelningen så att före

ståndaren vid LPH-centralen i enlighet med motiveringen 

till ordinarie årsst2ten 1974- givits hel tidsanställning 

med smnma lönevillkor som under år 1973. Denna tillfälliga 

hel tidsbefattning komruer att upphöra så snart den ovan före

slagna befattningen inrättats. Då anslag reserverats för 

vederbörondes hel tidso.nställning till 31. 7 1974 och då dess

utom anslag för extra arbetskraft finnes tillgängligt er

fordras inget tilläggsanslag. 

Avlöni:rig:ikostnaderna före slås sålunda påförda momentets 

anslag för föreståndararvode (LPH.,..centralen) och anslaget 

för extra arbetskr2ft. Landskaps styrelsen kon staterar att 

nu föreslagen åtg~ird srunmanfo.ller rne d de intentioner finans

utskottet framförde i sitt betänka:ride till ordinarie års

sto.ten för år 1974 nämligen att landskapsstyrelsen skulle 

undersöka rnöjlighetern;-:e att även efter den 31. 7 1974 på 

hel tid anställa en tjänsteman för lärarfortbildningen och 

LPH-centralens skötsel. 

13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 
16.13.32 Byggnadshj_älp åt grund- och __ folkskolor (f). 

Tillägg J-20.,=000 mark. 

Tilläggsanslaget för811 leds av redon beslutade bidrag för 

byggandet 0,v folkskollokali teter Y bla:rid dem nybyggnaden 

av skola i Jornala. 

16.13.80 Amorteringslån för grund-_och folkskolbyggnader (f). 

Till äg e: soo. ooo mar ls. 
Tilläggsanslaget föronle ds av reden beslutade lo.ndskaps lån 

för byggandet av ny folkskola i Jomalay för vilken låneon

delen utgör drygt 1 9 1 milj. mo.rk. 
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17==~~J~~g~X~~~~~~~g=~~~X~~~~g~~~~~= 
01. CNiTRALFÖRV.ALTNINGEN 

17.01.01 ~vlöningar C:Q. 
Tillägg 9.613 mark. 

253 

I förslaget till ordinarie årsstat för år 1974 föreslog 

landsko..psstyrelsen sedan Ålandsdelegationens yttrande in-

begärts att åt företagskonsulenten vid näringsavdel.ningen 

skulle erläggas arvode motsvarande landskapets löneklass 

B 1. Frrurtställningen avslogs dock av laJ.1dstin get. Finans

utskottet framhöll i sitt betänkande att det hade varit skäl 

att ha fullt klaxt 9 huruvida företagskonsulenten även i 

andra avseenden än i fråga om rådgivning och verksamhet på 

småindustri området sknll inta samma ställning som distrikts

cheferno.. vid industridistriktens distriktsbyråer. 

Landskapsstyrelsen har gjort en srurtmanställning av de 

8.rbetsuppgifter som åvilar företagskonsulenten. Av denna 

framgår att på f öretagskonsule nten ankommer 

- att informera företagarna, kommunernas förtroendemän so:mt 

företagarnämnderna om oktuella näringsfrågor; 

- att bl .a. genom företags be sök och insrunling av statistiskt 

material, utreda frågor SCllllmanhängande med maskin- och 

verktygsruiskaffningar, delleverantörstillverkning, låne-

och. stödformer samt marknadsföring och härvid stå i för

bindelse :med stntliga oc~1 kommunala myndigheter ävensom 

industri- och o:ndra organisationer inom näringslivet; 

- att bereda till landskapsstyrelsen inkomna låne-, bidrc.gs

och ge.rantiärend~n 1 srunt granska söko:nden as affärsverksomhet 

och för an stc:l ta inspektioner och eftergranskning; 

- att i enlignet med lG.Ddskapsstyrclsens samarbetsavtal 

med Utvecklingsområdesfonden Ab utföra detaljerade företags

undersökningar1erforderliga för kredit- och bidragsgivningen 

från fonden; 

- att vara Industrialiseringsfonden och övriga kreditinrätt

ningar behjälplig i utredJ.1ingsarbetet i de foll dessa ingå 

i en genensnm finansieringsplan tj_ llsarnrncms rne d Utvecklings

orTJråd esfond en och lcndskaps styrelsen; 

- o,tt sköte, kontakt- och inforrnntionsfrågor mellan utbild

ningsrådet 9 näringslivet och yrkesutbildningsväaendet; 

- att övervoka lärli.ngsverks ruu.he ten och inforoera lärnplign 

företag om denno. form o.v yrkesutbildning·; 



2 4 
-5-

-- att i enlighet med lnndsks.psstyrelsens beslut fungero. som 

sekreterare i lärlingsnäillnden och handha uppgifter som där

med åligger honom; 

- att biträdn arbets.fö:rrrnedlingsbyrån i arbetskraftsfrågor 

och vicl behov avge utlåtanden samt till näringschefen göra 

fraDJställninga:r:fbeträf fand e bl. a. ornskolnin g av arbetskraft; 

somt 

- att utföra m.1dr2 arbetsuppgifter som åläggs honom. 

Dessutom har lcmdskapsstyrelsen åvälvt honom att utan 

extra ersättning tjänstgöra som utbildningsinspektör för 

lärlingsverksornheten och som sekreterare i lärlingsnämnden" 

Lon dsko:psstyrel sen har 211 sett det skäligt att företags

konsulenten skulle erhålla lön ootsvo.ronde arbetsuppgifter-

110. och föreslår därför att fö:r:etagskonsulentens avtalslön 

skulle justeras ntt utgå rned ett bel opp 9 rnotsvarnnde avlö

ningen i löneklass B 1 räknat frå.n den 1.1 1974. 

06 .ARBETSFÖRMEDLINGEN 

17.06.0l Ay-l..Qningar (f)~ 

. nnrJt: ~ 
Såsom 1211dskapsstyrelsen i nllmänn2. motiveringen till 1974 

års årsstat frornhöll har o.rbetet vid :J.rbetsförnedlingens 

allmänna byrå ökat i hög grad under de senaste åren. Vid 

ollmännn byrån hnr sedcm i u12,j 1973 i:ned anslag av medel 

I'e serverade för extro. arbetskrccft sålunda anställts bl. a. 

en extra 8.Vdelningsföreståndare med avlöning enligt löne

klass A 1.8. 

På grund av tjänstens kvalific erc.'..de art kommer det emel..,,. 

lertid att rneclföro.. svårigheter Ett på ett ändamålsenligt 

sätt ho. tjänsten besatt såsom en extrn tjänst. Då londskaps

styrel sen förutser ntt behovet av tjänsten komr;1er att bli 

bestående föreslås att befattningen räknat från 1.4. 1974 

skulle inrättas såso1,1 extra ordinarie i löneklc.ss A 18. 

30. MILJÖV 1\RDEN 

30 40 Qtf{ifter __ fQ._r (.;~sättn_j.ng nv älg..:._och rådjursskador (f) .. 

Tillägg 8.00Q mark" 

Anslnget föreslås använt för de ändamål .varon stadgas i 

c1 en ti 11 denna lnnds tings session överlärrmade lo.g framställ

ning cm Oill ersä ttm1d e o.v skador? förorsakade av hjortdjur. 
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19 F~&l~gJ~~~§:g~~_!~~~~ 

01 UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSL.ÅN 
1·9.0l.01 Ränteutgifter (f_h 

Tillägg mark. 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 


